
 (1 ) 
 

حقرير جمهس اإلدارة دلساٌمي شركت بيشً نهخىميت انزراعيت عه 
 و 1102انعاو ادلايل  
 

 احملرتمني....   تحضراث انسادة / مساٌمي شركت بيشً نهخىميت انزراعي
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .....وبعد  
 

شسرون ممإلظعومإلظـسنغلممؼلرمجمؾسسمإلداإلة مأنمؼؼس ممرضسرإل ؽؿم ؼرؼسرهمإلظلسـقيممممم

مممسؾكمإلظـققمإلظؿنظلم:م31/12/2011وإلظؾقنغنتمإلملنظقةمسـمإلظلـةمإلملـؿفقةميفم

   أوال : مشروع إوخاج اخلضر بانبيوث احملميت :
مممممممم مظعنم مإلظـنغل مإلظربع معـ مإلسؿؾنةإل مبنملشروع م قضػمإلظعؿؾ مض  مطنن مم2009إغف

م  مإلخلضر مزةإلسة مالم ؿقؿؾفن مطؾري  مب ةجة مإلملقنه معؾقحة مظزؼنا  مغظرإل وطذظؽمم

مبم0مغؼصمعـلقبمإلملقنه موض  مؾغمجمؿؾمإلدؼسرإلاإلتمػذإل مظؾؿشروع خاللمإلملؿـقسة

م2011مإلملنظلمإلظعنم معؾؾغم م غنمجةمسـم لجريمدقنةإلتمإلملشروعملمةؼسسنم000ح32م

م130ح23مػمض ةهملغقؾسسسسسسربحم شةؼنلم مبم870ح8إلملؿـقسةممممإلملصروصنتبؾغتمو

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم0000000000000ةؼنلم(ممخاللم875ح17ض ةهم)مملعؼنةغةمبربحم شغقؾمؼةؼنلم

م( 2) يتبع مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 

 

م(م2)مم

قنطسؾممأغفم ؼسرةمبقسعمإلملؿؾؼسلمعسـمػممممم0ج ؼرمبنظذطرمػذإلموم.ممم2010إلظعنممإلملنضلم

متمبقعمدقنة لمإلملؾقعسنتم مطؿسنمممممم2012خاللمإلظربعمإلألولمإلظؾققتمإلحملؿقةم مو

ألسؾسكمدسعرمممبقعستمموممتمإلال ػنقمععمأح مإلظؿفنةمظؾقعمػقنطؾمإلظؾقسقتمإلحملؿقسةممم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم0عـنصسم
 ثاويا : مصىع انخمور:

عـذمدـقإلتمسؾكمإثرمخلنئرمإلظؿشغقؾمإلظيتمغنظؿفم مإلملصـعمعؿقضػمسـمإلظعؿؾممممممم

وؼؼؿصرمإلظعؿسؾمبسفمحنظقسنمسؾسكمإلظصسقنغةمإلظ وةؼسةمو سلجريمإلمللسؿقاسنتمإلملس ا مممممممممم

م845ح235مبؾغمإمجنظلمإلدؼرإلاإلتمملصـعمإلظؿؿسقةمػسذإلمإلظعسنممممموم0إلظـالثةمإلملقجقا م

فنم)مغنمجةمسـم لجريمخمنزنمإلظؿ ؼ مبنملصـعم(موبؾغتمإلملصروصنتم)ممبنمصقةؼنلم

م614ح45ةؼنلمخبلنة مضس ةػنم)ممم459ح281ضلطمإػالكمعقجقاإلتمإلملصـعم(معؾؾغم

م0م2010ةؼنلم(مخساللمإلظعسنممإلملنضسلمممم486ح123ةؼنلم(معؼنةغةمخبلنة مض ةػنم)م

                                                                             م0و لعكمإلداإلة مإلجل ؼ  معمضؿنمظؿلجريمطنعؾمإلملصـعم
 ثانثا : مشروع بسخان انىخيم :

ممرـنمعـمإلظؿؿرمإلظصػريم مبؾغتم60حقإلظلممشروعبؾغمحمصقلمإلظؿؿقةمإغؿنجمإلمل  

مرـنمضقؿؿفنمم140 معؼنةغةمبؽؿقةمإلغؿنجمض ةػنمةؼنلممم926ح139مضقؿؿفنم

 ( 3) يتبع 



 

 

م( 3 )
لممم مطؿنمبؾغتمعصروصنتمإلملشروعمخال2010ةؼنلمخاللمإلظعنممإلملنضلمم005,555

% والزي 5توا فٍها قسظ إهالك شجٍشاخ النخٍل تىاقع ػمةؼنلمم953ح672مم2011إلظعنمم

م ، تعذم احتساب إهالك للنخٍل  0222لن ٌكن ٌحسة قثل رلل طثقا لقشاس هجلس اإلداسج عام 

م ، أوصى الوشاجع الخاسجً تضشوسج 0202ولوا ساءخ حالح النخٍل وتذأخ تىادس الجفاف عام 

إلملشروعمحؼؼمبذظؽموؼممشجاس النخٍل ححسثا حاحتوالٍح حااٌذ الجفافعول هخصص إهالك أل

ممم2011خاللمسنمم شغقؾممخلنئر عؼنةغةممبصروصنتمم مةؼنلم027ح533ض ةػن

م مم159ح332ض ةػن مض ةػن م شغقؾقة موأةبنح مإلظعنممم841ح217ةؼنل مخالل ةؼنل

بكبنةمممزإلامشقةمإلملقنهم2011وؼرجعمإلظلؾبمإىلمأغفمخاللمسنمممم مم2010إلملنضلم

كمحفؿموجقا مإلحملصقلم مصنذمػضمإلظريموإلة ػعتمغلؾةمعؾقحؿفنمممنمأثرمسؾ

مإلد مإىل مم60غؿنج مإلظـنظـة مإلظ ةجة معـ مععظؿفن موبـؿر  ممبفؾسمم0رـن مح إل ممن

 ؼؾقصمإلملشروعميفمإلظقضتمإلداإلة مإلجل ؼ موإلداإلة مإلظعؾقنمإلجل ؼ  مبنظؿقجفمدمقم

ج ؼرمبنظذطرمأنموممم0ةمإلظـكقؾمإلرنظلموإلدسالنمسـمإلظرشؾةميفمبقعمجزءمعـمأذفن

مم0ذمؾةمصػريمم5525ممبؾغم2011عنممػذإلمإلظخاللمس امإلظـكقؾمإلملـؿجم

 ا : مشروع األغىاو :رابع

ممزؼسنا محفسؿمإلملشسروعموإلظؿقدسعمصقسفم مومتمذسرإلءممممممم2009طننمض ممتمخاللمسسنممم

 موإلدسؿؿرتمإلظؿقدسعةمحؿسكمإلظربسعمإلألولمممممأعفنتموصققلمغعقؿلموبعسضمإلملسنسزممم

مم( 4) يتبع مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثؿمم مم2010



 

 

م( 4 )
خاللممم مو قإلظتمإلخللنئرم2010ثؿم قضػتمألنمإلملشروعمحؼؼمخلنئرمخاللمسنممم

م م2011سنم مطؿن مأدم مإلملشرعإلة ػعت مسؾقفن مؼعؿؿ  مإلظيت مإلجلنف مإلظعؾػ ممممممممممممممممم0وعنة

ةؼنلمم941ح496ح1ممعؾؾغم2011عـمإلظؼطقعمخاللمسنممتمبؾغتمضقؿةمإلملؾقعنػذإلمو

م مإلملؾقعنت م ؽؾػة مبؾغت مض ةػنمم865ح988ح2بقـؿن مخلنة  مبصنيف م  ةؼنل

ةؼنلمخاللمم497ح160ح1ممعؼنةغةمخبلنة مض ةػنم2011ةؼنلمظعنممم924ح491ح1

م مإىلم2010سنم مإلظؿقجف مإلظلؾطة م قظقف مصقة مإلجل ؼ  ممبفؾسمإلداإلة  مح إل م مممن م

عمضطقعمإلألشـنممظع ممج وإلهموظقضػمغزؼػمإلخللنئرم مومتمبقعفمإلدسالنمسـمبق

ةؼنلموخبلنة مةأمسنظقةمم700ح359ح2ممظؼنءمعؾؾغمإمجنظلم2011يفمذفرمإلطؿقبرم

مإلظؼطقعمدقىمم0ةؼنلمم660ح069ح1بؾغتم مطنغتمعرؼضةمم97وملمؼؿؾؼمعـ ةأدن

م مظؾرسلمسؾكمحشنئشمإلظـكقؾم) مسؾقفن موإلدبؼنء ةأدنمم97وععقؾةم ممتمسالجفن

مم0ةؼنلم(مم116ح94معؾؾغممم31/12/2011بؾغتمضقؿؿفنمإلظ صرتؼةميفم

مم: حكويه جمهس اإلدارة وحصىيف أعضائً :خامسا 

ممممممممممممممممممممممممممم                                                             :   م51/12/2008في  التي بدأتالدورة من  الساتقأوال : المجمس 

مسضقم ـػقذيممإلظلنبؼمةئقسمإلجملؾسمعنغعمةذق مإلظعـزيمةذق م0أ

مسضقم ـػقذيممإلظلنبؼإلظعضقمإلملـؿ بممسؾ مإلهللمخػريمعلع مإلظؼرغل0أ

مسضقم ـػقذيمةإلظلنبؼسضقجمؾسمإلداإلة موإلملشرفمإلظعنممسؾكمإلظشرطمسؾ مإلهللمصنحلممسؾ مإلهللمإلظشنسرم0أ

مسضقمعلؿؼؾممم0إلظلنبؼمة مسضقمجمؾسمإلداإلمػشنممسؾ مإلظرمحـمسؾ مإلهللممظـفنويمم0أ

م(م5)مؼؿؾعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 

 

  (5 )  

محلنمممح مسؾ مإلهللمظـفنويم0أ

مدؾطننمعـقةمإلرربلم0أ

مسضقمجمؾسمإلداإلة مإلظلنبؼم)مةئقسمجلـةمإلملرإلجعةم(

مـةمإلملرإلجعةم(سضقمجلو)ممإلظلنبؼمسضقمجمؾسمإلداإلة 

مسضقمعلؿؼؾ

مسضقمعلؿؼؾ

م

مسضقمعلؿؼؾمإلظلنبؼمسضقمجمؾسمإلداإلة م0سؾ مإلهللمإبرإلػقؿمإلظؿقرمريم0أ

 م لوذج ثالث سنىاخ:20/20/0200ثانٍا : الوجلس الحالً الذوسج التً تذأخ 

ممضنعسستموزإلة مإلظؿفسسنة مبسس سق م27/04/2011ػسسسمإلملقإلصسسؼم23/05/1432بؿسسنةؼ م
قشةمظؾؿـؿقسةمإلظزةإلسقسةمإلظسرإلشؾ ميفم رذسقحمأغػلسفؿممممممإلظلنا م/معلنػؿلمذرطةمب

دـقإلتم ؾ أمعـم نةؼ مإلغعؼنامإلجلؿعقةم مظؿؼ ؼؿمم3ظعضقؼةمجمؾسمإلداإلة مظػرت م
رؾؾن فؿمعؾنذر مإىلمإلداإلة مإلظعنعةمظؾشرطنتمبقزإلة مإلظؿفنة مبنظرؼنضم موحتس امم

عستممطؿسنمضنمم0م2011/م16/05ػسمإلملقإلصؼم23/05/1432آخرمعقس مظؿؼ ؼؿمإلظطؾؾنتم
ممبس سق مإلظلسنا م/ممم27/04/2011ػسمإلملقإلصسؼمم23/05/1432وزإلة مإلظؿفنة مبؿنةؼ م

علنػؿلمإلظشرطةمرضقةممجعقةمسنعةمسناؼةم ـعؼ ممبـمحضرمعـمإلمللنػؿ مؼقمم
مميفممتسنممإلظلسنسةمإلظلنادسةمعلسنءممممم04/06/2011ػسمإلملقإلصؼم02/07/1432إلظلؾتم

نبمجمؾسسمإاإلة مج ؼس مممبؼنسةمإلالجؿؿنسنتمبؼنسةم  إلولمبنظرؼنضم موذظؽمالغؿك
عـمب مإلملرذق مظعضقؼةمجمؾسمإاإلة مذرطةمبقشةمظؾؿـؿقةمإلظزةإلسقةممل  مثالثم

وسؼس تمإلجلؿعقسةميفمإلملقسس مإلحملس امممممم0دـقإلتم ؾ أمعـم نةؼ مإلغعؼسنامإلجلؿعقسةممم
وأسؾـتمغؿقفسةمإلظؿصسقؼتمبػسقزمدسؾعةمأسضسنءمجس امجملؾسسمإلداإلة معسـمبس مممممممممم

ؾمغفنؼسةمصرت سفم(م موسؼس مإلجملؾسسممممملنبؼم)مضؾسمإلظإلملرذق م موإلغؿفكمإلجملؾسم
مم(مب سق معسـمإلداإلة مإلظعنعسةممم2011إلجل ؼ مجؾلؿفمإلألوىلم)موإلظقحق  مخاللمسنمم

ظؾشرطنتمبقزإلة مإلظؿفنة مالخؿقنةمةئسقسمإلجملؾسسموإلظعضسقمإلملـؿس بموإلظسرئقسمممممم
إلظؿـػقذيموأع مدرمإلجملؾسم موسؼ تمإلجلؾلةممبؼسرمإلداإلة مإلظعنعسةمظؾشسرطنتمممم

منضموجنءم شؽقؾمإلجملؾسمسؾكمإلظـققمإلظؿنظلم:مممبقزإلة مإلظؿفنة مبنظرؼ

م

م

م(مممم6)مؼؿؾعمم



 

 

م(م6)م

ريإلظسس طؿقة/معشسسعؾمبسسـمسؾسس مإلهللمبسسـممممإلألعسسسمممسق

م0معقاسسسسسآلمدبـمسؾ مإلظعزؼزم رطلم

مسضقم ـػقذيممجمؾسمإلداإلة ممةئقسممم

مقذيمسضقم ـػموإلظرئقلرمإلظؿـػقذيمإلرنظلإلظعضقمإلملـؿ بممأمح مبـمحملـمسؾ إلهللمبنصر 0أسمم

مسضقم ـػقذيم(إلدؿؼنلوإلظرئقسمإلظؿـػقذي)مسضقجمؾسمإلداإلة ممةذق معنغعمةذق مإلظعـزيم0أسمم

مم ـػقذيسضقمم(مأضقؾإلجملؾس)موأع مدرمسضقمجمؾسمإلداإلة مممخنظ محمؿ مسؾ مإلهللمإلظعؿنةم0أسمم

مسضقمعلؿؼؾم(ممأضقؾم)مسضقمجمؾسمإلداإلة ممإلخلـفلمسؾلدع مسؾ مإلظؼناةمم0أسمم

مسضقمعلؿؼؾم(مأضقؾسضقمجمؾسمإلداإلة م)ممإلهللمآلمةحبننمدعق مسؾ محمؿ م0أسمم

مسضقمعلؿؼؾمسضقمجمؾسمإلداإلة مسؾ مإلظعزؼزمبـمعفؾمجقإلامإلهللمإلظرحقؾلم0أسمم

 م0ؾؾتمإلدؿؼنظؿفمةذق معنغعمإلظعـزيمإلدؿؼنلمعـمسضقؼةمإلجملؾسموعـمعـصبمإلظرئقسمإلظؿـػقذيموُضم0أ 
 ضقؾسقإلمعسـمممحمؿ مدعق مسؾس مإلهللمآلمةحبسننمأُممم0اةمإلخلـفلم موأدع مسؾ مإلظؼن0خنظ محمؿ مإلظعؿنةم مومأم0أ

مم0ظع ممإلغلفنعفؿمععمإلجملؾسمومبقجبمضرإلةممجعقةمسنعةمسناؼةمظؾؿلنػؿ ممإلداإلة مسضقؼةمجمؾس

 : واحلضور  و 1021اإلدارة : اخخماعاث جمهس  سادسا

إلة مإلظعنعسةمظؾشسرطنتمممدقىمإلجؿؿنسنموإلح إلمب سق معسـمإلدامممم2011جمؾسمإلداإلة مخاللمسنممملمؼعؼ م

الخؿقنةمةئقسمإلجملؾسموإلظعضقمإلملـؿ بموإلظرئقسمإلظؿـػقذيموأعس مدسرمإلجملؾسسم ممممبقزإلة مإلظؿفنة م

ػسم29/10/1432ؼقممإلظـالثنءمموسؼ تمإلجلؾلةممبؼرمإلداإلة مإلظعنعةمظؾشرطنتمبقزإلة مإلظؿفنة مبنظرؼنض

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموطننمطشػمإلرضقةمطؿنمؼؾلم:م27/09/2012إلملقإلصؼم

مإلالدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسؿمم
سضسقممممسقمإلألعريمإلظ طؿقة/معشعؾمبـمسؾ مإلهللمبـممم رطلمآلمدعقام)وطنظسة(مؼـسقبمسـسفمممم1

م0حملـمبنصر بـمأمح مم0أمجمؾسمإلداإلة م
م0مأمح مبـمحملـمسؾ مإلهللمبنصر 0أم2

م0ق مإلظعـزيممةذق مبـمعنغعمةذم0أمممم3

م0مخنظ مبـمحمؿ مسؾ مإلهللمإلظعؿنةمم0أم4

م0سؾ مإلظعزؼزمبـمعفؾمجقإلامإلهللمإلظرحقؾلمم0أم5

م0أسالهممخامساوجنءتمغؿقفةم شؽقؾمإلجملؾسمطؿنموةاميفمثنغقنمعـمإلظػؼر م

م(مم7)مؼؿؾعمم



 

 

م(م7)م

 سابعا:خالصتبيان وخائح األعمال نهسىواث ادلانيتاخلمس األخرية :
مإلملؼنةغةمخلؿسمدـقإلتمدنبؼةم:مسسمضنئؿةمإلظ خؾ

مم2011مم2010مم2009مم2008مم2007مإلظؾسسسسسسسسسسسسسسسقنن

مأظػمةؼنلمأظػمةؼنلمأظػمةؼنلمأظػمةؼنلمأظػمةؼنلمضنئؿةمإلظ خسسؾ

م1905م2277م1672م1053م1045مإؼسرإلاإلتمإلظـسسشنط

م3952م3325م2064م1420م1272م سؽنظقػمإلظـسشنط

م(م2047)مم(م1048)مم(م392)مم(م367)مم(م227)ممجمؿؾ)خلنة (إلظـشنط
م621م963م1015م1405م1947معصنةؼػمإاإلةؼةموسؿقعقة
م13م129م153م401م1690مصنيفمإلالؼرإلاإلتمإلألخرىم
مسسمسسمسسمسسم3190مأةبنحم)خلنئر(شريمحمؼؼة
م(م1067)ممسسمسسمسسمسسمأةبنحم)مخلنئرم(مةأمسنظقة

م(م3722)مم(م1882م)م(م1254)مم(1371)م2706م(مصنيفمإلظربحم)مإلخللنة 

مسمسمسمسمسمإلظزطسسسسسسسسن 

 سسمضنئؿةمإلملرطزمإلملنظلمإلملؼنةغةمخلؿسمدـقإلتمدنبؼةم:م
مم2011مم2010مم2009ممم2008مم2007مإلظؾسسسسسسسقنن

 قائمتادلركزادلايل :
م3032م6180م4559م1654م20875معقجقاإلتمعؿ إلوظة

م44547م44036م43895م43942م44000معطؾقبنتمعؿ إلوظة

م(41515)م(37856)م(39336)م(42288)م(23125)مإلملنلمإلظعنعؾممةأس

م15657م14180م17885م19576م12184مإلألصقلمإلألخرىمرقؼؾةإلألجؾ

م21039م24239م23792م24377م24745مإلألصقلمإلظـنبؿة

 39728 44599 46236 45607م57804مإمجنظلمإلملقجقاإلت
 ( 8) يتبع    مم



 

 

مممم(م8)ممم

م44547م44036م43895م43942م44000مإلملطؾقبنتمإلملؿ إلوظة

م1650م1950م2250م2550م2850مضرضمصـ وقمإلظؿـؿقة

م708م702م682م608م569مإلملطؾقبنتمإلألخرى

م46905م46688م46827م47100م47419مإمجنظلمإلملطؾقبنت

م50000م50000م50000م50000م50000مةأسمإلملنلمإلمل صقع

م15748م15748م15748م15748م15748مػؾةمإلظ وظةم

م(م61833)مم(م55040)مم(م53158م)م(م51904)مم(م50533)ممح)خلنئر(معرحؾةأةبن

م(م11092)مم(م12797)مم(م13181)مم(15337)م(م4830)م)مخلنئر(مشريمحمؼؼة

م(م7177)مم(م2089)مم(م591)مم(م1493)م 10385محؼققمإلمللنػؿ 

مإمجنظلمإلخلصقمموحؼقق

مإلمللنػؿ 

 39728 44599 46236 45607م57804

مؿغريمإلملؼنةنمععمإلظعنممإلظلنبؼميفمإلظـؿنئجمإلظؿشغقؾقةم موغلؾةمإلظؿغريم:سسممإلظ

مإلظؿغريمم2011مم2010مإلظؾسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسقنن

م(م-+م/م)م

مإلظـلؾة%

م(م-+م/م)م

مممبنألظػمةؼسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنل

م%م(مم16)مم(م372)مم1905م2277مإلملؾقعنتم/مإلدؼسسسسسرإلاإلت

م%مم19م627م3952م3325م/مإلدؼسسسرإلاإلتم ؽؾػةمإلملؾقعنت

م%مم95م999م(م2047)مم(م1048)ممإمجنظلم)مإلخللنة م(معـمإلظؿشغقؾ

م(مم%م36)مم(م342)مم621م963معصروصنتمإلألسؿنلمإلظرئقلقة

م%ممم33م657م(م2668)مم(م2011)ممإلخللنة معـمإلظعؿؾقنتمإلظرئقلقة

م%م(مم90م)م(116)مم13م129مإلدؼسسرإلاإلتممإلألخرىم

م(م9)مؼؿؾعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 

 

م(م9)م

مسسم(م1067)مم(م1067)ممسسمخلنئرمةأمسنظقة

مممممخيصؿم:مإلظزطسسسسسسسن م

م%مم98م1840م(م3722)مم(م1882)ممصنيفم)مإلخللنة م(

 :  : احلساباث اخلخاميت وادليزاويت ثامىا
وم ؽؾػؿفسسنمةؼسسنلم712ح904ح1مممعؾؾسسغ2011خسساللمسسسنممممبؾغسستمإلملؾقعسسنتم-1م

(م435ح047ح2خلسنة مإلظؿشسغقؾ)ممصسنيفمموبفسذإلمصؼس مبؾغستممممم.مةؼنل(147ح952ح3)

ممسسنمأاىمإىلمإلظسسريمممزؼسسنا مإلملؾقحسسةميفمعقسسنهو عسسزيمػسسذهمإلخللسسنئرمإىلممةؼسسنل 

نصظةمبقشةم مطؿًنموجقاً م وطذإلمحنظةمإلجلػنفمإلظيتممترمبفنمحممإلذمػنضمإلدغؿنج

 موضلطممومإلة ػنعمإلظؿؽؾػةمإلظـنبؿةمإلملؿؿـؾةميفممضلطمإػالكمعقجقاإلتمعصـعمإلظؿؿقة

 م0 مطذظؽمإلة ػنعمأدعنةمأسالفمإلألشـنمموزؼنا مغلؾةمإلظـػققإػالكمأذفنةمإلظـكقؾم
محؾستممةؼسنلممم114ح621ممعؾؾسغمم2011سسمبؾغتمعصنةؼػمإلداإلة مإلظعنعةمظعسنمممم2

م0ألةبنحموإلخللنئرسؾكمحلنبمإل

م0(ممةؼنلمم549ح668ح2وبفذإلم ؽقنمخلنئرمإلظـشنطمإلظرئقللمظؾشرطةمم)مممسم

م0ةؼنلمإؼرإلاإلتمعؿـقسةم215ح13ممعؾؾغمم2011سسم ضؿـتمضنئؿةمإلظ خؾمهلذإلمإلظعنمم3

ـممممم4 مجسةمسسـمبقسعمضطقسعمإلألشـسنممبلضسؾمعسـمضقؿؿسفمممممممممنسمبؾغستمإلخللسنئرمإلظرأمسنظقسةمإلظ

م0خلنئرمشريمسناؼةم مزفرتمبؼنئؿةمإلظ خؾمةؼنلمم161ح067ح1إلظ صرتؼةمعؾؾغم

م( 10) يتبع 



 

 

م(م10)م

مؾغسسسسسممعؾم31/12/2011سـمإلظعنممإلملـؿفلميفممإلخللنة ممنمدؾؼمؼؽقنمصنيفمسمم5

مإلألسقإلممعـمإلخللنئرم(مإلملرحؾة)محلنبم عؾقؿفنمسؾكدقؿؿمةؼنلم(مم495ح722ح3)م

م.م)ممضؿـمبـقامحؼققمإلمللنػؿ م(مإلملنضقة

ةؼنل وإمجنظلمإلخلصقممإلملؿ إلوظةمم171ح032ح3بؾغمإمجنظلمإلألصقلمإلملؿ إلوظةممم-م6

مةؼنلم.مم331ح547ح44

مإلملؿ إلوظسةمةؼنل موإلخلصقممشريم026ح696ح36 إلوظةمبؾغمصنيفمإلألصقلمشريمإلملؿم-م7

ممم0ةؼنلم178ح358ح2

بنظلسنظبمممإلظس صرتيمؼؽسقنمصسنيفمأصسقلمإلظشسرطةممممم(مم7:مم1)معسـممموسؾكمعنم ؼ ممــ

شرطةم زؼس مسسـمصسنيفمأصسقهلنممممم مممنمؼعينمأنمإلظؿزإلعنتمإلظةؼنلم(مم312ح177ح7)

وظؽـمإذإلمأخذميفمإلالسؿؾنةمإلظؼقؿةمإلظعناظةم)مإلرنظقةم(مظسؾعضمإلألصسقلمممم.إلظ صرتؼةم

ف ؼرمبنظذطرمأنمبـ مإلألةإلضلم)مضؿـمإلألصقلمشريمإلملؿ إلوظةمصم0صننمإلألعرمخيؿؾػم

ةؼنلم مبقـؿنمضقؿؿفمإلرنظقةم)مإلظعناظةم(محلسبممم940ح492ح16(مضقؿؿفمإلظ صرتؼةم

حصؾتمسؾقفمإلظشرطةمعـمخ إلءمعـؿـ مذوومخ  ميفمجمسنلم ؼقسقؿممممإلظؿؼققؿمإلظذي

ممةؼنلم مممنمؼعسينمأنمإلظؼقؿسةمإلرنظقسةممممم000ح200ح31ػقممم م2010سنممإلظعؼنةإلتم

ممممممممم مةؼنلم15ح403ح086)مإلظعناظةم(مظألصقلمشريمإلملؿ إلوظةم لنويمعؾؾغم

مم(م11ؼؿؾعمم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 

 

 (11 ) 
مإلظؼقؿة مموأن ممبؾؾغ مإلظ صرتؼة مإلظؼقؿة مسـ م زؼ  مصؼط مإلألةإلضل مظؾـ  م14.7إلظعناظة

موؼزؼ م مإلظشرطة مإلظ صرتيمألصقل مإلظصنيف ميف مإلظعفز مؼغطل مأيممبن م) مةؼنل عؾققن

بلطـرمعـمدؾعةمعالؼ مةؼنلم(م مويفمطؾمإلألحقإللمصننمعرتإلطؿمإلخللنئرمإلملرحؾةم

ممم0جتنوزمةأسمإلملنلمإلمل صقعمض موشريمإلحملؼؼةممإلحملؼؼة

مسؾكمإلظشرطةعـمضرضمصـ وقمإلظؿـؿقةمإلظصـنسقةمبؾغمإلظرصق مإلملؿؾؼلمسمم8

مم(معصـعمإلظؿؿقة)مإلملؿـقحمسؾكمحلنبمنمموزإلة مإلملنظقةموإلالضؿصنامإلظقرينمسسسسسملؼ

 لؿقؼمةؼنلمم000ح300ةؼنلم معـفنمم000ح950ح1مممعؾؾغممم31/12/2011طؿنميفم

 م0(م2011خاللمةؼنلمم000ح300عؾؾغم ػس1432)ممتمد إلامضلطممػس1/4/1433ميفم
مموجت ةمإلدذنة مبلنمػذإلمإلظؼرضمبضؿننمةػـمأةضمإلجملؿعمإلظزةإلسلمبنظـؼقعم.ممسممم

م

منإلظـالثةمإلظؿـػقسذؼقمإلظلنبؼم)بؾغمجمؿقعمعنمحصؾمسؾقفمأسضنءمجمؾسمإلداإلة مسممم9

خساللممنصكتمذفرؼةمعؼطقسةم(ميفمإلظشرطةم معـمةوإل بم)ميفمصقة معؽمإلظلنبؼقنم(

مم)مضؾقؾمإلغؿكنبمجمؾسسمإلداإلة مم31/05/2011مموحؿكم01/01/2011إلظػرت معـم

ةؼنلمجمؿقعمعنمحصسؾمسؾقسفمممم000ح50 معـفنمةؼنلمم000ح125عؾؾغمإلجل ؼ م(م م

ةؼسنلممم000ح50 موعؾؾسغممإلظلسنبؼممةئسقسمجمؾسسمإلداإلة مممةذق معسنغعمإلظعـسزيممم0أ

م(  12)  يتبع  ممممممممممسضقمإلظشنسرمسؾ مإلهللمصنحلمم0أجمؿقعمعنمحصؾمسؾقفم



 

 

 
 (12 ) 

ةؼسنلمجمؿسقعمعسنممممم000ح25 مموممإلظلنبؼم(مإلملشرفمإلظعنمإلظلنبؼم)مجمؾسمإلداإلة م

 م0إلظلنبؼمإلظعضقمإلملـؿ بمسؾ مإلهللمخػريمإلظؼرغلم مم0أسؾقفم حصؾ
ظؾعضمأسضنءمجمؾسسمإلداإلة مموعؾقتمصرفمعـمب لمإةطنبمجمؿقعمعنمبؾغممسسم10

مم0ةؼنلمم421ح9معؾؾغمم م2011خاللمسنمم

ةؼنلممم(312ح177ح7)عؾؾغمممم31/12/2011بؾغمجمؿقعمحؼققمإلمللنػؿ مطؿنميفمم-مم11

سـمةأسمإلملسنلمممؼؼؾمومبنأسالهمؼم ممم7بنظلنظبمػموطؿنمدؾؼمإؼضنحفم مصقؿنم المإلظػؼر م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةؼنلم.(مم312ح177ح57)مإلمل صقعممبؾؾغم

مم2003مموحؿكم1990بؾغمإلمللؿقؼمظؾلنا م/معصؾقةمإلظزطن موإلظ خؾمسـمإلألسقإلممعـمسسمم12

م مبؾغمإلملكصصمسـمسنعلمم864ح255ح2عؾؾغم م697ح328ممعؾؾغم2005 م2004ةؼنلم مطؿن

وإلظيتممم)م2005مم م2004إلملؾ ئلمملقزإلغقيتمػقصمإلظغؿقفةممتمإلظشرطة ؾؼض مػذإلموم0مةؼنل

وملمخيصصمهلنمعـموجفةمغظرمإلظشرطةموإلملرإلجعمإلخلنةجلممطننمإلظقسنءمإلظزطقيمبفنمدنظؾن

ا مصقصمواةإلدةمإلدضرإلةإلتمإلظزطقؼةمإسنومتتمإلظؽؿنبةمظؾؿصؾقةمبطؾبمم(يفمحقـفمذلء

مم2004ظعنعلمموإلملقزإلغقنت مػـن2005و م محقثمطنن مإلظيتممتمإؼضنحفنمم كمبعضمإلألعقة

م مإلظـؿقفة موبنغؿظنة م  مإلظربط مإلظقإلةاممملع ي مإلظربط ممبؾؾغ مإلظؿكصقص مومت م  إلظـفنئقة

مأعنمإلملقزإلغقنتمممم0ةؼنلمعـمبنبمإلظؿقرزموإلرقطةمةؼـؿنم صؾمإلظـؿقفةمإلظـفنئقةمم697ح328

 ( 13) يتبع   



 

 

  (13 ) 

بم موملمخيصصمهلنمممصننمإلظقسنءمإلظزطقيمبفنمدنظ2011مموحؿكم2006عـمسنمم

ذلءم موملم ؼ ممسـفنمإضرإلةإلتمظؾؿصؾقةمحقثمطنغتمإلظشرطةمبنغؿظنةمعنمدقفم

 موعنمض م لػرمسـفمعـمس عفممم2006عقزإلغقةمبـقام لػرمسـفمإلألعقةمبشلنمإضرإلةم

ممم0م(مم2011يفمأوإلخرمصعالمح ثممطؿن)معـم ع ؼالتمعؿقضعةم م

م13ممم مس مإلظعناؼة مإلظعنعة مإلجلؿعقة موطنغت مإلخلنعلة يفممظؾؿلنػؿ إلظعشرؼـ

مإلظـنغل مم11/12/2011ػسمإلملقإلصؼم16/01/1433إلظذيمسؼ معلنءمإلألح ممإلجؿؿنسفن

مبؼرمإلظشرطةميفمبقشةم مض موإلصؼتمسؾكم عق معؽؿبمإلحملندبمإلظؼنغقغلم/مسؾ م

مظؾعنمم مإلظشرطة محلنبنت مو  ضقؼ مملرإلجعة مخنةجقن معرإلجعن مإلظؼقطنغل مذنػر إلهلل

م م2011إلملنظل مضنم مأخرى مجفة معـ مإلظرئقسمم ميف مممـال مإلجل ؼ  مإلداإلة  جمؾس

مإلملـؿ بمإلجل ؼ م مإبالشفمإلظؿـػقذيموإلظعضق موطذظؽ م  ميفمعفنعف مظؾؾ ء م  بنبالشف

بعزممإلجملؾسمإلجل ؼ موإلداإلة مإلظعؾقنمإلجل ؼ  مظؾشرطةمإلظـزولمسؾكمةأيمإلجلفنتم

مإلملنظقةم مإلظؼقإلئؿ م ع ؼؾ ميف مإلظؿفنة  مووزإلة  مإلخلنةجل مإلملرإلجع ميف مإلملؿـؾة إلظرضنبقة

 قزؼعمحصقؾةمبقعمإلألدفؿمعقضقعمممرؾؼنمظرأؼفؿمصقؿنمخيصمم2006ؾعنممإلملنظلمظ

إلملؿكؾػمأصقنبفنمسـمإلظل إلاموإلظيتمطنغتمض مبقعتمبنملزإلامإلظعؾينميفمذفرمؼـنؼرم

موذظؽمحؿكمؼؼػؾموس ممإلألخذمبؼرإلةإلتمإلجملؾسمإلظلنبؼميفمػذإلمإلملقضقعم مممم2006

 (  00)  ٌتثع  



 

 

م(م14)م

معع موإلخلالف مإلجل ل ممبنب مإلملقضقع مخيص مصقؿن مإلملذطقة  مإلظرضنبقة م0إلجلفنت

مم2006وبنظػعؾممتم عؿق مإاإلة مإلرلنبنتمبنظشرطةمظؿع ؼؾمإلظؼقإلئؿمإلملنظقةمظعنمم

سؾكمإلألدنسمإلظلنبؼموإلملطؾقبمعـموجفةمغظرمإلجلفنتمإلظرضنبقةمأالموػقمإلسؿؿنام

م معؾؾغ مم993ضق  مثؿ موعـ م  معؾنع مصنحبمدفؿ مظؽؾ مةؼنل مإلظؿع ؼؾم ؼ ميفن بع 

مؿرإلجعمإلخلنةجلمظؾ موإس إلام ؼرؼرهمسؾقفن موعرإلجعؿفن طؿنممتم ع ؼؾم مظػقصفن

م مظعنم مإلخلؿنعقة مإلملنظقة مظؾؼقإلئؿ مإلالصؿؿنحقة مرؾؼنم2011إلألةص   مإلملؼنةغة موأةضنم م

مممممممم                    ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مموإس إلام ؼرؼرهمومتم ؼ ميفنمأؼضنمظؾؿرإلجعمإلخلنةجلمظػقصفنموعرإلجعؿفن ظذظؽ

م مأؼضن مم0سؾقفن موسقغف مإلهلل مبػضؾ م ؾؽمم0ومتمذظؽ معـ مصقة ممتمإةدنل موض  ػذإل

إلظؼقإلئؿممجقعفنمو ؼنةؼرمإلملرإلجعمإلخلنةجلمسـفنمظإلاإلة مإلظعنعةمظؾشرطنتمبقزإلة م

وعـمثؿمإلدؼعنزمظؾلنا مػقؽةمإلظلققمم0بشلغفنممظإلرالعمو ؼرؼرمعنم رإلهمإلظؿفنة م

مم0رإلهمعـم ر قؾنتمبشلنمإلظشرطةمإلملنظقةممبنم 

عـمسنممماؼلؿ ظؾـؽمإلظلعقايمإلظػرغللميفمإلرؾؼنمظؼقإلس مإلرقطؿةمغذطرمأنمسممم14

مظ ىم2007 مظؾشرطةمطندؿـؿنة مإلملؿؾقطة مسؾكمخؾػقةمحمػظةمإلألدفؿمإلحملؾقة م) م

مـفمسسسسسوإلظيتمطنغتم  إلةمعـمضؾؾمإلظرئقسمإلظؿـػقذيمإلظلنبؼميفمحقإلملصرفمإلملذطقةم

  مإلملؽن بمإلملؿكصصةم(مضنمممبـعمإلظشرطةمعـمإلملؿنجر ميفمإلألدفؿمحؿكومبشقة مأح

م(م15)مؼؿؾعمم



 

 

 (15 ) 
مبعضم مإلملنظقةمإلدؿؽؿنل مإلظلقق مظؼرإلةإلتمجمؾسمػقؽة مرؾؼن مإلملطؾقبة إلدجرإلءإلت

مم0 موالمزإللمػذإلمإلملـعمدنةؼنموالزإلظتمإلألدفؿمبنحملػظةمظ ىمإلملصرفإلملؾؾغةمهلؿم

أغفمسؾكمخؾػقةمإلظـؿنئجمإلألوظقةمإلمل ضؼةمغذطرمضنمأؼمإلظؿزإلعنمبؼقإلس مإلرقطؿةسمم15

ؼـنؼرمم13يفمإلملنظقةم مص ةمضرإلةمػقؽةمإلظلققممم2006ظؾربعمإلظـنظثمعـمإلظعنممإلملنظلم

بؾقغمم000ع ةإلمذظؽممبنمغصفمػمممبؿعؾقؼمدفؿمإلظشرطةموعـعفمعـمإلظؿ إلولم2007

مدالعة مسؾك مجقػرؼة مبصقة  مؼمثر مممن مإلملنل مةأس معـ مطؾري  مغلؾة مإلخللنئر

ممممم0 موالمزإللمإلظؼرإلةمدنةؼنمحؿكمإس إلامػذإلمإلظؿؼرؼرمؼمم000وضعفنمإلملنظلم

سمج ؼرمبنظذطرموطؿنمؼؿضحمعـمضسنئؿيتمإلملرطسزمإلملسنظلموإلظؿس صؼنتمإلظـؼ ؼسةمأنمممممممم16

دققظةمغؼ ؼةم)عؿؿـؾةميفمظ ؼفنمإلظشرطةمملم ؾفلمإىلمإلالضرتإلضمعـمأيمجفةم موأنم

غسرىمعسـممممم2012لمإلظعسنممإلملسنظلمممإلالدؿـؿنةإلتم(م موخالأةص  مإلظرصق مإلظـؼ يمو

وجفةمغظرغنمأنمإلظشرطةمضناة ممبشقؽةمإلهللمسؾكمإلالدؿؿرإلةمحؿكمجتؿؿعمإلجلؿعقةم

و ؼرةمإلدؿؿرإلةمإلظشرطةمعـمس عفم مصننمإلدؿؼرمإلظرأيمسؾكم ممإلظعنعةمشريمإلظعناؼةم

إلخؿقنةمإلدؿؿرإلةمإلظشرطةمواسؿفنمصؾؾفؿعقةميفمػذهمإلرنظةمأنم ؼسرةمدسؾؾمإلظس سؿمممم

وإلجملؾسمدقفمؼس سقممم0تم صققحمعلنةمإلظشرطةموإلظـفقضمبفنموإضرإلةمعؼرتحن

مم148وج ؼرمبنظذطرمأغفمإسؿنالمظؾؿنا مإىلمػذهمإلجلؿعقةمإلملر ؼؾةميفمأضربموضتم م

 (  16) يتبع  



 

 

 (16 ) 

م مإلظشرطنتموإلملنا  مغظنم مُام43عـ مأن مدؾؼ مض  م  مإلألدندل مإلظشرطة مغظنم سقتمعـ

موس م  مظؾؿلنػؿ  مسناؼة مإلظغري مإلظعنعة مبؿنةؼ مإلجلؿعقة مإلألول مإلالجؿؿنع ؼ 

مإلظـنغلمبؿنةؼ م11/10/1431 موإلالجؿؿنع موملمؼؽؿؿؾمإلظـصنبم03/11/1431ػس ػس

م مإلملنا  محلب م) مإلالجؿؿنع مم92إلملطؾقبمظصقة مإلظشرطنتموإلملنا  مغظنم عـمم32عـ

 ؽرإلةمإلظ سق مظؾفؿعقةميفمحقـفمإلظـظنممإلألدندلمظؾشرطةم(موضرةمجمؾسمإلداإلة م

 مم0اسق مظؾفؿعقةمإلظعنعةمإلظعناؼةمإىلمأنمؼؽؿؿؾمإلظـصنبإلظعنعةمشريمإلظعناؼةمععمطؾم

 :  مه مجعيت ادلساٌمنيت بعض أعضاء اجملهس اجلذيذ بقرارإقانحاسعا : 
جمؾسمإلداإلة مإلجل ؼ مإلجؿؿنسفمإلألولموإلظقحق مخاللمسنممسؼ مطؿنم ؼ ممذطرهممسم

م2011 مإلظـالثنء مؼقم م26/10/1432م مإلملقإلصؼ مإلخؿقنةم27/09/2011ػس مومت م  م

مظلرمإلجملؾسموظؽـمةئق مإلملـؿ بموإلظرئقسمإلظؿـػقذيموأعقـن سمإلجملؾسموإلظعضق

جرتمإلظرؼنحممبنمالم شؿفلمإلظلػـموإل ضحمس ممإلغلفنممثالثةمعـمأسضنءمإلجملؾسم

ععمبؼقةمإلألسضنءمممنم ر بمسؾقفمس مممتؽـمإلجملؾسمعـمإلالجؿؿنعمظع ممإلطؿؿنلم

مةئقس م ؼ م مإلظؽقؾ مرػح موملن م  إلجملؾسموبؼقةممإلظـصنبمظـالثماسقإلتمعؿؿنظقة

ظؾـظرميفمبنظطرقمإلظـظنعقةمإلملؿؾعةمإلألسضنءمبطؾبماسق مإلجلؿعقةمإلظعنعةمإلظعناؼةم

مإلظغريمعـلفؿ مععمإلجملؾسموػؿمطؾمعـم:ممأعرمإضنظةمإلألسضنءمإلظـالثة

 م0خنظ محمؿ مسؾ مإلهللمإلظعؿنةم 

 م0دع مسؾ مإلظؼناةمدع مإلخلـفلم 

 ( 17) يتبع  ممممممممممممممممممممممممممممم0حمؿ مدعق مسؾ مإلهللمآلمةحبننم 



 

 

 (17 ) 

مإلملقإلصؼم16/01/1433وإلغعؼ تمإلجلؿعقةمبؿنةؼ مإلألح م ممبنملؼرم11/12/2011ػس

مإضنظةم مسؾك مإلرنضرؼـ مبنمجنع مإلملقإلصؼة موجرت م  مبؾقشة مظؾشرطة إلظرئقلل

م مب المم0إلملذطقةؼـ مأسضنء مظؾشرطنتمالخؿقنة مإلظعنعة مإلداإلة  مإلظرت قبمعع ودقؿؿ

مم0وإلدؿقصنلمعقإلصؼةمإلجلؿعقةمإلظعنعةمسؾكمذظؽممعـفؿمبنظطرقمإلظـظنعقةم 

م:و 1102: حقرير مراخع احلساباث اخلارخي نعاو  عاشرا
مم2011 ضؿـم ؼرؼرمإلحملندبمإلظؼنغقغلمسؾكمإلظؼقإلئؿمإلملنظقسةموإؼضسنحن فنمظعسنمممممسم

ــاي ــج اوخب ــرة ن  صقسسقإلهمأنمعرتإلطسسؿمخلسسنة مإلظشسسرطةميفمممعسسنمسؾسسكمم:ممفق

رمإلخللسنئمجمؿسقعمموأنمم مأةبنعمةأسمإلملنلمأطـرمعـمثالثةمالمؼزإللمم31/12/2011

إلحملؼؼةموشريمإلحملؼؼةموإلخللنئرمإلملرحؾةمعـمدـقإلتمدنبؼةم زؼ مسـمةأسمعسنلمم

إلظشرطةم موأنمإلخلصقممإلملؿ إلوظةم زؼ مسسـمإلألصسقلمإلملؿ إلوظسةمممسنمؼسـريمإلظشسؽميفممممممم

ض ة مإلظشرطةمسؾكمإلالدؿؿرإلةم موأضنفمإلملرإلجعمإلخلنةجلميفم ؼرؼرهمبلنمجمؾسسمم

وإلدجرإلءإلتموإلجلفقامإلظرإلعقةمظ سؿمموضحمظفمبلنمظ ؼفمحؼقؾةمعـمإلخلططمإلداإلة مأ

 موسؾكمةأدفنموأوهلنماسسق ممعـمطؾق فنمإلظشرطةمو صققحمعلنةػنموإلظـفقضمبفنم

إلجلؿعقةمإلظعنعةمإلظغريمسناؼةمظؾؿلنػؿ مظالغعؼنامعـمأجؾمإلظـظرميفمأعسرمإلظشسرطةممم

مإلألدندلم ممعـمحقثمإلالدؿؿرإلةمأومحؾفنمضؾؾمإلألجؾمإلحمل اميفمغظنعفن

 (  08) ٌتثع                                                                           

م



 

 

  (18  ) 
معسرضمصنذإلمإلخؿنةتمإلجلؿعقةمإلدؿؿرإلةمإلظشرطةموإلملقإلصؼةمسؾكماسؿفسنم مصلسقفمؼُمم

إلالضرتإلحنتمبشلنمدؾؾمإلظ سؿموعـفنمإلضرتإلحم غقريمإلظـشنطموإلالدؿمإلظؿفنةيممسؾقفؿم

وبنظؿنظلمصننمإلظشرطةمعـموجفةمغظرمجمؾسمم0ةمأغشطةمج ؼ  موعنمإىلمذظؽموإضنص

مم م2012إلداإلة مضناة مسؾكمإلظصؿقاموإلالدؿؿرإلةممبشقؽةمإلهللمخساللمإلظعسنممإلملسنظلمممم

طؿنمأط تمصؼر مظػتمإلالغؿؾنهمسؾكمضسروة ماسسق مإلجلؿعقسةمإلظعنعسةمشسريمإلظعناؼسةممممممم

م     ممممممممممممممم0ظالغعؼناميفمأضربمصرصةمممؽـةمظؾـظرميفمأعرمإلظشرطةم

فإن متراكم خساائر الشاركة تجاوز خسائر الشركة رأس المال وتعقيبا عمى 
م مبماااا  31/12/1120) المحققااااة واياااار المحققااااة ( بماااا  فااااي تاااااري  

% مان رأس الماال المادفو  ، أماا  146لاير ، وهو يمثل  812,924,72
االحتياطياات إذا قيس منسوبا إلى رأس المال ) المادفو    هباة الدولاة   

ذا قمنا أن المقصاود بكمماة مم0%  111إن وجدت ( فستكون النسبة  وا 
ماان نمااام الشااركات هااو رأس المااال  148رأس المااال التااي وردت بالمااادة 

الفعمي الذي يعكس قيمة أصول الشركة الحقيقية ] رأس المال المادفو    
حساا  فاارت تقياايم ا صااول اياار المتداولة االحتياطياات   هبااات الدولااة  

 %   6,90في هذه الحالة فستكون النسبة [أقيامها العادلة
 دعوة الجمعية العامة اير ب سيقوموفي كل ا حوال فإن مجمس اإلدارة  

 (  19) يتبع   



 

 

  (19  ) 
لالنعقاد لمنمر في أمر الشركة من حيث االستمرار أو لممساهمين العادية 

 0اهلل الموفت و  0ي حمها قبل ا جل المحدد في نمامها ا ساس
 :  حادي عشر 

 إلداإلة مبلغفمالم قج مأيمعصسؾقةمأومحؼسققمخقسنةمأومحؼسققممممممؼمط مجمؾس

إلطؿؿنبميفمأدفؿمإلظشرطةمأومأاوإلتماؼـمإلظشرطةم مأليمعـمأسضسنءمجمؾسسممم

إلداإلة مومأزوإلجفسسؿموأوالاػسسؿمإلظؼصسسرم موالمأليمعسسـمطؾسسنةمإلظؿـػقسسذؼ مممم

م0هلسنمذسرطنتم نبعسةممممموأزوإلجفؿموأوالاػؿمإلظؼصرم موإنمإلظشرطةمالم قج 

قلنبنتم موملمؼؿؾسؼمػسقمممؾظموؼقج مصؼطمع ؼرإًلمًنم عنظقمإًلوأغفمالمؼقج مع ؼر

بنظشسرطةمأؼسةمعؽنصسكتمأوم عقؼضسنتمخساللممممممإلظعنعؾ موالمأيمعـمإلمل ؼرؼـم

مم0مم2011إلظعنممإلملنظلم

 طؿنمؼؼرمجمؾسمإلداإلة مبلنمدفالتمإلرلنبنتمض مأس تمبنظشؽؾمإلظصققحم

مرلنبنتمإلخلنةجلمظؾشرطةميفم ؼرؼرهم موملمؼؾِ وض مأصنامبذظؽمعرإلجعمإل

مإلمُلمةأؼ مإلظ إلخؾقة مإلظرضنبة مغظنم مسؾك مؾعَؿعالحظنت معـف مغؿؾؼ مومل حؿكم 

م مسنم مسـ م ؼرؼره مص وة مدجرإلءإلتم2011 نةؼ  مغؼ  مأو معالحظنت مأؼة م

ةمبنمخلؿقلمإلظـشنطمو ؼؾصفمإلظرضنبةمإلظ إلخؾقةم مالمبنظلؾبموالمبندرمنبم

       مممممممممطقنمومعرطزؼةمإلظصالحقنتمبق مإلداإلة مإلظعؾقنمصؼطميفمإلظظروفمإلرنظقةم مو

ممم(  02) ٌتثع  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم



 

 

  (20  ) 
ممجقعفن م ؿؿ مإلظصرف موبشقؽنمسؿؾقنت مإلظؿـػقذي مإلظرئقس مبؿقضقع مإلظعضقمت

ممم0بمإلملـؿ 

 مإل مبلن مجمؾسمإلداإلة  مؼؼر مغشنرفنمو معقإلصؾة مسؾك مضناة  مإلهلل ممبشقؽة ظشرطة

 م0وإلظـفقضمعـمطؾق فنم

 غظرإلمظؾظروفمإلرنظقةموإلخلنصةمجملؾسمإلداإلة مإلجل ؼ مصنغفمالمؼقج محنظقنم

موالم مةئقسمإلجملؾسمإلرنظل مؼؿؼنضك موال مإلجملؾسم  معـ معـؾـؼة مجلنن أؼة

 م0ب التمأومعؽنصكتمأوم عقؼضنتمإلظعضقمإلملـؿ بموالمسضقمإلجملؾسمأؼة

 بـممؼرمجمؾسمإلداإلة مبلنمةئقسمجمؾسمإلداإلة ممسقمإلألعريمإلظ طؿقةمعشعؾؼ

مةئقلنم مإلظقضت مذإلت ميف مػق م  مدعقا مآل مإلظعزؼز مسؾ  مبـ م رطل مبـ مإلهلل سؾ 

مب مأدفؿن مإلمل ةجة مإلظؼنبضة مأغعنم مذرطةمجمؿقسة مإلملنظنظجملؾسمإاإلة  مقةلقق

 م0 موػقمأح مطؾنةمعلنػؿلمذرطةمبقشةمظؾؿـؿقةمإلظزةإلسقةممةإلظلعقاؼ

 معرتإلطؿةم مطؾري  مخلنئر مووجقا م  مظؾشرطة موإلخلنصة مظؾظروفمإلرنظقة غظرإل

صنغفمالمؼقج موصػمحم اموالمدقندةموس مموجقامأؼةمإلحؿقنرقنتمجمـؾةم م

مأنم مطؿن م  مظؾشرطة مإلألدندل مبنظـظنم موةا معن مدقى مإلألةبنح مظؿقزؼع عؽؿقبة

 نتمإلخلططموإلظؼرإلةإلتمإلملفؿةمعـمإسنا مػقؽؾةمأوم قدعةمأسؿنلمأوموضػمسؿؾق

 

 (  21) يتبع   



 

 

  (21  ) 
مسـ م مآغػن مإظقف مإلدذنة  مدؾؼ مصؼ  مإلظشرطة مألسؿنل مإلمللؿؼؾؾقة مإلظؿقضعنت وطنصة

إلظؿعؾقؼمسؾكم ؼرؼرمعرإلضبمإلرلنبنتمموصؼر مظػتمإلالغؿؾنهمودقفمؼعؾـمسـمطنصةم

مإلملر ؼبم مإلظغريمسناؼة مإلجلؿعقة مإلجؿؿنع مبع  موإضرإلةػن م ؾؾقةػن مسـ  إلدجرإلءإلت

 مم0مبشقؽةمإلهللم
مت :ــخامت

ويفمخؿنممػسذإلمإلظؿؼرؼسرمصنغـسنمغـؿفسزمإلظػرصسةمظرصسعمأمسسكمآؼسنتمإلظشسؽرمممممممممم

وإلظعرصننمملؼنممضنئ معلري ـنمخناممإلررع مإلظشسرؼػ مومسسقموظسلمسفس هممممم

إلألع موحؽسقعؿفؿمإلظرذسق  م مومسسقمإلظسرئقسمإلظػكسريمظؾشسرطةمإلألعسريمممممممم

ؾمأعريمعـطؼةمسلريم مسؾكماسؿفؿمإلملؿقإلصسممزظعزؼإلمبـمسؾ صقصؾمبـمخنظ م

هلسسذهمإلظشسسرطةموعـقال فسسنم.مطؿسسنمغشسسؽرمعلسسنػؿلمإلظشسسرطةمسؾسسكمثؼسسؿفؿمم

                                      مموإلظعنعؾ مبنظشرطةمسؾكمجفقاػؿمإلملكؾصةم.موغلسللمإلهللمإلظؿقصقسؼموإلظلس إلامممم
م والسالم عليكم ورحمة اهلل  وبركاته  

ممإلدارة () جمهس ا                                               
 






















































