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الششهت العػىدًت لالظمان 

 

ش مجلغ الاداسة للمعاَمين للػام املالي م 2012جلٍش

 

م 31/12/2012م الى 1/1/2012للفترة مً 

 

 

: إلاخىة  املعاَمىن  الىشام 

 

ا ش املالي العىىي غً وشاؽ الششهت ومشهَض املالي  ٌعش مجلغ بداسة الششهت العػىدًت لألظمان ان ًلذم للعادة املعاَمين الىشام الخلٍش

 ملا جىظ غلُه املىاد 31/12/2012وخعاب الذخل غً العىت املالُت املىتهُت في 
ً
 ( 38،  18،  15)م  وفلا

ً
مً الىظام الاظاس ي للششهت مشفىغا

ش مشاكب الحعاباث  .باللىاثم املالُت وجلٍش

 

: الخإظِغ وألاَذاف

 

م سكم  م م 1981َـ املىافم 1401جإظعذ الششهـت العػــىدًت لالظمـان  غام  خ  7/هششهت معاَمت ظػىدًت بمىحب املشظىم املليي الىٍش وجاٍس

عاَم باليعبت املخبلُت اللؿاع الخاص العػىدي % 40َـ ، وحعاَم الذولت بيعبت 5/8/1401 . مً سؤظمالها ، َو
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ا مً املُاٍ الذولُت الاخشي في خذود  تهذف الششهت الى ضُذ الاظمان واظدثماس الثروة املاثُت الحُت في مُاٍ اململىت الػشبُت العػىدًت وغيَر

وجلذًم  الاهظمت واللىاهين  وفلا ملا حعمذ به اهظمت اململىت اغافت الى اظتزساع الاخُاء املاثُت وهزلً جطيُػها وحعىٍلها  في الذاخل والخاسج

ت املؿهُت واظتزساع الشبُان  وجطذًش الاظمان  واظخيراد اغالف الشبُان ومىاد الخىظُف والخػبئت  . املإهىالث البدٍش

ت وحعاَم بذوس فػاٌ في دغم الاكخطاد الىؾني  والاسجلاء بمعذ اث الششواث املخياملت في كؿاع املىخجاث البدٍش وي للذ اضبدذ الششهت مً هبًر

ادي في الاظىاق املدلُت والػاملُت حىدة املىخجا ض مىكػها الٍش ت ، وجىظش الى املعخلبل بىجاح هبير لخػٍض . ث البدٍش

 

ا املا ش املالي العىىي غً وشاؽ الششهت ومشهَض عش مجلغ بداسة الششهت العػىدًت لألظمان ان ًلذم للعادة املعاَمين الىشام الخلٍش لي َزا َو

 ملا جىظ غلُه املىاد 31/12/2011هتهُت في وخعاب الذخل غً العىت املالُت الم
ً
 ( 15،18،38)م  وفلا

ً
مً الىظام الاظاس ي للششهت مشفىغا

ش مشاكب الحعاباث . باللىاثم املالُت وجلٍش

 

: وشاؽ الششهت 

 

ا مً املُاٍ الاكلُمُت  والذولُت في خذود الاهظمت واللىاهُين ضُذ الاظمان واظدثماس الثروة املاثُت الحُت في مُاٍ اململىت الػشبُت العػىدًت وغيَر

ت املؿهُت وا ظتزساع املخبػت بهزا الشإن وهزلً جطيُػها وحعىٍلها في الذاخل والخاسج وفلا ملا حعمذ به اهظمت اململىتوجلذًم املإهىالث البدٍش

ىت وججاسة الجملت والخج ت الشبُان وحػبئت وخفظ وحػلُب الاظمان والشبُان وضُذ وحعىٍم اظمان الٍض صثت في الاظمان والشبُان واملىخجاث البدٍش

 .الاخشي واغالف الشبُان ومىاد الخىظُف 
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: م 2012وفُما ًلي بُان  بحجم ؤغماٌ مبُػاث الششهت باليعبت لىىع املبُؼ ووعبت رلً الى الاًشاداث الاحمالُت لػام 

 

 

%  2012املبُػاث %  2011املبُػاث  جدلُالث اليشاؽ خعب املىخج

 77,744,729 :مبُػاث الاظمان والشوبُان 

90% 

63,958,052 91% 

 

 %76 53,525,614 %62 53,298,818مبُػاث الاظمان      -

 %15 10,432,439 %28 24,445,911 مبُػاث الشبُان    -

 %9 6,388,563 %10 8,782,877مبُػاث املطىػاث واخشي 

  70,346,616  86,527,606مجمىع املبُػاث املدلُه 

 

م  2011/2012هما ًبين الجذٌو الخالي جدلُل الاًشاداث خعب ؾشق البُؼ لالغىام 

 

 % 2012املبُػاث  % 2011املبُػاث  جدلُالث اليشاؽ خعب ؾشق البُؼ

 %67 47,059,153 %62 53,427,861 مبُػاث الخجضثه

 %31 21,801,234 %33 28,520,062 مبُػاث الجمله

 %2 1,486,229 %3 2,895,314 الجىالت مبُػاث العُاساث

 %0 0 %2 1,684,369 مبُػاث الخطذًش

  70,346,616  86,527,606 املجمــــــــىع
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: جدلُل حغشافي بةحمالي بًشاداث الششهت 

 

م 2012/ 2011بنهاًت الػام املُالدي   ًبين الجذٌو الخالي بحمالي بًشاداث الششهت مً املبُػاث داخل اململىت وخاسحها خالٌ العىت املالُت املىتهُت

م الخطذًش مً الششن  بإن الششهت ال جمخلً ؤي ششواث جابػت خاسج ؤو داخل اململىت، وبهما جخم غملُت البُؼ خاسج اململىت غً ؾٍش
ً
ة ،  غلما

. مباششة

  

%  2012املبُػاث %  2011املبُػاث  جدلُالث اليشاؽ خعب املىؿله

 %30 21,267,363 %29 24,873,839 املىؿله الششكُه

 %32 22,379,129 %32 27,522,017 املىؿله الىظؿى

 %34 23,867,679 %30 26,356,193 املىؿله الغشبُه

 %4 2,832,443 %7 6,091,188 املىؿله الجىىبُه

 %100 70,346,616 %98 84,843,237مجمىع املبُػاث املدلُه / 1

 %0 0 %2 1,684,369 مبُػاث الخطذًش/ 2

  70,346,616  86,527,606 املجمــــــــىع الىلي
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: البُاهاث امللاسهت

 

اٌ)  م2012 –م 2008ًبين الجذٌو الخالي بُان  باألضٌى والخطىم وهخاثج ألاغماٌ للششهت خالٌ العىىاث  ( املبالغ بامللُىن ٍس

 

 2012 2011 2010 2009 2008 العىت/ البُان 

 315 399 74 65 76 املىحىداث املخذاولت

 163 121 123 122 124 املىحىداث غير املخذاولت

 112 103 72 34 27 املؿلىباث املخذاولت

 9 19 16 17 9 املؿلىباث غير املخذاولت

 (39.9) (46.1) (26.8) (28.7) (25.8) (الخعاثش)ضافي ألاسباح 

 

 

: العُاظاث املداظبُت

 

. املداظبُت الطادسة غً الهُئت العػىدًت للمداظبين اللاهىهُين والخػلُماث الطادسة غنهاال ًىحذ َىان ؤي اخخالف غً املػاًير 
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م 2011م ملاسهت بػام 2012ملخظ بالىخاثج املالُت لػام 

 

 وعبت الخغير ()-ؤو+الخغير  2011 2012 البُـــــــــــان

 %19- 16,180,990- 86,527,606 70,346,616 مبُػاث

 %21- 18,622,953- 88,856,152 70,233,199 جيلفت املبُػاث

 %105- 2,441,963 (2.328,546) 113,417 احمالي الشبذ

 %2.69- %0.16 وعبت احمالي الشبذ

ف بُؼ وجىصَؼ    %3- 725,056- 25,147,175 24,422,119 مطاٍس

ه وغمىمُه ف اداٍس  %1 78,245 11,876,934 11,955,179 مطاٍس

ف  %2- 646,812- 37,024,109 36,377,297 مجمىع املطاٍس

 

52% 43% 

 %8- 3,088,774- 39,352,655 36,263,881 الخعاٍس مً الػملُاث  

 

52% 40% 

 %24 398,612 1,689,360 2,087,972 اغباء مالُه  

ف ) ضافي الاًشاداث    %187 2,579,069 1,381,994 3,961,063 الاخشي ( املطاٍس

 %13- 5,269,231- 39,660,021 34,390,790 الضواة والخعاثش الاظخثىاثُهضافي الخعاٍس كبل 

 %1000 5,000,000 500,000 5,500,000 صواة

 %1- 269,231- 40,160,021 39,890,790 ضافي الخعاٍس كبل الخعاثش الاظخثىاثُه

 %100- 5,909,315 5,909,315- 0 خعاثش اظخثىاثُه

 %13- 6,178,546- 46,069,336 39,890,790 ضافي الخعاٍس
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: املطالح في ؤظهم الششهت

 

 بإهه ال جىحذ لذي الششهت ؤي ؤدواث دًً مطذسة
ً
،  ًبين الجذٌو الخالي مطالح املعاَمين مً غير اغػاء مجلغ إلاداسة في ؤظهم الششهت، غلما

. مً اظهم الششهت% 5هما ال ًمخلً ؤي مً املعاَمين مً الجمهىس خطت جطل بلى 

 

 

 م2012غذد ألاظهم للػام  م2012وعبت امللىُت للػام  اظم املعاَم

 نهاًت  العىت بذاًت العىت نهاًت العىت بذاًت العىت

 21.414.960 21.414.960 %40 %40 ضىذوق الاظدثماساث الػامت

ض/ ظمى الامير  11.510.541 11.510.541 %21.5 %21.5 مخػب بً غبذالػٍض

 20.611.999 20.611.999% 38.5% 38.5الجمهىس 

 53.537.500 53.537.500% 100% 100الاحمالي 

 

 . هما اهه ال ًىحذ اي اظترداد او ششاء او الغاء مً حاهب الششهت الي ادواث دًً كابلت لالظترداد 
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حمُؼ املطشوفاث الػمىمُت  حػخمذ ظُاظت جىصَؼ الاسباح في الششهت  غلى جىصَؼ ؤسباح الششهت الطافُت فلـ بػذ خطمظُاظت جىصَؼ ألاسباح

 وججىِب 
ً
مً % 5مً الاسباح الطافُت لخىىًٍ اخخُاؾي هظامي زم مً بػذَا ًخم جىصَؼ % 10والخيالُف الاخشي وججىِب الضواة املفشوغت ششغا

لت ضشف الاس . غلى املعاَمين باح سؤط ماٌ الششهت املذفىع غلى املعاَمين في خالت جدلُم الاسباح ، جلىم الششهت بخدذًذ مىاغُذ وؾٍش

 :ٌ وغذد الاظهم الخاضت بيل غػىجىىًٍ مجلغ الاداسة وجطيُف اغػات

خ  جىىن مجلغ الاداسة  خ م 1/1/2012مً جاٍس م ( زماهُت)مً  م 29/5/2012ختى جاٍس : ؤغػاء َو

غذدالاظهم بذاًت  الخطيُف ؤظم الػػى

2012 

م بنهاًت غذدالاظه

2012 

ملىُت الاكشباء مً  وعبت الخملً

 الذسحت الاولى

سثِغ مجلغ الاداسة  )*(فهذ بً غبذالشخمً الػبُيان / د

 غػى غير جىفُزي

3346 3346 0.006% 0 

سي                                  حابش بً مدمذ الشه/ املهىذط

* (ممثال غً وصساة الضساغت)      

 0 0 0 0 غػى غير جىفُزي

 0 %0.001 1000 1000 معخللغػى  غلي  بً غثمان الشهبان/ الاظخار

 0 %0.003 1776 1776 غػى معخلل غلي بً غبذهللا الطاوؼ/ الاظخار

ض بً غبذالباقي آٌ ؾلحت/ املهىذط  0 %0.001 1000 1000 غػى معخلل غبذالػٍض

 0 %0.036 19548 19548 غػى معخلل َُثم بً مدمذ اللطُبي/ الاظخار

 0 %0.005 1000 1000 معخللغػى  خالذ بً ابشاَُم املباسن/ الاظخار

ذ  / الاظخار ض بً خمذ الػٍى غبذالػٍض

 غً ضىذوق الاظدثماساث الػامت 
ً
ممثال

غػى غير جىفُزي 

 

0 0 0 0 

 

 لىصاسة الضساغت *)
ً
 مً جم حػُِىت ممثال

ً
 غً ا14/2/2012ؤغخباسا

ً
 (غبذهللا بً غبذهللا الػبُذ/ لذهخىس َـ بذال

 



9 

 

خ 30/5/2012جىىن ؤغػاء مجلغ الاداسة في  م  ( حعػت ؤغػاء ) م مً 31/12/2011م ختى جاٍس : ؤغػاء َو

 
مً غذدالاظهم  الخطيُف ؤظم الػػى

30/5 /2012 

غذدالاظهم بنهاًت 

2012 

 ملىُت الاكشباء مً الذسحت الاولى وعبت الخملً

سثِغ مجلغ الاداسة  )*(فهذ بً غبذالشخمً الػبُيان / د

 غػى غير جىفُزي

3346 3346 0.006% 0 

 

حابش بً مدمذ الشهشي / م

 (ممثال غً وصساة الضساغت) 

 0 0 0 0 غػى غير جىفُزي

غلي  بً غثمان الشهبان / الاظخار

 

 0 %0.001 1000 1000 غػى معخلل

غلي بً غبذهللا الطاوؼ / الاظخار

 

 0 %0.003 1776 1776 غػى معخلل

ض بً غبذالباقي آٌ ؾلحت / املهىذط غبذالػٍض

 

 0 %0.001 1000 1000 غػى معخلل

 0 %0.036 19548 19548 غػى معخلل َُثم بً مدمذ اللطُبي/ الاظخار

 

خالذ بً ابشاَُم املباسن / الاظخار

 

 0 %0.001 1000 1000 غػى معخلل

ذ / الاظخار ض بً خمذ الػٍى غبذالػٍض

 غً ضىذوق الاظدثماساث الػامت)
ً
 (ممثال

غػى غير جىفُزي 

 

0 0 0 0 

 % 0.001 1000 1000غػى معخلل حابش العهلي مدمذ بً / م

 

ؤكشبائهم مً الذسحت الاولى ؤًت ؤظهم  اصواحهم او الًملً اي مً  وهباس الخىفُزًين في الششهت حمُؼ اغػاء مجلغ الاداسة املزهىسًٍ اغالٍوجم جإهذ بداسة الششهت بإن 

 .م2012م وختى نهاًت غام 2012غام  في الششهت مً بذاًت  ؤو ادواث دًً 
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 : احخماغاث مجلغ الاداسة

م  31/12/2012وختى   14/09/2011التي بذؤث مؼ دوسة املجلغ الجذًذ  اغخباسا مً مجلغ الاداسة  حذٌو خػىس احخماغاث

 
 

مجلغ الاداسة 

 

155 156 157 158 159 160 161 162 163  164 165 166 

4/12/

1432 

4/12/

1432 

4121/

1432 

25/1/

1433 

25/1/

1433 

25/1/

1433 

3-

4/2/1433 

22/3/1433 30/3/

1433 

 3/4/

1433 

4/5/

1433 

2/6/5/

143/3 

31/10/

2011 

31/10/

2011 

31/10/

2011 

20/12/

2011 

20/12/

2011 

20/12/

2011 

28-

29/12/

2011 

14/2/2012 22/2/

2012 

 25/2/

2012 

27/3/

2012 

18/2/

2012 

  / / /  / / / / / / / / /فهذ الػبُيان  .د 

       / / / / / / /غبذ هللا الػبُذ . د

 / / /            * حابش مدمذ الشهشي 

ذ  ض الػٍى   / / /  / / / / / / / / /غبذالػٍض

 / / /  / / /  / / / / / /غلى  غثمان الشهبان 

 / / /  / / /  / / / / / /غلي غبذ هللا الطاوؼ 

 / / /  / / ×  / / / / / /خالذ ابشاَُم املباسن 

ض اٌ ؾلحت   / / /  / //  / / / / / / غبذالػٍض

 / / /  / / / / / / / / ×َُثم اللطُبي 

 8 8 8  7 7 7 8 8 8 8 8 7الاحمالي 

* 

ت املهىذط حابش بً مدمذ الشهشي  خ  164في مجلغ الاداسة  اغخباسا مً الجلعت سكم ( وهُل وصاسة الضساغت لشاون الثروة العمىُت ) بذؤث غػٍى  3/4/1433بخاٍس

 م25/2/2012املىافم 
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 م31/12/2012م وختى  24/10/2011جابؼ  بُاهاث الذوسة الجذًذة  اغخباسا مً 

 

 

 مً الجلعت  سكم 
ً
ت املهىذط  مدمذ بً حابش العهلي  في مجلغ الاداسة ؤغخباسا خ  170بذؤث غػٍى  م20/6/2012َـ املىافم 28/8/1433بخاٍس

 

 

 

 

 

 مجلغ الاداسة 

 

167 168 169 170 171 172 173 

25/6/1433 9/7/1433 10/7/1433 30/7/1433 28/8/1433 22/12/1433 11/2/1434 

16/5/2012 30//2012 31/5/2012 20/6/2012 18/7/2012 7/11/2012 1/1/2013 

  / / / / / / /د  فهذ الػبُيان  

  / / / / / / / حابش مدمذ الشهشي 

ض الػىٍذ     / / / / / / /غبذالػٍض

  / / / / / / /غلى  غثمان الشهبان  

  / / / / / / /غلي غبذ هللا الطاوؼ  

  / / / / / / /خالذ ابشاَُم املباسن 

ض اٌ ؾلحت    / / / /  / / غبذالػٍض

 / / * / / / /َُثم اللطُبي 

 / / / / * * * مدمذ حابش العهلي

        الاحمالي 
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: م 2012معخدلت الذفؼ خالٌ الػام املػلىماث املخػللت بإي كشوع غلى الششهت 

 

: اللشوع كطيرة الاحل والدعهُالث البىىُه  -1

 

اٌ ( 63,000,000)م مبلغ 0122بلغذ اللشوع والدعهُالث الخمىٍلُت املعخدلت غلى الششهت  بنهاًت الػام  جم جىفير َزٍ   اللشوع . ٍس

اٌ مػمىهت بمىحب خؿاب غمان مً ضىذوق الاظدثماساث الػامه 50والدعهُالث مً حهاث مالُت مطشفُت ؤظالمُت ، منها  .  ملُىن ٍس

ٌ  –اللشوع ؾىٍلت الاحل  -2  الجضء املخذاو

اٌ لخمىٍل مششوع  12.87العػىدي بمبلغ  م غلى حعهُالث كشع الحل مً ضىذوق الخىمُه الضساعي2009خطلذ الششهه في الػام  ملُىن ٍس

ػه  خ ( اماسة مىؿلت غعير ) مضسغت الشوبُان بالحٍش اٌ غلما بان اللشع ال (10,010,885)مبلغ 31/12/2012، وكذ بلغ الشضُذ اللاثم بخاٍس ٍس

خ  وجلىم الششهه بالخفاوع مؼ ضىذوق  2011اهخىبش  19ًخػؼ الًت فىاثذ ومػمىن باساض ي الششهه في الخبر واللؿُف ، اظخدم اللشع بخاٍس

 ، ورلً بػذ ججذًذ بًجاس بخذي الألساض ي امللذمت هػمان ملابل َزا اللشعظىىاث  10 ملذة دًذٍ الخىمُه لخج

 لزلً فلذ جم جطيُف الشضُذ اللاثم في
ً
 بن إلاحشاءاث املخػللت بخجذًذ َزا اللشع الجضاٌ كُذ إلاهجاص هما هي في نهاًت العىت، وهظشا

 .غمً املؿلىباث املخذاولت  31/12/2012

 

املبالغ املخبلُت بشضُذ نهاًت الػام املبالغ املذفىغت وما جم ظذادٍ ( ؤضل املبلغ)سضُذ بذاًت الػام ًػاح ا

كشوع وحعهُالث بىىُه 

اظالمُه 

61,089,000 0 63,000,000 

 10,010,885 0 10,010,885كشوع ؾىٍلت  الاحل  



13 

 

 

: روي غالكت الػلىد مؼ ؤؾشاف 

 

ت ألي مً ؤع ٍش  فيها وواهذ فيها مطلحت حَى
ً
غاء بىاء غلى الاكشاس امللذم مً كبل اداسة الششهت ، فاهه ال ًىحذ َىان غلىد واهذ الششهت ؾشفا

الخىفُزًين غً ؤي ساجب ؤو مجلغ إلاداسة ؤو الشثِغ الخىفُزي ؤو املذًش املالي ؤو ؤي شخظ له غالكت بهم ، ؤو جىاٌص  بمىحبه ؤخذ الاغػاء ؤو هباس 

هما ال ًىحذ ؤي بظدثماساث ؤو بخخُاؾُاث ؤخشي  .م 2012حػىٍؼ ؤو جىاٌص ؤخذ معاَمي الششهت غً ؤي خلىق في الاسباح خالٌ الػام املالي 

 .ؤوشئذ ملطلحت ؤخذ مىظفي الششهت 

 

: املذفىغاث الىظامُت املعخدلت

 .م 2012كت ؤو املذفىغت للجهاث الخىظُمُت والشكابُت بالذولت غً غام الجذٌو الخالي ًىضح  املذفىغاث الىظامُت املعخذ

الاًػاح م 2012البُان 

م 2012الخإمُىاث الاحخماغُت ملىظفي الششهت غً غام  1,236,000املاظعت الػامت للخإمُىاث 

 2010والػام  2009والػام 2008 حضء منها مً معخدلاث الضواة مً غام 2,136,208الضواة 

م 2012جيالُف سظىم حمشهُت وجاشيراث دفػذ خالٌ الػام  284,000جيالُف جإشيراث وسظىم خىىمُت 

اٌ غلى الششهت  ملخالفتها الفلشة  100.000غشامت مفشوغت مً َُئت العىق املالُت  ( َـ)مً هظام العىق املالُت، والفلشة ( 45)مً املادة ( ؤ)مئت ؤلف ٍس

ػلً للمعاَمين غً كىاثمها مً كىاغذ الدسج( 26)مً املادة 
ُ
ضود الهُئت ولم ح

ُ
ًل وإلادساج، بر لم ج

ت للفترة املىتهُت في  م خالٌ الفترة الىظامُت 31/12/2011املالُت العىٍى

اٌ  غلى الششهتملخالفتها الفلشة  50.000غشامت مالُت مً َُئت العىق املالُت  سواث، مً املادة الخاظػت مً الثدت خىهمت الش( ؤ)خمعىن ؤلف ٍس

ت للششهت للػام املالي املىخهي في  ش مجلغ بداستها املشفم باللىاثم املالُت العىٍى بر لم ًدخِى جلٍش

. م غً ألاخيام التي لم جؿبم مً الثدت خىهمت الششواث وؤظباب رل31/12/2011ً
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: معخدلاث مطلحت الضواة 

 

اٌ   –املبلغ البُان   ٍس

 0م  2009املخبلي مً الاكشاس الضهىي غً غام  

 335,140م 2010املبلغ املعخدم مً الاكشاس الضهىي غً غام 

 0م 2011املبلغ املعخدم مً الاكشاس الضهىي غً غام 

ش بػذ 2012املبلغ املعخدم مً الاكشاس الضهىي غً غام   لم ًلذم الخلٍش

 

: بما ًلي مجلغ إلاداسة ًلش

 

 .جم اغذاد سجالث الحعاباث بالشيل الصحُذ   ؤهه كذ- 1

 .ان هظام الشكابت الذاخلُت اغذ غلى اظغ ظلُمت وجم جىفُزٍ بفػالُت - 2

 .اغلى مىاضلت وشاؾهالششهت ؤهه ال ًىحذ ؤي شً ًزهش بشإن كذسة - 3
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:  الثدت خىهمت الششواث

 

مً املباديء الهامت التى جدشص الششهت غلى جؿبُلها وجفػُلها  الطادسة مً َُئت العىق املالُت  حػخبر الاخيام الىاسدة بالثدت خىهمت الششواث 

وجؿبم الششهت َزٍ ألاخيام مً خالٌ املماسظت الػملُت ومً خالٌ ألاخيام الىاسدة في . لحماًت خلىق املعاَمين وخلىق ومىدعباث الششهت

 ،  حاسي الػمل غلى ؤغذاد الثدت خىهمت خاضت بالششهتو الىظام ألاظاس ي للششهت ولىاثذ الششهت ألاخشي 
 

: م وؤغلىذ غنها الششهت2012ؤَم الاخذار التي  خطلذ في غام 

خ  -1 . م ، حػلً الششهت غً الخؿىساث في ؤظخخذام مخدطالث الاهخخاب في ؤظهم خلىق ألاولىٍت17/1/2012بخاٍس

خ  -2 (. ؤزنى غششؤشهش )م 31/12/2011هخاثجها املالُت الاولُت للفترة املىتهُت في الششهت العػىدًت لألظمان حػلً م ،  21/1/2012بخاٍس

خ  -3 م 31/12/2011م، اغالن جىغُحي مً الششهت العػىدًت لألظمان بخطىص الىخاثج املالُت الاولُت للفترة املىتهُت في 22/1/2012بخاٍس

(. ؤزنى غششؤشهش )

خ  -4 لألظمان غً بحشاءاث ضشف مبالغ حػىٍؼ املعاَمين الزًً لم ٌعخلمىا املبالغ م ، حػلً الششهت العػىدًت 24/1/2012بخاٍس

. الخاضت بهم

خ  -5 ظػادة املهىذط حابش بً  م ، الششهت العػىدًت لألظمان حػلً غً حعمُت ممثل وصاسة الضساغت غػى مجلغ الاداسة20/2/2012بخاٍس

 بً غبذ هللا الػبُذ ممثل وصاسة الضساغت العابم وغػى مجلغ مدمذ الشهشي غػىا في مجلغ الاداسة خلفا لعػادة الذهخىس غبذهللا

خ  86367اداسة الششهت ورلً بىاء غلى كشاس مػالي وصٍش الضساغت بهزا الخطىص سكم  َـ 6/3/1433بخاٍس
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خ  -6 ا الىخاثج املالُت العىىٍت للػام  م ،25/2/2012بخاٍس ة الىظامُت م خالٌ املذ2011الششهت العػىدًت لألظمان حػلً غً غذم وشَش

. املمىىخت مً َُئت العىق املالُت

خ  -7 م 31/12/2011م، الششهت العػىدًت لألظمان حػلً غً هخاثجها املالُت العىىٍت املىتهُت في 28/3/2012بخاٍس

خ  -8 .  م 31/12/2011م ، اغالن الحاقي مً الششهت العػىدًت لألظمان بخطىص الىخاثج املالُت العىىٍت املىتهُت في 31/3/2012بخاٍس

خ  -9  غً ( زالزت ؤشهش )م 31/3/2012م، حػلً الششهت العػىدًت لألظمان الىخاثج املالُت الاولُت للفترة املىتهُت في 21/4/2012بخاٍس
ً
وؤًػا

. الخؿىساث في اظخخذام مخدطالث الاهخخاب في ؤظهم خلىق ألاولىٍت

خ  -10 وس احخماع الجمػُت الػامت الػادًت الخاظػت والػششون، م، جذغى الششهت العػىدًت لألظمان معاَميها الىشام لحؼ22/4/2012بخاٍس

 حػلً الششهت غً فخذ باب الترشح لػػىٍت مجلغ إلاداسة للميان الشاغش
ً
. واًػا

خ  -11 . م، حػلً الششهت العػىدًت لألظمان هخاثج احخماع الجمػُت الػامت الػادًت الخاظػت والػششون للمعاَمين30/5/2012بخاٍس

خ  -12 مدمذ بً حابش ) واملىافلت غلى جيلُف الاظخار  ن الششهت العػىدًت لألظمان غً اظخلالت سثِعها الخىفُزيم، حػل2/6/2012بخاٍس

 مً بذاًت شهش ًىهُت ( العهلي غػى مجلغ الاداسة 
ً
. م2012باللُام بمهام الشثِغ الخىفُزي للششهت العػىدًت لألظمان ؤغخباسا

خ  -13  (.ظخت ؤشهش )م 30/06/2012مان الىخاثج املالُت الاولُت للفترة املىتهُت في حػلً الششهت العػىدًت لألطم ، 21/7/2012بخاٍس
ً
وؤًػا

. الخؿىساث في اظخخذام مخدطالث الاهخخاب في ؤظهم خلىق ألاولىٍت

خ  -14 وبىفغ و(.حعػت ؤشهش )م 30/09/2012م ، حػلً الششهت العػىدًت لألظمان الىخاثج املالُت الاولُت للفترة املىتهُت في 4/11/2012بخاٍس

 الخؿىساث في اظخخذام مخدطالث الاهخخاب في ؤظهم خلىق ألاولىٍت
ً
خ  ؤغالن جصحُحي غً جلً الىخاثج وؤًػا وؤًػا  الخاٍس
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الث وهبزٍ مخخطشة  : خبراث ؤغػاء مجلغ الاداسة وظىشجير املجلغٌوفُما ًلي ؤظماء ومَا

 

الث والخبراث الجيعُت الاظم  املَا

الػبُيان فهذ بً غبذالشخمً . د

( سثِغ مجلغ الاداسة)

 مىطب سثِغ مجلغ ، م 2010خطل غلى شهادة الذهخىساٍ مً حامػت إلامام مدمذ بً ظػىد الاظالمُت في الػام ظػىدي 
ً
ٌشغل خالُا

غ للخذماث البترولُت  والىللُاث  بداسة مجمىغت الػبُيان لالظدثماس وغػى مجلغ بداسة ششهت الذَس

الػبُذ غبذهللا بً غبذهللا . د

( مجلغ الاداسة غػى ) 

ممثال غً وصاسة الضساغت      

 

 

حابش بً مدمذ الشهشي / م 

ممثال غً وصاسة الضساغت      

 

ظػىدي 

 

 

 

 

ظػىدي 

ؿاهُا، 1987غلى شهادة الذهخىساٍ في الخىمُت الضساغُت غام  خاضل شغلم مً حامػت لعتر في بٍش  مىطب وهُل وصاسة  ، َو
ً
خالُا

تالضساغت لشاون ألابدار والخىمُت  مجلغ بداسة الهُئت الػشبُت العػىدًت للمىاضفاث وامللاًِغ وغػى مجلغ  اغافت الى غػٍى

ش مىؿلت خاثل مىز غام  .   م2000ألامىاء لهُئت جؿٍى

 

ضوها  بالىالًا ىُت  غام خاضل غلى شهادة املاحعخير في الػلىم الضساغُت  مً حامػت ؤٍس َـ  جذسج في الىظاثف 1406ث املخدذة الامٍش

بُت مخػذدة  داخلُت  لت ومخىىغت  خاضل غلى دوساث جذٍس ت   واملُذاهُت  بىصاسة الضساغت  لذًت خبرة غملُت  غلمُت  ؾٍى الاداٍس

شغل خالُا وهُل الىصساة لشاون الثروة العمىُت ،  واملخدذر الشظمي لىصاسة وخاسحُت  ، شغل الػذًذ مً املىاضب اللُادًت  َو

 وهُل 
ً
م الخفاوع ملىظمت الخجاسة الػاملُت الىصساةالضساغت ، وميلف ؤًػا  .لشاون الابدار والخىمُت الضساغُت،  وممثل الىصساة في فٍش

غلي بً غبذهللا الطاوؼ / الاظخار

( غػى مجلغ الاداسة) 

ل الششواث  في َُئت ظػىدي   في جمٍى
ً
خاضل غلى الشهادة الجامػُت في جخطظ الاداسة املالُت مً حامػت واشىؿً ، وكذ غمل  معدشاسا

 في 
ً
. ماظعت الىلذ الػشبي العػىدًتالعىق املالُت  وهزلً مدلل مالي ظابلا

)  غلي بً غثمان الشهبان/ الاظخار

( غػى مجلغ الاداسة

ظػىدي 

 

ذ غً خاضل غلى دسحت اٌ بيالىسٍىط وؤهمل املخؿلباث ألاوادًمُت للماحعخير في الػماسة وغلىم البىاء ، لذًت خبرة غملُت مخىىغت جٍض

  بين اللؿاع الحىىمي والششواث املعاَمت  20
ً
 .غاما

مجاٌ الثروة العمىُت وؤظتزساع ألاخُاء ظىت في ( 28)م خبرة 1985كعم الحُىان غام  –خاضل غلى بيالىسٍىط ولُت الػلىم ظػىدي مدمذ بً حابش العهلي / م

غمل بىصاسة الضساغت مذًش غام املضاسع العمىُت باململىت هما غمل غذة ششواث في مجاٌ ؤظتزساع ألاخُاء املاثت لذًت خبرة املاثُت 

بُت مخػذدة داخل.غملُت مخىىغت بين اللؿاع الحىىمي واللؿاع الخاص و الششواث املعاَمت ًت وخاسحُت خاضل غلى دوساث جذٍس

 وغػى بجمػُاث في الثروة العمىُت غلمُت وؤهخاحُت داخلُت وخاسحُت
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ذ / الاظخار ض بً خمذ الػٍى غبذالػٍض

( غػى مجلغ الاداسة) 

شغل خالُا مىطب سثِغ كعم ا م مً حامػت امللً ظػىد بالٍشاع1981شهادة الهىذظت الىُمُاثُت غام  خاضل غلىظػىدي  لذساظاث ، َو

. الطىاغُتبطىذوق الخىمُت 

ض بً غبذالباقي / الاظخار غبذالػٍض

آٌ ؾلحت 

. خاضل غلى بيالىسٍىط اداسة الاغماٌ جخطظ مداظبت ، وغمل مشاكبا للحاظباث املعاغذ في ششهت اسامىى ظػىدي 

خالذ ابشاَُم املباسن / الاظخار

( غػى مجلغ الاداسة) 

شغل مىطب مذًش بداسة . م مً حامػت امللً ظػىد بالٍشاع1984غلى شهادة البيالىسٍىط في الػلىم الضساغُت غام  خاضلظػىدي 

ؼ الضساغُت مً غام ، املداضُل في ششهت ؤلبان الطافي  ف للمشاَس .  م1998م بلى غام 1995هما شغل مىطب مذًش غام ششهت الخٍش

َُثم بً خلُفت اللطُبي / الاظخار

( الاداسة غػى مجلغ) 

ت غام خاضل ظػىدي  ؿاهُا1998غلى شهادة البيالىسٍىط في الػلىم إلاداٍس ىُت في بٍش  مىطب هاثب املذًش . م مً الجامػت ألامٍش
ً
شغل خالُا َو

ت مىز غام  م، هما ٌشغل مىطب غػى مجلغ 2000الػام ومذًش الػملُاث في ششهت خلُفت اللطُبي للغىص والخذماث البدٍش

. م 2000غبذ الشخمً اللطُبي اللابػت مىز غام  بداسة ششهت خلُفت

فهذ بً غبذهللا امللبل / الاظخار

( ظىشجير مجلغ الاداسة) 

ىُت  خاضل غلى بيالىسٍىط ظػىدي  وجذسج في الىظاثف ، اداسة اغماٌ مً حامػت ظاهذ ادوسد اوظتن جىعاط الىالًاث املخدذة الامٍش

ت بىصاسة الضساغت  َـ 1423الشابػت غشش مذًشا غاما ملىخب الىصٍش ختى ختى املشجبت  الاداٍس

 

 

 

: مشاسهت ؤغػاء مجلغ الاداسة في مجالغ اداساث ششواث معاَمت ؤخشي 

 

 اظم الششهت املعاَمت املذسحت ؤظم الػػى

غ  فهذ بً غبذالشخمً الػبُيان.د  الذَس

اث غلي بً غبذهللا الطاوؼ  /الاظخار  (ًيعاب) ششهت ًيبؼ الىؾىُت للبتروهُماٍو
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: لجىت املشاحػت

 

خ  121  مجلغ الاداسة في احخماغه سكم ؤكش والالثدت املىظمت املشاحػت بالششهت غلى حشىُل لجىتم 18/7/2007َـ املىافم 3/7/1428املىػلذ بخاٍس

ممً الاغػاء الخالُت ؤلفذ لجىت املشاحػت ثثوم 2012لػمل اللجىت، وغلذث اللجىت خمغ احخماغاث خالٌ الػام املالي  :-  اظماَئ

 

ض بً غبذالباقي آٌ ؾلحت/ ألاظخار -1 سثِغ اللجىت معخلل ـ غػى مجلغ بداسة)        غبذالػٍض

 ( غػى مجلغ بداسة معخلل )  اللطُبي بً مدمذ َُثم /ألاظخار -2

 ( مخخظ مالي واداسي مً خاسج الششهت) غبذألاله بً ضالح آٌ الشُخ/ألاظخار -3

 

( م2012بش دٌعم31بُان بجلعاث اغػاء لجىت املشاحػت اغالٍ ختى   

 

 

 

 (الذورة الجذيذة) لجنة املراجعة 

19 20 21 22 23   

 
6/3/1433 29/3/1433 25/5/1433 4/8/1433 19/12/1433 

29/1/2012 21/2/2012 17/4/2012 24/6/2012 4/11/2012 

 15.000 05 / // / / ( رئيس اللجنة )  عبذالعزيز بن عبذ القادر  آل طلحة 

 15.000 05 / // / / ( عضى اللجنة) ثم القصيبي عضى مجلس الادارة    هي

 15.000 05 / //  // ( عضى اللجنة) عبذالاله بن صالح آل الشيخ     

 45.000      الاجمالي 
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:  مهام وضالخُاث لجىت املشاحػت

 

ش الخؿُت بشإههمخابػت دساظت وجؿىٍش هظام - 1 . الشكابت الذاخلُت بالششهت ووغؼ الخىضُاث والخلاٍس

ش املشاحػت الذاخلُت ووغؼ إلاحشاءاث الخصحُدُت لها- 2 . دساظت جلاٍس

التي  ورلً غلى ؤظاط الػىابـ  املشاحؼ الخاسجي لحعاباث الششهت وفطله وجدذًذ ؤحػابهسفؼ الخىضُاث ملجلغ إلاداسة بخػُين - 3

 .املخخطت فُما ًخظ َزا الخػُين جلشسَا الجهاث

 .وببذاء املالخظاث غليها املشاحؼ الخاسجيدساظت خؿت املشاحػت مؼ - 4

 0 واظخلاللُخه املشاحؼ الخاسجي  ومشاكبت ؤداثهمخابػت ؤغماٌ - 5

 .وببذاء املالخظاث غليها املشاحؼ الخاسجي دساظت خؿت املشاحػت مؼ - 6

 .ماجم جىفُزٍ غلى اللىاثم املالُت و مخابػت املشاحؼ الخاسجيدساظت مالخظاث - 7

 .دساظت اللىاثم ألاولُت والعىىٍت لحعاباث الششهت كبل غشغها غلى مجلغ إلاداسة وببذاء الشؤي والخىضُت بشإنها- 8

 .دساظت العُاظاث املداظبُت املخبػت في الششهت وببذاء الشؤي والخىضُت ملجلغ إلاداسة بشإنها- 9

 .ساحػت الذاخلُت لحعاباث الششهت بػذ إلاؾالع غلى خبراجه وبمياهاجهجششُذ مذًش الم- 10

 .مخابػت جىفُز كشاساث إلاداسة الخىفُزًت لخىضُاث اللجىت وكشاساث املجلغ- 11

ش - 12 ألاششاف غلى مالثمت وظالمت إلاحشاءاث املالُت بالششهت والخدلُم ؤو ألاششاف غلى الخدلُم في املخالفاث وسفؼ الخلاٍس

 .لخىضُاث بشإنهاوا 

الشإن، املشاحؼ الذاخلي إلغذاد الخؿـ الالصمت في َزا  ودساظت املخاؾش املدخملت املخػللت بإغماٌ الششهت، وجىحُه مشاكب الحعاباث - 13

 .وألاششاف غلى جىفُز َزٍ الخؿـ

 .الخإهذ مً التزام الششهت باملخؿلباث اللاهىهُت، واملػاًير املهىُت العاثذة- 14
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ت املخػللت باظدثماساث الششهت في ششاء ؤظهم الششواث ألاخشي وسفػالخىضُاث بشإنها للمجلغ  مشا- 15 ورلً حػت الخؿـ الاظدثماٍس

 للػىابـ الطادسة مً َُئت ظىق املاٌ
ُ
 .ؾبلا

 .مشاحػت اللىاثذ الذاخلُت للششهت وجلذًم امللترخاث والخىضُاث بشإنها- 16

ت  ؤي ؤغماٌ ومهام ؤخشي جخالءم مؼ ؾبُػت غمل لجىت املشاحػت وحعهم في ظالمت وفػالُت وافت غملُاث الششهت املالُت - 17 والخجاٍس

ت  .وإلاداٍس

 .ومعئىلُاتها ًجىص للجىت الاظخػاهت بإي مً الخبراء والاخخطاضُين ملعاغذتها ومعاغذة بداساث الششهت ألاخشي في ؤداء مهامها - 18

 

 

 

 

 :الترشُداث وامليافأثلجىت 

خ  124مجلغ الاداسة  في احخماغه سكم  اكش غلى حشىُل لجىت الترشُداث وامليافأث والالثدت  م28/2/2008َـ املىافم 21/2/1429املىػلذ بخاٍس

:-  الخالُت ؤظمائهم الاغػاءمً ث آجإلفذ لجىت الترشُداث وامليافثوم احخماغين2012لػمل اللجىت، وغلذث اللجىت خالٌ الػام املالي املىظمت 

 

(  ـ سثِغ اللجىت غػى مجلغ بداسة معخلل) غلى بً غبذ هللا الطاوؼ  / الاظخار  .1

( غػى مجلغ بداسة معخلل ) خالذ بً ابشاَُم املباسن  / الاظخار  .2

 ( غػى مجلغ بداسة معخلل ) غلى بً غثمان الشهبان / الاظخار  .3
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 م2012وامليافأث لػام  بُان بجلعاث اغػاء لجىت الترشُداث 

 

 

 

 (الذوسة الجذًذة) لجىت الترشُداث وامليافإث  

غذد    13 12

 الجلعاث

 

   25/6/1433 18/5/1433 مالخظاث

10/4/2012 16/5/2012   

 6.000 2   // ( سثِغ اللجىت ) غػى مجلغ الاداسة  -غلى بً غبذهللا الطاوؼ/ؤ

 6.000 2   // ( غػى اللجىت) غػى مجلغ الاداسة     -املباسن  بً ابشاَُم  خالذ / ؤ

 6.000 2   // ( غػى اللجىت) غػى مجلغ الاداسة    -غلى بً غثمان الشهبان /ؤ

 18.000     الاحمالي 

 

 

:  مهام ومعئىلُاث لجىت الترشُداث وامليافأث

 

الىظش في جشهُبه املجلغ ول ظىت بالترهيز غلى حىاهب الخبرة والعً واملهاساث واللذسة  وبغادةاغػاء مجلغ الاداسة  ؤداءمشاحػت وجلُُم - 1

ا مً اللابلُاث الحالُت واملعخلبلُت وجلىم اللجىت بالدشاوس مؼ مجلغ الاداسة بخدذًذ  غلى اجخار املىاكف واللشاساث بطىسة معخللت وغيَر

 .املجلغ املىاضفاث واملهاساث املؿلىبت لذي ول غػى مً اغػاء 

مت جخػلم - 2 الخإهذ بطفت خاضت مً خلى صحُفت املششحين لػػىٍت املجلغ مً اي ظىابم حىاثُت والسجً او اداهتهم في  اي حٍش

م  وألاماهتبالششف    .والعلىن اللٍى

 .املالُت غلى غىء الاحشاءاث املػخمذة  مً الششهت  ماملذساء وجدذًذ معخدلاجه وبغفاءجلذًم الخىضُاث خٌى جششُذ - 3
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ب والخىىٍش الغػاء املجلغ الجذد غً مهام الششهت ومىجضاتها بما ًمىنهم مً - 4 خير غلىاغمالهم  ؤداءجىفير معخىي مىاظب مً الخذٍس

 .وحه 

الحىافض ؾىٍلت وكطيرة الاحل الى حاهب مشاحػت وجلذًم جىضُاث للمجلغ غً امليافأث املالُت للمذساء الخىفُزًين بما في رلً - 5

 جدذًذ ظلف الىخاثج املخىكؼ جدلُله مً ول واخذ مً املذساء الخىفُزًين  

مشاحػت واحاصة جىضُاث املذساء الخىفُزًين خٌى امليافأث لىباس املىظفين الخىفُزًين الخابػين لهم بما في رلً الخؿـ املخػللت - 6

 .بامليافأث ؾىٍلت وكطيرة الاحل  

. مشاحػت الىخاثج املدللت  مً هباس  املىظفين  الخىفُزًين الخابػين للمذساء الخىفُزًين - 7

ت فُا ًخظ العُاظاث واملماسظاث العاثذة في مجلغ امليافأث خعب مشثُاث املذساء الخىفُزًين - 8 اغادة الىظش  في خؿـ املىاسد البشٍش

 .س اللجىت وجلذًم الخىضُاث بشإنها ملجلغ الاداسة خعب  جلذي

 .احػت ظُاظاث  الاخالٌ الىظُفي خاضت في غػىٍت املجلغ او مىاضب املذساء الخىفُزًين مش- 9

املذًش باظخثىاء الخابػت لهاالء املذساء جلذًم واحاصة جىضُاث املذساء  الخىفُزًين الخاضت بالترشُداث وانهاء خذمت الىظاثف الىبيرة - 10

بخىضُت  بالالى مذًش اداسة املش احػت الذاخلُت الزي الًمىً غضله  إلاداسةباإلغافتاملالي وظىشجير الششهت الزي ًخم حػُِىه او غضله بىظؿت مجلغ 

 .مً لجىت املشاحػت واملخاؾش بالششهت 

 الخإهذ ظىىٍا مً اظخلاللُت الاغػاء املعخللين بمجلغ الاداسة - 11

 ظىىٍا مً غذم وحىد خاالث جػاسب مطالح لذي املذساء هدُجت السجباؾهم بمجالغ اداساث ششواث اخشي الخإهذ - 12
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: اللجىت الخىفُزًت 

 

خ  155كشس مجلغ الاداسة في احخماغه  سكم  وغلذث اللجىت خمغ  جىفُزًت مً اغػاء مجلغ الاداسةاٌلجىت اٌم حشىُل 31/10/2011بخاٍس

م  م وجخإلف الجىت مً الاغػاء الخالُت2012احخماغاث خالٌ الػام املالي  :-الخالُت اظماَئ

  

 سثِعا فهذ بً غبذ الشخمً الػبُيان   ظػادة الذهخىس 

ض بً خمذ الػىٍذ  ظػادة الا   غػىا  ظخار غبذالػٍض

 غػىا ظخار غلى بً غبذهللا الطاوؼ    ظػادة الا

غػىا  ظخار غلى بً غثمان الشهبان    ظػادة الا

 غػىاظخار َُثم بً مدمذ اللطُبي   ظػادة الا

ض   غػىابً غبذالباقي آٌ ؾلحت   ظػادة الاظخار غبذالػٍض

 غػىاظػادة املهىذط مدمذ بً حابش العهلي 
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 :مهام ومعئىلُاث الجىت الخىفُزًت 
 

 

    .اغخماد حذٌو ؤغماٌ احخماغاث املجلغ- 1

  .ساكبت ؤداء غمل الششهت بطفت شهشي م- 2

 .مشاكبت امليزاهُت العىىٍت والخؿـ الشبؼ ظىىٍت وؤَذاف إلاداسة الخىفُزًت- 3

 .اغخماد الخػذًالث ببىىد امليزاهُت في الحذود التي ًخم الاجفاق غليها- 4

ذ غلى الحذود املخفم - 5  .غليهاالاغخماد النهاجي لبىىد الىفلاث مً سؤط املاٌ بما ًٍض

 .مشاكبت جىفُز ظُاظاث وبحشاءاث مجلغ إلاداسة- 6

م إلاداسة الػلُا- 7  .مشاكبت ؤداء الشثِغ الخىفُزي وفٍش

 .مشاحػت معىدة امليزاهُاث كبل جلذًمها ملجلغ إلاداسة- 8

ػت إلاظالمُت وؤغماٌغمان ؤن وافت الاظدثماساث - 9  بإخيام الشَش
ً
 .الششهت جلتزم جماما

 .الاكتراع للششهت اغخماد خذود- 10

ت الىظش والاغخماد بالىُابت غً مجلغ إلا- 11  .والاكتراعبما في رلً مػامالث الاظدثماس للششهت،داسة للعُاظت الاظدثماٍس
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 اللجىت الفىُت 

 

خ  155سكم  كش مجلغ الاداسة في احخماغها م 2012وغلذث اللجىت اسبػت احخماغاث خالٌ الػام املالي اللجىت الفىُت م حشىُل 31/10/2011بخاٍس

ممً اغػاوجخإلف اللجىت  :- ء مجلغ الاداسة الخالُت اظماَئ

 

ض بً خمذ الػىٍذ       غػىا   ظػادة الاظخار غبذالػٍض

 غػىا ظػادة الاظخار َُثم بً مدمذ اللطُبي       

 غػىابً حابش العهلي                 ظػادة املهىذط مدمذ 

 

:  الشثِغ الخىفُزي واملذًش املاليسواجب واحىس وبذالث خمعت مً هباس الخىفُزًين بالششهت بما في رلً ول مً 

 

اٌ البُان  ٍس

اٌ  1.956.000الشواجب  ٍس

اٌ     607.200البذالث  ٍس

- امليافإث 

اٌ   2.563.200الاحمالي  ٍس
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:  املخضون

 

اٌ ملاسهت بمبلغ ( 41,949,510)م مبلغ 2012بلغ سضُذ املخضون في نهاًت غام  اٌ لػام (25,156,349)ٍس ( 16,793,161)وكذٍس سجفاع م با2011ٍس

ا  اٌ وبيعبت كذَس اٌ جفاضُلها والخالي (%66)ٍس  :بالٍش

ادة          9,035,475مىخجاث ؤظمان و سوبُان                  -1  ٍص

ادة          1,843,133كؿؼ غُاس ومىاد حػبئت                      -2  ٍص

ادة          643,325مىاد مطىػت باملطاوؼ -3  ٍص

ادة          827,656ؤغالف          -4  ٍص

م         -5 ادة          3,773,025بػاغت بالؿٍش  ٍص

ادة          625,547بػاغت جدذ الدشغُل  باملطاوؼ-6  ٍص

ػىد ظبب الا ادةالى  بشيل سثِس ي سجفاعَو م ٍص هىن الششهت كامذ بششاء  مىخجاث ألاظمان و الشوبُاوعىاء املىحىد باملخاصن ؤو البػاغت بالؿٍش

ىه باإلغافت بلي بًجاد مخضون ا 2012همُاث مً الشوبُان خالٌ املىظم ؤخش غام  لذي الششهت مللابلت املبُػاث امللذسة للػام ظتراجُجي لخخٍض

2013  .

 

:  املبُػاث

 

اٌ ملاسهت بمبلغ ( 70,346,616)م  2012بلغذ كُمـت املبُػاث في غـام  اٌ لػام (  86,527,606)ٍس اٌ ( 16,180,990)م باهخفاع كذٍس 2011ٍس ٍس

ا  شحؼ رلً الى غذم (%  19)بيعبت كذَس  .لىمُاث املخىكػت مً الشوبُان هدُجت اهدشاس مشع البلػت البُػاء الفيروس يامضسغت الشوبُان  اهخاجٍو
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ؤظباب جدلُم الششهت لخعاثش حشغُلُت 

 

بخيالُف املبُػاث الثابخت والتي جازش غلي الىخاثج حػضي الخعاثش الدشغُلُت للششهت خالٌ الػام بشيل سثِس ي الهخفاع املبُػاث ملاسهت 

ف بغادة جإَُل مضسغت الشوبُان ؤدسحذ غمً بىىد جيالُف املبُػاث مما ؤزش غلي الىخاثج الدشغُلُت  الدشغُلُت  .هما ؤن مطاٍس

 

: غالمت الجىدة

ا مً الاولىٍاث الاظاظُت لجىدة وظالمت الاهخاج في حمُؼ مشاخله والزي ًخم حعىٍله جدذ الػالم ة جىلى الششهت الجىدة حل اَخمامها وحػخبَر

ت      -ISO  (2005 الاظمان خُث ًخم الشضذ والخفخِش املعخمش في حمُؼ مشاخل الاهخاج والخطيُؼ ، خُث خطلذ الششهت غلى شهادةالخجاٍس

. ساثاث الخطيُؼراث الػالكت بجىدة املىخج وظالمت اج(  22000

 

.   املشهض املالي

 

: املىحىداث املخذاولت 

 

اٌ ملاسهت بمبلـــغ (  315,960,388)م مبلغ 2012بلـــــغ احمالي املىحىداث املخذاولت في غام  اٌ في غام ( 392,286,001)ٍس . م 2011ملُىن ٍس

 

: املؿلىباث 

ين مبلغ  اٌ في غام  ملُىن  (8,8)بلغذ ؤسضذة املىسدًً الخجاٍس اٌ ملُىن ( 14,9)م ملاسهت بمبلغ 2012ٍس ( 6,1)م اي باهخفاع كذٍس 2011في غام  ٍس

( %. 41)بما وعبخه 
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:  املعاَمينخلىق 

 

اٌ ملــــــــاسهت بمبلغ( 350,602,742)م مبلغ   2012بلغذ خلىق املعاَمين بنهاًت غام  اٌ لػام ( 390,493,532)ٍس دم للمعاَم 2011ٍس م ٍو

 للىاثذ الذاخلُت للششهتمىحىداث الشش مً الحطٌى غلى هطِب
ً
غلى ، وحاسي الػمل ظام الششواث ًدمي خلىق املعاَمين، خُث ان نهت وفلا

ًت في الجمػُت الػامت غير حػذًل الىظام الاظاس ي للششهت الكشاس الحم في الحطٌى غلى هطِب املعاَم مً مىحىداث الششهت غىذ الخطف

. الػادي

 

: اث الشكابت الذاخلُت ءالعىىٍت لفاغلُت احشاهخاثج املشاحػت 

 

اث املػخمذة لذي ءاحشاث الششهت بخؿبُم اللىاثذ وإلاللششهت التزام وافت اداسااث الشكابت الذاخلُت ءج املشاحػت العىىٍت لفاغلُت احشاجىضح هخات

ى مىخب  .الششهت ىوغ) هما ان الششهت كامذ بخػُين مشاحؼ داخلي َو ساحػت الذاخلُت املىحىد بالششهت بهذف الاششاف غلى هظام الم( ؤسوعذ ٍو

ت والخدلم مً جؿبُم املػاًير املداظبُت والا وؤبذاء ؤي مالخظاث  ى ًلذم جلاس داٍس  ،مجلغ الاداسة بشيل معخمشلجىت املشاحػت و ًٍش الى َو

ش  ؤهه وسدوشير بلي   : والخاليلفذ ؤهدباٍ حؼ الخاسجي املشافي جلٍش

ملخػلم بفشوكاث املخضون هما في خٌى اللىاثم املالُت الخاص بخػذًالث ظىت ظابلت وا( 22)هىد ؤن هلفذ الاهدباٍ الى اًػاح سكم " 

 " .م2011دٌعمبر3
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: الخؿـ واللشاساث املهمت

 :-وحشمل الخىكػاث املعخلبلُت الغماٌ الششهت ومنها غلى ظبُل املثاٌ ال الحطش ماًلي 

ت واظتزساع الاظمان وجطيُؼ مً الششواث الػاملُت املخياملت في مجاٌ ضُذ وججاسة الششهت العػىدًت لالظمان ان جطبذ  املىخجاث البدٍش

ت الؿاصحت واملجمذٍ لألظىاق الػاملُت وهزلً ؤمخالن ،بُانووالش ا ظلت مً الاغزًت البدٍش اث الششواث الػاملُت بخطذًَش وان جىىن مً هبًر

ادة سؤط صحتظلعلت مً مدالث بُؼ الاظمان الؿا ؼ التي جػمىتها وششة الاضذاس الخاضت بٍض ، ورلً مً خالٌ جىفُز الششهت للاثمت مً املشاَس

 : املاٌ والتي حشمل

ا 6000اوشاء مضسغت  غمم الظتزساع الشبُان بؿاكت - 1  ؾً ظىٍى

 .بُان بمضسغت البدش الاخمشواوشاء مطىؼ ججهيز الش- 2

 مدل بُؼ حذًذ باململىت 32افخخاح غذد - 3

 ججذًذ مدالث الششهت اللاثمت- 4

. اغافاث وجدذًث مطاوؼ الششهت بالذمام والفشوع- 5

 

: بإغماٌ الششهتؤما ؤبشص املخاؾش املخػللت 

 .مخاؾش الدشغُل الػامت  -1

. مخاؾش الخمىٍل  -2

 . جللباث اظػاس الاغالف الخاسحُت -3

 .الخلىر -4

 .الامشاع الفيروظُت -5

.  مخاؾش الاظىاق واملىافعت -6
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م 2012هخاثج معخىي التزام الششهت العػىدًت لالظمان ببىىد الثدت خىهمت الششواث الطادسة مً َُئت العىق املالُت للػام  املالي 

غذد سكم املادة 

البىىد 

البىىد 

املؿبلت 

باليامل 

البىىد 

املؿبلت 

حضثُا 

البىىد 

الغير 

مؿبلت 

البىىد 

التي 

ال جىؿبم 

اظباب غذم الخؿبُم / مالخظاث

. هظام الششواث واللىاثذ الذاخلُت جدمي خلىق املعاَمين*    *1 1الحلىكالػامتللمعاَمين :الثالثت

املعاَمين حعهُل مماسظت :الشابػت

لحلىكهم وخطىلهم غلى املػلىماث 

2 2     

خلىق املعاَمين املخػللت :الخامعت

بإحخماع الجمػُت الػامت 

10 10     

ذ :العادظت  ت ( د)1   3 4خلىق الخطٍى ذبلم ًلم ؤي مً الاشخاص روي الطفت الاغخباٍس .  الافطاح غً ظُاظتهم في الخطٍى

     2 2الاسباح خلىق العاَمين في :العابػت 

املخػللت والاحشاءاثالعُاظاث:الثامىت 

 باالفطاح

الطادسة غً َُئت العىق وكىاغذ الدسجُل والادساج اظاث الافطاح يالششهت ملتزمت بغ  1   1

 حاسي الػمل غلى ؤغذاد ظُاظاث ؤفطاح وؤحشاءاجه  الاششافُه بشيل مىخىبو، املالُت

 :الخاظػت 

ش مجلغ  الاداسة الافطاح في جلٍش

7 7     

 :الػاششة

الىظاثف الاظاظُت ملجلغ الاداسة 

17 

 

سكم ( َـ)*1 3  13

5 
جم ؤغخماد هظام الحىهمت الطادس مً َُئت العىق  مً املادة الػاششة (ج)الفلشة  -1

 .املالُت لحين الاهتهاء مً هظام خىهمت خاص بالششهت 

 .خاص بالششهتلحين الاهتهاء مً هظام خىهمت ؤًػا   4-3-2-1(َـ)الفلشة  -2

والثدت خىهمت  الالتزاماث معخمشة غمً كىاغذ الدسجُل والادساج (و)الفلشة  -3

الاهظمت جلً والششهت ملتزمت ب ًئت العىق املالُت ٌالششواث الطادسة غً 

 حاسي الػمل غلى ؤغذاد ظُاظاث ؤفطاح وؤحشاءاجه  بشيل مىخىبو.واللىاثذ

 وغؼ الششهتفالًىؿبم غلى  5البىذ سكم ( ٌ)ؤما الفلشة  -4
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الحادًت غششمعئىلُاث مجلغ 

الاداسة 

8 8     

ً مجلغ الاداسة :الثاهُت غشش      9 9جىٍى

 :الثالثت غشش

لجان مجلغ الاداسة واظخلاللُتها 

3 3     

     11 11لجىت املشاحػت :الشابػت غشش 

لجىت الترشُداث :الخامعت غشش

واملىأفأث 

9 9     

 احخماغاث مجلغ:العادظت غشش

الاداسة 

4 4     

ميافأث ؤغػاء مجلغ :العابػت غشش

ػاتهم  الاداسة وحػٍى

1 1     

 :الثامىت غشش

حػاسع املطالح في مجلغ الاداسة 

3 3     

     1 1اليشش والىفار :الخاظػت غشش 

  2 4  87 93 مجمىع البىىد

ت   % 2.15% 4.30 % 93.5% 100اليعبت املئٍى
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لترح مجلغ  :-  للىظش في البىىد الخالُت غير غادًت  غلذ حمػُت غامت  الاداسة غلى العادة املعاَمين الىشام َزا ٍو

 .م 2012املىافلت غلىالحعاباث الخخامُت للششهت لػام  :            ؤوال

ش مجلغ الاداسة غً العىت املالُت املىتهُت في  :         زاهُا   .م31/12/2012املىافلت غلى جلٍش

ش املداظب اللاهىوي غً خعاباث الششهت للعىت املالُت املىتهُت في    : زالثا   .م31/12/2012املىافلت غلى جلٍش

 .م2012ببـشاء رمـت اغػاء مجلغ الاداسة غً غام  :     سابػا 

باث الششهت للػام املالي املىافلت غلى بخخُاس مشاكب خعاباث الششهت مً بين املششحين مً كبل مجلغ الاداسة ورلً ملشاحػت خعا :  خامعا

 .وجدذًذ ؤحػابه م ، والبُاهاث املالُت والشبؼ ظىىٍت 2013

  ؤغخماد مهام وغمل لجىت املشاحػت    :  ظادظا
ً
ولجىت الترشُداث خذًثه والعُاظاث املىظمه ألغماٌ مجلغ الاداسة واللجان املىبثله  غىه بذال

 .اللاثمهلجىت املشاحػت ولجىت الترشُداث مً  

 ظاب
ً
املشهض الشثِس ي للششهت ًىىن في مذًىت الذمام باململىت     الػشبُت )حػذًل املادة الشابػت مً الىظام الاظاس ي للششهت  والتي جىظ   :   غا

جىص لها ؤن جفخذ فشوغا ؤو مياجب في ؤي مً مذن اململىت اع املشهض الشثِس ي للششهت في مذًىت ا) لخطبذ املادة الشابػه .. ( العػىدًت ، ٍو لٍش

جىص لها ؤن جفخذ فشوغا ؤو مياجب في ؤي مً مذن اململىت  ...(باململىت الػشبُت العػىدًت ، ٍو

ؼ ؤخشي 2011مخدطالث الاهخخاب في ؤظهم خلىق ألاولىٍت غام املىافلت غلي بغادة جىصَؼ مبالغ  :    زامىا     .م غلى مشاَس

 ..بالششهتاملىافلت غلى اغخماد الثدت خىهمت  خاضت  :  جاظػا 

 وهللا ولي الخىفُم،،،     

فهذ بً غبذ الشخمً الػبُيان . د

سثِغ مجلغ بداسة 

 

 الششهت العػىدًت لألظمان


