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 -1- 1.6َغخخ 

 

 

 ٔانظالح ٔانغالو ههٗ سعٕل اهلل ٔههٗ آنّ ٔطؾجّ أعًوٍٛ ٔثوذ:ثغى اهلل 

 

ٔ  ْزِ َششح خبطخ ثبنششٔؽ ٔاألؽكبو نـ "طـُذٔ   ثالئؾـخ   هزـضو ثخٛـذ نصطـذاساد األٔنٛـخ" ْٔـٕ طـُذٔ  اعـزضًبس٘ ي       أطـٕل 

فـٙ انظـُذٔ    طُبدٚق االعزضًبس انظبدسح يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكـخ انوشثٛـخ انغـوٕدٚخ. ٔٚغـت ههـٗ انًشـزش        

 قشاءح َششح انًوهٕيبد انخبطخ ثبنظُذٔ  قشاءح ربيخ ؽٛش أَٓب رؾزٕ٘ ههٗ يوهٕيبد رفظٛهٛخ هٍ انظُذٔ .

 

 اشؼبس ٘بَ

  قجم ارخبر أ٘ قشاس اعزضًبس٘ ثشؤٌ انظُذٔ . انًوهٕيبدههٗ انًغزضًشٍٚ انًؾزًهٍٛ قشاءح َششح 

  ٌاالعزضًبس فٙ انظُذٔ  ٚوزجش أكضش أيبَـب  االعزضًبس فٙ األعٓى ُٚـٕ٘ ههٗ يخبؿشح هبنٛخ، اال أا ٌ 
ٔٚشعٗ االؿالم ثوُبٚخ ههـٗ  َلشا  نزُٕٚن االعزضًبس. يٍ االعزضًبس انًجبشش فٙ عٕ  األعٓى َغجٛب  
( يٍ ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ  "انًخبؿش انشئٛغخ نالعزضًبس فٙ انظـُذٔ " نهزوـشع ههـٗ    12انفقشح )

 .انًخبؿش انًؾزًهخ نالعزضًبس فٙ انظُذٔ 

  ٙكزنك أعٓى ٔ عٓى انششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخاإلطذاساد األٔنٛخ ألٚغزضًش انظُذٔ  أيٕانّ ف
، كًب ٚغـٕص أٌ ٚغـزضًش   األٔنٗ يٍ ادساعٓبٕاد عُانضالس  خاللغٕ  انانًذسعخ ؽذٚضب  فٙ انششكبد 

، ٔيـب ال  ٔانًزٕعــخ يٍ أطٕل انظُذٔ  فٙ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انظـيٛشح   %50ثًب الٚضٚذ هٍ
% 30% يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ  فٙ انٕؽذاد انوقبسٚخ انًزذأنخ، ٔيب ال ٚضٚذ هٍ 30ٚضٚذ هٍ 

  .)ًَٕ( يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ أعٓى انششكبد انًذسعخ فٙ انغٕ  انًٕاص٘

       بدٚق الئؾـخ طـُ  رهزـضو ث ٚقش يذٚش انظُذٔ  ثؤٌ عًٛن انًوهٕيبد ٔانجُـٕد انًـزكٕسح فـٙ ْـزِ انُشـشح
 ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ.انظبدسح يٍ االعزضًبس 

  ِأَٓب طؾٛؾخ ٔدقٛقخ فٙ ربسٚخ اهـذادْب، كًـب أَـّ     َوزقذيٍ يظبدس  انُششحنقذ رى رغًٛن ثٛبَبد ْز
ال  انُشـشح نى ٚزى اخفبء أٔ هذو رؼًٍٛ أٚخ يوهٕيبد يوشٔفخ نذُٚب ثٓـذع رؼـهٛم انًغـزضًش. كًـب أٌ     

 ٍ اعزًشاسٚخ طؾخ ٔكًبل انًوهٕيبد ٔانزٕقوبد انٕاسدح هقت ربسٚخ اإلهذاد.رؼً

  ْٗـــ انًٕافــق 27/01/1429ؿــشػ ٔؽــذاد ْــزا انظــُذٔ  ثزــبسٚخ ٔافقــذ ْٛئــخ انغــٕ  انًبنٛــخ ههــ
 و.05/02/2008

  َششح انًوهٕيبد ْزِ نقذ رى اهذاد  ٍ ههـٗ   ثٓذع رقذٚى عًٛن انًوهٕيبد انزٙ رغـبهذ انًغـزضًشٚ
ٔين رنك فبَـّ ال ٚغـت اهزجـبس أ٘ يوهٕيـبد فـٙ ْـزِ        فٙ انظُذٔ .االشزشا  ٓى ثشؤٌ راارخبر قشاس
 آساء يذٚش انظُذٔ  كزٕطٛخ نششاء ٔؽذاد انظُذٔ .انُششح أٔ 

 
 
 

 :ِذ٠ش اٌظٕذٚقػٕٛاْ اعُ ٚ

 االعزثّبس٠خثخ١ذ  ششوخ أطٛي ٚ

 11526اٌش٠بع   63762ص.ة.   

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 966-11-419-1797٘برف: 

 966-11-419-1899فبوظ: 

 CRD@OBIC.COM.SA: ١ٌىزشٟٚٔاثش٠ذ 
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 :اٌظٕذٚق د١ًٌٍِخض 

 

 

 ثخ١ذ ٌإلطذاساد األ١ٌٚخ أطٛي ٚ طٕذٚق : االعُ اٌشعّٟ

 عؼٛدٞ س٠بي 1.00 : ٌٍٛزذح عؼش االوززبة

 س٠بي عؼٛدٞ 100000 : ٌٍّغزثّش اٌٛازذ اٌسذ األدٔٝ ٌالوززبة

 2008َِبسط  1 -٘ـ  1429طفش  23 : ربس٠خ ثذا٠خ االوززبة

 2008َِبسط  15 -٘ـ 1429سث١غ األٚي  7 : ربس٠خ االٔزٙبء ِٓ االوززبة

 .غٛقاٌوً ٠َٛ ػًّ لجً اغالق  : ِٛاػ١ذ اعزالَ طٍجبد االشزشاوبد ٚاالعزشداداد

 .غٛق اٌوً ٠َٛ رؼًّ ف١ٗ  : أ٠بَ اٌزؼبًِ

 ِفزٛذ اٌّذح : ػّش اٌظٕذٚق

 اٌششٚؽ ٚاألزىبَ( ِٓ 13) اٌفمشحأٔظش  : اٌشعَٛ ٚاٌّظبس٠ف

 
 

  :األطشاف رٚٚ اٌؼاللخ
 

 : ِذ٠ش اٌظٕذٚق

 ثخ١ذ االعزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ

( سخض ثٕبًء ػٍٝ الئسخ األشخبص اٌّشخض 1010219805سلُ ) عدً ردبسٞ

-07اٌسفــظ سلُ )ً ٚزمذ٠ُ خذِبد اإلداسح ٚاٌزؼبٌُِٙ ِٓ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ٌ
. ا١ٌّضا١ٔٓدٚس  –زٟ اٌؼ١ٍب ، ثشج اٌجسش٠ٓ  –طش٠ك اٌٍّه فٙذ (، اٌؼٕٛاْ: 08126

-419-1797اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٘برف:  11526اٌش٠بع  63762ص.ة. 
 www.OBIC.com.saاٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  966-11-419-1899فبوظ  11-966

 : أ١ِٓ اٌسفظ

 زثّبس٠خثخ١ذ االع ششوخ أطٛي ٚ

( سخض ثٕبًء ػٍٝ الئسخ األشخبص اٌّشخض 1010219805سلُ ) عدً ردبسٞ
(، اٌؼٕٛاْ: 08126-07ٌُٙ ِٓ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ٌّضاٌٚخ ِٕٙــخ اٌسفــظ سلُ )

 63762ص.ة. . ا١ٌّضا١ٔٓدٚس  –زٟ اٌؼ١ٍب ، ثشج اٌجسش٠ٓ  –طش٠ك اٌٍّه فٙذ 
فبوظ  966-11-419-1797: اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٘برف 11526اٌش٠بع 

 www.OBIC.com.saاٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  1899-419-11-966

 : ِشاخغ اٌسغبثبد

KPMG ْاٌفٛصاْ ٚاٌغذزب 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، 11663اٌش٠بع  92876ص.ة. اٌؼٕٛاْ: 

 .966-11-874-8600، فبوظ: 966-11-874-8500٘برف:  

 : اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ

 ِسبِْٛ ِٚغزشبسْٚ  ٚاٌضِخششٞ اٌمبعُ
 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،   11623اٌش٠بع  89402اٌؼٕٛاْ: ص.ة. 

 .966-11-460-0602فبوظ   966-11-460-0066٘برف: 
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 لبئّخ اٌّظطٍسبد:

 

 

 .ثخ١ذ االعزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ : ششوخاٌ

 .ثخ١ذ االعزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ : ِذ٠ش اٌظٕذٚق

 ثخ١ذ ٌإلطذاساد األ١ٌٚخ. أطٛي ٚ ٍظ اداسح طٕذٚقِد : ِدٍظ اإلداسح

 .ثخ١ذ االعزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ : أ١ِٓ اٌسفظ

 ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ. : ا١ٌٙئخ

 : اٌغٛق
أعٛاق األعـُٙ اٌغـؼٛد٠خ ٚرشـًّ اٌغـٛق اٌّب١ٌـخ اٌغـؼٛد٠خ )رـذاٚي(، أٞ        

 اٌغٛق اٌشئ١غ١خ ٚ اٌغٛق اٌّٛاصٞ )ّٔٛ(.

 .إلطذاساد األ١ٌٚخٌثخ١ذ  أطٛي ٚ طٕذٚق : ظٕذٚقاٌ

 : اإلطذاساد األ١ٌٚخ
أعُٙ اإلطذاساد األ١ٌٚـخ ٌٍشـشوبد اٌزـٟ عـ١زُ ادساخٙـب فـٟ عـٛق األعـُٙ         

 .ٛادعٕ ثالس ٚاٌزٟ ٌُ ٠ّش ػٍٝ ادساخٙب أوثش ِٓ اٌغؼٛد٠خ

 ثخ١ذ ألعُٙ اإلطذاساد األ١ٌٚخأطٛي ٚ  ِئشش  : االعزششبدٞ اٌّئشش

 ب.٠ٕمغُ اٌظٕذٚق ٌٛزذاد ٌٙب اٌم١ّخ ٚا١ٌّّضاد ٚاٌسمٛق رارٙ : ٕذٚقٚزذاد اٌظ

 : رؼبسة اٌّظبٌر
ِذ٠ش اٌظـٕذٚق  ٘ٛ اٌٛػغ أٚ اٌّٛلف اٌزٞ رزؤثش ف١ٗ ِٛػٛػ١خ ٚاعزمال١ٌخ لشاس 

 .ثّظٍسخ شخظ١خ ِبد٠خ أٚ ِؼ٠ٕٛخ

 ب١ٌخ.الئسخ طٕبد٠ك االعزثّبس اٌظبدسح ػٓ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّ : الئسخ طٕبد٠ك االعزثّبس

 : اٌّخبطش
ِدّٛػخ ِٓ اٌّـئثشاد اٌّسزٍّـخ اٌزـٟ ٠دـت اإلٌّـبَ ثٙـب ٚاالززـشاص ِٕٙـب لجـً          

 ارخبر اٌمشاس االعزثّبسٞ.

 ِبٌىٛ ٚزذاد اٌظٕذٚق. : اٌّشزشوْٛ

 اٌفٛصاْ ٚاٌغذزبْ KPMG : ِشاخغ اٌسغبثبد

 .ِسبِْٛ ِٚغزشبسْٚٚاٌضِخششٞ اٌمبعُ  : اٌّغزشبس اٌمبٟٔٛٔ

 َ ػًّ فٟ اٌٍّّىخ طجمًب أل٠بَ اٌؼًّ اٌشع١ّخ فٟ ا١ٌٙئخ.  ٠ٛأٞ  : ٠َٛ ػًّ

 أٞ ٠َٛ ٠زُ ف١ٗ ث١غ ٚاعزشداد ٚزذاد طٕذٚق االعزثّبس.   : ٠َٛ اٌزؼبًِ

 أٞ ٠َٛ، عٛاء أوبْ ٠َٛ ػًّ أَ ال.   : ٠َٛ رم٠ّٟٛ

األعُٙ اٌظغ١شح 

 ٚاٌّزٛعطخ
: 

ــغ أعــُٙ اٌشــشوبد اٌّذسخــخ فــٟ عــٛق األعــُٙ اٌغــؼٛد٠خ ثبعــزثٕبء      خ١ّ

 ١ٍِبس س٠بي عؼٛدٞ. 15اٌششوبد اٌزٟ ٠ض٠ذ زدّٙب اٌغٛلٟ ػٓ 

 .زبطً ػشة عؼش اٌغُٙ فٟ ػذد األعُٙ اٌسشح ٌٍششوخ : اٌسدُ اٌغٛلٟ

 أعُٙ اٌششوبد                 
:

  

فــٟ اٌغــٛق اٌشئ١غــ١خ ٚ اٌغــٛق   ٘ــٟ أعــُٙ اٌشــشوبد اٌؼبد٠ــخ ٚاٌّّزــبصح 

ٙ   )ّٔٛ( اٌّٛاصٞ ٠ـخ ٚاألعـُٙ   ُٛ زمـٛق االٌٚ ، ٚأعُٙ االطـذاساد األ١ٌٚـخ، ٚأعـ

 .٠خٛاٌّزجم١خ ِٓ ػ١ٍّخ االوززبة فٟ زمٛق االٌٚ

اٌٛزذاد اٌؼمبس٠خ 

 اٌّزذاٌٚخ
: 

ٟ٘ ٚزذاد رغزثّش فٟ ػمبساد ِطـٛسح رطـ٠ٛشًا أشـبئ١ًب لبثٍـخ ٌزسم١ـك دخـً       

 دٚسٞ ٚ رؤخ١شٞ.
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 ٌإلطذاساد األ١ٌٚخثخ١ذ  أطٛي ٚ طٕذٚق         
 

 ٚاألزىبَ اٌششٚؽ
 

 

 ٌظٕذٚق :اعُ ا .1

ثخٛذ نصطـذاساد األٔنٛـخ" )انظـُذٔ (  ثوـذ انؾظـٕل ههـٗ يٕافقـخ         أطٕل ٔ ثخٛذ االعزضًبسٚخ "طُذٔ  ششكخ أطٕل ٔأعغذ 

ٚٓـذع انـٗ   يفزـٕػ انًـذح   . ْٕٔ ثشَبيظ اعـزضًبس٘  (و2008فجشاٚش  5)ْـ( ـ انًٕافق  1429 يؾشو 27ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ ثزبسٚخ ) 

 .  انظُذٔ  زشكٍٛ( فّٛ ثبنًشبسكخ عًبهٛب  فٙ هبئذ انظُذٔ  هٍ ؿشٚق ششاء ٔؽذاداربؽخ انفشطخ نهًغزضًشٍٚ )انًش

 

 ػٕٛاْ ِذ٠ش اٌظٕذٚق: .2

ــ ( ٔرشخٛض ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ سق1010219805ى )ــبس٘ سقــغـم رـثخٛذ االعزضًبسٚخ )"يذٚش انظُذٔ "( عغ ششكخ أطٕل ٔ ى ـ

 دٔس انًٛـضاٍَٛ.  –ؽـٙ انوهٛـب ، ثـشط انجؾـشٍٚ      –ؿشٚق انًهك فٓـذ  انوُٕاٌ: ٔانؾفق ،  ٔانزوبيم ( نزقذٚى خذيبد اإلداسح07-08126)

انًٕقــن   966-11-419-1899فــبكظ  966-11-419-1797انًًهكــخ انوشثٛــخ انغــوٕدٚخ، ْــبر :     11526انشٚــبع  63762ص.ة. 

  www.OBIC.com.saاالنكزشَٔٙ 

 

 ربس٠خ اٌجذء:  .3

 و(.01/03/2008ْـ( انًٕافق )23/02/1429عٛجذأ قجٕل االشزشاكبد فٙ انظُذٔ  ثزبسٚخ )

 

 ا١ٌٙئخ إٌّظّخ:  .4

رزجن ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو انهٕائؼ انظبدسح هٍ ْٛئخ انغـٕ  انًبنٛـخ فـٙ انًًهكـخ انوشثٛـخ انغـوٕدٚخ، ْٔـٙ انغٓـخ انًُلًـخ          

انؾفـق يـٍ قجـم    ٔٔانزوبيـم   نوًم انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ. ٔقذ ؽظم يذٚش انظـُذٔ  ههـٗ سخـض اإلداسح    

ثـبداسح انظـُذٔ  ٔاإلشـشاع     ششكخٔقذ كه  يذٚش انظُذٔ  قغى اداسح األطٕل فٙ ان (08126-07)ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ ثشقــــــى 

 ههّٛ.

 

 ربس٠خ اطذاس ششٚؽ ٚأزىبَ اٌظٕذٚق: .5

ؽ ٔأؽكـبو انظـُذٔ    ؾذٚش نشـشٔ ٔقذ رى أخش رو(.09/02/2008ْـ( انًٕافق )02/02/1429طذسد ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ  ثزبسٚخ )

 و 03/2017/ 14 انًٕافقْـ 15/06/1438ثزبسٚخ 

 

 االشزشان: .6

)هشـشح آالع(   10,000)هششح آالع( سٚبل عوٕد٘، ٔانؾذ األدَٗ نصػبفخ ٔاالعزشداد ْـٕ   10,000اٌ انؾذ األدَٗ نالشزشا  ْٕ 

ًٔٚكٍ نًذٚش انظُذٔ  قجٕل يجبنغ أقم يٍ رنك فٙ انؾبالد ، ع( سٚبل)هششح آال 10,000سٚبل، ٔانؾذ األدَٗ نهشطٛذ انًزجقٙ ْٕ 

 ( يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو(.22. )رخؼن يجبنغ االشزشاكبد خالل فزشح انـشػ األٔنٙ نهًبدح )انزٙ ٚشاْب يُبعجخ

 

 ػٍّخ اٌظٕذٚق: .7

بة يـذٚش انظـُذٔ  ثبنشٚـبل انغـوٕد٘     ٚزوبيم "انظُذٔ " ثبنشٚبل انغوٕد٘ فقؾ. ٔٚغت ههٗ انًشزشكٍٛ اٚذام أيٕانٓى فٙ ؽغ

ٔٚوبيم يذٚش انظـُذٔ  عًٛـن انؾـٕاالد انـٕاسدح يـٍ خـبسط انًًهكـخ أٔ أ٘ هًـالد اٛـش انشٚـبل انغـوٕد٘ ثبنًجـبنغ انفوهٛـخ               ،فقؾ

 انًغزهًخ ثبنشٚبل انغوٕد٘.   

 

 ِدبي اعزثّبس اٌظٕذٚق: .8

أعـٓى انشـشكبد انًذسعـخ ؽـذٚضب  فـٙ      ٔكـزنك   بًْخهششكبد انغـوٕدٚخ انًغـ  ناإلطذاساد األٔنٛخ أعٓى ٚغزضًش انظُذٔ  فٙ 

فـٙ  انظـُذٔ    يٍ أطٕل %50 أٌ ٚغزضًش ثًب ال ٚضٚذ هٍ نًذٚش انظُذٔ  ٚغٕص كًب يٍ ادساعٓب، أٔل صالس عُٕاد خالل غٕ  ان

د انوقبسٚـخ انًزذأنـخ   %يٍ طبفٙ قًٛخ أطـٕنّ فـٙ انٕؽـذا   30، ٔثًب ال ٚضٚذ هٍ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انظيٛشح ٔانًزٕعـخ

ٔعـٛزى اهـبدح اؽزغـبة     .% يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ أعٓى انششكبد انًذسعخ فٙ انغٕ  انًـٕاص٘ )ًَـٕ(  30ٔيبال ٚضٚذ هٍ 

 انًغبل االعزضًبس٘ هُذ ثذاٚخ كم سثن عُخ يٛالد٘.

 

 اٌّئشش االعزششبدٞ:  .9

ثٕاعـخ عٓـخ يؾبٚـذح ْٔـٙ شـشكخ عـزبَذسد أَـذ ثـٕسص        ، ْٕٔ يئشش ٚزى ؽغبثّ ثخٛذ ألعٓى اإلطذاساد األٔنٛخأطٕل ٔ  يئشش 

ٓذع قٛبط أداء أعٓى اإلطذاساد األٔنٛخ انًزبؽخ نهظُبدٚق االعزضًبسٚخ ٔانزٙ رشكم انًغـبل  ثانًزخظظخ فٙ رـٕٚش انًئششاد 

 االعزضًبس٘ نهظُذٔ .

 

 

 أ٘ذاف اٌظٕذٚق: .10

ٙ اٚغـبثٙ )يقبسَـخ ثبنًئشـش االعزششـبد٘ ْٔـٕ      يـٍ خـالل رؾقٛـق هبئـذ َغـج     رزًضم أْذاع "انظُذٔ " فٙ رًُٛخ سأط انًـبل  

فـٙ   االعـزضًبس ين رؾًم أدَٗ يغزٕٖ يًكـٍ يـٍ انًخـبؿش ٔرنـك يـٍ خـالل       ( ثخٛذ ألعٓى اإلطذاساد األٔنٛخأطٕل ٔ  يئشش 

أٔل صـالس   خـالل غـٕ   انأعٓى انشـشكبد انًذسعـخ ؽـذٚضب  فـٙ      ٔكزنك هششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخاالطذاساد األٔنٛخ نأعٓى 

% يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ  فٙ انٕؽذاد انوقبسٚـخ انًزذأنـخ   30هٍ  ذال ٚضٚ، كًب ٚغزضًش انظُذٔ  يب يٍ ادساعٓبعُٕاد 

 



 

 
 

 -5- 1.6َغخخ 

٘  30ٔيب ال ٚضٚذ هٍ  اعـزضًبس  ، ثبإلػـبفخ انـٗ   )ًَـٕ(  %يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ أعٓى انششكبد انًذسعخ فٙ انغـٕ  انًـٕاص

٘   اعـزضًبساد يُخفؼـخ انًخـبؿش ٔهبنٛـخ انغـٕٛنخ     انظُذٔ  فـٙ   انغٕٛنخ انُقذٚخ انًزٕفشح فٙ )يضـم طـُبدٚق    ثبنشٚـبل انغـوٕد

 أ٘ أَّ ثبيكبٌ   ًفزٕػ"ان"يٍ انُٕم . اٌ انظُذٔ  أعٕا  انُقذ أٔ اٚذاهبد انجُٕ (

فٛـّ، ثـم عـٛوبد    ٕصم أٚخ أسثبػ ههـٗ انًشـزشكٍٛ   ٚنٍ أٌ انظُذٔ  كًب  انًشزش  االشزشا  ٔاالعزشداد خالل فزشح هًش انظُذٔ .

  .انًذح يفزٕػْٕ هًش انظُذٔ   ،اعزضًبس عًٛن األسثبػ انًؾظهخ فٙ انظُذٔ  يًب عُٛوكظ ههٗ عوش ٔؽذح انظُذٔ 

 

 اعزشار١د١خ االعزثّبس: .11

 رزهخض اعزشارٛغٛخ اداسح انظُذٔ  فًٛب ٚهٙ:

ى انششكبد انًذسعـخ ؽـذٚضب    أعٓٔكزنك  هششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخناإلطذاساد األٔنٛخ أعٓى ٚغزضًش انظُذٔ  فٙ  (1)

 يـٍ أطـٕل   %50 أٌ ٚغزضًش ثًـب ال ٚضٚـذ هـٍ     ًذٚش انظُذٔ نٚغٕص كًب يٍ ادساعٓب، صالس عُٕاد أٔل خالل غٕ  انفٙ 

% يـٍ طـبفٙ قًٛـخ أطـٕل انظـُذٔ       30، ٔيب ال ٚضٚذ هـٍ  فٙ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انظيٛشح ٔانًزٕعـخانظُذٔ  

انًذسعـخ فـٙ انغـٕ      % يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ أعٓى انششكبد30سٚخ انًزذأنخ ٔيب ال ٚضٚذ هٍ فٙ انٕؽذاد انوقب

اعـزضًبساد يُخفؼـخ انًخـبؿش ٔهبنٛـخ      اعزضًبس انغٕٛنخ انُقذٚخ انًزـٕفشح فـٙ انظـُذٔ  فـٙ     كًب ٚغٕص  .انًٕاص٘ )ًَٕ(

  ثبنشٚبل انغوٕد٘. انغٕٛنخ

ٚزغــبٔص رًٕٚــم  ثؾٛــش أال ؾــبالد انزــٙ ٚقشْــب يغهـظ اداسح انظــُذٔ   انٚهغــؤ نهزًٕٚـم فــٙ  يـٍ ؽــق يــذٚش انظــُذٔ  أٌ   (2)

 %( يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ.10انظُذٔ  يب َغجزّ )

صـالس  اٌ اعزشارٛغٛخ "يذٚش انظُذٔ " ْٙ رؾقٛق هبئذ يغـض يـٍ االعـزضًبس فـٙ أعـٓى اإلطـذاساد األٔنٛـخ خـالل فزـشح           (3)

فـٙ   ّفـٙ اطـذاس أٔنـٙ ثوـذ ادساعـ      ّاعـزضًبسار كم أٔ عضء يـٍ  جٛن ث ٚقٕو"يذٚش انظُذٔ " قذ ههٗ األكضش، اال أٌ عُٕاد 

 . اٛش يجشسح اعزضًبسٚب انغٓى انٗ يغزٕٚبد عوش  يجبششح ارا ٔطمانغٕ  

فـٙ   "قٕٛد االعزضًبس" (39)ٚهزضو انظُذٔ  ثُغجخ انزًهك فٙ انششكبد ؽغت انُغجخ انشعًٛخ انًظشػ ثٓب فٙ انًبدح  (4)

ٔؽٛـش أٌ انظـُذٔ  ٚغـزضًش     ئؾخ طُبدٚق االعزضًبس انزبثوخ نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛـخ. فٙ ال "اداسح انظُبدٚق"انجبة انغبثن 

% يـٍ طـبفٙ أطـٕل انظـُذٔ  فـٙ أعـٓى شـشكخ        10فٙ اإلطذاساد األٔنٛخ فبَّ ٚغٕص نًذٚش انظُذٔ  اعزضًبس أكضش يٍ 

بد انًغًٕػ االعزضًبس يوُٛخ ههٗ أال ٚزغبٔص رنك َغجخ انقًٛخ انغٕقٛخ نهششكخ انٗ اعًبنٙ انقًٛخ  انغٕقٛخ نهششك

 ثٓب ٔفق ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ . 

ؽٛش أَّ يٍ اٛش انًًكٍ خالل فزشح االكززبة فٙ اطذاس ششكخ يب رؾذٚذ ؽغًٓب انغٕقٙ هُـذيب ٚـزى ادساعٓـب يغـزقجال       (5)

فٙ انغٕ  )ٔانز٘ ٚوزًذ ههٗ عوش رذأنٓب آَزا (، فبٌ يذٚش انظُذٔ  سثًب ٚكززت فٙ شـشكخ ٔاؽـذح أٔ هـذح شـشكبد     

ثُغجخ يشرفوخ يٍ طبفٙ أطٕل انظُذٔ . اال أٌ يذٚش انظُذٔ  عٛظؾؼ ٔػن ؽغى االعزضًبس فـٙ انشـشكخ خـالل يـذح     

انٗ يئشش انغٕ  أًٚٓـب  نهششكخ انغٕ  انًبنٛخ انغوٕدٚخ  انغٕ  أٔ ربسٚخ اػبفخيٍ ادساعٓب فٙ ٕٚو هًم  30أقظبْب 

 .أقشة

ت ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ ، فبَّ ٚغت ههٗ يـذٚش انظـُذٔ  ثٛـن    فٙ ؽبنخ اَزٓبء انفزشح انًغًٕػ ثٓب نزًهك انغٓى ؽغ (6)

 .ٕٚو هًم يٍ ربسٚخ اَزٓبء انفزشح انًغًٕػ ثٓب 14انغٓى خالل فزشح ال رزغبٔص 

 

 اٌّخبطش اٌشئ١غخ ٌالعزثّبس فٟ اٌظٕذٚق: .12

عـخ ؽـذٚضب  فـٙ    أعـٓى انشـشكبد انًذس   ٔكـزنك  هششكبد انغـوٕدٚخ انًغـبًْخ  ناإلطذاساد األٔنٛخ أعٓى ٚغزضًش انظُذٔ  فٙ 

فـٙ  انظـُذٔ    يٍ أطٕل %50 أٌ ٚغزضًش ثًب ال ٚضٚذ هٍ نًذٚش انظُذٔ  ٚغٕص كًب يٍ ادساعٓب، أٔل صالس عُٕاد خالل غٕ  ان

% يٍ طبفٙ قًٛـخ أطـٕل انظـُذٔ  فـٙ انٕؽـذاد انوقبسٚـخ       30، ٔيب ال ٚضٚذ هٍ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انظيٛشح ٔانًزٕعـخ

، ٔٚغـت ههـٗ   % يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ أعٓى انششكبد انًذسعخ فـٙ انغـٕ  انًـٕاص٘ )ًَـٕ(    30يب ال ٚضٚذ هٍ انًزذأنخ ٔ

َغـجٛب    يخبؿشح هبنٛخ، اال أٌ االعزضًبس فٙ انظُذٔ  ٚوزجش أكضش أيبَـب  انًغزضًش أٌ ٚوهى ثؤٌ االعزضًبس فٙ األعٓى ُٚـٕ٘ ههٗ 

ٚـ َلـشا  نز  انغٕ يٍ االعزضًبس انًجبشش فٙ  انظـُذٔ  نـٛظ ٔدٚوـخ  أٔ انزضايـب  كًـب أَـّ نـٛظ        ٌ اد انظـُذٔ ، كًـب أ  ن اعـزضًبس ٕص

 عزضًبس فٙ انظُذٔ  يب ٚهٙ:. ٔيٍ انًخبؿش انزٙ ٚؾزًم أٌ ٕٚاعٓٓب االثخٛذ االعزضًبسٚخششكخ أطٕل ٔ يؼًَٕب  يٍ 

 

 .غٕ اناٌ هذو اعزقشاس يُـقخ انشش  األٔعؾ قذ ٚئصش ههٗ االقزظبد انغوٕد٘ ٔثبنزبنٙ ههٗ  اٌّخبطش اٌغ١بع١خ: (1)

 

انُفؾ ٔٚزؤصش يٍ ذخم اناالقزظبد انغوٕد٘ يٍ االقزظبدٚبد انُبشئخ ْٕٔ ٚوزًذ ثشكم كجٛش ههٗ  اٌّخبطش االلزظبد٠خ: (2)

 زة أعوبسِ.ثززث

 

 قذ ٚزوشع انظُذٔ  نهًخبؿش االعزضًبسٚخ انزبنٛخ: ِخبطش ِدبي االعزثّبس: (3)

 
 

 عـٛوزًذ يـذٚش انظـُذٔ  فـٙ ارخـبر       :ٚخٛد ث١بٔبد غ١ش طس١سخ فٟ ٔششح اإلطذاس أٚ اغفبي ث١بٔبد خٛ٘ش٠خ

س نهشـشكخ. ٔيـن أٌ   قشاس االعزضًبس فٙ اإلطذاساد األٔنٛخ ثشكم سئٛظ ههٗ انًوهٕيبد انًـزكٕسح فـٙ َشـشح اإلطـذا    

يغزٕٖ انؾشفٛخ انز٘ ٚزجوّ انًغزشبسٌٔ انًبنٌٕٛ نوًهٛـبد االكززـبة يشرفـن ثبإلػـبفخ انـٗ اشـشاع ْٛئـخ انغـٕ          

انًبنٛخ ههٛٓب، اال أَّ قـذ ٚؾزًـم اافـبل ثٛبَـبد عْٕشٚـخ أٔ ٔعـٕد ثٛبَـبد اٛـش طـؾٛؾخ ٔثبنزـبنٙ فبَـّ قـذ ٚزخـز قـشاس               

 االعزضًبس٘.اعزضًبس٘ اٛش عهٛى قذ ٚئصش ههٗ األداء 

 

 ُـ    :رٛلغ إٌزبئح اٌّب١ٌخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍششوبد اٌّغبّ٘خ قشاسارـّ  يـذٚش انظـُذٔ     ٙيٍ أْـى األدٔاد انزـٙ ٚج

اال أٌ ْزِ انزٕقوبد هشػخ نهظٕاة ٔانخــؤ، كًـب   ، رٕقن انُزبئظ انًبنٛخ انًغزقجهٛخ نهششكبدْٙ االعزضًبسٚخ ههٛٓب 

كـزنك فـبٌ    انغوش انغٕقٙ نغًٓٓب قذ ٚزؾـش  ثبرغـبِ يخـبن  نهزٕقوـبد.    أَّ ثوذ اهالٌ انُزبئظ انًبنٛخ نهششكخ فبٌ 

يـٍ ادساعٓـب فـٙ    صـالس عـُٕاد   يذٚش انظُذٔ  نٍ ٚغزضًش فٙ أ٘ اطذاس أٔنٙ أٔ ششاء أعٓى أ٘ شـشكخ خـالل أٔل   
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 .اعزضًبسٚب انغٕ  اال أرا سأٖ أٌ االعزضًبس فٛٓب يغذ 

 

  :غـٕ   انٚؾذس رؤخش فٙ ادساط انششكبد انًكززـت ثٓـب فـٙ    قذ  رـؤخش ادساج األعُٙ اٌّىززت ثٙب فٟ اٌغٛق ،

يًب قذ ٚئد٘ انٗ طوٕثخ فٙ رهجٛخ ؿهجبد االعزشداد. اال أَّ يٍ خالل هًهٛبد ثُـبء   ٓب،هذو انقذسح ههٗ ثٛؤثبنزبنٙ 

زلبس يـب ثـٍٛ اَزٓـبء فزـشح االكززـبة      فبٌ أقظٗ ٔقذ اَ غٕ انفٙ  2007ٔ  2005يب ثٍٛ هبيٙ عغم األٔايش انغبثقخ 

 ٕٚيب . 23ْٕ االكززبثبد ٕٚيب ، فًٛب كبٌ يزٕعؾ فزشح االَزلبس نغًٛن  66ٔادساط انغٓى فٙ انغٕ  كبَذ 

 

 :ؽذٚضب  فٙ ٔانششكبد انًذسعخ  األٔنٛخ اإلطذاسادفٙ ٚزى اعزضًبسْب انظُذٔ  يولى أطٕل ثًب أٌ  رشو١ض االعزثّبس

)يغـبل االعـزضًبس(، فـبٌ هـذد انشـشكبد انزـٙ ٚؾزًـم االعـزضًبس ثٓـب           يـٍ ادساعٓـب   صالس عـُٕاد أٔل خالل غٕ  ان

عٛكٌٕ يؾذٔدا  ٔثبنزبنٙ سثًب رًضم ثوغ انششكبد َغجخ كجٛشح يٍ يغبل االعـزضًبس َلـشا  نكجـش ؽغًٓـب، ْٔـزِ يـٍ       

ذ ٚزشكض االعزضًبس فٙ أعٓى يوُٛخ، ٔكًب انًخبؿش انًؾزًهخ نهظُذٔ  ؽٛش رؾذ يٍ رٕصٚن االعزضًبساد. ٔثبنزبنٙ فق

( يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو، فبَّ قذ ٚؾذس خالل فزشح االكززـبة رشكٛـض نالعـزضًبس    11( يٍ انًبدح )6ركش فٙ انفقشح )

فٙ ششكخ ٔاؽذح أٔ هذح ششكبد، َزٛغخ نوذو يوشفخ انؾغى انغٕقٙ انؾقٛقٙ نٓب ثوذ ادساعٓب فـٙ انغـٕ ، اال أٌ   

ٛقٕو ثزظؾٛؼ َغجخ االعزضًبس فٙ انششكبد ثًب ٚزفق ين الئؾـخ طـُبدٚق االعـزضًبس انظـبدسح هـٍ      يذٚش انظُذٔ  ع

يــٍ ادساط انشــشكخ فــٙ انغــٕ  أٔ رــبسٚخ اػــبفخ انغــٕ  انًبنٛــخ ٚــٕو هًــم  30ْٛئــخ انغــٕ  انًبنٛــخ خــالل فزــشح 

 انغوٕدٚخ نهششكخ انٗ يئشش انغٕ  أًٚٓب أقشة.

 

شؤَّ شؤٌ أ٘ يذٚش اعزضًبس٘ ههٗ انوُظش انجشش٘ ثشكم كجٛـش، ٔثبنزـبنٙ فـبٌ    ٚوزًذ يذٚش انظُذٔ   ِخبطش اإلداسح: (4)

انظُذٔ  قذ ٚزؤصش عهجب  ثخغبسح انًذساء انزُفٛزٍٚٛ ٔانًٕكفٍٛ انًـشرجـٍٛ ثؤهًـبل انظـُذٔ  ٔطـوٕثخ رـٕفٛش ثـذائم ههـٗ        

 .انًغزٕٖ رارّ يٍ انخجشح ههٗ انًذٖ انقظٛش

 

عزخذاو انزقُٛـخ فـٙ اداسح انظـُذٔ  ٔؽفـق أطـٕل انوًـالء، اال أٌ أَلًـخ        ٚوزًذ يذٚش انظُذٔ  ههٗ ا ِخبطش اٌزم١ٕخ: (5)

انًوهٕيبد نذّٚ قذ رزوشع نوًهٛبد اخزشا  أٔ فٛشٔعـبد أٔ روــم عضئـٙ أٔ كهـٙ ههـٗ انـشاى يـٍ االؽزٛبؿـبد األيُٛـخ          

 انًشذدح انًزجوخ نذّٚ.

 

ثؾٛش ٚزوغش اعزشداد أٔ رقٕٚى ٔؽذاد انظُذٔ . اال أَّ فٙ نظوٕثبد فٙ انزذأل  غٕ انزوشع ٚقذ طؼٛثبد اٌزذاٚي:  (6)

، ٔنـٍ ركـٌٕ   غـٕ  انْزِ انؾبنخ فبٌ انًخبؿش انزٙ رٕاعّ انظُذٔ  ْٙ رارٓـب انزـٙ عـزٕاعّ عًٛـن انًغـزضًشٍٚ فـٙ       

 يقزظشح ههٗ انظُذٔ  فقؾ.

 

  ال ٚغـزـٛن ػـًبٌ رهقـٙ انـذهٕح     اٌ يـذٚش انظـُذٔ   رٛلف ػ١ٍّخ ِشـبسوخ اٌظـٕبد٠ك فـٟ اإلطـذاساد األ١ٌٚـخ:      (7)

ٛـ األ ادطذاساإلنهًشبسكخ فٙ  فـٙ ؿـشػ   . كًـب ال ٚغـزـٛن يـذٚش انظـُذٔ  ػـًبٌ أٌ رغـزًش ْٛئـخ انغـٕ  انًبنٛـخ          خٔن

 ثُبء عغم األٔايش.اإلطذاساد األٔنٛخ ثـشٚقخ 

 

ٕاهٛذ ؿشػ انشـشكبد.  رزجن ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ عٛبعخ يزٕاصَخ فٙ قجٕل ٔرؾذٚذ ي رجبطئ ػ١ٍّخ اإلطذاساد األ١ٌٚخ: (8)

إلهـبدح عذٔنـخ انجشَـبيظ    زجبؿئ هًهٛخ ؿشػ االكززبثبد ارا سأد ْٛئخ انغٕ  انًبنٛـخ أٌ انغـٕ  ثؾبعـخ    ُٓب  اؽزًبل ننزا ف

 .انضيُٙ نـشػ اإلطذاساد األٔنٛخ، أٔ فٙ ؽبل اَخفؼذ سثؾٛخ انششكبد انزٙ رذسط أعًٓٓب

 

شكبد انًشخظـخ ٔطـُبدٚق االعـزضًبس نوًهٛـخ ثُـبء عـغم       ؽٛش أَّ ٚزى دهٕح هذد يـٍ انشـ   رؼبإي ٔغجخ اٌزخظ١ض: (9)

 .انًشزشكخ فٙ االكززبةبد هذد انششكبد ٔانظُبدٚق ٚاصدثغجت رؼبإل َغجخ انزخظٛض األٔايش فبَّ يٍ انًًكٍ 

 

ال ٕٚعـذ ؽـذ أههـٗ نالشـزشا  فـٙ       اعزسٛار ػذد ل١ًٍ ِٓ اٌّشزشو١ٓ ػٍٝ ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ أطٛي اٌظٕذٚق: (10)

% يـٍ أطـٕل   10كضـش يـٍ   كززـبة األٔنـٙ ٔثبنزـبنٙ فبَـّ يـٍ انًًكـٍ رًهـك ثوـغ انًشـزشكٍٛ أل         خالل فزشح االانظُذٔ  

 انظُذٔ ، ْٔزا قذ ٚغجت يخبؿش هُذ اعزشداد عضء أٔ كم ْزِ انفئخ يٍ انًشزشكٍٛ ألطٕنٓى يٍ انظُذٔ .

 

ٚخ ٔههٗ انشاى يـٍ  ؽٛش أٌ طُذٔ  يٍ ْزا انُٕم ٚـشػ ألٔل يشح فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕد ِخبطش ٔٛع اٌظٕذٚق: (11)

انذساعبد انًزوًقخ انزٙ أعشاْب يذٚش انظُذٔ  اال أَّ يٍ انًؾزًم أٌ ٚزوـشع انظـُذٔ  انـٗ يخـبؿش اٛـش رقهٛذٚـخ نـى        

 ٚزٕقوٓب يذٚش انظُذٔ  ٔنى ٚزكشْب فٙ انًخبؿش أهالِ.

 

ًش انظـُذٔ   يـٍ انًًكـٍ أٌ ٚغـزض    :اٌّخبطش اٌّزؼٍمخ ثبٌزذاٚي فٟ طٕبد٠ك االعزثّبس اٌؼمبس٠خ اٌّزذاٌٚخ  (12)

فٙ طُبدٚق االعزضًبس انوقبسٚخ انًزذأنخ ٔٚشرجؾ االعـزضًبس فـٙ ْـزِ انظـُبدٚق ثـجٛوـخ انًخـبؿش انًزوهقـخ        

ثبنقـبم انوقبس٘ ٔؿجٛوخ انظُبدٚق انوقبسٚخ انًزذأنخ ٔيُٓب انًخبؿش انًزوهقخ ثبنُشبؽ االقزظـبد٘ ٔاَخفـبع   

نٛ  طٛبَخ ٔرـٕٚش انوقبساد ، يخبؿش انغـٕٛنخ ٔطـوٕثخ   انـهت ، يخبؿش انزششٚوبد ، انًخبؿش انزشيٛهٛخ ٔ ركب

ثٛن االطٕل ، انًخبؿش انًزوهقخ ثبإلَشبء ٔانجُبء ، ٔانًخبؿش انًزوهقخ ثبنًغزؤعشٍٚ ٔهذو قذسرٓى ههٗ انٕفـبء  

 .ثبإلٚغبس. ٔيخبؿش هذو ٔفبء يذٚش انظُذٔ  ثغًٛن يغئٔنٛبرّ فٙ يزبثوخ أهًبل انظُذٔ 

ٚـشرجؾ االعـزضًبس فـٙ انغـٕ       :)ّٔـٛ(   ٞبٌزـذاٚي فـٟ أعـُٙ اٌغـٛق اٌّـٛاص     ػٛاًِ اٌّخبطشح اٌّشرجطخ ث (13)

 :ثوذد يٍ انًخبؿش ٔيُٓب )ًَٕ( انًٕاص٘

يخبؿش شؼ انغٕٛنخ ٔهذو ٔعٕد رذأل ههٗ أعٓى يوُٛخ نًذح صيُٛخ ؿٕٚهخ. يخبؿش انززثزة انكجٛش فٙ  -

 . أعوبس األعٓى



 

 
 

 -7- 1.6َغخخ 

وزجش أقم يٍ رهك فٙ انغٕ  انشئٛغٙ، اػبفخ يخبؿش انشفبفٛخ ؽٛش أٌ افظبؽبد انششكبد ٔانزضايبرٓب ر -

  .انٗ طوٕثخ انؾظٕل ههٗ انًوهٕيبد

يخبؿش انششكبد انظيٛشح عذا،  ؽجش أٌ ثوغ انششكبد قذ ركٌٕ طيٛشح انؾغى ٔيؾذٔدح انُشبؽ يب قذ  -

ٚوشػٓب نًخبؿش انزشكٛض ههٗ َشبؽ يوٍٛ يٍ انًًكٍ أٌ ٕٚاعّ طوٕثبد فٙ ؽبالد اقزظبدٚخ يب، اػبفخ 

 .شكٛضْب ههٗ يٕكفٍٛ يؾذدٍٚ فٙ أهًبنٓب يب ٚغوهٓب هشػخ نزيٛشاد فٙ ؽبل رشكٓى انوًمانٗ ر

 

 اٌشعَٛ ٚاٌّظبس٠ف: .13

 " ْٔٙ كبنزبنٙ:  يبنكٕ انٕؽذاد" انًشزشكٌٕٔٚزؾًهٓب رجوب  نزنك ٔانًظبسٚ  انًزكٕسح أدَبِ شعٕو عًٛن انٚزؾًم انظُذٔ  

% عـُٕٚب  يـٍ طـبفٙ أطـٕل انظـُذٔ . ٔٚـزى دفـن انشعـٕو         2.00رؾزغت سعـٕو اإلداسح ههـٗ أعـبط     :اإلداسحسعَٛ  (1)

 .أشٓش نًذٚش انظُذٔ  3انًغزؾقخ كم 

ٚـزى دفـن انشعـٕو انًغـزؾقخ     ٔ% عُٕٚب  يٍ طبفٙ أطـٕل انظـُذٔ ،   0.50انؾفق ههٗ  أيٍٛعٛؾظم  :اٌسفظسعَٛ  (2)

 .انؾفق ٍيٛأشٓش أل 3كم 

ٔعزقغى  سٚبل عوٕد٘ عُٕٚب . 35,000ذسِ عٛؾظم يشاعن انؾغبثبد ههٗ يجهغ يقـٕم ق :أرؼبة ِشاخغ اٌسغبثبد (3)

 انشعٕو رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخ.

ؽغـت انغـوش انغـبئذ فـٙ انغـٕ ،       انغـُخ  نهظُذٔ  خالل ٚزٕقن أٌ ٚكٌٕ ُْبنك يظبسٚ  رًٕٚم :ِظبس٠ف اٌز٠ًّٛ (4)

 %( يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ.10ثؾٛش الٚزغبٔص اقزشاع انظُذٔ  َغجخ )

عٛقٕو انظُذٔ  ثذفن يظبسٚ  اهذاد انًئشـش االعزششـبد٘ نغٓـخ يؾبٚـذح      :دٞاالعزششب ّئششاٌِظبس٠ف اػذاد  (5)

 ٔرقغى رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخ.سٚبل عُٕٚب ، ٔعزذفن فٙ ثذاٚخ كم عُخ يٛالدٚخ،  30,000ثقًٛخ 

 

 ( يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو.16( يٍ انًبدح )2أَلش انفقشح ): أػؼبء ِدٍظ اإلداسح ِىبفآد (6)

. نهظـُذٔ   سٚـبل عـوٕد٘ عـُٕٚب  نقـبء هًهٛـبد انًشاعوـخ ٔاإلفظـبػ        7.500قـذسِ  ٔيجهغ يقــٕم   دفن :خاٌشعَٛ اٌشلبث١ (7)

 شٓش.   12ٔعزقغى انشعٕو رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخ، ٔٚزى دفن انشعٕو انًغزؾقخ كم 

 َشــشسٚــبل عــوٕد٘ عــُٕٚب  نقــبء  5,000قــذسِ ٔيجهــغ يقـــٕم  دفــنسعــَٛ ٔشــش اٌّؼٍِٛــبد ػٍــٝ ِٛلــغ رــذاٚي :  (8)

 12. ٔعزقغى انشعٕو رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخ، ٔٚـزى دفـن انشعـٕو انًغـزؾقخ كـم      انًوهٕيبد ههٗ يٕقن رذأل 

 شٓش. 

 

 .( اإلفظبػ انًبنٙ انًشفق ين ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو1فٙ انًهؾق )انًخظٕيخ يٍ أطٕل انظُذٔ  انًظبسٚ  اعًبنٙ هشع ٔرى 

 

 ِظبس٠ف اٌزؼبًِ )اٌٛعبطخ(: .14

ٔ  عًٛن يظبسٚ  ٔسعٕو انزوبيم انًزوهقخ ثبنجٛن ٔانششاء أٔ االكززبة فٙ األعٓى انغوٕدٚخ أٔ أٚخ سعـٕو َلبيٛـخ   ٚزؾًم انظُذ

 أخشٖ رفشػٓب ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ أٔ ٔعٛؾ انزوبيم.

 

 سعَٛ االشزشان:   .15

 .  ال ٕٚعذ أٚخ سعٕو ٚزٕعت ههٗ انًشزش  دفوٓب يقبثم االشزشا  فٙ انظُذٔ 

 

 )اٌّدٍظ(: ِدٍظ اداسح اٌظٕذٚق .16

أهؼبء يٍ ثُٛٓى سئٛظ انًغهظ ٔهؼـٕاٌ يغـزقالٌ، ٔرغـزًش     خًغخٚزٕنٗ اداسح انظُذٔ  يغهظ اداسح )انًغهظ( يئن  يٍ 

هؼٕٚخ انًغهظ نًذح ال رضٚذ هٍ خًظ عُٕاد. ٔعٛكٌٕ نًذٚش انظُذٔ  انؾق فٙ ريٛٛش األهؼبء ثوذ أخز يٕافقـخ انٓٛئـخ فـٙ    

ريٛش فٙ يغهظ اداسح انظُذٔ . ٔرجذأ يذح هؼٕٚخ أٔل يغهـظ اداسح يـٍ رـبسٚخ يٕافقـخ      رنك، ٔعٛزى اشوبس يبنكٙ انٕؽذاد ثؤ٘

  ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ ههٗ اَشبء انظُذٔ .

 

 أعّبء أػؼبء ِدٍظ اداسح اٌظٕذٚق: (1)

 

 " اٛش يغزقم – أ. ثشش يؾًذ ثشْبٌ انذٍٚ ٚبعٍٛ ثخٛذ "انشئٛظ .1

اإلداسح ثخٛذ االعزضًبسٚخ "يذٚش انظُذٔ "، ؽبطـم ههـٗ انًبعغـزٛش فـٙ      ششكخ أطٕل ٔ فٙ اداسحهؼٕ يغهظ 

ثخٛـذ نهًزـبعشح   أطـٕل ٔ   ، ْٕٔ هؼٕ فٙ يغهظ اداسح طـُذٔ  " و1987خ يٍ عبيوخ "كٕٛ" ثبنٛبثبٌ هبو ٛانُٓذع

 انؼــٕاثؾ ٔ طــُذٔ  "أطــٕل ٔ ثخٛــذ نهًزــبعشح ثؤعــٓى االطــذاساد األٔنٛــخ انًزٕافقــخ يــن   ثبألعــٓى انغــوٕدٚخ"

 وخ".  انششٚ

 

 

 "اٛش يغزقم "هؼٕا  يبصٌ يؾًذ َبطش انذأدأ.  .2
ٚشيم ؽبنٛب يُظت انشئٛظ انزُفٛز٘ نذٖ ششكخ أطٕل ٔثخٛذ االعزضًبسٚخ. ؽبطم ههٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ اداسح األهًبل 

كهٛـخ  (، صـى ثوـذ رنـك ؽظـم ههـٗ دسعـخ انًبعغـزٛش فـٙ االداسح يـٍ          Portland State Universityيٍ عبيوخ "ثٕسرالَذ" )

( ثبنًًهكـخ انًزؾـذح. ْٔـٕ هؼـٕ فـٙ يغهـظ اداسح طـُذٔ         City University"كبط" إلداسح االهًبل، يٍ عبيوخ "عٛزٙ" )

ٔ طُذٔ  "أطـٕل ٔ ثخٛـذ نهًزـبعشح ثؤعـٓى االطـذاساد األٔنٛـخ انًزٕافقـخ يـن          ""أطٕل ٔ ثخٛذ نهًزبعشح ثبألعٓى انغوٕدٚخ

 انؼٕاثؾ انششٚوخ".

 

 "ظبَٙ "هؼٕا  اٛش يغزقمو. هبيش هفٛ  يؾًذ انًؾً .3

، انشٚبع ،انًًهكـخ انوشثٛـخ    خٛنُٓذعنالعزشبساد ا انًؾًظبَٙ طبؽت يكزتسعم أهًبل، يُٓذط يغزشبس ٔ 
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ــبو        ــب ه ــخ "ركغــبط" ثؤيشٚك ــٍ عبيو ــخ ي ــٙ انُٓذعــخ انًذَٛ ــٗ انًبعغــزٛش ف و. 1984انغــوٕدٚخ، ؽبطــم هه

ْٕٔ هؼٕ فـٙ يغهـظ   و.1982ٔد ، نجُبٌ ، هبو فٙ ثٛش األيشٚكٛخبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ انًذَٛخ يٍ انغبيوخ ٔثك

ــبعشح ثبألعــٓى انغــوٕدٚخ"  أطــٕل ٔ طــُذٔ  " اداسح  ــذ نهًز ــبعشح ثؤعــٓى   ثخٛ ــذ نهًز ٔ طــُذٔ  "أطــٕل ٔ ثخٛ

 انششٚوخ".  انؼٕاثؾ االطذاساد األٔنٛخ انًزٕافقخ ين 

 

 

 "هؼٕا  يغزقال "انقشهبٔ٘  هجذاهلل ؽًذ ؿبس  .4

بء نالعزشــبساد انًبنٛــخ ٔاالداسٚــخ  ؽبطــم ههــٗ انًبعغــزٛش فــٙ  ٔانــشئٛظ انزُفٛــز٘ فــٙ شــشكخ اػــف ًبنــكان

انًؾبعجخ  يٍ عبيوخ" عٕسط ٔاشُـٍ"  ٔٚشيم يُظت سئٛظ انهغُخ انزُفٛزٚخ  فـٙ شـشكخ عـاليخ نهزـبيٍٛ ،     

ْٔـٕ هؼـٕ    .IMAٔهؼـٕ انغًوٛـخ االيشٚكٛـخ نهًؾبعـجٍٛ االداسٚـٍٛ        CFMٔؽبطم ههٗ شٓبدح يذٚش يبنٙ يوزًذ

ٔ طـُذٔ  "أطـٕل ٔ ثخٛـذ نهًزـبعشح     ثخٛـذ نهًزـبعشح ثبألعـٓى انغـوٕدٚخ"     أطـٕل ٔ  ٔ  "فٙ يغهظ اداسح طُذ

 انششٚوخ". انؼٕاثؾ ثؤعٓى االطذاساد األٔنٛخ انًزٕافقخ ين 

  

 

 يؾًذ هجذاهلل انذٔٚش "هؼٕا  يغزقال "هجذاهلل أ.  .5

،نذٚـّ خجـشح فـٙ    ثٛزـبل  ششكخ انغـوٕد٘ انفشَغـٙ كب  . هًم عبثقب  فٙ ITA Agri Ltdششكخ ظ فٙشئٛانَبئت 

يغــبل انظــفقبد ٔ انوًهٛــبد )يضــم االكززبثــبد انوبيــخ األٔنٛــخ، االَــذيبط ٔاالعــزؾٕار، األعــٕا  انًبنٛــخ نهــذٍٚ،   

. ؽبطـم ههـٗ دسعـخ انجكـبنٕسٕٚط فـٙ      انـشٔؽبد انخبطخ، اطذاس انؾقٕ ( فؼال  هٍ هًهٛـبد انزًٕٚـم انزغـبس٘    

ثخٛذ نهًزبعشح أطٕل ٔ ،ْٕٔ هؼٕ فٙ يغهظ اداسح طُذٔ  "م2005و ثؤيشٚكب هب ٔالٚخ ثٕسرالَذانًبنٛخ يٍ عبيوخ 

 انؼــٕاثؾ ٔ طــُذٔ  "أطــٕل ٔ ثخٛــذ نهًزــبعشح ثؤعــٓى االطــذاساد األٔنٛــخ انًزٕافقــخ يــن   ثبألعــٓى انغــوٕدٚخ"

 انششٚوخ".  

  

 

 ِىبفآد ٚثذالد أػؼبء ِدٍظ اإلداسح: (2)

 انزبنٙ: ركٌٕ انًكبفآد انًبنٛخ ألهؼبء يغهظ اداسح انظُذٔ  ههٗ انُؾٕ

 أهؼبء. اسثوخٔانز٘ ٚجهغ هذدْى  نٛظ يٕك  فٙ انششكخسٚبل( نكم هؼٕ  30,000يكبفئخ عُٕٚخ ثقًٛخ ) .1

 %( يٍ سعٕو اإلداسح انغُٕٚخ نهظُذٔ .5ٚغت أٌ ال رضٚذ اعًبنٙ انًكبفآد انغُٕٚخ نكم هؼٕ هٍ ) .2

ٔ ثـذالد َلٛـش هؼـٕٚزٓى فـٙ     أ٘ يكبفآد أ يٍ انًٕكفٍٛ فٙ انششكخ نٍ ٚزقبػٗ أهؼبء يغهظ اداسح انظُذٔ   .3

 يغهظ اداسح انظُذٔ .

رٕصم انشعٕو انًغزؾقخ ههٗ انظُذٔ  ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚـبو انغـُخ، ٔٚـزى دفـن انشعـٕو انفوهٛـخ ألهؼـبء         .4

 شٓش.  12كم  يٍ اٛش يٕكفٙ انششكخٔاٛش انًغزقهٍٛ  يغهظ اإلداسح انًغزقهٍٛ

 ء يغهظ اإلداسح.ركبنٛ  انغفش ارا دهذ انؾبعخ نؾؼٕس االعزًبهبد ألهؼب .5

 

 

  ِغئ١ٌٚبد أػؼبء ِدٍظ اإلداسح: (3)

 رٙ:رشًم يغئٔنٛبد أهؼبء يغهظ اداسح انظُذٔ ، ههٗ عجٛم انًضبل ال انؾظش، اٜ

 انًٕافقخ ههٗ عًٛن انوقٕد ٔانقشاساد ٔانزقبسٚش انغْٕشٚخ انزٙ ٚكٌٕ انظُذٔ  ؿشفب  فٛٓب. .1

ة يظـبنؼ ٚفظـؼ هُـّ يـذٚش انظـُذٔ  ٔفقـب  نالئؾـخ        اإلششاع، ٔيزٗ كبٌ رنك يُبعجب ، انًظبدقخ ههـٗ أ٘ رؼـبس   .2

 طُبدٚق االعزضًبس.

االعزًبم يشرٍٛ عُٕٚب  ههٗ األقم ين يغئٔل انًـبثقخ ٔاالنزضاو )نغُخ انًـبثقخ ٔاالنزضاو( نـذٖ يـذٚش انظـُذٔ      .3

ئؼ ٔيغئٔل انزجهٛـغ هـٍ اغـم األيـٕال ٔرًٕٚـم اإلسْـبة نذٚـّ، نهزؤكـذ يـٍ انزـضاو يـذٚش انظـُذٔ  ثغًٛـن انهـٕا              

 ٔاألَلًخ انًزجوخ.

 اقشاس أ٘ رٕطٛخ ٚشفوٓب انًظفٙ فٙ ؽبنخ روُّٛٛ. .4

 انزؤكذ يٍ اكزًبل ٔانزضاو ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ  ثالئؾخ طُبدٚق االعزضًبس. .5

ؾقق يظهؾخ يـبنكٙ انٕؽـذاد ٔفقـب نشـشٔؽ ٔأؽكـبو انظـُذٔ ،       ٚانزؤكذ يٍ قٛبو يذٚش انظُذٔ  ثًغئٔنٛبرّ ثًب  .6

 ضًبس.ٔأؽكبو الئؾخ طُبدٚق االعز

 انوًم ثؤيبَخ ٔنًظهؾخ طُذٔ  االعزضًبس ٔيبنكٙ انٕؽذاد فّٛ. .7

 

 اخشاءاد اٌزظ٠ٛذ ألػؼبء ِدٍظ اداسح اٌظٕذٚق: (4)

ههـٗ  رقًٕٚٛـب   ٚغزًن يغهظ اداسح انظُذٔ  ثذهٕح خـٛخ يٍ سئٛغّ قجم انًٕهذ انًؾذد نالعزًبم ثخًغـخ هشـش ٕٚيـب     

يزٗ ؿهت رنك اصُبٌ يٍ األهؼبء، ٔٚغت أٌ ال رقـم اعزًبهـبد    األقم، ٔٚغت ههٗ سئٛظ انًغهظ أٌ ٚذهٕ انٗ االعزًبم

انًغهظ هٍ اعزًبهٍٛ عُٕٚب ، ٔروقذ اعزًبهبد انًغهظ فٙ يقش يذٚش انظُذٔ  أٔ فٙ أ٘ يكبٌ آخـش ٚقـشسِ انًغهـظ.    

جـّ  ٔال ٚكٌٕ اعزًبم انًغهظ طؾٛؾب  اال ارا ؽؼشِ َظ  أهؼبء انًغهظ ههٗ األقم ثًٍ فٛٓى سئٛظ انًغهظ أٔ يـٍ ُٚٛ 

يٍ األهؼبء، ٔفٙ ؽبل اَبثخ هؼٕ يغهظ اإلداسح هؼٕا  آخش فٙ ؽؼٕس اعزًبهبد انًغهظ ٚزوٍٛ أٌ ركٌٕ اإلَبثخ ثبنؼٕاثؾ 

 اٜرٛخ:

 أٌ ركٌٕ اإلَبثخ صبثزخ ثبنكزبثخ.   .1

 .ال ٚغٕص نوؼٕ يغهظ اإلداسح أٌ ُٕٚة هٍ أكضش يٍ هؼٕ ٔاؽذ فٙ ؽؼٕس راد االعزًبم .2

ساء األهؼبء انؾبػشٍٚ ثبألطبنخ ٔاإلَبثخ، ٔهُذ رغبٔ٘ األطٕاد ٚشعؼ انغبَـت انـز٘   رظذس قشاساد انًغهظ ثؤاهجٛخ آ .3

 .طٕد يوّ سئٛظ انًغهظ
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 ِذ٠ش اٌظٕذٚق: .17

  ٔ ثُـبءا  ههـٗ الئؾـخ األشــخبص     سخــض( 1010219805ثخٛـذ االعـزضًبسٚخ "يــذٚش انظـُذٔ " عـغم رغـبس٘ سقـى )       شـشكخ أطـٕل 

ؽـٙ انوهٛـب ،    –ؿشٚق انًهك فٓـذ  (، انوُٕاٌ: 08126-07اداسح األطٕل سقى ) ؽَشبانًشخض نٓى يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ نًضأنخ 

فــبكظ  966-11-419-1797انًًهكــخ انوشثٛــخ انغــوٕدٚخ، ْــبر :   11526انشٚــبع  63762ص.ة.  دٔس انًٛــضاٍَٛ. –ثــشط انجؾــشٍٚ 

نذٖ انظُذٔ ، ٔٚؾظم يقبثم اداسرـّ  أعٛشا   "يذٚش انظُذٔ "، ٔٚوزجش  www.OBIC.com.saانًٕقن االنكزشَٔٙ  1899-419-11-966

 ( اإلفظبػ انًبنٙ(.1ههٗ سعٕو اإلداسح )كًب ْٕ يٕػؼ فٙ انًهؾق )

 

 

 أ١ِٓ اٌسفظ: .18

ثُبءا  ههٗ الئؾـخ األشـخبص انًـشخض     سخض( 1010219805ثخٛذ االعزضًبسٚخ "أيٍٛ انؾفق" عغم رغبس٘ سقى ) ششكخ أطٕل ٔ

 –ؽٙ انوهٛب ، ثـشط انجؾـشٍٚ    –ؿشٚق انًهك فٓذ (، انوُٕاٌ: 08126-07انؾفــق سقى ) َشبؽنٓى يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ نًضأنخ 

 966-11-419-1899فـبكظ   966-11-419-1797انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ، ْـبر :   11526انشٚبع  63762ص.ة. دٔس انًٛضاٍَٛ. 

 www.OBIC.com.saانًٕقن االنكزشَٔٙ 

 

 ِشاخغ اٌسغبثبد: .19

KPMG ٌ11-874-8500انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ، ْبر :  11663انشٚبع  92876"يشاعن انؾغبثبد"، ص.ة.  انفٕصاٌ ٔانغذؽب-

. ٔنًغهظ اداسح انظُذٔ  انؾق فٙ ريٛٛش يشاعن انؾغبثبد ثوذ اخــبس ْٛئـخ انغـٕ  انًبنٛـخ،     966-11-874-8600، فبكظ: 966

 ٔعٛزى اشوبس يبنكٙ انٕؽذاد ثزنك.

 

 

 ّزّّخ ٌٙب:اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاٌدذاٚي اٌ .20

عٛزى اؿالم يبنكٙ ٔؽذاد انظُذٔ  ٔانوًالء انًؾزًهـٍٛ ثـبنقٕائى انًبنٛـخ انغـُٕٚخ انًشاعوـخ نهظـُذٔ  يغبَـب  ٔرنـك ثُشـشْب          

أٔ هـٍ    www.OBIC.com.sa يٍ َٓبٚخ انوبو فٙ انًٕقن اإلنكزشَٔٙ انخبص ثًذٚش انظُذٔ رقًٕٚٛب  ( ٕٚيب  90خالل يذح ال رزغبٔص )

كًـب عـٛقٕو يـذٚش     .2008بل ؿهجٓب، ٔعٛزى اهذاد أٔل قـٕائى يبنٛـخ عـُٕٚخ نهظـُذٔ  اثزـذاء  يـٍ َٓبٚـخ هـبو         ؿشٚق انجشٚذ فٙ ؽ

يـٍ َٓبٚـخ َظـ  انغـُخ، ٔعـٛزى اؿـالم        رقًٕٚٛـب   ( ٕٚيـب  45انظُذٔ  ثبهذاد قٕائى يبنٛخ َظ  عُٕٚخ يفؾٕطخ نهظُذٔ  خـالل ) 

انًٕقن اإلنكزشَٔٙ انخبص ثًذٚش انظُذٔ  أٔ هـٍ ؿشٚـق انجشٚـذ فـٙ      يبنكٙ ٔؽذاد انظُذٔ  ٔانوًالء انًؾزًهٍٛ يغبَب  يٍ خالل

 .2008ؽبل ؿهجٓب، ٔعٛزى اهذاد أٔل قٕائى يبنٛخ َظ  عُٕٚخ يفؾٕطخ اثزذاء  يٍ َٓبٚخ انُظ  األٔل يٍ هبو 

 

 خظبئض اٌٛزذاد ٚأسثبزٙب: .21

عـٛوبد اعـزضًبس   ثـم   ههـٗ انًشـزشكٍٛ،   أسثبػ أ٘رٕصٚن نٍ ٚزى ٔ ،ُٚقغى انظُذٔ  نٕؽذاد نٓب انقًٛخ ٔانًًٛضاد ٔانؾقٕ  رارٓب

األسثبػ فٙ انظُذٔ . ٔثًب أٌ انظُذٔ  يًهٕ  يٍ قجم انًشزشكٍٛ فبَٓى ٚزشبسكٌٕ فٙ سثؼ ٔخغبسح انظـُذٔ  كـم ثُغـجخ يـب     

 ًٚهكّ يٍ ٔؽذاد فٙ انظُذٔ .  

 

 اٌطشذ األٌٟٚ: .22

و ٔرُزٓـٙ ثزـبسٚخ   2008يبسط  1ْـ انًٕافق 1429فش ط 23عززى هًهٛخ االكززبة فٙ انظُذٔ  خالل فزشح أعجٕهٍٛ رجذأ ثزبسٚخ: 

و، ٔعٛكٌٕ عوش انٕؽذح هُذ انزؤعٛظ ْٕ )سٚـبل ٔاؽـذ( ٔعـٛزى اعـزضًبس عًٛـن      2008يبسط  15ْـ انًٕافق 1429سثٛن األٔل  7

ح انــشػ  ٔعـٛكٌٕ انؾـذ األدَـٗ نالكززـبة خـالل فزـش      األيٕال انًؾظهخ خالل فزشح االكززبة فٙ أدٔاد يبنٛخ راد يخبؿش يُخفؼخ. 

)هششح آالع( سٚبل عوٕد٘، أيب ثبنُغجخ نهؾذ األههٗ نالكززبة نهًشزش  خالل فزشح انـشػ األٔنـٙ فٓـٕ اٛـش     10,000األٔنٙ ْٕ 

ٔعٛجذأ هًم انظُذٔ  فـٕس َٓبٚـخ هًهٛـخ االكززـبة. ٔنـٍ ٚكـٌٕ ُْـب  ؽـذ أدَـٗ          يؾذٔد َلشا  نوذو ٔعٕد عق  نؾغى انظُذٔ . 

 الكززبة نجذء هًم انظُذٔ .نًجبنغ انًؾظهخ يٍ اعًبنٙ اإل

 

 اعزثّبس ِذ٠ش اٌظٕذٚق فٟ اٌظٕذٚق: .23

هُذ ثذء انظُذٔ  ًٚكٍ نًذٚش انظُذٔ  ٔفقب  نزقذٚشِ انخبص، انًشبسكخ فٙ انظُذٔ  كًغزضًش، ٔٚؾزفق يـذٚش انظـُذٔ  ثؾقـّ    

ٓبٚخ كم عُخ هـٍ أ٘ اعـزضًبس   فٙ رخفٛغ يشبسكزّ كهٛب  أٔ عضئٛب  يزٗ سأٖ رنك يُبعجب  ٔعٛقٕو يذٚش انظُذٔ  ثبإلفظبػ فٙ َ

 نّ فٙ انظُذٔ .

 

 اخشاءاد االشزشان ٚاالعزشداد ٌٍظٕذٚق:  .24

ٚغت ههٗ انًشزش  رٕقٛن ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو هُذ اشزشاكّ فٙ انًشح األٔنٗ فقؾ، فٙ ؽـٍٛ   اخشاءاد االشزشان : (1)

 ُذٔ .قذيّ انٗ يذٚش انظٚٔ نكم هًهٛخ اشزشا  "اشزشا "ؿهت ثزوجئخ ًَٕرط  انًشزش ٚقٕو 

 

هُذ ؿهت انًشـزش  اعـزشداد كـم أٔ ثوـغ قًٛـخ ٔؽذارـّ، ٚقـٕو انًشـزش  ثزوجئـخ ًَـٕرط ؿهـت             اخشاءاد االعزشداد : (2)

يذٚش انظُذٔ . ٔٚغـت ههـٗ انًشـزش  فـٙ ؽـبل اعـزشداد ثوـغ قًٛـخ ٔؽذارـّ االؽزفـبف ثبنؾـذ            انٗ قذيّ ٚاالعزشداد ٔ

 يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو. ( "االشزشا "6األدَٗ نهشطٛذ انًزجقٙ انًزكٕس فٙ انًبدح )

 

م االشزشا  فـٙ انظـُذٔ  ثوـذ رقـذٚى ؿهـت االشـزشا        جٔٚق .ًٚكٍ االشزشا  فٙ انظُذٔ  ٕٚيٛب  أ٠بَ لجٛي االشزشان: (3)

، ٔعـٛكٌٕ االشـزشا  ثغـوش انٕؽـذح     ْٔـٕ انًٕهـذ انُٓـبئٙ نهقجـٕل      غٕ انقجم يٕهذ ااال  ٔدفن كبيم قًٛخ االشزشا  

 .ٕو انزوبيم انزبنٙإلاال  ٚ
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االعـزشداد   ٔٚقجم االعزشداد يٍ انظُذٔ  ثوـذ رقـذٚى ؿهـت    .ٕٚيٛب ًٚكٍ االعزشداد يٍ انظُذٔ   أ٠بَ لجٛي االعزشداد: (4)

ٚـٕو انزوبيـم   ، ٔعـٛكٌٕ االعـزشداد ثغـوش انٕؽـذح إلاـال        ْٔـٕ انًٕهـذ انُٓـبئٙ نالعـزشداد     غٕ  انيٕهذ ااال  قجم 

 .انزبنٙ

 

 :  اعزخذاَ أِٛاي ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٌز٠ًّٛ ػ١ٍّبد االعزشداد   (5)

ارا كبَذ األيٕال انًزـٕافشح فـٙ ؽغـبة طـُذٔ  االعـزضًبس اٛـش كبفٛـخ نزيـٛـخ ؿهجـبد االعـزشداد، ٚغـٕص نًـذٚش              .1

 نزيـٛخ ْزِ انـهجبد. أٔ يٕاسد أ٘ ربثن نّ انظُذٔ  اعزخذاو يٕاسدِ انخبطخ

نزيـٛـخ ؿهجـبد االعـزشداد فـٙ أ٘ طـُذٔ        رـبثن نـّ يـٕاسدِ انخبطـخ     أٔ أ٘ فٙ ؽبنـخ اعـزخذاو يـذٚش انظـُذٔ      .2

اعزضًبس، ٚغٕص رغذٚذ رهك األيٕال نًذٚش انظُذٔ  يٍ ؽغبة طُذٔ  االعزضًبس انًخظض نالعزشداد، ثبإلػـبفخ  

 انٗ هًٕنخ ٚزى ؽغبثٓب ههٗ أعبط انغوش انغبئذ فٙ انغٕ .

 

 .غٕ انوًم فّٛ ْٕٚ كم ٕٚو  ٠َٛ اٌزؼبًِ: (6)

 

ٚغٕص نًذٚش انظُذٔ  رؤعٛم رهجٛخ أ٘ ؿهـت اعـزشداد يـٍ طـُذٔ  االعـزضًبس فـٙ انؾـبالد         رؤخ١ً ػ١ٍّبد االعزشداد: (7)

 اٜرٛخ:

%( أٔ 10ارا ثهغ اعًبنٙ َغجخ عًٛن ؿهجبد االعزشداد نًبنكٙ انٕؽذاد ٔانًـهٕة رهجٛزٓـب فـٙ أ٘ ٚـٕو روبيـم )     .1

 أكضش يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ .

 أٔ أ٘ أطٕل أخشٖ ًٚهكٓب انظُذٔ .غٕ  انروهٛق انزوبيم فٙ ارا رى  .2

 ثؾٛش ٚزوغش اعزشداد أٔ رقٕٚى ٔؽذاد انظُذٔ .غٕ  انفٙ ؽبل ؽذٔس طوٕثبد فٙ  .3

 .غٕ انفٙ ؽبل رؤخش ادساط األعٓى انًكززت ثٓب فٙ  .4

 ى انزٙ ًٚهكٓب أل٘ عجت يٍ األعجبة انخبسعخ هٍ اسادرّ.فٙ ؽبل هذو رًكٍ انظُذٔ  يٍ ثٛن األعٓ .5

 

انزوبيـم يـن ؿهجـبد االعـزشداد انًئعهـخ      رُفٛز ؿهجبد االعزشداد فٙ أقشة ٕٚو روبيم الؽـق يًكـٍ، كًـب عـٛزى     ٔعٛزى 

 فٙ أقشة فشطخ يًكُخ.انًشزش  عٛزى رؾٕٚم يجهغ االعزشداد انٗ ؽغبة ، ٔثبنُغجخ ٔانزُبعت

 

ألَلًـخ  انًشـزش    رـجٛق  فٙ ؽبل هذو ًذٚش انظُذٔ  سفغ أ٘ ؿهت اشزشا  فٙ انظُذٔ  ٚؾق ن سفغ االشزشان: (8)

أٚـبو هًـم يـٍ رـبسٚخ رقـذٚى قًٛـخ االشـزشا          صالصخ. ٔٚزى اسعبم قًٛخ االشزشا  انٗ ؽغبة انوًٛم خالل  ٔنٕائؼ انٓٛئخ 

دادْب" فــٙ "الئؾــخ طــُبدٚق ( "أْهٛــخ االعــزضًبس" فــٙ انجــبة انزبعــن "ؿــشػ انٕؽــذاد ٔاعــزش 51ٔرنــك ؽغــت انًــبدح )

 االعزضًبس انزبثوخ نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ".

 

انظـُذٔ   ؽغـى  ٚؾق نًذٚش انظُذٔ  ٔق  قجٕل أ٘ ؿهت اشزشا  ارا رغبٔص رسذ٠ذ اٌغمف األػٍٝ ٌسدُ اٌظٕذٚق:  (9)

 ُذٔ .قذ ٚوٛق رؾقٛق هبئذ يغذ نهظيًب قًٛخ ٚزوزس يوٓب انؾظٕل ههٗ رخظٛض ؽظخ يُبعجخ يٍ اإلطذاساد األٔنٛخ 

 

 ظٕذٚق ٚاإلػالْ ػٕٙب:اٌرم٠ُٛ أطٛي  .25

ؽغت أعوبس اإلاال  انٕٛيٛخ نألعٓى انًًهٕكخ فٙ انظـُذٔ ، ٔفـٙ ؽـبل هـذو ٔعـٕد       كم ٕٚو هًمٚزى رقٕٚى أطٕل انظُذٔ  

عوش رذأل نجوغ أٔ كم األعٓى انًًهٕكخ فٙ انظُذٔ ، فبَّ ٚزى اعزخذاو عوش االكززبة، ٔٚزى ؽغبة عـوش انٕؽـذح ثقغـًخ    

ههٗ اعًبنٙ هذد انٕؽذاد انقبئًخ فٙ رنـك انٛـٕو. ٔٚـزى    ثوذ خظى انًظبسٚ  ٔانشعٕو انًغزؾقخ ٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ  طبف

اال أٌ . ٔانًٕقن انشعًٙ نغٕ  األعـٓى انغـوٕدٚخ   اإلهالٌ هٍ عوش انٕؽذح ثوذ انزقٕٚى هجش انًٕقن اإلنكزشَٔٙ نًذٚش انظُذٔ 

٘ ، 24كًب ٔسد فٙ انفقشح "ٕٚو انزوبيم" ْٕ  زشدادادانغوش انًغزخذو نزقٛٛى االشزشاكبد ٔاالع  )ًَـٕ(  ٔثبنُغجخ نهغٕ  انًـٕاص

فٙ ؽبالد اعزضُبئٛخ، ٚزى رقٛٛى األٔسا  انًبنٛخ فٙ انظُذٔ  يـٍ قجـم يـذٚش انظـُذٔ  ٔ ٔفـق اعـشاءاد انزغـوٛش         ٔ

 انزٙ ٔافق ههٛٓب يغهظ اداسح انظُذٔ  ٔ انؾبالد ركٌٕ كبنزبنٙ:

 ااال .روزس انؾظٕل ههٗ عوش  -

 ال رٕعذ رذأالد كبفٛخ ههٗ انغٓى روكظ انغوش انوبدل.  -

 

 سعَٛ االعزشداد اٌّجىش: .26

، ٚغـزٕفٙ انظـُذٔ  سعـى اعـزشداد يجكـش      ٕٚيـب  رقًٕٚٛـب    30 فٙ ؽبنخ ؿهت اعزشداد يجبنغ أٔ ٔؽذاد نـى ًٚـغ ههـٗ اشـزشاكٓب    

ٕٚيـب  رقًٕٚٛـب     30نــ  ٕو هُـذ اؽزفـبكٓى ثٕؽـذارٓى    % يٍ "يجهغ االعزشداد"، ٔٚزى اهفبء انًشزشكٍٛ يـٍ ْـزِ انشعـ   1.75ثُغجخ 

 (.FIFOؤكضش فٙ انظُذٔ . ٔعٛزى ؽظش انٕؽذاد فٙ االشزشا  ٔاالعزشداد ثـشٚقخ انٕؽذاد انًشزشاح أٔال  رغزشد أٔال  )ف

 

 اٌزظف١خ ٚرؼ١١ٓ ِظف: .27

ٔرنـك ٔفقـب  نالئؾـخ طـُبدٚق االعـزضًبس       نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ طالؽٛخ روٍٛٛ يذٚش ثذٚم أٔ يظـ  أٔ ارخـبر أ٘ رـذثٛش رـشاِ يُبعـجب      

 انظبدسح يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ.

 أٙبء اٌظٕذٚق: .28

ٚؾزفق يذٚش انظُذٔ  ثؾق آَبء انظُذٔ  دٌٔ أٌ ٚزشرت ههٗ رنك أ٘ عضاء ههٗ أ٘ ؿشع يشبس ، ٔرنك ثزٕعٛـّ اشـوبس ٚشعـم    

يٍ آَبء انظُذٔ  ٔفٙ ْزِ انؾبنخ ٚزى رقًٕٚٛب  ب  انٗ انًشزشكٍٛ ثوذ انؾظٕل ههٗ يٕافقخ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ قجم عزٍٛ ٕٚي

 رظفٛخ انظُذٔ  ٔرٕصم ؽظٛهخ انزظفٛخ ههٗ انًشزشكٍٛ ٔفق يغبًْزٓى فٙ انظُذٔ .

 

 :"اٌٛزذاد ِٛبٌىفٟ اٌظٕذٚق " ٌٍّشزشو١ٓرمذ٠ُ اٌزمبس٠ش  .29

 اٜرٛخ: رزؼًٍ انًوهٕيبد قظٗكم صالصخ أشٓش كؾذ أ هًشزشكٍٛعٛقٕو يذٚش انظُذٔ  ثزقذٚى رقبسٚش ن
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 طبفٙ قًٛخ أطٕل ٔؽذاد انظُذٔ . (1)

 ٔطبفٙ قًٛزٓب. انًشزش هذد ٔؽذاد انظُذٔ  انزٙ ًٚهكٓب  (2)

 .انزٙ َفزْب انًشزش ظفقبد بنعغم ث (3)

 كًب ٚقذو يذٚش انظُذٔ  انقٕائى انزبنٛخ هُذ طذٔسْب: (4)

 انقٕائى انًبنٛخ انُظ  عُٕٚخ انًفؾٕطخ نهظُذٔ . .1

 انقٕائى انًبنٛخ انغُٕٚخ انًشاعوخ. .2

 

 

ٔ/أٔ انفـبكظ كًـب ْـٕ يجـٍٛ فـٙ ًَـٕرط فـزؼ        انٓـبر   ٔعٛزى اسعبل انزقبسٚش ههٗ انوُـٕاٌ انجشٚـذ٘ ٔ/أٔ انجشٚـذ اإلنكزشَٔـٙ ٔ/أٔ     

( ٕٚيـب   60انؾغبة اال ارا رى اشوبس يذٚش انظُذٔ  ثؤ٘ ريٛٛش فٙ انوُٕاٌ. ٔٚغت اخـبس يذٚش انظُذٔ  ثـؤ٘ أخــبء خـالل عـزٍٛ )    

 ش ٔثوذ رنك رظجؼ انزقبسٚش انظبدسح هٍ يذٚش انظُذٔ  َٓبئٛخ ٔؽبعًخ. يٍ اطذاس رهك انزقبسٚرقًٕٚٛب  

 

 رؼبسة اٌّظبٌر: .30

األٔنٕٚـخ  يذٚش انظـُذٔ   وـٙ ٚ، ًٔشزشكٍٛنهؾٛهٕنخ دٌٔ قٛبو أ٘ ؽبنخ رزؼبسة فٛٓب يظبنؾّ ين يظبنؼ انيذٚش انظُذٔ  غوٗ ٚ

عـٛقٕو يـذٚش   كًـب  ههـٗ آخـش.   يشـزش   ٌٔ رقـذٚى  ههٗ ؽـذ عـٕاء د  ًشزشكٍٛ وبيم عًٛن انٛدائًب ، كًب عانًشزشكٍٛ نًظبنؼ 

انظُذٔ  ثزقذٚى اإلعشاءاد انزٙ عززجن نًوبنغخ رؼبسة انًظبنؼ هُذ ؿهجٓب. انغذٚش ثبنزكش أٌ يذٚش انظُذٔ  ٚؾلـش ههـٗ عًٛـن    

فٛٓـب  فـٙ أعـٕا  األعـٓى انزـٙ ٚغـزضًش      ثشـكم يجبشـش   يٕكفّٛ أٔ أقشثبئٓى يٍ انذسعخ األٔنٗ )انضٔعـخ ٔاألٔالد( يـٍ انزـذأل    

 انظُذٔ  رغُجب   نزؼبسة انًظبنؼ.

 

 

 ع١بعبد زمٛق اٌزظ٠ٛذ: .31

ثوذ انزشبٔس ين يغئٔل انًـبثقخ ٔاالنزضاو، ٕٚافق يغهظ اداسح انظـُذٔ  ههـٗ انغٛبعـبد انوبيـخ انًزوهقـخ ثًًبسعـخ ؽقـٕ         

ذٔ  ؿجقب  نزقذٚشِ يًبسعـخ أٔ  انزظٕٚذ انًًُٕؽخ نهظُذٔ  ثًٕعت األٔسا  انًبنٛخ انزٙ رشكم عضءا  يٍ أطٕنّ. ٔٚقشس يذٚش انظُ

 هذو يًبسعخ أ٘ ؽقٕ  رظٕٚذ ثوذ انزشبٔس ين يغئٔل انًـبثقخ ٔاالنزضاو.

 

 رؼذ٠ً ششٚؽ ٚأزىبَ اٌظٕذٚق: .32

اٌ األؽكبو ٔانششٔؽ انًجُٛخ فٙ ْزِ االرفبقٛخ روزجش عبسٚخ انًفوٕل يب نى ٚغش ههٛٓب يذٚش انظُذٔ  روذٚال  عْٕشٚب ، ٔٚخؼن رنـك  

 :نهششٔؽ انزبنٛخ

 انؾظٕل ههٗ يٕافقخ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ. (1)

 يٍ عشٚبٌ يفوٕل انزوذٚم.رقًٕٚٛب  عزٍٛ ٕٚيب  رجهٛغ انًشزشكٍٛ خـٛب  قجم  (2)

 

 اخشاءاد اٌشىبٜٚ: .33

اٌ اإلعشاءاد انخبطخ ثًوبنغخ انشكبٖٔ عٛزى رقـذًٚٓب هُـذ ؿهجٓـب يـٍ قجـم ْٛئـخ انغـٕ  انًبنٛـخ ٔ/أٔ ثـهـت يٍ/انـٗ يـذٚش            

 ُٚشؤ، ٔعٕع ٚزى اؽبنخ انشكبٖٔ انٗ نغُخ انفظم فٙ يُبصهبد األٔسا  انًبنٛخ.انظُذٔ  ثشؤٌ أ٘ َضام 

 

 إٌظبَ اٌّطجك: .34

 رخؼن ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو نألَلًخ انغبسٚخ انًوًٕل ثٓب فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ.

 

 الشاس: .35

انزبثوخ نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ ٚقش يذٚش انظُذٔ  ثؤٌ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو يـبثقخ ألؽكبو الئؾخ طُبدٚق االعزضًبس 

 انوشثٛخ انغوٕدٚخ ٔرؾزٕ٘ ههٗ افظبػ كبيم ٔطؾٛؼ ثغًٛن انؾقبئق انغْٕشٚخ راد انوالقخ ثبنظُذٔ .

 

 :اٌٍغخ اٌّؼزّذح .36

انوشثـٙ   ًٚكٍ رؾشٚش ْزِ االرفبقٛخ ثبنهيزٍٛ انوشثٛخ ٔاالَغهٛضٚخ، ٔفٙ ؽبنخ ٔعٕد أ٘ اخزالع فٙ انًوُٗ ثٍٛ انُظٍٛ، ٚكٌٕ انُض

 ْٕ انز٘ ٚوزذ ثّ ٔانًشعن انؾبعى.

 

 

 

 

ٌمذ لّذ/لّٕب ثمشاءح اٌششٚؽ ٚاألزىبَ ٚاٌّالزك اٌخبطخ ثبٌظٕذٚق ٚفُٙ ِـب خـبء ثٙـب ٚاٌّٛافمـخ ػ١ٍٙـب ٚرـُ اٌسظـٛي        

 ػٍٝ ٔغخخ ِٕٙب ٚاٌزٛل١غ ػ١ٍٙب:

 

 االعُ:

 

 

 اٌزبس٠خ:       اٌزٛل١غ:

 

 

 ٚثبهلل اٌزٛف١ك ٚطٍٝ اهلل ػٍٝ ٔج١ٕب ِسّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطسجٗ ٚعٍُ.                                              



 

 
 

 -12- 1.6َغخخ 

 ( اإلفظبذ اٌّب1ٌٟاٌٍّسك )
 

 

 ف١ّب ٠ٍٟ ٍِخض رمذ٠شٞ ٠ٛػر خ١ّغ اٌّظبس٠ف ٚ اٌشعَٛ اٌغ٠ٕٛخ اٌّزؼٍمخ ثبٌظٕذٚق*: .1

 انشعٕو ٔ انًظبسٚ  انزٙ ٚزؾًهٓب يبنكٙ انٕؽذاد: .1

 

 ٛؼانزٕػ َٕم انشعٕو ٔانًظبسٚ 

 ال ٕٚعذ سعٕو االشزشا 

 سعٕو االعزشداد انًجكش

ٕٚيب  رقًٕٚٛب  يٍ  33% رخظى يٍ يبنك انٕؽذاد هٍ اعزشداد ٔؽذارّ انًغزضًشح خالل 17.5

ٕٚيب  رقًٕٚٛب  يٍ  33ششائٓب، ٔ رؼبع نظبنؼ انظُذٔ ، ٔ ال رٕعذ سعٕو اعزشداد ثوذ يشٔس 

 ربسٚخ ششاء انٕؽذاد.

 ال ٕٚعذ سعٕو االعزشداد

 

 انشعٕو ٔ انًظبسٚ  انزٙ رذفن كُغجخ يئٕٚخ يٍ طبفٙ أطٕل انظُذٔ  أٔ يجهغ صبثذ يٍ أطٕل انظُذٔ : .2

 

 انزٕػٛؼ َٕم انشعٕو ٔ انًظبسٚ 

 سعٕو االداسح
% عـُٕٚب  يـٍ طـبفٙ أطـٕل انظـُذٔ  ٔرـٕصم ثشـكم رُبعـجٙ ههـٗ أٚـبو           2733َغجخ  

 انغُخ ٔ ٚزى خظًٓب ٕٚيٛب.  

 يظبسٚ  خذيبد انؾفق
يٍ طبفٙ أطٕل انظُذٔ  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ  ٔ ٚزى  %3753 َغجخ

 خظًٓب ٕٚيٛب.

  أهؼبء يغهظ اإلداسحيغًٕم يكبفؤح 

 

% يٍ سعٕو اإلداسح أًٚٓب أقـم ٔرـٕصم ثشـكم    5أن  سٚبل عُٕٚب  نهوؼٕ أٔ  33ثؾذ أقظٗ 

 رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ ٔ ٚزى خظًٓب ٕٚيٛب.

 يظبسٚ  انزًٕٚم
ٔ ثششؽ أٌ ال ٚزغـبٔص رًٕٚـم انظـُذٔ     , غوش انغبئذ فٙ انغٕ  ؽبل ٔعٕدْبؽغت ان

 % يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ 13َغجخ 

 

 أروبة يشاعن انؾغبثبد

 

 أن  سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ  ٔ ٚزى خظًٓب ٕٚيٛب 35

 يظبسٚ  اهذاد يئشش اعزششبد٘

 
 ههٗ أٚبو انغُخ  ٔ ٚزى خظًٓب ٕٚيٛب.سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ  30,000

 انشعٕو انشقبثٛخ

 
 سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ ٔ ٚزى خظًٓب ٕٚيٛب 0533.

سعٕو َشش يوهٕيبد انظُذٔ  ههٗ يٕقن 

 رذأل
 سٚبل عُٕٚب  ٔ رٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ ٔ ٚزى خظًٓب ٕٚيٛب 5,000

 (1( يٍ انًهؾق )4يٕػؼ فٙ انفقشح )كًب ْٕ  يظبسٚ  انزوبيم

أروبة خذيبد رزوهق ثغغم يبنكٙ 

 انٕؽذاد
 ال ٕٚعذ

 

 ْزِ االسقبو رقذٚشٚخ ٔعٛزى خظى انًظشٔفبد انفوهٛخ فقؾ ٔعززكش ثشكم رفظٛهٙ فٙ انقٕائى انًبنٛخ انغُٕٚخ نهظُذٔ *



 

 
 

 -13- 1.6َغخخ 

 ِثبي رٛػ١سٟ: .2

ــم    ــبل افزشاػــٙ ٔ رٕػــٛؾٙ العــزضًبس هًٛ ــبنٙ ٕٚػــؼ يض ــغ   انغــذٔل انز ــش ؿــٕال    1330333فــٙ انظــُذٔ  ثًجه ــى رزيٛ ــبل عــوٕد٘ ن سٚ

سٚـــبل عـــوٕد٘ ٔ نـــى رزيٛـــش ؿـــٕال انغـــُخ، ٔ ههـــٗ   1303330333انغـــُخ ، ٔ ثـــبفزشاع أٌ ؽغـــى انظـــُذٔ  فـــٙ رهـــك انفزـــشح ْـــٕ  

% هبئــذ عــُٕ٘ ههــٗ االعـــزضًبس . انغــذٔل انزــبنٙ ٕٚػــؼ ؽظـــخ يبنــك انٕؽــذاد يـــٍ         13733افزــشاع أٌ ٚؾقــق انظــُذٔ  هبئـــذ    

 بسٚ  ثبنشٚبل انغوٕد٘ عُٕٚب  ٔ رنك ثُبء  ههٗ انًضبل االفزشاػٙ**انًظ

 

ــذ أٔ            ــزا انوبئ ــق ْ ــُذٔ  عــٕع ٚؾق ــب  أٌ انظ ــٙ اؿالق ــؾ، ٔ ال ٚوُ ــٛؾٙ فق ــبل رٕػ ــذ افزشاػــٙ كًض ــٕ هبئ ــالِ ْ ــزكٕس أه ــذ انً **انوبئ

 أ٘ هبئذ آخش

 

 َغجخ انشعٕو يٍ اعًبنٙ قًٛخ االطٕل َٕم انشعٕو

خ االطٕل قًٛخ انشعٕو يٍ اعًبنٙ قًٛ

)عُٕٚب( ثبنشٚبل انغوٕد٘ " يجهغ 

 رقذٚش٘"

 3733 %373333 سعٕو االشزشا 

 20333733 %273333 سعٕو االداسح

 533733 %375333 يظبسٚ  خذيبد انؾفق

 أهؼبء يغهظ اإلداسحيغًٕم يكبفؤح 

 
373333% 333733 

 أروبة يشاعن انؾغبثبد

 
373533% 353733 

 يظبسٚ  اهذاد يئشش اعزششبد٘

 
373333% 333733 

 انشعٕو انشقبثٛخ

 
373.53% .5733 

سعٕو َشش يوهٕيبد انظُذٔ  ههٗ يٕقن 

 رذأل
373533% 53733 

 3713 %373331 يظبسٚ  أخشٖ )َغجخ افزشاػٛخ(

 31575513 %355751 اعًبنٙ انشعٕو انغُٕٚخ

 1130333 % + سأط انًبل13انوبئذ االفزشاػٙ 

 13614245,3 طبفٙ االعزضًبس االفزشاػٙ

 

 أعبط زغبة اٌشعَٛ ٚ طش٠مخ رسظ١ٍٙب ٚ ٚلذ دفؼٙب: .3

 

 ؿشٚقخ اؽزغبة انشعٕو ٔ انًظبسٚ  َٕم انشعٕو

 سعٕو االداسح
 رؾغت ثشكم ٕٚيٙ يٍ اعًبنٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ  ٔ رذفن ثشكم سثن عُٕ٘

 انُغجخ انًئٕٚخ( X)اعًبنٙ األطٕل 

 يظبسٚ  خذيبد انؾفق
 قًٛخ أطٕل انظُذٔ  ٔ رذفن ثشكم سثن عُٕ٘رؾغت ثشكم ٕٚيٙ يٍ اعًبنٙ 

 انُغجخ انًئٕٚخ( X)اعًبنٙ األطٕل 

أهؼبء يغهظ اإلداسحيغًٕم يكبفؤح   رؾغت ثشكم ٕٚيٙ ٔ رذفن عُٕٚب  

 رؾغت ثشكم ٕٚيٙ ٔ رذفن َظ  عُٕٚب  أروبة يشاعن انؾغبثبد

 رؾغت ثشكم ٕٚيٙ ٔ رذفن عُٕٚب  يظبسٚ  اهذاد يئشش اعزششبد٘

شقبثٛخانشعٕو ان  رؾغت ثشكم ٕٚيٙ ٔ رذفن عُٕٚب  

سعٕو َشش يوهٕيبد انظُذٔ  ههٗ 
 يٕقن رذأل

 رؾغت ثشكم ٕٚيٙ ٔ رذفن عُٕٚب 

(1( يٍ يهؾق )5كًب ْٕ يٕػؼ فٙ انفقشح سقى ) يظبسٚ  انزوبيم  

 



 

 
 

 -14- 1.6َغخخ 

 ال ُٚـجقظٕذٚق األخٕجٟ :اٌّب١ٌخ ٌٍ اٌزشر١جبد .,

 

 ال ُٚـجق ههٗ انظُذٔ . اٌظٕذٚق اٌمبثغ: .4
ٔٚزى االفظبػ هُٓب بيم انًزوهقخ ثبنجٛن ٔانششاء أٔ االكززبة فٙ األعٓى انغوٕدٚخ ٚزؾًم انظُذٔ  عًٛن يظبسٚ  ٔسعٕو انزو اٌزؼبًِ: ِظبس٠ف .5

 فٙ انقٕائى انًبنٛخ نهظُذٔ  َٓبٚخ انغُخ انًبنٛخ نهظُذٔ  ٔ فٙ يهخض االفظبػ انًبنٙ.
ٙ انًغزقجم، كًب أٌ انظُذٔ  ال ٚؼًٍ ( ، اٌ األداء انغبثق نهظُذٔ  أٔ انًئشش  ال ٚذل ههٗ األداء ف2انشعبء انشعٕم نهًهؾق )  اٌغبثك: األداء .6

 نًبنكٙ انٕؽذاد أٌ أداءِ )أٔ أداءِ يقبسَخ ثبنًئشش( عٛزكشس يغزقجال  أٔ عٛكٌٕ يًبصال  نألداء انغبثق.
 اػؼبء ِدٍظ اداسح اٌظٕذٚق : ِىؤفؤح .7

 بو انغُخ ٔٚزى خظًٓب ٕٚيٛب . % يٍ سعٕو االداسح أًٚٓب أقم ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ ا5ٚان  سٚبل عُٕٚب نهوؼٕ أٔ  33ثؾذ أقظٗ 

ٕٚيب  رقًٕٚٛب  يٍ ششائٓب، ٔ رؼبع نظبنؼ  33% رخظى يٍ يبنك انٕؽذاد هٍ اعزشداد ٔؽذارّ انًغزضًشح خالل 17.5االعزشداد اٌّجىش:  سعَٛ .8

 ٕٚيب  رقًٕٚٛب  يٍ ربسٚخ ششاء انٕؽذاد. 33انظُذٔ ، ٔ ال رٕعذ سعٕو اعزشداد ثوذ يشٔس 



 

 
 

 -15- 1.6َغخخ 

 

 

 *2015اخّبٌٟ اٌّظبس٠ف اٌّخظِٛخ ِٓ أطٛي اٌظٕذٚق خالي ػبَ 

 اٌّظبس٠ف
ل١ّخ اٌّظشٚف 

 اٌفؼٍٟ

إٌغجخ ِٓ طبفٟ 
ل١ّخ أطٛي 
 اٌظٕذٚق**

 )انُغجخ انًئٕٚخ%( )سٚبل عوٕد٘( 

 سعَٛ اإلداسح

 (و انغُخيٍ طبفٙ أطٕل انظُذٔ  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚب عُٕٚب  2.00%)
1005230995 2.01% 

 ِدّٛع ِىبفؤح أػؼبء ِدٍظ اإلداسح 

% يٍ سعٕو اإلداسح أًٚٓب أقم  نكم هؼٕ نٛظ 5أن  سٚبل عُٕٚب  أٔ  33)ثؾذ أقظٗ  

 يٕك  فٙ انششكخ ٔهذدْى صالصخ ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ(

900000 0.02% 

 ِظبس٠ف اٌسفظ

 (ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ ٔ يٍ طبفٙ أطٕل انظُذ عُٕٚب % 0.50)
206300999 0.50% 

 ِظبس٠ف اٌزؼبًِ  )اٌٛعبطخ(

انًزوهقخ ثبنجٛن ٔانششاء فٙ األعٓى   )ٚزؾًم انظُذٔ  عًٛن يظبسٚ  ٔسعٕو انزوبيم  
 انغوٕدٚخ(

3740394 0.07% 

    أرؼبة ِشاخغ اٌسغبثبد

 نغُخ(أن  سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو ا 33) 
30,000 0.01% 

 ِظبس٠ف اػذاد ِئشش اعزششبدٞ

 سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( 30,000)
260250 0.01% 

 اٌشعَٛ اٌشلبث١خ

 سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( 7,500)
7,500 0.00% 

 ِظبس٠ف أخشٜ

 )سعٕو رؾٕٚم(
196 0.00% 

 %2.61 1306830334 ِدّٛع اٌّظبس٠ف اٌغ٠ٕٛخ 

 * انزفبطٛم انكبيهخ نصٚشاداد ٔانًظبسٚ  يزٕفشح فٙ انقٕائى انًبنٛخ انًذققخ نهظُذٔ .  
 و.2315** انُغجخ يٍ يزٕعؾ  طبفٙ قًٛخ األطٕل نغُخ 

 

 

 سعَٛ االعزشداد اٌّجىش *** ا٠شاد

 (ًٕٕٚٙٚو رق 33% يٍ قًٛخ انٕؽذاد انًغزشدح، ٔانزٙ نى ًِٚغ ههٗ اشزشاكٓب 751.)
350587 0.01% 

 %2.60 1306470747 اٌّظبس٠ف اٌغ٠ٕٛخ طبفٟ

 يٍ انوًٛم ٔرؼبع انٗ أطٕل انظُذٔ سعٕو االعزشداد انًجكش رخظى  ***

2315اعزضًبساد يذٚش انظُذٔ  خالل هبو   

2015ٌُ ٠مُ ِذ٠ش اٌظٕذٚق ثبالعزثّبس ثبٌظٕذٚق خالي ػبَ    

 

 

 

 



 

 
 

 -16- 1.6َغخخ 

 ( األداء اٌغبثك2اٌٍّسك )
 

 

 ثخ١ذ ٌإلطذاساد األ١ٌٚخ أطٛي ٚ ٕذٚقأداء ط

 ِٕز اإلٔشبء عٕٛاد 10 عٕٛاد 5 عٕٛاد 3 عٕخ 
(15/3/2008) 

 %101.4 ؽ/َ %169.5 %91.4 %13.4- ثخ١ذ ٌإلطذاساد األ١ٌٚخأطٛي ٚ طٕذٚق 

 %5.9 ؽ/َ %78.9 %42.2 %22.5- ثخ١ذ ألعُٙ اإلطذاساد األ١ٌٚخ*أطٛي ٚ ِئشش 

 31/12/2015وّب فٟ  ٔذ ثٛسص٠زُ زغبثٗ ثٛاعطخ عزبٔذسد أ

 

 

 ثخ١ذ ٌإلطذاساد األ١ٌٚخ أطٛي ٚ عؼش ٚزذح طٕذٚق

 

 31/12/2015وّب فٟ   

 

ِالزظخ ٘بِخ: اْ األداء اٌغبثك ٌٍظٕذٚق أٚ اٌّئشـش  ال ٠ـذي ػٍـٝ األداء فـٟ اٌّغـزمجً، وّـب أْ اٌظـٕذٚق ال ٠ؼـّٓ         

 ىشس ِغزمجاًل أٚ ع١ىْٛ ِّبثاًل ٌألداء اٌغبثك.ٌّبٌىٟ اٌٛزذاد أْ أداءٖ )أٚ أداءٖ ِمبسٔخ ثبٌّئشش( ع١ز

 

 

 

 

 

 


