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 ػٍ أداء وأَشؽخ انششكخ نهؼبو انًبنٍ

 و(1023)

 



 
 
 
 

 
 

 2الصفحة               م                                          4102االدارة  للعام  ستقرير مجل
 

 انًحزىَبد

 أواًل: رمشَش يدهظ اإلداسح:

 -ٚطف ألُ٘ أٔٛاع األٔشـخ اٌشئ١غ١خ ٚاٌمبئّخ ٌٍششوخ : .1

 -ٚطف اٌخـؾ ٚاٌمشاساد اٌّّٙخ ٚاٌزٛلؼبد اٌّغزمج١ٍخ ٚاٌّخبؿش: .2

 (2214 – 2212أػّبي اٌششوخ ٌٍغٕٛاد ِٓ )أطٛي ٚخظَٛ ٚٔزبئح  .3

 .َ 2214رس١ًٍ خغشافٟ إلخّبٌٟ ا٠شاداد اٌششوخ ٌؼبَ .4

   . إٌبرح اٌزشغ١ٍٟ ػٓ ٔزبئح اٌغٕخ اٌغبثمخا٠ؼبذ ألٞ فشٚلبد خٛ٘ش٠خ فٟ  .5

اٌششوخ ِغ اٌّؼب١٠ش اٌظبدسح ِٓ ا١ٌٙئخ  ٞاٌّؼب١٠ش اٌّسبعج١خ اٌّغزخذِخ ٌذِـبثمخ   .6

  . مب١١ٔٛٔٓاٌغؼٛد٠خ ٌٍّسبعج١ٓ اٌ

  . ِسٍٙب اٌشئ١غٟٚأعّبء اٌششوبد اٌزبثؼخ ٚسأط ِبٌٙب ٚأٔشـزٙب  .7

  . ٚأدٚاد اٌذ٠ٓ ٌٍششوبد اٌزبثؼخ رفبط١ً األعُٙ .8

 األسثبذ .ف ٌغ١بعخ اٌششوخ فٟ رٛص٠غ ٚط .9

 .ٚطف ألٞ ِظٍسخ فٟ فئخ األعُٙ راد األزم١خ فٟ اٌزظ٠ٛذ  .12

الدُ٘ اٌمظش ٚصٚخبرُٙ فٟ  أعُٙ ٔغت رٍّه أػؼبء ِدٍظ اإلداسح ٚوجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ ٚأٚ .11

   . اٌششوخ

 . اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمشٚع .12

 ٚطف ٌفئبد ٚأػذاد أٞ أدٚاد د٠ٓ لبثٍخ ٌٍزس٠ًٛ ٚأٞ أٚساق ِب١ٌخ رؼبلذ٠خ أٚ ِزوشاد   .13

  . زك اوززبة أٚ زمٛق ِشبثٙٗ رُ اطذاس٘ب

  ٚطف ألٞ زمٛق رس٠ًٛ أٚ اوززبة ثّٛخت أدٚاد د٠ٓ لبثٍخ ٌٍزس٠ًٛ اٌٝ أعُٙ .14

  . ِٕسزٙب اٌششوخ

ٚطف ألٞ اعزشداد أٚ ششاء أٚ اٌغبء ألٞ أدٚاد د٠ٓ لبثٍخ ٌالعزشداد ِٓ خبٔت  .15

 اٌششوخ 

 اٌسؼٛسػذد اخزّبػبد ِدٍظ اإلداسح اٌزٟ ػمذد خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ٚعدً  .16

 ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثؤٞ ػمٛد رىْٛ اٌششوخ ؿشفًب ف١ٙب ٚرٛخذ أٚ وبٔذ رٛخذ ف١ٙب ِظٍسخ  .17

ؼبء ِدٍظ اإلداسح أٚ اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ أٚ اٌّذ٠ش اٌّبٌٟ أٚ أٞ خٛ٘ش٠خ ألزذ أػ

 . شخض رٚ ػاللخ ثؤٞ ُِٕٙ

رفبق رٕبصي ثّٛخجٗ أزذ أػؼبء ِدٍظ اإلداسح أٚأزذ وجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ اث١بْ ألٞ رشر١جبد أٚ  .18

 . أٞ سارت أٚ رؼ٠ٛغ ػٓ

 األسثبذرشر١جبد أٚ أرفبق رٕبصي ثّٛخجٗ أزذ اٌّغب١ّ٘ٓ ػٓ أٞ زمٛق فٟ  ث١بْ ألٞ .19

ث١بْ ثم١ّخ اٌّذفٛػبد إٌظب١ِخ اٌّغزسمخ ٌغذاد أٞ صوبح أٚ ػشائت أٚ سعَٛ أٚ  .22

 . ِغزسمبد أخشٜ

21.  
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 . ث١بْ ثم١ّخ أٞ اعزثّبساد أٚ ازز١بؿ١بد رُ أشبئٙب ٌّظٍسخ ِٛظفٟ اٌششوخ .22

 .َ 2214الشاساد ِدٍظ اإلداسح ٌؼبَ  .23

 .رمش٠ش ِشاخغ اٌسغبثبد ٚاٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  .24

 . ١خاإلفظبذ ٚاٌشفبف .25

  . أٔشـخ اٌّغئ١ٌٛخ االخزّبػ١خ ) خذِخ اٌّدزّغ( .26

 . ِمزشزبد ِدٍظ اإلداسح .27

 

 . رمشَش يشاخغ انحغبثبد وانمىائى انًبنُخ  :ثبًَُب
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 يدهظ اإلداسح

 انشئُظ

 د. ِٙذٞ ثٓ ػٍٟ اي ع١ٍّبْ

 

 َبئت سئُظ يدهظ اإلداسح

 ثبثـ١ٓػجذاهلل ااثشا١ُ٘ ثٓ 

 

 األػعبء

 حازّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛد

 األ١ِش عٍـبْ ثٓ ٔبطش ثٓ ػجذاٌشزّٓ اي عؼٛد عّٛ

 ِسّذ ثٓ أزّذ اٌشزّٗ
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 انًحزشيٍُ                                  )شبدكى(    انغبدح / يغبهًٍ ششكخ انششلُخ نهزًُُخ

 وثؼذ،انغالو ػهُكى وسحًخ اهلل وثشكبره ... 

اٌزمش٠ش ثىً شفبف١خ  ذ٠ىُأ٠ٚأْ ٠ؼغ ث١ٓ ٠غش ِدٍظ اإلداسح أْ ٠شزت ثىُ أخًّ اٌزشز١ت  

, ز١ث  ػٍٝ ِسز٠ٛبرخٚاٌّٛافمخ  ٌّٕبلشزٗاٌّمذَ ٌدّؼ١زىُ اٌّٛلشح ٚ, َ 2214اٌغٕٛٞ ٌؼبَ 

خالي ٘زا اٌؼبَ , وّب  اٌشأعّب١ٌخٚاالعزثّبساد  ٚاٌّبٌٟ اٌزشغ١ٍٟاٌششوخ  أداءٔغزؼشع ِؼىُ 

راد اٌؼاللخ  زٛوّخ اٌششوبد ٚاالفظبزبدرـج١ك  آ١ٌبد٠زؼّٓ اٌزمش٠ش ػٍٝ ٍِخض زٛي 

 وجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ ِٚىبفآدِٚٙبِٙب  ػٕخ إٌّجثمخٚاٌٍدبْ  ِٚٙبِٗرخ ؤِٚىبف اإلداسحثزى٠ٛٓ ِدٍظ 

وّب ٠ظبزت ٘زا اٌزمش٠ش  ٚالشاساد اٌّدٍظ ِٚذٜ رٛافك اٌششوخ ٚالئسخ زٛوّخ اٌششوبد ,

 اٌّبٌٟاٌؼبَ ػٓ  اٌخبسخٟاٌّشفمخ ٌٙب ٚرمش٠ش اٌّشاخغ  ٚاإل٠ؼبزبداٌسغبثبد اٌخزب١ِخ اٌّذلمخ 

 أِب٠َىًٍ خٙٛدٔب ثبٌٕدبذ , ٚٔزؼٙذ  أَْ , عبئ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ػض ٚخً  31/12/2214 فٟإٌّزٙٝ 

 فٟ اٌزـ٠ٛش ٚاٌذفغ ثبٌششوخ ٌألِبَ . ثبْ ٔغزّش ٚأِبِىُاهلل 

 

 -: نهششكخ وانمبئًخ صف ألهى أَىاع األَشؽخ انشئُغُخو -2

 : انحُىاٍَاإلَزبج   - أ

 انحهُت انخبو  

َٛ ـٚرم شـٌز 805220222خ ــغ ٌٍششوـبس اٌزبثـشٚع األثمــبَ ِٓ ِشـ١ت اٌخــاٌسٍبج ـغ أزـثٍ

غ ـب ثٍـوّ ,خ ـً اٌٍّّىـداخ ٚاألخجبْ بْـبد األٌجـبَ ٌششوـ١ت اٌخـخ ثزغ٠ٛك اٌسٍـاٌششو

%  81, ٚرغبُ٘ ِج١ؼبد اٌس١ٍت ثٕغجخ سأط  2442ٔٙب٠خ اٌؼبَ بس فٟ ـغ األثمـٟ لـ١ـاخّبٌ

 اٌششوخ .ِج١ؼبد  اخّبٌِٟٓ 

 انؼدىل وانؼدالد 

 928 سأط ِمغّخ اٌٝ 1755ٛي ٚ اٌؼدـالد ػـذد ـالي اٌؼـبَ ِٓ اٌؼدـثٍغ أزـبج اٌششوخ خ       

 ٚرغبُ٘ ِج١ؼبد سأط, 1872 ٔٙب٠خ اٌؼبَ فٟٚلذ ثٍغ لـ١غ اٌؼدالد  , ػدٍٗ 847ػدـً ٚ 

 . اٌششوخِج١ؼبد  اخّبٌٟ% ِٓ  14اٌؼدٛي ٚاٌؼدالد ثٕغجخ 
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 -: انضساػٍاإلَزبج  )ة(

  انجشعُى 

ؿٓ رغزخذَ  7852٘ىزبس ثشع١ُ ٚلذ ثٍغذ اٌى١ّخ إٌّزدخ  392لبِذ اٌششوخ ثضساػخ 

ٚرغبُ٘ اٌّبش١خ ٚردبس األػالف ثبٌّٕـمخ  ٚاٌج١غ ػٍٝ ِشثٟ فٟ رغز٠خ لـ١غ األثمبس

 . % ِٓ اخّبٌٝ ِج١ؼبد اٌششوخ2ِج١ؼبد اٌجشع١ُ ثٕغجخ 

  انشودط 

ؿٓ رغزخذَ  5122سٚدط ٚلذ ثٍغذ اٌى١ّخ إٌّزدخ  ٘ىزبس 425ثضساػخ  لبِذ اٌششوخ

ٚرغبُ٘   ردبس األػالف ثبٌّٕـمخاٌّبش١خ ٚ ِشثٝٚاٌج١غ ػٍٟ فٟ رغز٠خ لـ١غ األثمبس 

 ِج١ؼبد اٌششوخ . اخّبٌٟ% ِٓ  3ِج١ؼبد اٌشٚدط ثٕغجخ 

 م ـانؼغ 

ٟ ٠زُ أزبج و١ّخ ِسذٚدح ِٓ ػغً إٌسً وبٔزبج ِظبزت ٌٍٕشبؽ اٌضساػٟ ٠زُ رغ٠ٛمٙب ف

ِششٚع 
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 -:وانزىلؼبد انًغزمجهُخ وانًخبؼش وانمشاساد انًهًخصف انخؽػ و  -1

 االعزفبدحسح ػشٚ ِدٍظ اداسح اٌششوخ ٜسأ اٌشا٘ٓ خالي دساعخ ٚػغ اٌششوخ ِٓ

ِغ ٚاٌزٛعغ ف١ٙب  خسثس١ األوثش ّشبس٠غٌٍ االعزثّبساداٌمظٜٛ ِٓ اٌّٛاسد اٌّزبزخ ٚخٍت 

اٌزارٟ فٟ  االوزفبءٚوزٌه ِسبٌٚخ  , ٚاٌج١ئ١خاٌزـؤث١ش ػٍٝ اٌّٛاسد اٌـج١ؼ١خ ػذَ شاػـبح ِ

 . اإلٔزبجرٛف١ش اٌّٛاسد ِٚذخالد 

 : َهٍويٍ أهى انخؽػ وانمشاساد يب  

ثّٛخت األِش  ذًِب فٟ ؿٍت رٍّه اٌّغبزخ اٌّس١بح ِٓ األسع اٌّخظظخ ٌٙباٌّؼٟ ُل 

وُ ِٓ ِثٍث 17اٌٛالؼٗ ػٍٝ ثؼذ  3/6/1426/َ ٚربس٠خ 4/1216اٌغبِٟ سلُ 

ٚاٌجبٌغ  ٘ـ2/9/1424ٚربس٠خ  1229اٌذِبَ ثبٌّخـؾ سلُ  –اثٛزذس٠خ  –اٌفبػٍٟ

 . 2َ 12102540222ِغبززٙب 

األِثً ٌىبفخ اٌّٛاسد  ٚاالعزغاليرخف١غ اٌزىب١ٌف ٚرم١ٍض إٌفمبد  اٌؼًّ ػٍٟ 

 خ .ٚاإلِىب١ٔبد اٌّزبز

اٌّدبي اٌضساػٟ ِثً اعزضساع األعّبن ٚاٌشث١بْ ِٕٚٙب فٟ خذ٠ذح ٌٍششوخ  أٔشـخاػبفخ  

ٚفٟ األغز٠خ ٚاألخجبْ ِٚشزمبرٙب ٚفٟ ِدبي اٌزدبسح ٚاٌظٕبػخ ٚاٌخذِبد ٚغ١ش٘ب ِّب 

٠ٙذف اٌٝ ر١ّٕخ إٌّـمخ فٟ شزٝ اٌّدبالد ٚعٛف رؼًّ اٌششوخ ػٍٝ اعزخشاج 

 .اٌزشاخ١ض اٌالصِخ لجً اٌجذء فٟ ِّبسعخ األٔشـخ اٌدذ٠ذح

 : مخاألَشؽخ انغبث

 البِخ ٚرٕف١ز اٌّششٚػبد اٌضساػ١خ ٚاٌس١ٛا١ٔخ ٚاٌظٕبػخ اٌغزائ١خ ٚرغ٠ٛمٙب . -1

 ردبسح اٌدٍّخ ٚاٌزدضئخ فٟ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌضساػ١خ ٚاألػالف ٚاألعّذح . -2

ثبٌج١غ أٚ اال٠دبس ٌظبٌر  ششاء األساػٟ إللبِخ ِجبٟٔ ػ١ٍٙب ٚاعزثّبس رٍه اٌّجبٟٔ -3

 .اٌششوخ

اٌزؼجئخ ١ٌٍّبٖ اٌظس١خ ٚاٌؼظبئش ٚاألٌجبْ ِٕٚزدبرٙب ٚاٌّٛاد البِخ ِششٚػبد اٌزؼ١ٍت ٚ -4

 اٌغزائ١خ .

 البِخ ٚاداسح اٌّششٚػبد اٌغ١بز١خ ٚاٌزشف١ٙ١خ ٚرشغ١ٍٙب . -5
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 : 12/21/1023هب اندًؼُخ انغُش ػبدَخ نهششكخ فٍ ربسَخ ألشراألَشؽخ اندذَذح وانزٍ 

بن ٚاٌشث١بْ ٚرغ٠ٛك اعّبن اعزضساع االعّبن ٚاٌشث١بْ ٚرؼجئخ ٚزفظ ٚرؼ١ٍت االعّ -6

 اٌض٠ٕخ ٚردبسح اٌدٍّخ ٚاٌزدضئخ فٟ االعّبن ٚاٌشث١بْ اٌـبصخٗ ٚاٌّدّذٖ ٚؿ٠ٍٛخ االخً

األخشٜ ٚأػالف اٌشث١بْ ِٚٛاد اٌزٕظ١ف اٌخبطخ ثٙب ٚاٌزؼجئخ  ٚإٌّزدبد اٌجسش٠ٗ

 ٚاٌزغ١ٍف .

دضئخ فٟ اٌؼغً أزبج اٌؼغً اٌـج١ؼٟ ٚرؼجئزٗ ٚزفظٗ ٚرغ٠ٛمٗ ٚث١ؼٗ ٚردبسح اٌدٍّخ ٚاٌز -7

 ٚوزٌه ِؼذاد أزبج اٌؼغً .

أزبج اٌٍسَٛ ثشزٝ أٛاػٙب ٚرؼجئزٙب ٚزفظٙب ٚرغ٠ٛمٙب ٚث١ؼٙب ٚردبسح اٌدٍّخ ٚاٌزدضئخ فٟ  -8

 اٌٍسَٛ ِٚؼذاد اٌّالزُ ٚوبفخ أٛاع اٌّٛاشٟ ٚاالعّذٖ اٌؼؼ٠ٛٗ .

ٚاٌزدضئخ ف١ٙب أزبج وبفخ أٛاع االخجبْ ٚرؼجئزٙب ٚزفظٙب ٚرغ٠ٛمٙب ٚث١ؼٙب ٚردبسح اٌدٍّخ  -9

 ٚفٟ ِؼذاد أزبج االخجبْ .

 اٌضساػخ ٚاٌظ١ذ . -12

 إٌّبخُ ٚاٌجزشٚي ٚفشٚػٙب . -11

 اٌظٕبػبد اٌزس١ٍ٠ٛخ ٚفشٚػٙب زغت اٌزشاخ١ض اٌظٕبػ١خ . -12

 اٌىٙشثبء ٚاٌغبص ٚاٌّبء ٚفشٚػٗ . -13

 اٌزش١١ذ ٚاٌجٕبء . -14

 إٌمً ٚاٌزخض٠ٓ ٚاٌزجش٠ذ . -15

 خذِبد اٌّبي ٚاألػّبي ٚاٌخذِبد األخشٜ . -16

 اخزّبػ١خ ٚخّبػ١خ ٚشخظ١خ .خذِبد  -17

 اٌزدبسح . -18

 رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد . -19
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 األِٓ ٚاٌغالِخ . -22

العزثّبس فٟ صساػخ ا رزـٍغ اٌششوخ فٟػٍٝ ػٛء رم١ٕٓ صساػخ األػالف اٌخؼشاء  

 األػالف اٌخؼشاءفٟ صساػخ  االعزّشاسِغ اٌخؼشٚاد ِٓ خالي رم١ٕبد زذ٠ثخ 

اٌزبثغ ٌٍششوخ ٚث١غ اٌى١ّبد  ثمبساأللـ١غ  ازز١بخبدٚرٌه ٌزغـ١خ  ٚاٌشٚدط()اٌجشع١ُ 

  . اٌّزجم١خ فٟ اٌغٛق اٌّسٍٟ

ٚخبطخ لـبع األثمبس ِٓ خالي اعزخذاَ اعب١ٌت  اٌمـبػبداٌىفبءح اإلٔزبخ١خ ٌىبفخ  سفغ 

 . اٌزغز٠خ اٌسذ٠ثخ ٌٍمـ١غ ٚرـ٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزسز١خ ٌٍسظبئش ٚط١بٔخ ٚص٠بدح فؼب١ٌخ اٌّسبٌت

 اٌّزبزخ ثبٌششوخ  ٌألػّبي ٚرؤ١ٍُ٘ٙرُٙ ؤٛظف١ٓ ٌشفغ وفٌٍّ ٚاٌزؤ١ً٘ثشاِح اٌزذس٠ت رٛف١ش  

ثبٌٕغجخ ٌٍّخبؿش ػٍٟ أٔشـخ اٌششوخ فبْ اٌششوخ ػشػٗ ٌٙب ِثً أٞ ششوخ أخشٞ رؼًّ  

اٌد٠ٛخ ِخبؿش ِثً اٌزغ١شاد ِٓ ٠ىزٕف ٘زا إٌشبؽ  ِٚبفٟ ٔشبؽ صساػٟ ٚز١ٛأٟ 

ٚوزٌه ِخبؿش  , اٌغ١ٌٛخِخبؿش  , اإلٔزبجِذخالد أعؼبس اسرفبعٚوزٌه  , ٚاٌـمظ

 ٘زٖإلداسح  اٌالصِخٌٚىٓ ٌذٞ اٌششوخ خٍّخ ِٓ اٌغ١بعبد ٚاإلخشاءاد  , االئزّبْ

 -: ٠ٍٟاٌّخبؿش ِٓ شؤٔٙب ثبرْ اهلل اٌسذ ِٓ اٌزؤث١شاد اٌغٍج١خ ٌزٍه اٌّخبؿش ٟٚ٘ وّب

  االئزًبٌ يخبؼش: 

ثٙب ٚاثشاَ , ٚرٌه ثبٌزؼبًِ فمؾ ِغ خٙبد ِٛثٛق  االئزّبْ لبِذ اٌششوخ ثبٌسذ ِٓ ِخبؿش

اٌؼّبٔبد اٌىبف١خ ثبٌٕغجخ ٌّج١ؼبد اٌس١ٍت  ٚارخبرؿ٠ٍٛخ األخً ٌج١غ ِٕزدبرٙب  ِزؼذدح ػمٛد

 . ١زُ اٌج١غ ٔمذافِج١ؼبد اٌؼدٛي ٚ اٌخبَ أِب ػٓ ِج١ؼبد األػالف

  انغُىنخ:يخبؼش 

ٌؼّبْ رٛف١ش األِٛاي اٌالصِخ ِٕزظّخ اٌغ١ٌٛخ ثظٛسح ٔمض رمَٛ اٌششوخ ثّشالجخ ِخبؿش 

 . اٌّب١ٌخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍششوخ بالٌزضاِبدثء ٌٍٛفب

  اإلَزبج :يخبؼش اسرفبع أعؼبس يذخالد 

ِشوضاد وزٌه ٚ, اإلٔزبج اٌضساػٟ  ١ِٓ ِذخالدؤرمَٛ اٌششوخ زغت اإلِىب١ٔبد اٌّزبزخ  ثز

 األػالف اٌخؼشاءفٟ صساػخ  الوزفبءاٌخبطخ ثبألثمبس فٟ ثذا٠خ اٌفزشح ٚا األػالف

 . عّذح اٌؼؼ٠ٛخ اٌّزٛفشح ثبٌششوخاألفٟ اعزخذاَ  ٚاالعزفبدح
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 -: (1023 – 1020زبئح أػًبل انششكخ نهغُىاد يٍ )أصىل وخصىو وَ( 2)

 -يهخص انًُضاَُخ انؼًىيُخ :) أ ( 
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 -: ( 1023 – 1020) انذخم يٍ ػبو رحهُهٍ ثمىائىثُبٌ ) ة ( 
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 -:  و1023انششكخ نؼبو إَشاداد إلخًبنٍ خغشافٍرحهُم  -3

 

 

 

 :- 
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  -ٚرزٍخض ٔزبئح اٌششوخ اٌّب١ٌخ ف١ّب ٠ٍٟ :

 . اسرفبع أعؼبس اٌج١غ % ٚرٌه ٔز١دخ 12اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  ص٠بدح -1    

ّج١ؼبد ٚرخف١غ ٌص٠بدح ا % ٚرٌه ٔبرح ػ45ٓاٌخغبئش ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌشئ١غ١خ ثٕغجخ  أخفبع -2    

 . اٌزىب١ٌف 

أخفبع رٛص٠ؼبد االسثبذ ِٓ  % ٚرٌه ٔزبج21اإل٠شاداد األخشٜ ثٕغجخ  أخفبع -3   

 . االعزثّبساد 

اسرفبع اٌّج١ؼبد ٚرخف١غ  % ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك ٚرٌه ٔبرح 56 خغبئش اٌغٕخ ثٕغجخ أخفبع  -4

 اٌزىب١ٌف ٚاالعزخذاَ األِثً ٌّٛاسد اٌششوخ .

 

نًؼبَُش انًحبعجُخ انًغزخذيخ نذٌ انششكخ يغ انًؼبَُش انصبدسح يٍ انهُئخ يؽبثمخ ا -5

 : نهًحبعجٍُ انمبَىٍَُُ انغؼىدَخ

ث١ٓ اٌّؼب١٠ش اٌّسبعج١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌششوخ ٚرٍه اٌظبدسح ػٓ  اخزالفال ٠ٛخذ 

 . اٌمب١١ٔٛٔٓا١ٌٙئخ اٌغؼٛد٠خ ٌٍّسبعج١ٓ 

 

 : انشئُغٍيحههب وأَشؽزهب  وسأط يبنهب انزبثؼخأعًبء انششكبد  -7      

 

 

 

 

 انشـــشكخ             أعى
انُشبغ 

 انشئُغٍ

 

ثهذ 

 انزؤعُظ

انًحم 

 انشئُظ
 انًبل سأط

َغجخ  

انًغبهًخ 

فٍ سأط 

 انًبل

 اٌذٚاخـٓ رؤط١ًشـــشوخ 
أزبج اٌظٛص 

 ٚاألِٙبد
 %6.45 2302520222 اٌش٠بع اٌغؼٛد٠خ

 اٌششوخ اٌٛؿ١ٕخ إلٔزبج اٌجزٚس
أزبج ٚرغ٠ٛك 

 زٚساٌجـ
 %2.82 2905150222 اٌش٠بع اٌغؼٛد٠خ

 األٌجبْاٌششوخ اٌّزسذح ٌّضاسع 
ردبسح األد٠ٚــخ 

 اٌج١ـش٠خ
 %8.28 702520222 اٌش٠بع اٌغؼٛد٠خ
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 -رفبصُم األعهى وأدواد انذٍَ نهششكبد انزبثؼخ : -8

 . اٌزبثؼخأٞ أعُٙ أٚ أدٚاد د٠ٓ ٌٍششوبد  ذال ٠ٛخ        

 

 -:األسثبذ فٍ رىصَغ وصف نغُبعخ انششكخ  -9

اٌغ٠ٕٛخ ثؼذ خظُ  رٛصع أسثبذ اٌششوخ اٌظبف١خ (43اٌّبدح ) ٍششوخٌإٌظبَ األعبعٟ 

 :اٌّظشٚفبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزىب١ٌف األخشٜ ػٍٝ اٌٛخٗ اٌزبٌٟ خ١ّغ 

 ٔظبببِٟ ٠ٚدببٛص ٌٍدّؼ١ببخ اٌؼبِببخ  ازز١بببؿِٟببٓ األسثبببذ اٌظبببف١خ ٌزىبب٠ٛٓ ( %12)دٕببت ٠

 . اٌّبيط أاٌّزوٛس ٔظف س االزز١بؿٟثٍغ  ِزٝت ١اٌؼبد٠خ ٚلف ٘زا اٌزدٕ

    ٝاألسثبببذِببٓ  (%12)رد١ٕببت ٔغببجخ  اإلداسحِدٍببظ  الزببشاذ٠دببٛص ٌٍدّؼ١ببخ اٌؼبِببخ ثٕبببء ػٍبب 

 ِؼ١ٕخ . أٚأغشاعٌغشع  ارفبلٟ ازز١بؿٟاٌظبف١خ ٌزى٠ٛٓ 

  اٌّبذفٛع ػٍبٝ    اٌّببي ط أِبٓ س ( %5)اٌجبلٟ ثؼذ رٌه دفؼبخ أٌٚبٟ ٌٍّغبب١ّ٘ٓ رؼببدي     ِٓ ٠ٛصع

 .األلً 

 ثس١ث ال رزؼذٜ ح ِدٍظ اإلداسح ؤِٓ اٌجبلٟ ٌّىبف (%12) ٔغجخض ثؼذ ِبرمذَ ٠خظ ٟ  فب

اٌسذٚد اٌمظٜٛ اٌّغبّٛذ ثٙبب ٚفمبب ٌٍمبشاساد ٚاٌزؼ١ٍّببد اٌظببدسح ِبٓ         األزٛايخ١ّغ 

 . اٌشؤْ٘زا  فٟاٌدٙبد اٌّخزظخ 

  اٌظببف١خ   األسثببذ ِبٓ  ( % 12)رمزـغ ٔغجخ ال رزدبٚص  أ٠ْدٛص ٌٍدّؼ١خ اٌؼبِخ اٌؼبد٠خ

ٟ  أعبُٙ اٌششوخ  ِٛظفٟاٌششوخ العزخذاِٙب ٌّٕر  ٌّٛظفِٟئعغبد اخزّبػ١خ  ٔشبءإل  فب

 ٌُٙ . وّىبفؤحاٌششوخ 

  اٌٝ األػٛا٠َشزً  أٚ األسثبذ فٟ اػبف١خثؼذ رٌه ػٍٝ اٌّغب١ّ٘ٓ وسظخ  اٌجبل٠ٟٛصع 

 رٛافك ػ١ٍخ اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ .  اٌزٞاٌمبدِخ ػٍٝ إٌسٛ 

 رٛص٠غ أسثبذ ػٓ ٘زا اٌؼبَ ٚرٌه ٌس١ٓ رغـ١خ رٍه اٌخغبئش فال ٠ٛخذ  ِجمبحٚٔظشا ٌٛخٛد خغبئش 

 اهلل .ثبرْ 

 -: انزصىَذيصهحخ فٍ فئخ األعهى راد األحمُخ فٍ  ألٌوصف  -20 

َ أٞ ِظٍسخ فٟ فئخ األعُٙ راد 2214د٠غّجش 31ال رٛخذ خالي اٌؼبَ اٌّبٌٟ إٌّزٟٙ فٟ

سح ٚوجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ ٚأصٚاخُٙ ِدٍظ اإلدا ءػذا أػؼباألزم١خ فٟ اٌزظ٠ٛذ رؼٛد ألشخبص ) 

 .( ٚأٚالدُ٘ اٌمظش
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عهى أ َغت رًهك أػعبء يدهظ اإلداسح وكجبس انزُفُزٍَُ وأوالدهى انمصش وصوخبرهى فٍ  -22

       -:  انششكخ

 فٟٔغت رٍّه أػؼبء ِدٍظ اإلداسح فٟ أعُٙ اٌششوخ ٚأٞ رغ١١ش ٠ج١ٓ اٌدذٚي اٌزبٌٟ 

 . َ 2214ٌؼبَرٍه اٌّظٍسخ خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 

 و
أعًبء أػعبء يدهظ اإلداسح وكجبس 

 انزُفُزٍَُ

إخًبنٍ ػذد 

األعهى فٍ 

 ثذاَخ انؼبو

َغجخ انًهكُخ 

 فٍ ثذاَخ انؼبو

صبفٍ رغُُش 

األعهى خالل 

 انؼبو

َغجخ انزغُش 

 خالل انؼبو

إخًبنٍ ػذد 

األعهى فٍ 

 َهبَخ انؼبو

َغجخ انًهكُخ فٍ 

 َهبَخ انؼبو

 %204222 320222 %201333 120222 %205333 420222 ثٓ ػٍٝ آي ع١ٍّبْ ِٙذٞ 1

 %202853 60422 %202853 60422 202133 1222 اثبثـ١ٓ اثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ اهلل 2

 % 202133 1222 %202133 1222 202133 1222 أزّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛدح 

 %202133 1222 %202133 1222 202133 1222 ِسّذ ثٓ أزّذ اٌشزّخ 3

 2 2 2 2 2 2 ثٓ ٔبطش عّٛاال١ِش عٍـبْ 4

 

صٚخبد أػؼبء ِدٍظ اإلداسح ٚأٚالدُ٘ اٌمظش ٚوجــبس اٌزٕف١ــز١٠ٓ ٚصٚخبرٙـــُ  ٍِسٛظخ:

 اٌشــــشوخ .أٞ أعــُٙ ِٓ أعــُٙ  ال ٠ٍّىْٛٚأٚالد٘ـــُ اٌمظــــش 

 

 -: انًؼهىيبد انًزؼهمخ ثبنمشوض  -21

 ال ٠ٛخذ ػ١ٍٙب أٞ لشٚع ألٞ خٙخ عٛاء وبٔذ ٚاخجخ اٌغذاد أٚ غ١ش  ٗثؤٔرمش اٌششوخ  -    

  . ٚاخجخ اٌغذاد
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أو ق يبنُخ رؼبلذَخ أوسا وأٌػذاد أٌ أدواد دٍَ لبثهخ نهزحىَم أوصف نفئبد و -22

 -: إصذاسهب رى هأو حمىق يشبثه اكززبة حك يزكشاد

أٚ اٜ أٚساق ِب١ٌخ رؼبلذ٠خ أٚ ال ٠ٛخذ أٞ أدٚاد د٠ٓ لبثٍخ ٌٍزس٠ًٛ اٌٟ أعُٙ  -

أطذسرٙب اٌششوخ أٚ ِٕسزٙب خالي اٌغٕخ  زمٛق ِشبثٙخأٚ  اوززبةِزوشاد زك 

 . 2214َد٠غّجش 31اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 

  أعففهى ًثًىخففت أدواد دَففٍ لبثهففخ نهزحىَففم إنفف   اكززففبةوصففف ألٌ حمففىق رحىَففم أو   -23   

 -: يُحزهب انششكخ

أٚساق ِب١ٌخ رؼبلذ٠خ أٚ ِزوشاد زك زس٠ًٛ اٌٟ أعُٙ أٚ ال ٠ٛخذ أٞ أدٚاد د٠ٓ لبثٍخ ٌٍ -

خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ اٌششوخ اوززبة أٚ زمٛق ِشبثٙٗ أطذسرٙب أٚ ِٕسزٙب 

 َ .2214د٠غّجش31فٟ

 

وصففف ألٌ اعفففزشداد أو شففشاء أو إنغفففبء ألٌ أدواد دَففٍ لبثهفففخ نالعففزشداد يفففٍ خبَفففت       -24

 -:  انششكخ

َ أٞ اعزشداد أٚ اٌغبء ِٓ 2214د٠غّجش 31بٌٟ إٌّزٟٙ فٟال ٠ٛخذ خالي اٌؼبَ اٌّ -

 . ٌالعزشداداٌششوخ ألٞ أدٚاد د٠ٓ لبثٍخ  خبٔت
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 -: انحعىسانزٍ ػمذد خالل انغُخ انًبنُخ وعدم  يدهظ اإلداسح داخزًبػب ػذد  -25

 

 االعـــــــُ َ

(1) 

 

23/2 

(2) 

 

15/4 

(3) 

 

2/5 

(4) 

 

15/7 

(5) 

 

9/8 

(6) 

 

25/9 

(7 ) 

 

25/12 

 

 اخّبٌٟ

 

 ِالزظبد     

1 
 ُاثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ اٌىش٠

 اٌّؼ١ٛف
√ √  

 
 

  
 ِدٍظ عبثك   2

 ِدٍظ عبثك 2      √ √ ٔدالء ثٕذ فٙذ أثٛ ١ٔبْ 2

 ِدٍظ عبثك 2      √ √ ِسّذ ثٓ ازّذ اٌغبُٔ 3

4 
 ُِسّذ ثٓ ػجذ اٌىش٠

 اٌّؼ١ٛف
√ √  

 
 

  
 ِدٍظ عبثك 2

 ِدٍظ زبٌٟ 5 √ √ √ √ √   ِٙذٞ ثٓ ػٍٝ آي ع١ٍّبْ 5

6 
 اثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ اهلل

 اثبثـ١ٓ
 ِدٍظ زبٌٟ 5 √ √ √ √ √  

 ِدٍظ زبٌٟ 5 √ √ √ √ √   ازّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛدح 7

 ِدٍظ زبٌٝ 1     √   ٕ٘ذ ثٕذ ػٍٝ آي ع١ٍّبْ 8

 ِدٍظ زبٌٟ 5 √ √ √ √ √   ِسّذ ثٓ ازّذ اٌشزّخ 9

12 
اال١ِشعٍـبْ ثٓ ٔبطش 

 ٓػجذ اٌشزّ ٓث
 ِدٍظ زبٌٟ 4 √ √ √ √   

 

 َ . 17/4/2214ِدٍظ اإلداسح اٌغبثك أزٙذ دٚسرٗ فٟ  -

 َ . 18/4/2214ِدٍظ اإلداسح اٌسبٌٟ ثذأد دٚسرٗ فٟ  -

 َ . 21/5/2214ٕ٘ذ ثٕذ ػٍٝ آي ع١ٍّبْ اعزمبٌذ ِٓ اٌّدٍظ ثزبس٠خ  -

 َ . 25/5/2214أؼُ ٌٍّدٍظ ثزبس٠خ  ٓػجذ اٌشزّعٍـبْ ثٓ ٔبطش ثٓ  األ١ِش -
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 هففبيؼهىيففبد رزؼهففك ثففؤٌ ػمففىد ركففىٌ انشففشكخ ؼشفففًب فُهففب ورىخففذ أو كبَففذ رىخففذ فُ    -27

ٌ يصهحخ خىهشَخ ألحذ أػعبء يدهظ اإلداسح أو انفشئُظ   أو انًفذَش انًفبنٍ    انزُفُفز

 -: يُهىػاللخ ثؤٌ  وأو أٌ شخص ر

   -       ِ دٍبظ اإلداسح أٚ  رمش اٌششوخ ثؤٔٗ الرٛخذ أ٠خ ػمبٛد ثب١ٓ اٌشبشوخ ٚثب١ٓ أزبذ أػؼببء 

 . ّبٌٟ أٚأٞ شخض رٚ ػاللخ ألٞ ُِٕٙاٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ أٚ اٌّذ٠ش اٌ
 

أحففذ أػعففبء يدهففظ اإلداسح أوأحففذ كجففبس      رُففبصل ثًىخجففه  أرفففبقرشرُجففبد أو  ثُففبٌ ألٌ  -28

 -: أٌ سارت أو رؼىَط انزُفُزٍَُ ػٍ

دٍغببد  اٌّغبزسمخ ٌٙبُ ػبٓ زؼبٛس اٌ    أػؼبء ِدٍظ اإلداسح ػٓ اٌجذالد خ١ّغ رٕبصي  -

 .َ 2214ؼبَ اٌّبٌٟ اٌ ػٓٚاالٔزمبالد 

 . رُبصل ثًىخجه أحذ انًغبهًٍُ ػٍ أٌ حمىق فٍ األسثبذ أرفبقألٌ رشرُجبد أو  ثُبٌ  -29

-     ٟ رٕببصي ثّٛخجبخ أزبذ     أرفببق أٞ رشر١جببد أٚ  , َ 31/12/2214ال٠ٛخذ خبالي اٌؼببَ إٌّزٙبٟ فب

 . اٌّغب١ّ٘ٓ ػٓ أٞ زمٛق فٟ األسثبذ

صكبح أو ظشائت أو سعىو أو  أٌنغذاد  خانُظبيُخ انًغزحمنًذفىػبد ثُبٌ ثمًُخ ا  -10

 -: يغزحمبد أخشي

َ ٚاٌزٟ  2214اٌدذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ل١ُ اٌّذفٛػبد إٌظب١ِخ اٌّغزسمخ ػٍٝ اٌششوخ ٌٍؼبَ 

رشزًّ ػٍٝ سعَٛ اٌزؤش١شاد ٚاٌدٛاصاد ٚاٌضوبح اٌششػ١خ ٚألغبؽ اٌّئعغخ اٌؼبِخ 

عَٛ األخشٜ ٚرُ عذاد خ١ّغ اٌّغزسمبد ػذا ِجٍغ اٌضوبح ٌٍزؤ١ِٕبد االخزّبػ١خ ٚاٌش

 . عذادحاٌششػ١خ ٌُ ٠زُ 

 و 1023 انًصـــشوف و

 130,000 صادارؤش١شاد ٚخٛ 2

 8,738,920 ِظٍسخ اٌضوبح ٚاٌذخً 1

 388,400 االخزّبػ١خ ٌٍزؤ١ِٕبداٌّئعغخ اٌؼبِخ  2

  - ِٜذفٛػبد أخش 3

 سَبل 9,377,320 اإلخًبنٍ
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 -هب نًصهحخ يىظفٍ انششكخ:ئرى إَشب احزُبؼُبدأو  اعزثًبسادثُبٌ ثمًُخ أٌ   -12

 ٌّظبٍسخ ِبٛظفٟ اٌشبشوخ خبالي     ازز١بؿ١ببد أٚ أٞ  اعبزثّبساد ٌُ رمُ اٌششوخ ثبٔشببء أٞ  

 . 31/12/2214َاٌؼبَ إٌّزٟٙ فٟ

 

 -: و1023نؼبو يدهظ اإلداسح  إلشاساد -11

 ٠مش ِدٍظ اإلداسح ثبألرٟ:   

 . اٌظس١رثبٌشىً أػذد الد اٌسغبثبد عد أْ 

 . ػ١ٍخثفب ٚٔفزٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ أػذ ػٍٟ أعظ ع١ٍّخ  ْأ 

 . ٔشبؿٙبفٟ لذسح اٌششوخ ػٍٝ ِٛاطٍخ ٠زوشأٗ ال ٠ٛخذ أٞ شه  

 

 -: رمشَش يشاخغ انحغبثبد وانمىائى انًبنُخ  -12

 ٠خ ِٓ لجً اٌّسبعت اٌمبٟٔٛٔ الرٛخذ أٞ ِالزظبد أٚ رسفظبد ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغٕٛ       

 . ٌٍششوخاٌمبٟٔٛٔ  اٌّسبعت ثبعزجذايخ ِٓ ِدٍظ اإلداسح ١أٞ رٛط ذال ٠ٛخٚ       

 

 -: وانشفبفُخ اإلفصبذ  -13

رزٛافك ِغ ثٕٛد زٛوّخ  اٌزٟاٌىف١ٍخ  ٚاإلخشاءاد األعظاٌششوخ ػٍٝ ٚػغ رؼًّ 

زٛوّخ خبطخ ثبٌششوخ  اٌششوبد اٌظبدسح ػٓ ِدٍظ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ٚرُ اػزّبد الئسخ

, ٚرـجك  ثالئسخ زٛوّخ اٌششوبد اٌظبدسح ػٓ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ اٌغؼٛد٠خ اعزششبدًا

اٌالئسخ و١ٍب ٚخضئ١ب ِٓ خالي ِٕظِٛخ  فٟاٌششوخ ِٓ إٌبز١خ اٌؼ١ٍّخ غبٌج١خ ِب خبء 

ٔت خب اٌٝٛائر راد اٌؼاللخ ٍٚاٌٍٛائر ٚاإلخشاءاد اٌذاخ١ٍخ ٚاألٔظّخ ٚاٌإٌظبَ االعبعٝ 

رـج١مٙب ٌّؼب١٠ش اٌّسبعجخ اٌغؼٛد٠خ ٚرؼًّ اٌششوخ دائّب ػٍٝ اعزىّبي اٌغ١بعبد 

ْ وبفخ اٌجٕٛد رُ أثظفخ ِغزّشح ٚ هرـ٠ٛش رٌإٌّظّخ ٌٍزـج١ك ٚرؼًّ ػٍٝ  ٚاإلخشاءاد

 . رٌه ٚأعجبةٌُ رـجك  اٌزٟثؼغ اٌجٕٛد  ٠ٍٟ رـج١مٙب ٚف١ّب

 

 



 
 
 
 

 
 

 21الصفحة               م                                          4102االدارة  للعام  ستقرير مجل
 

 

 

 -: كػذو انزؽجُرؽجك وأعجبة نى األحكبو انزٍ )أ( 

  

 -: إداسارهب)ة( أعًبء انششكبد انًغبهًخ انزٍ َكىٌ ػعى يدهظ اإلداسح ػعى فٍ يدهظ 

 ٜاٌّغبّ٘خ األخشاٌؼؼ٠ٛخ فٟ ِدبٌظ اٌششوبد  خــفاٌٛظ١ االعُ َ

 ال٠ٛخذ سئ١ظ ِدٍظ اإلداسح ِٙذٞ ثٓ ػٍٝ آي ع١ٍّبْ 1

 ال٠ٛخذ ٔبئت سئ١ظ ِدٍظ اإلداسح اثبثـ١ٓ اثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ اهلل 2

 ال٠ٛخذ ػؼٛ ِدٍظ اإلداسح ازّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛدح 3

 ال٠ٛخذ اٌؼؼٛ إٌّزذة ِسّذ ثٓ ازّذ اٌشزّخ 4

 ال٠ٛخذ ػؼٛ ِدٍظ اإلداسح ٓػجذ اٌشزّعٍـبْ ثٓ ٔبطش ثٓ  شاأل١ِ 5

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفمشح سلُ اٌّبدح
زـٍجبد اٌٛاسدح فٟ ّاٌ

 اٌالئسخ
 عجت ػذَ اٌزـج١ك

 ة خاٌّبدح اٌغبدع
 ذاػزّبد اٌزظ٠ٛ

 اٌزشاوّٟ
 . اٌزشاوّٟذ اٌزظ٠ٛ ٠ٕض ػٌٍُٝ  ٌٍششوخ األعبعٟ إٌظبَ
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 -: انزبنٍػهٍ انُحى  أػعبئهرشكُم يدهظ اإلداسح ورصُُف ( )ج 

 

 االعى انىظُفخ انؼعىَخ رصُُف

 ثٓ ػٍٝ آي ع١ٍّبْ ِٙذٞ سئ١ظ اٌّدٍظ        (ِغزمًرٕف١زٞ ) شػؼٛ غ١

 اهلل آثبثـ١ٓػجذاثشا١ُ٘ ثٓ  دٍظٔبئت سئ١ظ اٌّ (ِغزمًرٕف١زٞ ) شػؼٛ غ١

 ازّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛدح اإلداسحػؼٛ ِدٍظ  (ِغزمًرٕف١زٞ ) شػؼٛ غ١

 ِٗسّذ ثٓ ازّذ اٌشزّ اٌؼؼٛ إٌّزذة ( ًػؼٛ رٕف١زٞ )غ١ش ِغزم

 ٓػجذ اٌشزّٔبطش ثٓ عٍـبْ ثٓ  األ١ِش اإلداسحِدٍظ  ػؼٛ ً(ِغزمرٕف١زٞ) شػؼٛ غ١

  

ػذد وٌ يدهظ اإلداسح انشئُغُخ ويهبيهب وسإعبئهب وأػعبئهب ندب ديخزصش الخزصبصبوصف  )د(

 -: باخزًبػبره

 : وانزذلُكندُخ انًشاخؼخ )أ(   

ػٍٝ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ثبٌششوخ ٚدساعخ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌذٚس٠خ  ثبإلششافرمَٛ اٌٍدٕخ 

 ٌشلبثخ, ٚاٌزسمك ِٓ وفبءح ٔظُ ا وفبءرٙبٚرمبس٠ش اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ ِٚذٜ 

ٚاٌزسمك ِٓ وفب٠خ  أػّبٌٗاٌذاخ١ٍخ ٚاخز١بس ِشاخغ اٌسغبثبد اٌخبسخٟ ِٚزبثؼخ 

األٔشـخ اٌشلبث١خ فٟ اٌششوخ ٚفبػ١ٍزٙب ٚرم٠ُٛ فبػ١ٍخ رمذ٠ش اٌششوخ ٌٍّخبؿش اٌّسزٍّخ 

( 6ػذد اخزّبػبد ٌدٕخ اٌّشاخؼخ وبٔذ  ), ٚٚو١ف١خ ِشالجخ ِٚٛاخٙخ ٘زٖ اٌّخبؿش

 -اخزّبػبد وّب ٠ٍٟ :

 ػذد االخزّبػبد اٌظفــخ العـــــــــــــــــــــــــــــــــُا َ

 

 ِالزظبد

 اٌذٚسح اٌغبثمخ 3 سئ١ظ اٌٍدٕخ  عؼذ ثٓ طبٌر اٌغجزٝ      1

 اٌذٚسح اٌغبثمخ 3 ػؼٛا ٔدالء ثٕذ فٙذ أث١ٔٛبْ      2

 اٌذٚسح اٌغبثمخ 3 ػؼٛا ٘شبَ ثٓ أزّذ اٌشٍفبْ     3

 اٌذٚسح اٌسب١ٌخ 3 سئ١ظ اٌٍدٕخ ازّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛدح      4

 اٌذٚسح اٌسب١ٌخ 3 ػؼٛا اثبثـ١ٓ اثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ اهلل      5

 اٌذٚسح اٌسب١ٌخ 2 ػؼٛا فشزبْ ثٓ ٔبدسِسّذ ثٓ       6
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 : وانًكبفآدندُه انزششُحبد  (ة)

ٚاٌّؼب١٠ش  ٚفمب ٌٍغ١بعبد اإلداسحٌؼؼ٠ٛخ ِدٍظ  اٌّـٍٛثخثبٌّشاخؼخ اٌغ٠ٕٛخ ٌالزز١بخبد  اٌٍدٕخرمَٛ 

ٚٚػغ  اخشاإ٘ب٠ّىٓ  اٌزٟٚسفغ اٌزٛط١بد فٟ شبْ اٌزغ١١شاد  اإلداسحِٚشاخؼخ ١٘ىً ِدٍظ  اٌّؼزّذح

ِٓ  عٕٛٞوذ ثشىً ؤٚوجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ ٚاٌز اإلداسحِدٍظ  ِٚىبفآرؤػؼبءع١بعبد ٚاػسخ ٌزؼ٠ٛؼبد 

, أخش٠ٜٛخ ِدبٌظ ـىً ػؼـوبْ ٠ش اٌؼؼٛ ارار ـذَ رؼبسع ِظبٌــػؼبء اٌّغزم١ٍٓ ٚػألا اعزمال١ٌخ

 -( وّب ٠ٍٟ :3اخزّبػبد ٌدٕخ اٌزشش١سبد ٚاٌّىبفآد وبٔذ ) دٚػذ

 االخزّبػبدػذد  خــــــــاٌظف االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ
 

 ِالزظبد

 اٌذٚسح اٌغبثمخ 1 سئ١ظ اٌٍدٕخ اٌّؼ١ٛف ُػجذ اٌىش٠اثشا١ُ٘ ثٓ  1

 ٚسح اٌغبثمخاٌذ 1 ػؼَٛا ٔدالء ثٕذ فٙذ اث١ٔٛبْ 2

 اٌذٚسح اٌغبثمخ 1 ػؼٛا اٌّؼ١ٛف ُػجذ اٌىش٠ِسّذ ثٓ  

 اٌذٚسح اٌسب١ٌخ 2 سئ١ظ اٌٍدٕخ اثبثـ١ٓ ػجذ اهللاثشا١ُ٘ ثٓ  

 اٌذٚسح اٌسب١ٌخ 2 ػؼٛا ازّذ ثٓ وب٠ذ اٌؼٛدح 

 اٌذٚسح اٌسب١ٌخ 2 ػؼَٛا عّٛ األ١ِش عٍـبْ ثٓ ٔبطش 3

 

 

زٌ َزىائى يغ االعزشارُدُبد انًؽهىثخ ثبالظبفخ انً ػًهُخ انزذوَش فٍ ولذ رًذ اػبدح هُكهخ انششكخ ثبنشكم ان

 .  اإلداسَخثؼط انىظبئف نكغت انًضَذ يٍ انزدشثخ و انًهبسح 

 -: وانزؼىَعبد ألػعبء يدهظ اإلداسح وكجبس انزُفُزٍَُ ( رفصُم ػٍ انًكبفآد)هـ 

 

بٌزظب١ٕف اٌبٛاسد فبٟ اٌدبذٚي أػبالٖ ِبٓ ػبُّٕٙ        وجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ اٌخّغخ اٌّشب١ٌّٛٓ ث  : ٍِسٛظخ

 . اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٚاٌّذ٠ش اٌّبٌٟ

 

 انجُـــــــــــــــــــــبٌ
 ظأػعبء يده

 اإلداسح انزُفُزٍَُ

أػعبء يدهظ اإلداسح 

 غُش انزُفُزٍَُ
 كجبس انزُفُزٍَُ

 102270222 2 36222 اٌشٚارت ٚاٌزؼ٠ٛؼبد

 0 0 2 اٌجذالد

 2 2 2 اٌذٚس٠خ ٚاٌغ٠ٕٛخ اٌّىبفآد

 2 2 2 اٌخـؾ اٌزسف١ض٠خ

 - 2 2 أٚ عٕٛٞ رذفغ ثشىً شٙشٞ ػ١ٕٟ أٚ ٔمذٞ أٞ رؼ٠ٛغ
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            ػمىثخ أو خضاء أولُذ احزُبؼٍ يفشوض ػهفً انشفشكخ يفٍ انهُئفخ أو يفٍ أٌ خهفخ       أٌ )و(  

 -رُظًُُخ أو لعبئُخ أخشي :أو إششافُخ

ِٓ اٜ خٙخ  أٚخ ِفشٚع ػٍٝ اٌششوخ ِٓ ا١ٌٙئ ازز١بؿٟل١ذ  أٚال ٠ٛخذ اٜ خضاء  

 َ .  2214ػبَ لؼبئ١خ خالي  أٚرٕظ١ّ١خ  أٚ اششاف١خ

 -َزبئح انًشاخؼخ انغُىَخ نفؼبنُخ إخشاءاد انشلبثخ انذاخهُخ ثبنششكخ :)ص( 

رمَٛ ٌدٕخ اٌّشاخؼخ ثذساعخ اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ػٓ رم١١ُ اخشاءاد اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ  

اٌمظٛس فٟ اٌشلبثخ اٌزٟ ٠زُ اوزشبفٙب ِٚزبثؼٗ رشغ١ً اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ِٚؼبٌدخ أٚخٗ 

ٚاشزٍّذ خـخ اٌّشاخؼخ اٌزٟ رّذ خالي اٌؼبَ  ,ٚرزخز اإلخشاءاد اٌّظسسخ اٌالصِخ 

 -:  األرَٟ ػٍٝ 2214

 فسض اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ . -1

ٚاٌّـبثمخ اٌؼ١ٕ١خ ٌألطٛي اٌثبثزخ ٚاٌّٛخٛداد اٌزسمك ِٓ عدالد األطٛي  -2

 .ٚاٌّٛخٛداد ِغ اٌغدالد 

 .اٌؼّالء ٚاٌّٛسد٠ٓ طذح اٌزسمك ِٓ أس -3

 خشد اٌّخبصْ .ِٓ اٌزسمك ِٓ اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ ٌٍّشزش٠بد ٚاٌّخبصْ ٚ -4

 اٌزسمك ِٓ اخشاءاد دٚسح اٌّج١ؼبد . -5

 اٌزسمك ِٓ اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ ٌٍٕمذ٠خ ٚخشد اٌخض٠ٕخ ِٚـبثمخ زغبثبد اٌجٕٛن . -6

 ٚاإل٠شاداد.فسض اٌّغزٕذاد اٌخبطخ ثبٌّظشٚفبد  -7

 . رفبل١بد اٌزٟ أثشِزٙب اٌششوخ ِغ خٙبد خبسخ١خِشاخؼخ اٌؼمٛد ٚاال -8

 اٌزؤوذ ِٓ عالِخ رـج١ك األٔظّخ ٚاٌٍٛائر اٌذاخ١ٍخ ٌٍششوخ . -9

د خٛ٘ش٠خ رئثش ػٍٝ ِالزظب أٞٔزبئح اٌّشاخؼخ اٌزٟ رّذ ػذَ ٚخٛد  دٚلذ أظٙش

 أٔشـخ اٌششوخ .

 -نهًىظفٍُ : األداءرمُُى )ذ(   

  ٌىً لـبع ٚ اداسح ٚ ِٛظف ٌٍّسبفظخ ػٍٝ ص٠بدح ِٓ ا٘ذاف اٌششوخ ػًّ رم١١ُ سثؼٟ        

 . اٌّشخٛح  األ٘ذافاٌفؼب١ٌخ ٚ سفغ ِغزٜٛ االداء ِٓ اخً رسم١ك 
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 -: ( ) خذيخ انًدزًغ االخزًبػُخأَشؽخ انًغئىنُخ  -14

ادساوب ِٓ اٌششوخ ٌذٚس٘ب فٟ خذِخ اٌّدزّغ ػٍٟ اٌّغزٛٞ اٌّسٍٟ ٚاٌٛؿٕٟ فٍمذ ظٍذ 

 االخزّبػ١خثّغئ١ٌٛزٙب ردبٖ أٔشـخ اٌّغئ١ٌٛخ  رمٌَّٛبػ١خ اٌششوخ ػجش اٌغٕٛاد ا

اٌشا١ِخ اٌٟ رسم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ  خٚاٌّظٍسخ اٌؼبِخ ٚاإلعٙبَ  اٌفؼبي فٟ خـؾ اٌذٌٚ

 -: ِٓ خالي ِب٠ٍٟ

 ػٓ اٌشٞ ١ِبٖاالٌزضاَ ثّمشساد اٌغ١بع١خ اٌضساػ١خ ٚاٌّبئ١خ ٌٍذٌٚخ ِٓ خالي رشش١ذ  -1

 . اٌضساػخاٌشٞ فٟ  أفؼً ٚعبئً اعزخذاَؿش٠ك 

 . رسم١ك األِٓ اٌغزائٟ ِٓ خالي اعزثّبسرٙب فٟاٌّغبّ٘خ  -2

 . اٌّج١ذاد اعزخذاَاالٌزضاَ ثبٌّسبفظخ ػٍٟ اٌج١ئخ ٚاٌظسخ اٌؼبِخ ِٓ خالي اٌسذ ِٓ  -3

 . ثبٌّٕـمخرمذ٠ُ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ٌـالة اٌّذاسط اٌّزٛعـخ ٚاٌثب٠ٛٔخ  -4

ٌُٙ ثخظٛص اٌشػب٠خ  االعزشبسادي رمذ٠ُ ثبٌّٕـمخ ِٓ خال ٚاإلثًخذِخ أطسبة األغٕبَ  -5

 . اٌج١ـش٠خ ٌس١ٛأبرُٙ

اٌّغبّ٘خ اٌفؼبٌخ فٟ رٛظ١ف اٌشجبة اٌغؼٛدٞ ِٓ خش٠دٟ اٌدبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼ١ٍب  -6

 . ٚاٌّذاسط

عبد اٌؼ١ٍب وّغبٔذح ِٓ اٌششوخ ٌجشاِح اٌجسث ارمذ٠ُ اٌّغبػذح ٚاٌج١بٔبد ٌـالة اٌذس -7

 . اٌؼٍّٟ

 -:داسحاإليمزشحبد يدهظ   -15   

 َ .2214اٌّٛافمخ ػً ِب خبء ثزمش٠ش ِدٍظ اإلداسح ٌؼبَ  : أٚال

اٌّٛافمخ ػٍٝ رمش٠ش ِشالت اٌسغبثبد اٌخبسخٟ ػٓ اٌفزشح إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ  : ثب١ٔب

31/12/2214َ . 

ٚ لبئّخ اٌذخً ػٓ  31/12/2214اٌّظبدلخ ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍششوخ إٌّز١ٙخ فٟ  : ثبٌثب

 . اٌفزشحٔفظ 

ػٓ أػّبٌٙب خالي اٌفزشح إٌّز١ٙخ  ٌٍذٚسح اٌسب١ٌخ اثشاء رِخ أػؼبء ِدٍظ اإلداسح : ساثؼب      

 َ . 31/12/2214فٟ
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  , : اخز١بس ِشاخغ زغبثبد خبسخٟ ِٓ ث١ٓ اٌّششس١ٓ ِٓ لجً ٌدٕخ اٌّشاخؼخ خبِغب    

رسذ٠ذ ٠خ ٚٚاٌج١بٔبد اٌشثغ عٕٛ, َ  2215ٌّشاخؼخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍؼبَ اٌّبٌٟ 

 . أرؼبثٗ

َ ٚفٝ اٌخزبَ ٠غش ِدٍظ اإلداسح أْ ٠زمذَ ثٛافش اٌشىش ٚاٌؼشفبْ اٌٝ ِمبَ خبد

 اٌؼٙذعّٛ ٌٚٝ اٌٝ ٚآي عؼٛد  ضاٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

اٌؼٙذ األ١ِش ِسّذ  ٌٟٚ ٌٟٚ ٚعّٛآي عؼٛد ٚاٌٝ  ضاأل١ِش ِمشْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠

زٕب اٌشش١ذح ٌّب رمذِخ ِٓ دػُ ِٚئاصسح ٌششوزٕب زىِٛٚاٌٝ  ثٓ ٔب٠ف آي عؼٛد

ٌٍٚششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ٔفظ اٌّدبي  وّب ٠غش اٌّدٍظ رمذ٠ُ شىشٖ ٌد١ّغ 

ِغبّٟ٘ اٌششوخ ػٍٝ اٌثمخ اٌزٟ أ١ٌٚزّٛ٘ب ٌٕب ٌخذِخ اٌششوخ , ٚاٌشىش ِٛطٛي 

 ٌد١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌششوخ ػٍٝ خٙٛدُ٘ . 

 ٚاهلل ٌٚٝ اٌزٛف١ك ,,                  

                                                                     

 اإلداسحِدٍظ                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


