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ش  سكم فهشط الخلٍش
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 5الخىىًٍ ووشاؽ الششهت .   2

وضف ألهىام اليشاؽ الشئِعُت للششهت وبُان بيل وشاؽ وجؤزيره في حجم أنماٌ الششهت .  3

وإظهامه في الىخائج 
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 7وضف لخؿـ وكشاساث الششهت اإلاهمت والخىكهاث اإلاعخلبلُت للششهت واإلاخاؾش التي جىاحهها .  4

 8 حذاٌو جبين أضٌى وخطىم الششهت وهخائج ألانماٌ للعىىاث الخمغ ألاخيرة 5

 13جدلُل حغشافي إلحمالي إًشاداث الششهت .  6

ت في الىخائج الدشغُلُت نً الهام اإلااضخي .  7  14الفشوق الجىهٍش

إًػاح ألي اخخالف نً مهاًير اإلاداظبت الطادسة نً الهُئت العهىدًت للمداظبين .  8

: اللاهىهحي

14 

 14إًػاح نً الششواث الخابهت الجداد مطاوو ألاظالن .  9

 15جفاضُل ألاظهم وأدواث الذًً الطادسة ليل ششهت جابهت .  10

 15: وضف لعُاظت الششهت في جىصَو ألاسباح 11

نذا أنػاء مجلغ )وضف ألي مطلحت في فئت ألاظهم راث ألاخلُت في الخطىٍذ ألشخاص  12

مً هزه  (45)أبلغىا الششهت بخلً الحلىق بمىحب اإلاادة (ؤلاداسة وهباس الخىفُزًين وأكشبائهم

اللىانذ وأي حغير في جلً الحلىق خالٌ العىت اإلاالُت ألاخير 

15 

وضف ألي مطلحت أو أوساق مالُت حهاكذًت وخلىق اهخخاب حهىد ألنػاء مجلغ ؤلاداسة وهباس  13

الخىفُزًين وأكشبائهم في أدواث دًً الششهت أو أي مً الششواث الخابهت وأي حغير في جلً 

الحلىق خالٌ العىت اإلاالُت ألاخيرة 

16 

 17اللشوع  14

وضف لفئاث وأنذاد أي أدواث دًً كابلت للخدىٍل وأي أوساق مالُت حهاكذًت أو مزهشاث خم  15

اهخخاب أو أي خلىق مشابهت أضذسها أو مىدها اإلاطذس خالٌ العىت اإلاالُت وإًػاح ألي 

: نىع خطل نلُه اإلاطذس ملابل رلً

17 

وضف ألي خلىق جدىٍل أو اهخخاب بمىحب أدواث دًً كابلت للخدىٍل أو وساق مالُت حهاكذًت  16

:  أو مزهشاث خم اهخخاب أو خلىق مشابهت أضذسها أو مىدها اإلاطذس

17 

وضف ألي اظترداد او ششاء او الغاء مً حاهب الششهت ألي أدواث دًً كابلت لالظترداد وكُمت  17

الاوساق اإلاالُت اإلاخبلُت مو الخمُيز بين الاوساق اإلاالُت اإلاذسحت التي اشترتها الششواث وجلً التي 

اشترتها ششواجه الخابهت 

17 

ضفت الهػىٍت بمجلغ ؤلاداسة و نذد احخماناث مجلغ ؤلاداسة التي نلذث خالٌ العىت  18

ً و أظماء الششواث  اإلاالُت ألاخيرة وسجل خػىس ول احخمام مىضحا فُه أظماء الحاغٍش

التي ٌشغل نػى مجلغ إداسة الششهت نػىٍت مجالغ إداستها 

17 
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 20جىضُت مجلغ ؤلاداسة باظدبذاٌ اإلاداظب اللاهىوي كبل اهتهاء الفترة اإلاهين مً أحلها  28
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 23خؿت الششهت لخؿبُم مهاًير اإلاداظبت الذولُت  32

 24 أخشي  33
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 ششهت اجداد مطاوو ألاظالن

 )  ظهىدًت معاهمت ششهت(

ش مجلغ اداسة ششهت اجداد مطاوو الاظالن   م31/12/2016 للعىت اإلاىتهُت في  جلٍش

 

خػشاث العادة اإلاعاهمين الىشام         

العالم نلُىم وسخمت هللا وبشواجه 

وبمىاظبت اوهلاد الجمهُت الهامت إلاعاهمي الششهت أن ًلذم إلى  (أظالن)ٌعش سئِغ وأنػاء مجلغ إداسة ششهت اجداد مطاوو ألاظالن 

ش العىىي للششهت نً الهام اإلاالي اإلاىخهي في  ش مجلغ ؤلاداسة نً 2016 دٌعمبر 31خػشاث العادة اإلاعاهمين الخلٍش دخىي نلى جلٍش  م ٍو

. أداء ووشاؽ الششهت وأنمالها اإلاخخلفت

 ولمت سئِغ مجلغ إداسة الششهت -1

 العادة معاهمى ششهت اجداد مطاوو ألاظالن  الىشام

العالم نلُىم وسخمت هللا وبشواجه،،،،، 

ش العىىي للششهت للهام اإلاالى   م والزي ًخػمً نشغا للىخائج اإلاالُت للعىت اإلاىتهُت فى 2016  ٌعش مجلغ ؤلاداسة أن ٌعخهشع لىم الخلٍش

. إغافت إلى ماجم جدلُله مً إهجاصاث بفػل هللا زم بجهىد حمُو أنػاء مجلغ إداسة الششهت واللائمين نليها.  م 2016 دٌعمبر 31

اٌ ملابل هدى  92  م  ضافى أسباح كبل الضواة بىدى2016للذ خللذ الششهت خالٌ نام  اٌ للهام العابم 83 ملُىن ٍس  م  2015  ملُىن ٍس

اٌ للعهم نً الهام اإلااضخى إلى 1.89 سبدُت العهم كبل الضواة مً اسجفاموالزي أزش بذوسه فى % 11 كذسه هدى وباسجفام اٌ للعهم  2.11 ٍس  ٍس

. للهام الحالي

اٌ ملابل هدى  526  هدى 2016خُث بلغذ فى نهاًت نام %   1.7 اسجفهذ خلىق اإلاعاهمين بيعبت هما اٌ لهام 517 ملُىن ٍس  ملُىن ٍس

2014 .

ت للعهم فى نهاًت نام  اٌ للعهم  ملابل هدى 12 م لخطل إلى هدى 2016هما إسجفهذ اللُمت الذفتًر اٌ للعهم لهام 11.79 ٍس  م  2015  ٍس

. ورلً بعبب إسجفام ألاسباح اإلابلاة وؤلاخخُاؾى الىكامى

 لعُاظت مجلغ ؤلاداسة فى جىصَو أسباح للمعاهمين، فلذ جم جىصَو أسباح هلذًت للمعاهمين خالٌ الهام اإلاالى 
ً
 م  بىدى 2016واظخمشاسا

اٌ 72.4 اٌ نً الىطف الثاوي مً نام 28.5هدى  ) ملُىن ٍس اٌ نً الىطف ألاٌو مً نام 43.9 م و هدى 2015 ملُىن ٍس  2016 ملُىن ٍس

اٌ ليل ظهم1.65مً اللُمت ؤلاظمُت للعهم وبىاكو % 16.5أي بما ٌهادٌ   (م .   ٍس

 

ًخابو مجلغ ؤلاداسة وبطىسة معخمشة جىفُز ألاهذاف الشئِعُت للششهت وجدذًث خؿت الهمل الخىفُزًت لإلداساث بما ًخماشخى مو أهذاف 

.  الششهت 

: وجخؤلف ألاهذاف الشئِعُت مً 

 جؿىٍش هىنُت اإلاىخجاث وجدلُم معخىي الجىدة اإلاالئم فى جلذًمها. 

 جؿىٍش هىٍت الششهت لخىاهب جؿلهاث الهمالء. 

  إنادة جىصَو الخؿىؽ ؤلاهخاحُت نلى الىدى الزي ًمىً الششهت مً الخىافغ  

 جؿبُم مفهىم الجىدة الشاملت ليافت كؿاناث الششهت. 

 إداسة اإلاىاسد اإلاالُت للششهت فى اإلاجاٌ الدشغُلى لخدلُم أفػل الهىائذ. 

 ض الىفاءة اإلاالُت للششهت  .حهٍض

 الحفاف نلى اإلاشهض الخىافسخى للششهت 
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 كؿهت أسع حذًذة مً الهُئت العهىدًت للمذن الطىانُت واإلاىاؾم الخلىُت وجلو بجىاس ملش الششهت الشئِسخي الحطٌى نلى 

ً  . باإلغافت الي الخىفير في الىفلاثمما ظِىهىغ أزشه نلى جىفش معاخاث أهبر لالهخاج والخخٍض

 

 :وكذ جم جدلُم آلاحي

  جؿىٍش هىٍت فشوم الششهت 

 ض سغا الهمالء  .حهٍض

  الععي الي إهخماٌ جؿىٍش الهُيل الخىكُمى للششهت. 

 الاظخمشاس في جدذًث وجؿىٍش ألاهكمت واللىائذ الخاضت بالششهت. 

 ؤلاظخمشاس فى جؿىٍش اإلاىكو ؤلالىترووي للششهت وجدذًثه بشيل معخمش. 

عهذها أن هؤهذ أهىا وضلىا إلاهذالث ملبىلت مً سضخى   مً اإلاؤششاث ألاخشي نلى الىجاح هى معخىي سضخى نمالئىا فئهىا فخىسون َو
ً
أًػا

 بؤن 
ً
 ووهمل حاهذًً نلى جدلُلت نلما

ً
الهمالء وخللىا معخىٍاث كىٍت مً الىالء إلاىخجاث الششهت وللذ وان رلً ما هدشص نلُه دائما

رلً لم ًىً لُخدلم دون جىافش نذة مشجىضاث أظاظُت مثل الحفاف نلى الخميز والىجاح والحفاف نلى الجىدة الهالُت فى ول ما هلذمه 

. مً خذماث ومىخجاث والهمل نلى بىاء نالكاث مخِىت ؾىٍلت ألاحل مو نمالئىا 

ذ  هزا وظىف حعخمش الششهت بالهمل نلى جىفُز ألاهذاف الشئِعُت وؤلاظخمشاس فى الخىظو والىمى فى مخخلف اللؿاناث وإظخلؿاب اإلاٍض

. مً الىفاءاث التى جخمخو بؤفػل الخبراث التى جخذم أهذاف الششهت الشئِعُت وجىحهاتها

وفى الخخام وهُابت نً أنػاء مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىفُزًت أجلذم بخالظ الشىش والخلذًش إلى حمُو معاهمى ششهت اجداد مطاوو 

ألاظالن نلى اظخمشاس زلتهم فى إداسة الششهت والشىش مىضٌى إلى حمُو ميعىبيها نلى حهىدهم وجفاهيهم فى أداء أنمالهم نلى الىحه 

ذ مً الىجاخاث خالٌ ألانىام اللادمت   .اإلاؿلىب مخؿلهين إلى مٍض

 

ً ووشاؽ الششهت -2  :الخىٍى

خ (“الششهت“)إن ششهت اجداد مطاوو ألاظالن  اع أوشئذ بخاٍس  هـ 1411 سبُو ألاٌو 20هي ششهت معاهمت ظهىدًت مسجلت في مذًىت الٍش

خ (ق/ 45)ضذس اللشاس الىصاسي سكم  .1010079195جدذ السجل الخجاسي سكم  (1990 أهخىبش 9اإلاىافم )  هـ 1429 ضفش 12بخاٍس

. باإلاىافلت نلى إنالن جدٌى الششهت مً ششهت راث معؤولُت مدذودة إلى ششهت معاهمت ملفلت (2008 فبراًش 19اإلاىافم)

خ  (2011-21-2)ضذس كشاس مجلغ هُئت ظىق اإلااٌ العهىدًت سكم  باإلاىافلت نلى ؾشح  (2011 ًىهُى 19اإلاىافم ) هـ 1432 سحب 17بخاٍس

 لالهخخاب الهام والتي جمثل 9,750,000
ً
هما جم إدساج أظهم ششهت اجداد مطاوو ألاظالن في ظىق ألاظهم . مً أظهم الششهت% 30 ظهما

خ  ("جذاٌو " )العهىدًت  (. 2011 أغعؿغ 21اإلاىافم )هـ 1432 سمػان 21بخاٍس

خ  ل 2 هـ اإلاىافم 1432 سبُو ألاٌو 28وافلذ الجمهُت الهامت غير الهادًت  للششهت اإلاىهلذة بخاٍس ادة سأط ماٌ الششهت 2011 إبٍش  م نلى ٍص

اٌ بذال مً 325لُطبذ  ا206,5ٌ ملُىن ٍس خ  . ملُىن ٍس  حمادي ألاولي 29هما وافلذ الجمهُت الهامت غير الهادًت  للششهت اإلاىهلذة بخاٍس

ل 10 هـ اإلاىافم 1434 ادة سأط ماٌ الششهت لُطبذ 2013 إبٍش اٌ بذال مً 390 م نلى ٍص ا325ٌ ملُىن ٍس هما وافلذ الجمهُت  . ملُىن ٍس

خ  ل 6 هـ اإلاىافم 1435 حمادي الاخش 6الهامت غير الهادًت  للششهت اإلاىهلذة بخاٍس ادة سأط ماٌ الششهت لُطبذ 2013 إبٍش   438,75 م نلى ٍص

اٌ بذال مً  ا390ٌملُىن ٍس  م 31/12/2016ھزاویبلغ سأظماٌ الششهت اإلاىخدب فیه واإلاذفىم باليامل في جاسیخ اللىائم اإلاالیت في .  ملُىن ٍس

 .سیاالث ظهىدیت ليل ظھم۱۰ ظھم بلیمت٤۳٫۸۷٥٫۰۰۰ظهىدي ملعما إلى لایر  ملیىن ٤۳۸٫۷٥مبلغ 
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: وضف ألهىام اليشاؽ الشئِعُت للششهت وبُان بيل وشاؽ وجؤزيره في حجم أنماٌ الششهت وإظهامه في الىخائج -3

غشع الششهت إهخاج وحعىٍم كػبان خذًذ الدعلُذ ولفاث ألاظالن وألىاح وشبً خذًذ الدعلُذ وظلم البلىن وزجي وحشىُل واظخهذاٌ 

وجلؿُو خذًذ الدعلُذ وضهش ودسفلت الحذًذ ، وحمُو اإلاىاد راث الطلت بطىاناث مىاد البىاء ومعخلضماجه وإهخاج وحعىٍم أظالن 

التربُـ ، وأظالن جشبُـ لباهت وأظالن جشبُـ مهذهُت للخشظاهت وإهخاج وسحب أظالن ضلب وحلفىت ألاظالن وشبً أظىاس وشبً 

ألاظشة وأظالن شائىت ونالكاث مالبغ ومعامير خشب وهجاسة وبششام وبشاغي وضلب وصواًا ومبعؿاث ومفطالث خذًذًت  و حغلُف 

خذًذ الدعلُذ باالبىهسخي واظخهذاٌ وجلؿُو لفاث ضاج مخىىنت و ؤلاظخيراد والخطذًش واإلاخاحشة والدعىٍم في اإلاىخجاث اإلاشابهت 

واإلاىخجاث اإلاىملت لؿبُهت الهمل وحمُو مىاد البىاء و ششاء الهلاساث وألاساضخي واظخخذامها ألغشاع الششهت أو إلكامت اإلاباوي نليها 

ت ،  واظدثماسها بالبُو أو ؤلاًجاس لطالح الششهت وؤلاظخيراد والخطذًش واإلاخاحشة في ألاخشاب والحذًذ الخجاسي بؤهىانه والخذماث الخجاٍس

ت ، وواالث الخىصَو ، خذماث الدعىٍم للغير ، خذماث الصحً والىلل  الىواالث الخجاٍس

 

اإلابُهاث 

 اإلابُهاث ؾبلا للؿاناث الششهت  (أ

  م2016 دٌعمبر 31هما في 

  
كؿام الاوشائي ومىاد 

 الاحمالي اللؿام اإلاذوي البىاء

547,013,104 اإلابُهاث  143,008,315  690,021,419  

451,379,334 جيلفت اإلابُهاث  102,051,909  553,431,243  

95,633,770 مجمل الشبذ  40,956,406  136,590,176  

 

 م 2015 دٌعمبر 31هما في 

  

كؿام الاوشائي ومىاد 

 الاحمالي اللؿام اإلاذوي البىاء

730,697,783 اإلابُهاث  172,677,404  903,375,187  

674,091,572 جيلفت اإلابُهاث  108,966,347  783,057,919  

56,606,211 مجمل الشبذ  63,711,057  120,317,268  

 

: اإلابُهاث خعب فئت اإلاىخجاث (ب

:  م2016 / 2015الجذٌو أدهاه ًىضح الخغير في اإلابُهاث للهامين 

 

االث)اإلابُهاث خعب فئت اإلاىخجاث   وعبت الخغير 2015 2016 (بالٍش

ت وخذًذ الدعلُذ ولفاث الحذًذ و  %25- 579,374,058 432,465,469 أخشي أضىاف ججاٍس

 %20- 225,620,757 179,799,603 ائً واإلاشششش والش العُاجأظالن

 %21- 98,380,372 77,756,347 اإلاعماس ونالكاث اإلاالبغ

 %24- 903,375,187 690,021,419 ؤلاحمالي
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. والشظم البُاوي أدهاه ًىضح جدلُل اإلابُهاث خعب هىم اإلاىخج

 

 
 

:   وضف لخؿـ وكشاساث الششهت اإلاهمت والخىكهاث اإلاعخلبلُت للششهت واإلاخاؾش التي جىاحهها -4

 الخؿـ اإلاعخلبلُت   - أ

  ت   للخىظو في وشاؾاتهااإلاخاخت في قل اإلاخغيراث الاكخطادًت جىاضل الششهت جلُُم الفشص الاظدثماٍس

  ظىف جىثف الششهت مخابهتها ومشاكبتها للمعخجذاث واإلاخغيراث الهاإلاُت اإلاؤزشة نلى وشاؽ الششهت، وظىف جىُف الخؿـ

 .وفلا لهزه اإلاعخجذاث

  جىاهب الششهت الخؿىساث الخىىىلىحُت مً خالٌ الاؾالم اإلاعخمش نلى الخلىُاث الحذًثت لخؿىؽ ؤلاهخاج أو إدخاٌ مىخجاث

حذًذة في هفغ اإلاجاٌ مما ًىهىغ أزشه نلى حىدة اإلاىخجاث وصٍادة كانذة الهمالء واإلابُهاث ومً زم فلذ كامذ الششهت 

ادة اإلابُهاث بمشِئت هللا  .باالظدثماس في الهذًذ مً خؿىؽ الاهخاج الحذًثت مما ظِىهىغ أزشه نلى ٍص

 الععي الي خفؼ جيالُف الهملُاث الدشغُلُت بما ال ًؤزش نلى حىدة اإلاىخجاث. 

 ض خذماث ما بهذ البُو ادة خطتها العىكُت في اإلاىخجاث الشئِعُت واإلادافكت نلى الجىدة وحهٍض  .حهمل الششهت نلى ٍص

 

اإلاخاؾش    - ب

 جخهامل الششهت بشيل سئِسخي بلفاث الحذًذ الخام الزي ًمثل أخذ اإلاىىهاث ألاظاظُت لغالبُت مىخجاتها وبالخالي :اإلاىاد ألاولُت

فئن الخغيراث في أظهاس الحذًذ الخام كذ حهشع الششهت إلاخاؾش الخغيراث في أظهاس اإلاىاد الخام ومً زم جلىم الششهت بمشاكبت 

 .هزه الخغيراث مً خالٌ مشاكبت معخىٍاث اإلاخضون بما ًخالءم مو جزبزباث أظهاس اإلاىاد الخام

 ألاضٌى . هي نذم ملذسة ؾشف ما نلى الىفاء بالتزاماجه مما ًؤدي إلى جىبذ الؿشف آلاخش لخعاسة مالُت: مخاؾش الائخمان

اإلاالُت التي مً اإلادخمل حهشغها لترهيز مخاؾش الائخمان جخىىن بشيل سئِسخي مً الىلذ لذي البىىن والهمالء واإلاعخدم مً 

حديد التسليح ولفات 
الحديد والتجارية 

,   وأخرى
432,465,469 

أسالك السياج 
والشائك 
,   والمشرشر

179,799,603 

المسمار وعالقات 
,   المالبس

77,756,347 

حديد التسليح ولفات الحديد 
والتجارية وأخرى

أسالك السياج والشائك والمشرشر

المسمار وعالقات المالبس
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الىلذًت وما في خىمها التي جمخلىها الششهت هي في بىىن راث ظمهت حُذة لزا فئن مخاؾش الائخمان . أؾشاف راث نالكت 

مدذودة هزلً فئن خؿش الائخمان اإلاخهلم بالهمالء مدذود ألن إحمالي الهمالء مىصنت نلى نذد مً الهمالء روي مشاهض مالُت 

 ألسضذتها اللابلت للخدطُل
ً
هما جلىم إداسة الششهت بمشاكبت ومخابهت . كىٍت هما جكهش أسضذة الهمالء باللىائم اإلاالُت وفلا

أسضذة الهمالء واإلاعخدم مً ألاؾشاف راث الهالكت لخللُل أي مخاؾش ائخمان ننها واجخار أي إحشاءاث الصمت بشؤنها لحفل 

 .خلىق الششهت

 هي مخاؾش الخغير في كُمت ألادواث اإلاالُت بعبب الخغيراث في أظهاس ضشف الهمالث ألاحىبُت: مخاؾش أظهاس الهمالث .

 نلى خبرة ؤلاداسة فئنها حهخلذ أن الششهت لِعذ مهشغت 
ً
جشاكب ؤلاداسة مخاؾش الخللباث في أظهاس الطشف نً كشب، وبىاءا

لخؿش هبير مً الخغير في أظهاس الطشف 

 جدذر مخاؾش . جمثل اإلاخاؾش التي جىاحهها الششهت في جىفير ألامىاٌ للىفاء بالتزاماتها اإلاخهللت باألدواث اإلاالُت: مخاؾش العُىلت

جذاس مخاؾش العُىلت ورلً بمشاكبتها باهخكام .العُىلت نىذ نذم الخمىً مً بُو أضل مالي بعشنت بمبلغ ًلاسب كُمخه الهادلت

 .للخؤهذ مً جىفش العُىلت اليافُت للىفاء بؤًت التزاماث معخلبلُت

  جخمثل في حغير أظهاس الهمىالث نلى مذًىهُت الششهت للبىىن والتي جخمثل في الدعهُالث الائخماهُت : الهمىالث مخاؾش ظهش 

وللحذ مً هزه اإلاخاؾش فئن إداسة الششهت حهمل نلى الحطٌى نلى أفػل الششوؽ اإلاخاخت في العىق للدعهُالث الائخماهُت، 

 العائذة بالعىق اإلاطشفي بطىسة دوسٍت واجخار ؤلاحشاءاث الالصمت للحذ مً أي مخاؾش الهمىالثهما أنها جلىم بمشاحهت أظهاس 

 .الهمىالثكذ جترجب نً حغير أظهاس 

 

 :حذاٌو جبين أضٌى وخطىم الششهت وهخائج ألانماٌ للعىىاث الخمغ ألاخيرة -5

 :حذٌو بمىحىداث ومؿلىباث الششهت للعىىاث الخمغ ألاخيرة -أ

االث)البىذ   2012 2013 2014 2015 2016 (بآالف الٍش

 315,843,885 385,883,491 412,548,174 409,958,837 429,490,028 اإلاىحىداث اإلاخذاولت

 117,688,258 131,285,254 163,515,659 160,031,148 151,880,385 اإلاىحىداث غير اإلاخذاولت

 433,532,143 517,168,745 576,063,833 569,989,985 581,370,413 إحمالي اإلاىحىداث

 19,417,872 40,957,458 67,927,738 46,483,059 47,746,004 اإلاؿلىباث اإلاخذاولت

 2,716,028 3,252,650 4,881,213 6,336,908 7,383,326 اإلاؿلىباث غير اإلاخذاولت

 22,133,900 44,210,108 72,808,951 52,819,967 55,129,330 إحمالي اإلاؿلىباث

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

9 
 

 

والجذٌو الخالي والشظم البُاوي ًىضحان جفطُل  للمىحىداث واإلاؿلىباث 

 2012 2013 2014 2015 2016 البُان

 315,843,885 385,883,491 412,548,174 409,958,837 429,490,028 اإلاىحىداث اإلاخذاولت

 151,247,110 139,215,108 153,037,041 95,246,885 109,817,650 اإلاخضون العلعي

 117,688,258 131,285,254 163,515,659 160,031,148 151,880,385 اإلاىحىداث الثابخت

581,370,413 احمالي اإلاىحىداث  569,989,985 576,063,833 517,168,745 433,532,143 

 22,133,900 44,210,108 72,808,951 52,819,967 55,129,330 احمالي اإلاؿلىباث

 325,000,000 390,000,000 438,750,000 438,750,000 438,750,000 ساط اإلااٌ

 411,398,243 472,958,637 503,254,882 517,170,018 526,241,083 احمالي خلىق اإلاعاهمين
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: الشظم البُاوي الخالي ًىضح الخغير في احمالي اإلاىحىداث واإلاىحىداث الثابخت

 

 
 

الشظم البُاوي الخالي ًىضح الخغير في اإلاؿلىباث وخلىق اإلاعاهمين 
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 :حذٌو ًبين هخائج أنماٌ الششهت للعىىاث الخمغ ألاخيرة -ب

 

 2012 2013 2014 2015 2016 (بانشَاالث)انًؤششاث انًانُت انشئُغُت 

           األداء انخشغُهٍ

 1,005,223,412 1,001,320,168 952,272,404 903,375,187 690,021,419 صافٍ انًبُعاث

 867,432,255- 850,697,291- 824,118,915- 783,057,919- 553,431,243- حكهفت انًبُعاث

 137,791,157 150,622,877 128,153,489 120,317,268 136,590,176 انشبخ اإلجًانٍ

 12,788,402- 16,013,669- 18,866,452- 21,999,941- 23,599,393- يصاسَف انبُع وانخىصَع

 10,270,000- 14,752,913- 16,051,910- 16,692,010- 21,050,190- انًصاسَف اإلداسَت وانعًىيُت

 114,732,755 119,856,295 93,235,127 81,625,317 91,940,593 انشبخ يٍ انعًهُاث

( يصشوفاث)إَشاداث ( َخصى)َضاف

 أخشي
421,775 1,386,509 2,348,700 1,466,224 622,320 

 9,478,172- 11,229,382- 5,269,869- 10,811,334- 10,897,553- انضكاة وانضشَبت

 115,355,075 121,322,519 95,583,827 83,011,826 92,362,368 *صافٍ انشبخ قبم انضكاة وانضشَبت

 105,876,903 110,093,137 90,313,958 72,200,492 81,464,815  *صافٍ انشبخ بعذ انضكاة وانضشَبت

 2012 2013 2014 2015 2016 انًشكض انًانٍ

 296,426,013 344,926,034 344,620,436 363,475,778 381,744,024 صافٍ سأط انًال انعايم

 117,688,258 131,285,254 163,515,659 160,031,148 151,880,385 األصىل انثابخت

 414,114,271 476,211,288 508,136,095 523,506,926 533,624,409 صافٍ األصىل انعايهت

 2,716,028 3,252,651 4,881,212 6,336,908 7,383,326 يكافؤة َهاَت انخذيت

 411,398,243 472,958,637 503,254,883 517,170,018 526,241,083 دقىق انًغاهًٍُ

 414,114,271 476,211,288 508,136,095 523,506,926 533,624,409 إجًانٍ انخًىَم نصافٍ األصىل انعايهت

 2012 2013 2014 2015 2016 انًؤششاث انُغبُت وانشبذُت

 %11 %11 %10 %8 %12 انعائذ عهً انًبُعاث

 %26 %23 %18 %14 %15 انعائذ عهً دقىق انًغاهًٍُ

 16 9.4 6.1 8.82 9.00 َغبت انخذاول

كنسبة من صايف الربح )َغبت األسباح انًىصعت

 (قبل الزكاة
78% 69% 57% 40% 63% 

 2.63 2.77 2.18 1.89 1.86 *قبل الزكاة والضريبة(بانشَال)سبذُت انغهى

بت الظدبهاد أزش جخاسج*.  ً ألاحىبي في ًىهُى هزا وكذ جم اخدعاب سبدُت العهم كبل الضواة والػٍش .  نلى كائمت الذخل 2014 الشٍش
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بت الشظم البُاويهما ًىضح   الخالي الخغير في سبدُت العهم كبل الضواة والػٍش

 

الخذفلاث الىلذًت   -ت

 2012 2013 2014 2015 2016 (بآالف انشَاالث)يهخص انغُىنت انُقذَت

 79,471,035 60,970,348 103,798,738 124,589,941 184,808,499 سصُذ انُقذ فٍ أول انغُت

 71,667,595 123,032,485 125,740,432 130,388,069 129,471,575 األَشطت انخشغُهُت( انًغخخذيت فٍ)انغُىنت انُقذَت انىاسدة يٍ

 17,043,282- 31,454,105- 50,105,479- 13,132,011- 8,805,841- األَشطت االعخثًاسَت( انًغخخذيت فٍ)انغُىنت انُقذَت انىاسدة يٍ

 73,125,000- 48,750,000- 54,843,750- 57,037,500- 72,393,750- األَشطت انخًىَهُت( انًغخخذيت فٍ)انغُىنت انُقذَت انىاسدة يٍ

 60,970,348 103,798,738 124,589,941 184,808,499 233,080,483 سصُذ انُقذ فٍ َهاَت انغُت

 18,500,687- 42,828,390 20,791,203 60,218,558 48,271,984 انُقص فٍ انُقذ/ انضَادة 

 2012 2013 2014 2015 2016 (بآالف انشَاالث)انغُىنت انُقذَت يٍ انُشاطاث انخشغُهُت 

 115,355,075 121,322,519 95,583,827 83,011,826 92,362,368 صافٍ انشبخ قبم انضكاة وانضشَبت

 18,718,117 18,375,681 17,994,737 17,533,702 16,222,054 االعخهالكاث واالطفاءاث

 601,961 854,337 1,836,162 1,616,833 2,154,383 يكافؤة َهاَت انخذيت

 63,007,558- 17,520,052- 10,325,706 28,225,708 18,732,770 صافٍ انخغُشاث فٍ سأط انًال انعايم

 71,667,595 123,032,485 125,740,432 130,388,069 129,471,575 صافٍ انغُىنت انُقذَت انخشغُهُت

 2012 2013 2014 2015 2016 (بآالف انشَاالث)انغُىنت انُقذَت يٍ انُشاطاث االعخثًاسَت 

 17,058,282- 32,093,947- 50,225,479- 13,162,011- 8,930,841- إضافات ممتلكات ومعدات

 15,000 639,852 120,000 30,000 125,000 المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

 17,043,282- 31,454,095- 50,105,479- 13,132,011- 8,805,841- صافي السيولة النقدية االستثمارية

 2012 2013 2014 2015 2016 (بآالف الرياالت)السيولة النقدية من النشاطات التمويلية 

 73,125,000- 48,750,000- 54,843,750- 57,037,500- 72,393,750- توزيع أرباح

 73,125,000- 48,750,000- 54,843,750- 57,037,500- 72,393,750- صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية
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والشظم البُاوي الخالي ًىضح الخغير في الهىاضش الشئِعُت للائمت الخذفلاث الىلذًت 

 

ضافي الشبذ  -ث

اٌ في نام 72هدى  اسجفو ضافي الشبذ بهذ الضواة مً اٌ في نام 81 م إلي هدى 2015 ملُىن ٍس وجشحو أظباب  اسجفام ضافي .  م2016 ملُىن ٍس

اإلاشتراة خالٌ الهام   اإلاىاد الخامسبذ الششهت بهذ الضواة الي اهخفاع جيلفت اإلابُهاث و اسجفام هامش الشبدُت هدُجت الهخفاع أظهاس 

 . ملاسهت بالفترة اإلامازلت  ورلً لخمىً الششهت مً ششاء اإلاىاد الخام بؤظهاس جىافعُت31/12/2016اإلاىخهي في 

  

: جدلُل حغشافي إلحمالي إًشاداث الششهت -6

 

االث)مبُهاث اإلاىاؾم   2012 2013 2014 2015 2016 (بآالف الٍش

 381,985,056 370,488,462 332,938,540 325,215,067 220,806,854 اإلاىؿلت الىظؿي

 40,209,080 70,092,412 85,753,920 99,371,271 75,902,356 اإلاىؿلت الششكُت

 281,462,130 240,316,840 219,148,906 180,675,037 151,804,712 اإلاىؿلت الغشبُت

 130,679,145 120,158,420 123,866,773 90,337,519 103,503,213 اإلاىؿلت الجىىبُت

 170,888,001 200,264,034 190,564,266 207,776,293 138,004,284 اإلاىؿلت الشمالُت

 1,005,223,412 1,001,320,168 952,272,404 903,375,187 690,021,419 ؤلاحمالي
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ت في الىخائج الدشغُلُت نً الهام اإلااضخي -7 : الفشوق الجىهٍش

 َغبت انخغُش انخغُشاث 2015 2016 (بانشَاالث)انبُذ 

 %23.6- 213,353,768- 903,375,187 690,021,419 اإلابُهاث

 %29.3- 229,626,676 783,057,919- 553,431,243- جيلفت اإلابُهاث

 %13.5 16,272,908 120,317,268 136,590,176 مجمل الشبذ

 %7.3 1,599,452- 21,999,941- 23,599,393- مطشوفاث البُو والخىصَو

ت  %26.1 4,358,180- 16,692,010- 21,050,190- اإلاطشوفاث الهمىمُت والاداٍس

 %12.6 10,315,276 81,625,317 91,940,593 سبذ الدشغُل مً الهملُاث الشئِعُت

 %69.6- 964,734- 1,386,509 421,775 إًشاداث اخشي 

 %11.3 9,350,542 83,011,826 92,362,368 ضافي الشبذ كبل الضواة 

 %0.8 86,219- 10,811,334- 10,897,553- الضواة الششنُت

 %12.8 9,264,323 72,200,492 81,464,815 ضافي الشبذ بهذ الضواة 

 

 اإلاىاد  هامش الشبدُت هدُجت الهخفاع أظهاس اسجفام اإلابُهاث و  جيلفت ضافي سبذ الششهت بهذ الضواة الي اهخفاعاسجفامجشحو أظباب  

 . ملاسهت بالفترة اإلامازلت  ورلً لخمىً الششهت مً ششاء اإلاىاد الخام بؤظهاس جىافعُت31/12/2016اإلاشتراة خالٌ الهام اإلاىخهي في  الخام

 

 :إًػاح ألي اخخالف نً مهاًير اإلاداظبت الطادسة نً الهُئت العهىدًت للمداظبين اللاهىهُين -8

 م وفلا إلاعاًير اإلاداظبت اإلاخعاسف عليها في اإلاملىت العشبُت الععىدًت 2016 دٌعمبر 31جم بعذاد اللىائم اإلاالُت للعام اإلاالي اإلاىخهي في 

وال ًىحذ ؤي اخخالف عً معاًير اإلاداظبت الصادسة عً الهُئت الععىدًت . الصادسة عً الهُئت الععىدًت للمداظبين اللاهىهُين

. للمداظبين اللاهىهُين

 

 :إًػاح نً الششواث الخابهت الجداد مطاوو ألاظالن -9

. ال ًىحذ لششهت اجداد مصاوع ألاظالن ششواث جابعت داخل ؤو خاسج اإلاملىت العشبُت الععىدًت

 

المنطقة الوسطي
32%

المنطقة الشرقية
11%

المنطقة الغربية
22%

المنطقة الجنوبية
15%

المنطقة الشمالية
20%

المنطقة الوسطي

المنطقة الشرقية

المنطقة الغربية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الشمالية
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 :جفاضُل ألاظهم وأدواث الذًً الطادسة ليل ششهت جابهت -10

. ال جىحذ ؤظهم ؤوؤدواث دًً صادسة ألي ششهت جابعت

 

 :وضف لعُاظت الششهت في جىصَو ألاسباح -11

بعذ خصم حمُع اإلاصشوفاث العمىمُت والخيالُف  ( مً الىظام ألاظاس ي للششهت42وفلا للمادة )جلىم الششهت بخىصَع ؤسباح على اإلاعاهمين 

ً الاخخُاػُاث الالصمت على الىحه الخالي : ألاخشي وجيٍى

. جددعب اإلابالغ الالصمت لذفع الضواة اإلالشسة على اإلاعاهمين وجلىم الششهت بذفع اإلابالغ للجهاث اإلاخخصت -1

جىص للجمعُت العامت العادًت وكف هزا الخجىِب متى بلغ الاخخُاػي % 10ًجىب  -2 ً اخخُاػي هظامي ٍو مً ألاسباح الصافُت لخيٍى

. اإلازوىس هصف سؤط اإلااٌ

. مً سؤط اإلااٌ% 5ًىصع مً الباقي بعذ رلً دفعت ؤولي للمعاهمين حعادٌ  -3

ىصع الباقي بعذ رلً على اإلاعاهمين هدصت بطافُت في ألاسباح وفم ما % 10ًخصص بعذ ما جلذم  -4 مً الباقي إلايافإة مجلغ ؤلاداسة ٍو

. جلشسه الجمعُت

:  فلذ واهذ على الىدى الخالي2016وفُما ًخعلم باألسباح التي جم جىصَعها خالٌ عام 

 

ٌ  الشبع خالٌ الششهت كامذ -  1437 آلاخشحمادي  14 بخاسیخ اإلاىعلذة حلعخه في ؤلاداسة مجلغ جىصیت وبمىحب م 2016 عام مً الاو

 لایر , 65 بىاكع  م 2015لعام  الثاوي الىصف ؤسباح عً لایر 28,518,750  بلغذ مشخلیت ؤسباح بخىصیع م 2016 فبرایش 23 اإلاىافم ھ

ٌ  بىھایت اإلالیذیً ألاظھم إلااليي جصشف ؤن علىظھم  ليل ظعىدي  الششهت معاھمي للعادة العادیت العامت الجمعیت بوعلاد یىم جذاو

خ  ھزا العامت الجمعیت ؤكشث وكذ.م 2016 ماسط 30 اإلاىافم ھ 1437 آلاخش حمادي 21 بخاسیخ اإلاىعلذة  30/03/2016الخىصیع بخاٍس

 .م

 

 ھ 1437شىاٌ  13 بخاسیخ اإلاىعلذة حلعخه في ؤلاداسة مجلغ جىصیت وبمىحب م 2016 عام مً الثالث الشبع خالٌ الششهت هما كامذ -

ٌ  الىصف ؤسباح عً ظعىديلایر   43,875,000 بلغذ مشخلیت ؤسباح بخىصیع م 2016 یىلیى 18 اإلاىافم  واخذ بىاكع م 2016لعام  الاو

ٌ  بىھایت اإلالیذیً ألاظھم إلااليي جصشف ؤن على ظھم ليل ظعىدي لایر  .م 2016 یىلیى 28 اإلاىافم ھ 1437 شىاٌ 23 یىم جذاو

اٌ بىاكع 72,393,750 م مبلغ  2016هزا وكذ بلغ بحمالي ما جم جىصَعه خالٌ عام  - اٌ ظعىدي ليل ظهم1.65 ٍس % 16.5 وبيعبت  ٍس

 . للمىافلت علُهعامت للششهت مع العلم بإهه ظىف ًخم عشض ما جم جىصَعه على ؤكشب حمعُت مً سؤط اإلااٌ 

 .هزا وال ًىحذ ؤًت جشجِباث ؤو اجفاق جىاٌص بمىحبه ؤخذ معاهمي الششهت عً ؤي خلىق في ألاسباح -

 

نذا أنػاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىفُزًين ) وضف ألي مطلحت في فئت ألاظهم راث ألاخلُت في الخطىٍذ ألشخاص  -12

مً هزه اللىانذ وأي حغير في جلً الحلىق خالٌ العىت اإلاالُت  (45)أبلغىا الششهت بخلً الحلىق بمىحب اإلاادة (وأكشبائهم

: ألاخير

ذ  - ؤ  ال ًىحذ ؤي مصلحت ألي ؤشخاص مً فئت ألاظهم راث ألاخلُت في الخصٍى
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: اإلاطالح والحلىق ألنػاء مجلغ الاداسة للمجلغ الجذًذ وهباس الخىفُزًين في الششهت - ب

:  م واهذ على الىدى الخالي31/12/2016الي    م 31/12/2015الخغير في ملىُاث ؤعظاء مجلغ الاداسة وهباس الخىفُزًين في ؤظهم الششهت مً 

وصف ألٌ يصهذت فٍ األعهى راث األدقُت فٍ انخصىَج حعىد ألعضاء يجهظ اإلداسة وأصواجهى وأوالدهى انقصش 

 وكباس انخُفُزٍَُ فٍ أعهى انششكت

 أعضاء يجهظ اإلداسة وكباس 

 انخُفُزٍَُ

عذد األعهى فٍ 

31/12/2015  

عذد األعهى فٍ 

31/12/2016 
َغبت انخغُش بٍُ بذاَت  صايف التغري

 وَهاَت انغُت

خانذ بٍ ععذ عبذ / انغُذ

 انشدًٍ انكُهم

3,071,250 3,071,250 0 0% 

دمحم بٍ سشُذ بٍ دمحم / انغُذ

 انششُذ

1,753,646 1,778,646 25,000 1% 

عبذ هللا بٍ ععذ عبذ هللا / انغُذ

 انذوعشٌ

223,177 223,177 0 0% 

 %0 0 200,000 200,000 سشُذ بٍ ساشذ عىٍَ/ انذكخىس 

أدَب بٍ عبذ انشدًٍ / انغُذ

 *يغاعذ انغىَهى 

1,350 - - - 

صانخ بٍ سشُذ بٍ دمحم / انغُذ

 انششُذ

1,674,681 1,674,681 0 0% 

 %93- 374,714- 30,000 404,714 عهطاٌ بٍ دمحم انذذَثٍ/ انغُذ

دمحم بٍ عبذ انشدًٍ / انغُذ

 **انشاشذ انذًُذ 

- 1,000 - - 

عبذ انكشَى بٍ عبذ هللا / انغُذ

 انشايخ

0 0 0 0% 

 %0 0 0 0 وائم بٍ ععذ انشاشذ . د

خانذ بٍ انىنُذ عبذ / انغُذ

 انعضَض يصُهذٍ

0 0 0 0% 

 . و 10/4/2016 انخٍ بذأث يٍ حاسَخ انثانثتأدَب بٍ عبذ انشدًٍ انغىَهى انٍ دوسة يجهظ اإلداسة / نى َخششخ انغُذ*
 . و10/4/2016دمحم بٍ عبذ انشدًٍ انشاشذ انذًُذ بذأث يع دوسة يجهظ اإلداسة انثانثت فٍ / بذاَت عضىَت انغُذ** 

 

 مطلحت أو أوساق مالُت حهاكذًت وخلىق اهخخاب حهىد ألنػاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىفُزًين وأكشبائهم في أدواث ال ًىحذ أي -13

: دًً الششهت أو أي مً الششواث الخابهت وأي حغير في جلً الحلىق خالٌ العىت اإلاالُت ألاخيرة
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: اللشوع -14

 . م بعلذ كشوض2016لم جلم الششهت خالٌ عام  -1

عت ؤلاظالمُت مً بىىن مدلُت بةحمالي كذسه  -2 اٌ على شيل 170لذي الششهت حعهُالث مصشفُت مخىافلت مع ؤخيام الشَش  ملُىن ٍس

 . هزا وال ًترجب على هزه الدعهُالث ؤًت كشوض على الششهت. اعخماداث وخؼاباث طمان

 فئاث وأنذاد أي أدواث دًً كابلت للخدىٍل وأي أوساق مالُت حهاكذًت أو مزهشاث خم اهخخاب أو أي خلىق مشابهت ال ًىحذ -15

 :أضذسها أو مىدها اإلاطذس خالٌ العىت اإلاالُت وإًػاح ألي نىع خطل نلُه اإلاطذس ملابل رلً

 

 أي خلىق جدىٍل أو اهخخاب بمىحب أدواث دًً كابلت للخدىٍل أو وساق مالُت حهاكذًت أو مزهشاث خم اهخخاب أو ال ًىحذ -16

 خلىق مشابهت أضذسها أو مىدها اإلاطذس

 

أي اظترداد او ششاء او الغاء مً حاهب الششهت ألي أدواث دًً كابلت لالظترداد وكُمت الاوساق اإلاالُت اإلاخبلُت مو ال ًىحذ  -17

 الخمُيز بين الاوساق اإلاالُت اإلاذسحت التي اشترتها الششواث وجلً التي اشترتها ششواجه الخابهت

 

ضفت الهػىٍت بمجلغ ؤلاداسة و نذد احخماناث مجلغ ؤلاداسة التي نلذث خالٌ العىت اإلاالُت ألاخيرة وسجل خػىس ول  -18

ً و أظماء الششواث التي ٌشغل نػى مجلغ إداسة الششهت نػىٍت مجالغ إداستها  احخمام مىضحا فُه أظماء الحاغٍش

  ونذد إحخماناث مجلغ ؤلاداسة وسجل الحػىس ضفت الهػىٍت - أ

 

 أظماء ألانػاء
 

 الخطيُفاإلاىطب 

الاحخمام 

ألاٌو في 

23/2/2016 

 الاحخمام

الثاوي في 

30/3/2016 

الاحخمام 

الثالث في 

18/7/2016 

الاحخمام 

الشابو في 

29/12/2016 

وعبت 

 الحػىس 

%     100 غير جىفُزي سئِغ مجلغ ؤلاداسة خالذ ظهذ الىنهل

%    75 - معخلل نػى مجلغ ؤلاداسة دمحم سشُذ الششُذ

نبذ هللا ظهذ 

 الذوظشي 
 نػى مجلغ ؤلاداسة

%     100 جىفُزي

ً. د %     100 معخلل نػى مجلغ ؤلاداسة سشُذ ساشذ نٍى

%   -  75 معخلل نػى مجلغ ؤلاداسة ضالح سشُذ الششُذ

ظلؿان بً / العُذ

دمحم الحذًثي 
 نػى مجلغ ؤلاداسة

%   -  75 معخلل

أدًب نبذ الشخمً 

لم  *معانذ العٍى
 نػى مجلغ ؤلاداسة

%  - - - 100 معخلل

دمحم نبذ الشخمً 

* الشاشذ الحمُذ
 نػى مجلغ ؤلاداسة

%    100-  معخلل

خ / جم اهخخاب العُذ*  ماسط 30دمحم نبذ الشخمً الشاشذ الحمُذ ههػى مجلغ إداسة ورلً  بالجمهُت  الهامت اإلاىهلذة بخاٍس

. أدًب نبذ الشخمً معانذ العىٍلم للترشح في دوسة مجلغ ؤلاداسة الحالُت/  م ولم ًخلذم العُذ2016

  خ  2جم نلذ نذد ش  ورلً بخاٍس خ 18/4/2016 احخمام بالخمٍش  . م 16/10/2016 م و جاٍس



 

 
 

 

18 
 

: أظماء الششواث التي ٌشغل نػى مجلغ إداسة الششهت نػىٍت مجالغ إداستها - ب

ت مجلغ بداستها عظى مجلغ ؤلاداسة  هىع الششهت الششهت التي ٌشغل عظٍى

ششهت معاهمت غير مذسحت ششهت اإلاىخجاث البترولُت خالذ ظعذ الىنهل 

دمحم سشُذ الششُذ 

 

ششهت اإلاىخجاث البترولُت 

 ششهت صهىة اإلاخدذة

ششهت معاهمت غير مذسحت 

- - عبذ هللا ظعذ الذوظشي 

ً . د ششهت معاهمت مذسحت ششهت الجىف للخىمُت الضساعُت سشُذ العٍى

- - صالح سشُذ الششُذ 

 (ظاظيى)الششهت الععىدًت لخذماث العُاساث واإلاعذاث ظلؼان دمحم الحذًثي 

ششهت نهاص لالظدثماس  

 ششهت مجمىعت هجمت اإلاذائً  

ت    ششهت صواًا العلاٍس

  ششهت ملىُت لالظدثماس

ششهت معاهمت مذسحت 

ششهت معاهمت غير مذسحت 

ششهت معاهمت غير مذسحت 

ششهت معاهمت غير مذسحت 

ششهت معاهمت غير مذسحت 

 - -دمحم عبذ الشخمً الشاشذ الحمُذ 

 وضف ألي ضفلت بين اإلاطذس وؾشف ري نالكت -19

ال ًىحذ 

 

مهلىماث جخهلم بؤي أنماٌ أو نلىد جىىن الششهت ؾشفا فيها وفيها أوواهذ فيها مطلحت ألخذ أنػاء مجلغ إداسة اإلاطذس أو  -20

: للشئِغ الخىفُزي أوللمذًش اإلاالي أو ألي شخظ ري نالكت بؤي منهم

علما بإن ششوغ الخعامل ال جخخلف عً .  م، بةحشاء معامالث بُع مع ػشف راث عالكت2016 دٌعمبر 31كامذ الششهت خالٌ العىت اإلاىتهُت في 

ين وال ًىحذ لها مضاًا خاصت ؤو جفظُلُت علما بإهه كذ جم ؤخز اإلاىافلت اإلاعبلت على هزا الخعامل مً كبل . اإلاعامالث مع اإلاذًىين الخجاٍس

. الجمعُت العامت للششهت

: أنػاء مجلغ ؤلاداسة -أ

هىع هىع العالكت الاظم 

الخعامل 

احمالي كُمت 

الخعامل ختى 

31/21/2016 

وعبت الخعامل ختى 

 ملاسهت 31/12/2016

باإلابُعاث لىفغ الفترة 

الشصُذ في 

31/12/2016 

ماظعت سشُذ بً دمحم بً خمذ 

الششُذ لبُع البالظدًُ 

آلذ الي وسثخه ومنهم 

دمحم الششُذ والعُذ /العُذ

صالح الششُذ /

 222,425 %1.2 8,446,875مبُعاث 

 :هباس الخىفُزًين -ب

ت للشئِغ الخىفُزي ؤو هائب الشئِغ الخىفُزي  ال ًىحذ ؤي علذ واهذ الششهت ػشفا فُه وجىحذ ؤو واهذ جىحذ فُه مصلحت حىهٍش

. للعملُاث  ؤو اإلاذًش اإلاالي ؤو ألي شخص ري عالكت بإي منهم
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ميافآث وحهىٍػاث أنػاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىفُزًين وبُان ألي جشجِباث أو اجفاق جىاٌص بمىحبه أخذ أنػاء مجلغ إداسة  -21

 :اإلاطذس أو أخذ هباس الخىفُزًين نً أي ساجب أو حهىٍؼ

ػاث اإلاذفىنت ألنػاء مجلغ ؤلاداسة وهزا هباس الخىفُزًين - أ  :اإلايافآث والخهٍى

 انبُاٌ
اعضاء انًجهظ 

 انخُفُزٍَُ
اعضاء انًجهظ غُش 

 انًغخقهٍُ/ انخُفُزٍَُ 

خًغه يٍ كباس انخُفُزٍَُ 

عهٍ انًكافاث أيًٍ حهقىا 

وانخعىَضاث َضاف انُهى 

انشئُظ انخُفُزٌ وانًذَش 

 انًانٍ

انشواحب وانخعىَضاث وانًضاَا انعُُُت 

 األخشي وانبذالث
600,652 0 2,767,935  

حخص عاو  )انًكافاث انذوسَت وانغُىَت 

 (و2016 و يصشوفت خالل عاو 2015
100,000 600,000 212,127 

700,652 االجًانٍ  600,000  2,980,062  

 

 .لم ًلم ؤي مً ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة ؤو ؤخذ هباس الخىفُزًين بالخىاٌص عً ؤي ميافإة ؤو حعٍىع - ب

 

 أي جشجِباث أو اجفاق جىاٌص بمىحبه أخذ معاهمي اإلاطذس نً أي خلىق في ألاسباحال ًىحذ  -22

 

بُان بلُمت اإلاذفىناث الىكامُت اإلاعخدلت لعذاد أي صواة أوغشائب أو سظىم أو أي معخدلاث أخشي مو وضف مىحض لها  -23

 وبُان أظبابها

االث)اإلابالغ اإلاعخدلت الذفع للجهاث الحيىمُت   2016 (بأالف الٍش

بت الذخل  10,897,553 الضواة وطٍش

 10,897,553 بحمالي اإلابالغ اإلاعخدلت الذفع للجهاث الحيىمُت

بت الذخل ًخص عام   . م2017 م وظىف ًذفع خالٌ 2016اإلابلغ الخاص بالضواة وطٍش

 

 بُان بلُمت أي اظدثماساث أو اخخُاؾُاث أوشئذ إلاطلحت مىقفي الششهت -24

 ًيشإ إلاصلحت مىظفي الششهت ؤي اظدثماساث ؤو بشامج بدخاس وعلُه جلخصش خلىكهم  لذي اإلاصذس على مخصص نهاًت الخذمت ٌم

 .اإلافشوض هظاما

 

 إكشاساث -25

 سجالث الحعاباث ؤعذث بالشيل الصحُذ ( ؤ

 هظام الشكابت الذاخلُت ؤعذ على ؤظغ ظلُمت وهفز بفاعلُت ( ب

 .ال ًىحذ ؤي شً ًزهش في كذسة الششهت على مىاصلت وشاػها ( ث

 

 اإلاهلىماث الىاحب ؤلافطاح ننها بمىحب الئدت خىهمت الششواث  -26

ؤخزث الششهت بالئدت خىهمت الششواث في اإلاملىت العشبُت الععىدًت الصادسة مً مجلغ هُئت العىق اإلاالُت وسبؼها بإهظمت الششهت اإلاعمٌى 

بها والتي حغؼي اإلاخؼلباث واإلاماسظاث الالصمت والتي جشهض في مجملها على خلىق اإلاعاهمين والجمعُت العامت وجدذًذ ألادواس واإلاهام على معخىي 
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كامذ الششهت بىطع الئدت . اإلاعاهمين ومجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىفُزًت وألاػشاف راث الصلت ووطع اإلاعاًير والظىابؽ ألاخشي وبهفارها

خىهمت مخىافلت مع اإلاىاد الىاسدة بالئدت خىهمت الششواث الصادسة مً هُئت ظىق اإلااٌ الععىدًت وكذ وافم مجلغ بداسة الششهت 

خ 16بجلعخه سكم   م على هزه الالئدت وحعذًالتها وجم بكشاس هزه الالئدت مً كبل 11/2/2013 هـ اإلاىافم 1/4/1434 اإلاىعلذة بخاٍس

خ  : هزا وكذ كامذ الششهت بخؼبُم الئدت الحىهمت فُما عذا ما ًلي.  م 4/2013 /10الجمعُت العامت للششهت اإلاىعلذة بخاٍس

خ  2016كامذ الششهت خالٌ الشبع الثالث مً عام  -1  هـ 1437  شىاٌ  13 م وبمىحب جىصُت مجلغ ؤلاداسة في حلعخه اإلاىعلذة بخاٍس

اٌ عً ؤسباح الىصف ألاٌو لعام 43,875,000 م  بخىصَع ؤسباح مشخلُت بلغذ 2016 ًىلُى 18اإلاىافم  اٌ 2016 ٍس  م  بىاكع واخذ ٍس

 مً الىظام ألاظاس ي للششهت 20 مً اإلاادة 6بمىحب البىذ ظعىدي ليل ظهم ورلً وفلا للصالخُاث اإلامىىخت إلاجلغ بداسة الششهت 

شحع ظبب عذم عشض هزا الخىصَع على .وظىف حعشض هزه الخىصَعاث على الجمعُت العامت اللادمت للىظش في اإلاىافلت عليها  هزا ٍو

خ الخىصَع  الجمعُت العامت للششهت هى ؤهه لم حعلذ حمعُت عامت بعذ جاٍس

لم جؼبم الششهت الفلشة د مً اإلاادة العادظت مً الئدت خىهمت الششواث هظشا ألن الششهت لِغ لذيها معلىماث عً اللىائذ  -2

ت التي حعدثمش في ششهت ؤظالن  .وظُاظت الشخصُاث الاعخباٍس

 .لم جؼبم الششهت الفلشة غ مً اإلاادة الثاهُت عشش مً الئدت خىهمت الششواث ألنها ال جىؼبم على ششهت ؤظالن -3

 

ش اإلاداظب اللاهىوي جدفكاث نلى اللىائم اإلاالُت العىىٍتال ي -27  :جػمً جلٍش

 

 :حلغ ؤلاداسة باظدبذاٌ اإلاداظب اللاهىوي كبل اهتهاء الفترة اإلاهين مً أحلهالمجىضُت ال جىحذ   -28

 

  لجىت اإلاشاحهت -29

يلذ لجىت اإلاشاحعت لذوسة مجلغ ؤلاداسة 
ُ
خظمً الجذٌو الخالي بُان بإعظاء لجىت اإلاشاحعت 10/4/2016 والتي بذؤث في الثالثتش  م ٍو

 : م2016والاحخماعاث التي علذث خالٌ عام 

 ؤظماء ألاعظاء
الاحخماع ألاٌو   اإلاىصب

16/1/2016 

الاحخماع الثاوي 

22/2/2016 

الاحخماع الثالث 

17/4/2016 

الاحخماع الشابع 

18/7/2016  

الاحخماع الخامغ 

16/10/2016 
 وعبت الحظىس 

%      100 سئِغ  خالذ دمحم الصلُع

ؼش %      100 عظى  خالذ الخٍى

صالح بً سشُذ 

 الششُذ

%  -  -  60 عظى 

و جخخص لجىت اإلاشاحعت باإلششاف على اإلاشاحعت الذاخلُت بالششهت مً ؤحل الخدلم مً مذي فاعلُتها في جىفُز ألاعماٌ واإلاهماث التي خذدها 

ش اإلاشاحعت الذاخلُت ومخابعت جىفُز  ش مىخىب عً سؤيها وجىصُاتها بشإهه ودساظت جلاٍس مجلغ ؤلاداسة ودساظت هظام الشكابت الذاخلُت ووطع جلٍش

الاحشاءاث الخصحُدُت للملحىظاث الىاسدة فيها والخىصُت إلاجلغ ؤلاداسة بخعُين اإلاداظبين اللاهىهُين وفصلهم وجدذًذ ؤحعابهم مع مشاعاة 

الخإهذ مً اظخلاللُتهم ومخابعت ؤعماٌ اإلاداظبين اللاهىهُين واعخماد ؤي عمل خاسج هؼاق ؤعماٌ اإلاشاحعت التي ًيلفىن بها ؤثىاء كُامهم بإعماٌ 

اإلاشاحعت ودساظت خؼت اإلاشاحعت مع اإلاداظب اللاهىوي وببذاء ملحىظاتها عليها ودساظت ملحىظاث اإلاداظب اللاهىوي على اللىائم اإلاالُت ومخابعت 

ت كبل عشطها على مجلغ ؤلاداسة وببذاء الشؤي والخىصُت في شإنها ودساظت العُاظاث  ما جم في شإنها ودساظت اللىائم اإلاالُت ألاولُت والعىٍى
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شه بلى لجىت اإلاشاحعت عً مذي فاعلُت . اإلاداظبُت اإلاخبعت وببذاء الشؤي والخىصُت إلاجلغ ؤلاداسة في شإنها كام اإلاشاحع الذاخلي للششهت بشفع جلاٍس

.  م2016 احخماعاث خالٌ العام اإلاالي 5هزا وكذ كامذ اللجىت بعلذ عذد . الشكابت الذاخلُت بالششهت

 الشكابت الذاخلُت ( ؤ

ًلش مجلغ بداسة الششهت بإهه جم بعذاد سجالث الحعاباث بالشيل الصحُذ، وال ًىحذ ؤي شً ًزهش بشإن كذسة الششهت على مىاصلت 

عمل بشيل فاعل ومالئم وجلىم .وشاػها، هما ًلش اإلاجلغ بإن هظام الشكابت الذاخلُت ؤعذ على ؤظغ ظلُمت وجم جىفُز بحشاءاجه بفاعلُت َو

لجىت اإلاشاحعت اإلاىبثلت مً مجلغ ؤلاداسة باإلششاف على ؤعماٌ اإلاشاحعت الذاخلُت التي جلىم بشيل دوسي بفدص مذي هفاًت وفاعلُت هظام 

م معخمش لىظام الشكابت الذاخلُت ومذي فاعلُخه إحي رلً طمً ؤهذاف مجلغ ؤلاداسة في . الشكابت الذاخلُت بما ًمىً مً جىفير جلٍى ٍو

الحصٌى على اكخىاع معلٌى عً مذي ظالمت جصمُم وفاعلُت ؤداء هظام الشكابت الذاخلُت بالششهت، خُث كامذ لجىت اإلاشاحعت في هزا العبُل 

 مً اإلاىطىعاث راث الصلت بإعماٌ اللجىت ومنها على ظبُل اإلاثاٌ مشاحعت اللىائم 5وخالٌ العام اإلاالي بعلذ 
ً
 احخماعاث هاكشذ خاللها عذدا

اإلاالُت ومشاحعت وخذاث ألاعماٌ في الششهت، ورلً بدظىس اإلاعاولين في اإلاشاحعت الذاخلُت واللؼاعاث راث العالكت بالششهت، بلى غير رلً 

.  مً اإلاعائل اإلاخعللت بعير العمل في الششهت مً وافت الجىاهب

اإلاشاحهت الذاخلُت  ( ب

وحعاعذ اإلاشاحعت الذاخلُت . اإلاشاحعت الذاخلُت هي وشاغ جإهُذي واظدشاسي مىطىعي ومعخلل بغشض بطافت كُمت وجدعين عملُاث الششهت

م وجدعين فاعلُت بداسة اإلاخاػش، والشكابت، والعملُاث التي ًىؼىي عليها ألاداء الشكابي  الششهت في جدلُم ؤهذافها بخىفير مذخل مىخظم لخلٍى

هزا وكذ هفزث اإلاشاحعت الذاخلُت العذًذ مً عملُاث اإلاشاحعت الذوسٍت والخاصت والترهيز على ألاوشؼت والىظائف راث اإلاخاػش . للششهت

العالُت للعمل على سفع فاعلُت وهفاءة وسبدُت عملُاث الششهت والتي شملذ على ظبُل اإلاثاٌ مشاحعت العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخعللت 

 بإهه جم اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت إلاخابعت معظم ما جظمىخه 
ً
اث وجلىُت اإلاعلىماث ووخذاث ألاعماٌ باإلطافت بلى اللؼاع اإلاالي، علما باإلاشتًر

ش اإلاشاحعت مً مالخظاث بغشض الخدلم مً اجخار ؤلاحشاءاث الخصحُدُت الالصمت بطافت بلى اإلاعاهمت في مشاحعت اللىائم اإلاالُت ألاولُت . جلاٍس

ش لجىت اإلاشاحهتهزا . والنهائُت ت نلى هكام الشكابت الذاخلُت بىاء نلى جلٍش . وال جىحذ مالخكاث حىهٍش

 

:  لجىت الترشُداث واإلايافآث -30

: جخيىن لجىت الترشُداث واإلايافأث مً ألاعظاء الخالُت ؤظمائهم

 – خالذ بً ظعذ الىنهل/ ألاظخار
ً
سئِعا

 – دمحم بً سشُذ الششُذ/ ألاظخار
ً
عظىا

 – دمحم بً عبذ الشخمً الحمُذ / الذهخىس 
ً
عظىا

 

ت مجلغ ؤلاداسة وفلا للعُاظاث واإلاعاًير اإلاعخمذة مع مشاعاة عذم جششُذ ؤي  جلىم لجىت الترشُداث واإلايافأث بالخىصُت بالترشُذ لعظٍى

مت مخلت بالششف وألاماهت  ت كما شخص ظبم بداهخه بجٍش ت لالخخُاحاث اإلاؼلىبت مً اإلاهاساث اإلاىاظبت لعظٍى جلىم اللجىت باإلاشاحعت العىٍى

ت مجلغ ؤلاداسة بما في رلً جدذًذ الىكذ الزي ًلضم ؤن ًخصصه العظى  مجلغ ؤلاداسة وبعذاد وصف لللذساث واإلااهالث اإلاؼلىبت لعظٍى

جلىم اللجىت . ألعماٌ مجلغ ؤلاداسة هما جلىم اللجىت بمشاحعت هُيل مجلغ ؤلاداسة، وسفع الخىصُاث في شإن الخغُيراث التي ًمىً بحشائها

ؤًظا بخدذًذ حىاهب الظعف واللىة في مجلغ ؤلاداسة،واكتراح معالجتها بما ًخفم مع مصلحت الششهت وجلىم اللجىت بالخإهذ بشيل ظىىي مً 

ت مجلغ بداسة ششهت اخشي  وحشخمل مهام اللجىت . اظخلالٌ ألاعظاء اإلاعخللين، وعذم وحىد ؤي حعاسض مصالح برا وان العظى ٌشغل عظٍى
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هزا . ؤًظا على وطع ظُاظاث واضحت إلايافإة ؤعظاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىفُزًين، والاظخعاهت بمعاًير جشجبؽ باألداء في جدذًذ جلً اإلايافإة

ىضح الجذٌو الخالي سجل خظىس الاحخماع.  م2016 خالٌ عام احخماع واخذ وكذ كامذ اللجىت بعلذ   .ٍو

وعبت الحػىس   2016 فبراًش 29 اإلاىطب أظماء ألانػاء

%  100 سئِغ  خالذ بً ظعذ الىنهل/ ألاظخار

%  100 عظى  دمحم بً سشُذ الششُذ/ ألاظخار

ً/ ألاظخار الذهخىس    100% عظى  سشُذ ساشذ عٍى

 

: اللجىت الخىفُزًت -31

: جخيىن اللجىت الخىفُزًت مً ألاعظاء الخالُت ؤظمائهم

 – خالذ ظعذ الىنهل/ ألاظخار
ً
سئِعا

 – دمحم سشُذ الششُذ/ ألاظخار
ً
عظىا

 – عبذ هللا ظعذ الذوظشي / ألاظخار 
ً
عظىا

م عبذ هللا الشامخ       / ألاظخار   – عبذ الىٍش
ً
عظىا

 

خعب الصالخُاث اإلامىىخت لها بىاء على - وجخخص اللجىت الخىفُزًت بمعاعذة مجلغ ؤلاداسة وبداسة الششهت على اجخار اللشاساث الخىفُزًت 

: ورلً لظمان مشوهت ظير العمل واجخار اللشاس في الىكذ اإلاىاظب هما جخخص بما ًلي-  الئدت اللجىت الخىفُزًت

 

  اإلاشاسهت فى وطع ؤلاظتراجُجُت وألاهذاف الشئِعُت للششهت وسفع الخىصُاث بها بلى مجلغ ؤلاداسة. 

  ع الششهت وبجخار اللشاساث بمىحب الصالخُاث اإلافىطت لها  .مشاحعت ومخابعت جىفُز حمُع مشاَس

  شها ش الهُاول الخىظُمُت للششهت واللشاساث التى جظمً ظشعت جىفُزها وجؼٍى  .مخابعت جىفُز وجؼٍى

  ت مع بداسة الششهت وبجخار اللشاساث التى جمىً ؤلاداسة مً وطعها مىطع الخىفُز  .مشاحعت اللىائذ ؤلاداٍس

  ت واإلاالُت والدشغُلُت  واجخار دساظت اإلالترخاث التى جلذمها بداسة الششهت والتى جخعلم بخدلُم ؤغشاض الششهت ؤو بإعمالها ؤلاداٍس

 
ً
ا  اللشاس الزي ًمىً ؤلاداسة الخىفُزًت مً ظشعت الخىفُز ؤو الشفع بلى اإلاجلغ فُما جشاه اللجىت طشوٍس

  بحشاء ؤلاجصاالث مع هباس اإلاعاولين فى الجهاث الحيىمُت و ألاهلُت لخزلُل الصعاب التى حعترض ؤعماٌ الششهت وششح بشامجها

 .للمعاولين 

  مشاحعت الخؼؽ ؤلاظتراجُجُت التى جلترخها بداسة الششهت وببذاء الشؤي فيها. 

  دلم ؤغشاض الششهت فى خذود ألاهظمت واللىائذ واللشاساث الصادسة مً اإلاجلغ  .اللُام بيل ما مً شإهه ؤن ًذفع العمل ٍو

  اللُام باألعماٌ التى ًدُلها اإلاجلغ ؤو سئِغ اإلاجلغ للذساظت ؤو الخىفُز. 
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 م  2016 احخماع خالٌ عام  2 هزا وكذ علذ اللجىت عذد

ل 17 اإلاىطب أظماء ألانػاء وعبت الحػىس  2016  أهخىبش 23   2016 إبٍش

%   100 سئِغ  خالذ بً ظعذ الىنهل/ ألاظخار

%   100 عظى  دمحم بً سشُذ الششُذ/ ألاظخار

%   100 عظى  عبذ هللا ظعذ الذوظشي / ألاظخار

م عبذ هللا الشامخ        / ألاظخار  %   100 عظى عبذ الىٍش

 

 :خؿت الششهت لخؿبُم مهاًير اإلاداظبت الذولُت -32

خ   م اإلابجي على هخاب ظعادة ألامين العام للهُئت الععىدًت للمداظبين اللاهىهُين 25/3/2014باالشاسة الي حعمُم هُئت العىق اإلاالُت  بخاٍس

خ   م اإلاخظمً ؤن مجلغ بداسة الهُئت الععىدًت للمداظبين اللاهىهُين ؤكش جؼبُم معاًير اإلاداظبت الذولُت دفعت واخذة 11/2/2014بخاٍس

 م ؤو بعذه 1/1/2017بعذ اظخىماٌ اعخمادها مً  الهُئت الععىدًت للمداظبين اللاهىهُين على اللىائم اإلاعذة عً فتراث مالُت جبذؤ مً 

 : بىطع الخؼت الخالُت طماها للخدٌى فلذ كامذ الششهت 

 

 .GAP Analysisجدلُل الفشوق بين الىطع الحالي في ظل معاًير اإلاداظبت الععىدًت و الىطع الجذًذ في ظل معاًير اإلاداظبت الذولُت  -1

 .جدذًذ ؤثش الخدٌى على العُاظاث اإلاداظبُت وؤهظمت الحاظب آلالي بالششهت -2

 . وفلا إلاعاًير اإلاداظبت الذولُت1/1/2016بعذاد اللىائم اإلاالُت الافخخاخُت في  -3

ت لعام  -4  . وفلا إلاعاًير اإلاداظبت الذولُت2016بعذاد اللىائم اإلاالُت الفتًر

  م31/12/2016بعذاد اللىائم اإلاالُت للعام اإلاىخهي في  -5

 .جىطُذ ؤثش الخدٌى على الاًظاخاث اإلاخخمت لللىائم اإلاالُت -6

7-  ٌ بُت لالداسة اإلاالُت عً عملُت الخدى  .علذ حلعاث جذٍس

 

ش ورلً طماها لبذء الخؼبُم في اإلاىعذ اإلادذد مً كبل هُئت العىق  خ بعذاد هزا الخلٍش هزا وكذ جم الاهتهاء مً الىلاغ الخالُت ختى جاٍس

: اإلاالُت

 

خ  -1  م وجم اعخمادها مً مجلغ بداسة 28/11/2016 كامذ الششهت بىطع العُاظاث اإلاداظبُت والتي جم الاهتهاء مً بعذادها بخاٍس

خ   . م1/1/2017 م على ؤن ًبذؤ جؼبُلها مً 29/12/2016الششهت  بخاٍس

 . م وفلا إلاعاًير اإلاداظبت الذولُت1/1/2016جم بعذاد اللىائم اإلاالُت الافخخاخُت في  -2

 . م وفلا إلاعاًير اإلاداظبت الذولُت2016جم بعذاد اللىائم اإلاالُت لألسباع مً ألاٌو الي الثالث مً عام  -3

ت على الششهت بثش جؼبُم معاًير اإلاداظبت الذولُت -4  .ال جىحذ آثاس حىهٍش

 .ال جىحذ ؤي معىكاث كذ جاثش في ملذسة الششهت على بعذاد كىائمها اإلاالُت وفم معاًير اإلاداظبت الذولُت -5

م ، وفم معاًير اإلاداظبت الذولُت خالٌ الفترة الىظامُت اإلادذدة 2017الششهت حاهضة إلعذاد كىائمها اإلاالُت للشبع ألاٌو مً عام  -6

. بمشِئت هللا
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  أخشي  -33

 لم ًلم مجلغ الاداسة خالٌ العام ببُع علاساث الششهت ؤو سهنها  -1

اٌ ورلً في خذود العلؼاث اإلاخىلت له 24,762 م بلغذ 2016كام مجلغ ؤلاداسة بةعذام بعع الذًىن خالٌ عام  -2  .ٍس

اٌ خالٌ عام   44,800فشطذ على الششهت غشاماث مً حهاث خيىمُت شيلذ في مجملها مبلغ   -3  م خُث بلغذ الغشاماث  مً 2016 ٍس

اٌ و مً وصاسة الشئىن البلذًت واللشوٍت  مبلغ  11,300اإلاشوس مبلغ  اٌ 32,000ٍس اٌ 1,500و مً وصاسة العمل مبلغ   ٍس  .ٍس

ظاث مدذدة اإلاذة -4 ت الداسة ؤعماٌ الششهت اإلاخخلفت مع العلم بإن هزه الخفٍى ظاث طشوٍس  .كام مجلغ ؤلاداسة باصذاس جفٍى

ب الشباب الععىدي بالخيعُم مع  -5 ظعُا مً الششهت لخىػين الىظائف والاظدثماس في اليادس الععىدي فلذ كامذ الششهت بخىظُف وجذٍس

 الجهاث الحيىمُت اإلاخخلفت

. 

مجلغ ؤلاداسة 
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