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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

ِحيِم  ْحمِن السَّ  ِبْظِم هللِا السَّ
 

 الععىدًت الاجفاالثالعادة معاهمي ؼشهت 

 :الظالم ُلي١م وزحمة هللا وبس٠اثه ، وبِد
ة  الاثـاالت  الظِىدية  ة)ثؤطظد ػٟس ام   بـ٘تها(  الؼٟس ة مظااىمة طاِىدية بمى امل املسطاىم املل٢ا  ٛز ػٟس

الااااري ٛطاااال  بحعىياااا  ٛواااااَ ال ااااٚ  وال اااااثٙ ( م0776أبسياااا    00املىاٗااااٝ )ىااااا 0206ذو الدجااااة  02بحااااازي   53/م

ماّ متحلاٙ م٢ىتاثاه وام٢اتياثاه ال٘نياة ( “ٛوااَ الاثـااالت”يؼااز الياه ٗيماا بِاد باا )باىشازة ال اٚ  وال  ياد وال ااثٙ 

اام  وإلادازيااة ا اا   لٜااساز مجلااع الااىشزا  ٛز
ر
ة، وهاٜااا أبسياا   02املىاٗااٝ )ىااا 0206ذو الدجااة   05بحااازي   005الؼااٟس

ة  طا االي ( م0776 ااة بال٢اماا  (. النٌااام  طا االي)الااري اُحمااد تٌااام الؼااٟس ة هاام حينااه مملٟى ااد ٠اتااد الؼااٟس ٛو

اام (. الخ٢ىمااة)لخ٢ىمااة اململ١ااة الِسبيااة الظااِىدية  ىااا 0205ز اامل  0بحااازي   050وبمى اامل ٛااساز مجلااع الااىشزا  ٛز

 . من أط م ا% 52، ٛامد الخ٢ىمة ببيّ (م0220طبحم    7املىاٗٝ )

د  ح  اادمات الاثـااالت ُاا  توااٚ اململ١اة الِسبياة الظاِىدية ٛو ة ُمل اا بحاٗى معاسم  4هام ( اململ١اة)بدأت الؼاٟس

ام (. م0776مايى  0املىاٗٝ )ىا 0207 ة ُاا  لاجل ا الحجاازي ٛز ة مظااىمة  0202032047وحـلد الؼاٟس ٟؼاٟس

ة هااااام مديناااااة (. م0776يىتياااااى  07املىاٗاااااٝ )ىاااااا 0207زباااااايّ  و٤   2طاااااِىدية بحاااااازي   اااااص الستة ااااالي للؼاااااٟس ويٜاااااّ املٟس

ة جِٖس مجحمِاة، باا و  .السياق ة اطخثمازات متحل٘ة هم ػس٠ات ثابِة وشميلة ومؼازيّ مؼتٟ  اة"للؼٟس ". املجمُى

 :ث٘اؿي  ىرو الاطخثمازات ٠الحا م

 عبت امللىيتو اظم الؽشهت

 %111 اململىت العشبيت الععىدًت -(أٌو هذ ) الؽشهت العشبيت لخذماث الاهترهذ والاجفاالث املدذودة 

 %111 اململىت العشبيت الععىدًت -ؼشهت الاجفاالث لالظدثماس الخجاسي املدذودة 

 %111 مملىت البدشيً –  (م. ب. م. ػ( )VIVA)إط حي س ي البدشيً 

 %51 مملىت البدشيً –( م. ب. م. ػ)لعالم الشكمي اللاضمت ؼشهت الخليج لل 

 %26 دولت الىىيذ  –(م .ن.م.ػ( ) VIVA)ؼشهت الاجفاالث الىىيديت 

 %51 دولت اهذوهيعيا –( AXIS)ؼشهت إن حي إط 

 %35 دولت إلاماساث العشبيت املخدذة –ؼشهت أوجيه لالجفاالث املدذودة 

ا –اضمت مجمىلعت ضيىاسياهج جي إط إم الل  %25 ماليًز

 %51 اململىت العشبيت الععىدًت –الؽشهت العشبيت للىىاضل البدشيت املدذودة 

 %36.66 اململىت العشبيت الععىدًت –( لعشبعاث)املؤظعت العشبيت لالجفاالث الفمائيت 

 %51 اململىت العشبيت الععىدًت –ؼشهت مشاهض الاجفاٌ 



  

 

3 
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ااااة هاااام  ح  طلظاااالة ماااان ااااادمات الاثـااااا٤ جؼاااام  ااااادمات ال اااااثٙ الجااااىا٤ ثحمثاااا    ؼااااوة الستةظااااة للمجمُى ثااااٗى

وااااادمات ال ااااثٙ الثابااااد معليااااة ودااليااااة ودولياااة وااااادمات املِويااااات ٟنٜاااا  الاياتااااات ( الجيااا  الثااااا   والثالاااا )

 .والخوىن املئ سة وادمات إلاتت تد

ة أه يٜاااادم للمظاااااىمحه ال١ااااسام الحٜسيااااس الظاااانىي ُاااان أدا  الؼااااو  ة، وتحاااااتم أُمال ااااا يظااااس مجلااااع ادازة الؼااااٟس ٟس

ة هام متحلاٙ أو اه أ ؼاوتها، ويٌ اس دوزىاا هام 0202للِام املاا م  م ، الاري ي١ِاع الحواىز املظاحمس هام أدا  الؼاٟس

جِصيااااص وثوااااىيس ٛواااااَ الاثـاااااالت هاااام اململ١ااااة الِسبيااااة الظااااِىدية بمااااا يتاااادم املجحمااااّ الظااااِىدي ويعٜااااٝ اوااااى 

 .اد الىهني ويعٜٝ ُىاتد مجصية ملظاىميها الحنمية الىهنية ويظاىم ب٘اُلية هم جِصيص الاٛحـ

 

يما يام ملخف ُن  ة دا  الخؼٔيام واملا م وأ ؼوة و ٗو  :م0202اال٤ ُام  ادازة الؼٟس

 

 
ا
 م2111أداء وأوؽىت الؽشهت خالٌ العام املالي : أوال

 ألاداء الدؽغيلي - أ

  الععىدًت الاجفاالثؼشهت  -1

 خذماث كىاع ألافشاد 

 ُا  مدي اىحمام ا 
ر
حز ُا  دزاطةثؤٟيدا  بالِناية بِمالئها والِم  ُا  ثٜديم ما يسكيهم من اال٤ التٟ 

ااتهم اململ١ة ُا  مظحىي " الجىا٤"لخدمات ال اثٙ املعمى٤ ُحاازىا املؼٔ   و٤ با و  اححيا اتهم و ثلاية ٓز

ة ٜٗد ُصشت ، هم املنوٜة الاثـاالتوأٟ   مؼٔ  مح٢ام  لخدمات  الِسبية الظِىدية  التالاثـاػٟس

ة  ملىاٟاةالظِىدية بنيتها  جٔو  الؼا١ة التي حي  ، وثنَى الخدمات املٜدمةالازث٘اَ ال١اح  هم حجم الخٟس

وجِم  ُا  أٟث  من تواٚ من الوٚس واملناهٝ املؤىىلة بالظ٢اه، % 77جِم  ُا  الجيلحه الثا   والثال  

ة وللحٔلمل   دُم ا ألحدذهم طاُات الرزوة، اكاٗة ا   الااحناٛات ُا  ثسددي ملصيد من الا ظيابية هم الخٟس

ة تٜ  بياتات هم ىرا املجا٤ من اال٤ ػا١ة الجي  الثال  املوىز  ة طُس  الاثـاالتحي  جِح   ػٟس

ة  والِم   ازي مدينة،  03هم أٟث  من وهم املنوٜة ذ /بد ميجا 20ثـ  ا   الظِىدية أو٤ مؼٔ  يولٝ طُس

ات، وثسثاى ٠اٗة ػا٢ات الجىا٤  ١ة الِسبية الظِىديةاململبؼ٢  مخظاَز لحٔوية ٠اٗة مناهٝ  بهرو الظُس

جِح    ٟ   طِة هم املنوٜة و حدذ من حي  الحٜنية وذل٣  "Soft Switch "ُمالٛة  والثابد بمٜاطم

ة من اال٤ ػا٢ات  ي  املظحٜا  إلاطت اثيجاتوالٛا من  والتي طٖى  "NGN"يه الخديثة التي ثخاِ ا الؼٟس
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ة جِو   ثٜديم ا اال من اال٤ الٜدزة ُا  ثٜديم ادمات حديثه مح٢املة ال يم١ن الظِىدية  الاثـاالتػٟس

 .مؼٔ  مح٢ام 

 ححهم، هم 0227ُن الِام الظابٝ  %02ازثّ٘ ُدد ُمال  الجىا٤ بنظاة ٜٗد وتخيجة لحل٣ الج ىد املارولة 

ة اطحمست  الازثٜا  ا   هدٖ التي ت   الِمال ثوىيس بسامم املعاٌٗة ُاهم ثن٘ير و الظِىدية  الاثـاالتػٟس

ثٜديم الِديد من الااٛات ثم ح ية  رزي هم ال ي٢لة الخظِ إلحداذ جٔيح   و . واملعاٌٗة ُليهممال  الِبسكا 

ثت٘يم أطِاز الجىا٤ امل٘ىثس ُن هسيٝ اهالٚ الااٛات امل٘ىثسة والِسوق والخدمات الجديدة، ومنها 

ح  ( يسوبلعش  –شيسو  –ايصي بلع  –ايصي )الجديدة  م٘حاح  –م٘حاح  ؿدٛا   –م٘حاح السطات  )وم٘اثيح الحٗى

ح  ُسق ثٜديم ، ٟما ثم (م٘حاح تادي٣ –الدو م  حه هم م٘اثيح الحٗى ااؾ بم٘اثيح يخيح للِمال  ٓح  املؼتٟ 

 ملدة ػ س ثجسبتها
ر
  .مجاتا

ا  ؿِ ى  لجِ  الحىاؿ  مّ    مامباالىح" طىا"  ُمال  ٜٗد حٌ" طىا"مظاٝ الدّٗ الجىا٤ يد ُمال  ُو

س وأأ ٛاز  هم  ميّ دو٤ الِالمو  هد ٛدمحي  ، ط  ٗو الِديد من الخدمات والِسوق املاح١سة  الؼٟس

الجديدة " 03طىا "ثٜديم ػسيعة منها ، مىاؿلة برل٣ ادماتها املناٗظة والحت٘يلات الٜيمة اال٤ الِام

ثٜديم ادمة اُادة الصخن ُ   ال اثٙ املـسهم للِمال  ٟما ثم ، مّ زؿيد مجا  "  3G " بحٜنية الجي  الثال 

ادة الصخن بؤيظس الوٚس وبتيازات محِددة    ادمة ثعىي  ، اكاٗة الحِصيص وثنىيّ الٜنىات املحاحة إُل

ثعىي  ماالٕ مالية معددة مظاٜا من أزؿدة  ”طىا“مظاٝ الدّٗ لِمال  الجىا٤  السؿيد الدو م التي ثخيح

اململ١ة الِسبية أىاليهم وأؿدٛائهم هم دو٤ أاسي ُ   ُدد من املؼٔلحه الدوليحه اازج  ىالات   ىالتهم ا  

ة والجديس بالرٟس أه ادمة ثعىي  السؿيد الدو م ثٜدم حـسيا من . الظِىدية الظِىدية  الاثـاالتػٟس

زده، مـس، ال ند،    تدوتةظيا، طح الت٢ا، باٟظحاه،اال٘لاحه، : وجِم  حاليا مّ مؼٔلحه هم رماه دو٤ هم

ٟما ثم بنجالدغ، ٟما أه ىرو الخدمة جِد  و   من تُى ا ُا  مظحىي منوٜة الخليم والؼٚس  وطى، 

ح  تٜان بيّ  ديدة وماح١سة  طاىم هم ثٜلي  تٜ٘ات مما ال١  ي طىا و٠ىي٣ تد هم املحا س بواٛات  صخنلثٗى

ة ثـنيّ وثىشيّ الاواٛات الِادية   .لظِىدية هم الخ٘اي ُا  الاةئةا الاثـاالتودُم   ىد ػٟس

ة أطِاز الحجىا٤ الدو م من أه  ٟما س و ٗل  هم املنوٜة مٜازتة باٜية هم الظِىدية  الاثـاالتػٟس  ٗو

ثمحد لخؼم  السطات  مىحدة ومت٘لة للم٢املات الـادزة ، حي  يحم ثوايٝ جظِح ة آلااسين املؼٔلحه

رل٣ ثٜديم ادمة الاتت تد ة الاثـاالت الظِىدية ىرا و٠اتد ، أرنا  الحجىا٤ النـية الٜـح ة ٟو ٛد ػٟس

دولة حى٤  72أٟث  من ٛدمد ادمة اطحٜاا٤ امل٢املات أرنا  الحجىا٤ لجميّ ُمال  الجىا٤ امل٘ىثس مجاتا هم 

ا   ميّ الؼا٢ات املؼٔلة هم ثل٣ الدو٤ دوه اطحثنا  ،الِالم د ت٘ظه ثم ثت٘يم وثىحيد ، ُو وهم الٛى

ا   ميّ الؼا٢ات  ولة حى٤ الِالمد 22دٛيٜة هم / ىللة  33امل٢املات أرنا  الحجىا٤ ا م أطِاز اطحٜاا٤  ُو
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لخظح١م  برل٣ ػا١ة الحجىا٤ الدو م املىحدة الؼاملة ، "طىا"مظاٝ الدّٗ ادمات الجىا٤ لجميّ ُمال  

 .وثن٘سد بحٜديم أٗل   طِاز هم امل٢املات الىازدة والـادزة ُند الحجىا٤ الدو م

 أدز إلاػازة ثجو 
ر
ة ا   يلا ثمحل٣ أٟ   ػا١ة للسطات  والتي ثـ  هاٛتها ا   أٟث  الظِىدية  الاثـاالتأه ػٟس

طاُة من اال٤ ػا١ة  02 ألٙ زطالة تـية بالثاتياااة مما يخيح ازطا٤ ملياز وتـٙ امللياز زطاااالة هم 05من 

ة من اادمة  022الٛة، ىرا باإلكاٗة ا   أٟث  من الِم الاثـاالت لخدمات امللاٗة التي ثٜدم ا الؼٟس

  .وبظِات ُاليه

ة وجِد  الظِىدية من أٟ   الؼس٠ات ُا  مظحىي الؼٚس  وطى هم ابسام الاث٘اٛيات الدولية  الاثـاالتػٟس

اث٘اٛية بؼؤه الحجىا٤ الدو م أبسمتها مّ ػس٠ات دولية متحل٘ة ثخنَى ما بحه  0022 بامحالٟ ا ألٟث  من

مظاٝ الدّٗ ات الجىا٤ واث٘اٛيات ااؿة بحجىا٤ ادم دمة ثجىا٤ الاواٛات امل٘ىثسةاث٘اٛيات ااؿة بت

ادمة ثجىا٤  ىا٤ تد،  ، وامل٢املات الدولية املستية، ُالوة ُا  اث٘اٛيات ادمتي ثجىا٤ الجي  الثال ”طىا“

 .اكاٗة لخدمة زطات  الىطاتى الدولية

د أثاحد  ة ٛو لِمالئها ازطا٤ زطات  وطاتى  مل١ة الِسبية الظِىديةباملوألو٤ مسة الظِىدية  الاثـاالتػٟس

ٟيلىبايد والتي ثدُم ا بِم أ  صة الجىا٤ الخديثة وبن٘ع ٛيمة  422 بظِات ثـ  ا   "MMS"محِددة 

أٟث  ذ٠ا ر ُن  "SMS"السطالة الخالية وبال زطىم اكاٗية، ٟما ٠اتد طااٛة هم  ِ  السطات  النـية الٜـح ة 

  ام٢اتية الحع١م الحام بمعحىي السطات  النـية للِمال طات  الرٟية التي ثخيح هسيٝ اهالٚ ادمة الس 
ر
، مجاتا

نهم من ازطا٤ زطات  " زطات  بال حدود"ٟما ثم ثٜديم ُسق ممحز 
ّ
لِمال  الؼساتح مظاٜة الدّٗ والري يم١

  الاثـاالتحدود داا  ػا١ة  تـية وبال
ر
 .الظِىدية يىميا

سا ة ال  يد الال١ت و   وازطا٤ واطحٜاا٤ السطات  الٜـح ة وملنح الِمال  زاحة ثامة هم ث ـ٘ح الاتت تد ٛو

طِاز ٓح  ؤبنجاح ٟاح  وبلِمال  الجىا٤ " ٠ىي٣ تد"وثعمي  املل٘ات ب٢  ط ىلة وُيظس ٜٗد ثم اهالٚ باٛة 

وذل٣ الاػت اٞ هم باٛة ٠ىي٣ تد امل٘حىحة، " طىا"مظاٝ الدّٗ لِمال  الجىا٤ الااٛه مظاىٛة، ٟما ثخيح 

ة   اش ، لظاُة واحدة أو يىم واحد حظمل الخا ة الخاؾ بتدمة " ٠ىي٣ واي ٗاي زاوثس"ٟما أهلٜد الؼٟس

 52ألٟث  من الاثـا٤ باإلتت تد لحه الجديدة محِددة الاطحتدامات، حي  يخيح الج اش الجديد إلاتت تد بُع 

اطحجابة للولمل " واي ٗاي زاوثس ٠ىي٣"مظحتدم هم ت٘ع اللخٌة وبؼسيعة اتت تد واحدة، ويؤج  هسح   اش 

سة لدي الؼس٠ات املؼٔلة هم املنوٜة لةظ   اطحتدامه من احدذ الا  صة املتزايد ُا  إلاتت تد ٠ىته يِد  املحٗى

ة هم اطحتدام الاتت تد وثااد٤ املل٘ات والوااُة   .ث٢ىين ػا١ة داالية الطل١ية هم املجز٤ أو هم الِم  للمؼاٟز

يما يتف الخدمات إلا  ة  أٟدتٜٗد كاٗية، ٗو ُا  مىاٟاتها  م0202الظِىدية اال٤ الِام  الاثـاالتػٟس

 ٗيما يحِلٝ بىطات  الحىاؿ  الا حماعم 
ر
لِملية الحوىز الري يؼ دو ُالم الحٜنية بؼ٢  مظحمس اـىؿا
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

ة  ة، حي  جِد ػٟس ي الراململ١ة الِسبية الظِىدية الظِىدية املؼٔ  الىحيد ُا  مظحىي  الاثـاالتاملحنُى

املىّٛ  ٟث  ػ سة ُا  مظحىي  "Facebook" الح٘اُلية وال٘سيدة بالحِاوه مّ" ٗةع بٞى شيسو "يٜدم ادمة 

ُا  الجىا٤ لحمث  تٜلة ىامة من " Facebook"زطات  مىّٛ الحىاؿ  الا حماعم  ، ٟما ثم اهالٚ ادمةالِالم

ة  املٜدمة للِمال  ب  ُا  مظحىي  الظِىدية لةع ٜٗى ُا  مظحىي الحٜنية و ىدة الخدمة الاثـاالتػٟس

ٟما ثم ما ثعدره من ثؤرح  مااػس ُا  ُملية الحىاؿ  الا حماعم ملا يصيد ُن مليى   مظحتدم هم الظِىدية، 

 .اليها الحٜنية هم الِالموالري يِح   من أحدذ ال  امم التي ثىؿلد " Me2"ثٜديم بستامم املمث  الصخصلي 

 
ر
ازطا٤ للِمال  والتي ثخيح اململ١ة الِسبية الظِىدية وألو٤ مسة هم " ت ثىيزطات  "اهالٚ ادمة وثم ايلا

ّ الِالمي  وثم ، "SMS" ُ   السطات  النـية الٜـح ة" Twitter"السطات  وثلٜ  إلاػِازات الىازدة ل م ُا  املٛى

يا  معدودة ملدة  مجاتا وبظِة بياتات ٓح  " Nokia Messaging"اهالٚ ادمة ال  يد الال١ت و   ُا   ىالات تٟى

ة ، أزبِة أػ س امد الؼٟس ميا " ؿدي"اـيـا للم معحىيات م١حاة  "ؿدي"هالٚ مىّٛ ادمة ببٛو ٛز

أه ُدد الِمال  ا   ليحم١ن الِمال  من ااحياز النٔمات امل٘للة وكاى املىاُيد املناطاة لخؼٔيل ا، ويؼاز 

حه بتدمة  ة يّ ثٛىٟما ثم ، ُمي  أزبِة ماليحهٛد ثجاوش  "ؿدي"املؼتٟ   "٠اطاح ط٢  ال "اث٘اٛية مّ ػٟس

اململ١ة الساتدة هم مجا٤ ثؤمحه حلى٤ ادازة املعحىي، لحٜديم ادمات أمنية محنٜلة ملظحتدم  الجىا٤ الر٠  هم 

 .الِسبية الظِىدية

يّ وباإل  ة كاٗة ا   ذل٣ ٜٗد ثم ثٛى اُداد الحج حزات  وثمااؿة بؤ  صة آلاي ٗىه " Apple"اث٘اٛية مّ ػٟس

ثم  ثٜديم احدذ واؿٔس ، ٟما الجي  السابّ" iPhone 4"هالٚ ُدة باٛات ماح١سة لحٜديم ا مّ   اش ة إل الالشم

بؼ٢  حـسي وطِس مناٗع هم الِسبية الظِىدية  ألو٤ مسة باململ١ة" Blackberry Pearl 3G - بالٞ بح ي "  اش 

، ٟما ثم الخدمات وبؤٗل   طِاز ق الجديد لحٜديم أز" Blackberry Torch 9800 -بالٞ بح ي "حينه و  اش 

 
ر
 تٌمةأبؤحدذ  "HTC-HD7"،   اشالِسبية الظِىدية ثٜديم الا  صة الرٟية وألو٤ مسة هم اململ١ةايلا

"Windows 7 " من"Microsoft"  رل٣  بؼ٢  حـسي من  "Galaxy Tab"أحدذ   اش محوىز ثٜديم ٟو

"Samsung " ة ماليحه ُمي   ةٟث  من امظأالِمال   دبلٕ ُد هم ادمات املعحىي حي لححىاؿ  زيادة الؼٟس

 .لحـاح من أٟ   مؼٔام ادمات املعحىي هم املنوٜة ومن السواد هم مجا٤ الخدمات الراثية للمعحىي 

  

 خذماث اللىاع العىني 

ة تجخد  ا   الِـس الجديد والري يحم ٗيه ثٜديم  الستةظةبتدماتها تحٜا٤ باال  الظِىدية الاثـاالتػٟس

،  مس الري م١نها من ثـدز ٛاتمة الؼس٠ات النواٚ الِسيمال اثٙ و مجا٤ هم دة ومح٢املة ادمات محِد

كمن ٛاتمة أٟ   الدو٤ التي اململ١ة الِسبية الظِىدية املٜدمة لخدمات الاتت تد هم املنوٜة وجِصيص وكّ 
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 هم ادمات الاتت تد
ر
 ٟاح ا

ر
ة هم من اال٤ ه٘سة ىاتلة وتٜلة " النواٚ الِسيم" جؼ د تمىا ية أحدرتها الؼٟس تُى

ة اال٤ الِام  الاثـاالتػا٢ات  م ثوىزا منٜوّ النٌح  طىا  هم تمى ُدد ُمال  0202حي  ػ دت الؼٟس

ة هم متحلٙ الخدمات الظل١ية والالطل١ية،  ة الاياتات املحاادلة من ٛا  ُمال  الؼٟس النواٚ الِسيم أو حٟس

ة الاياتات املحاادلة بنظاة  ٜٗد ثح ابايد يىميا  05032 م ا   أٟث  من0202بنهاية ُام % 67ازثّ٘ حجم حٟس

حىا م ا    "طل٢  والطل٢ "النواٚ الِسيم م، ووؿ  ُدد ُمال  0227ُام  ثح ابايد هم جهاية 402مٜازتة با 

ح  ادمات ، مليىه ُمي  5.3  . مىّٛ 0222 هم أٟث  من" الىاي ٗاي"باإلكاٗة ا   ثٗى

د بادزت  ة ىرا ٛو ُ   ادمة باململ١ة الِسبية الظِىدية ببهالٚ أو٤ باٛة اتت تد الظِىدية  الاثـاالتػٟس

ات إلاتت تد هم املناش٤  "FTTH" لياٖ الاـسية املجزلية  س لِمالئها أُا  طُس من  ،ذ/دميجا ب 022التي ثٗى

ات ُالي"  لياٖ الاـسية" اال٤ زبى مجز٤ الِمي  ب٢ىاب  ػا١ة  الخديثة واملحوىزة التي ثعم  طُس
ر
ة  دا

٘ا ة ُالية باُحاازىا أٗل  ثٜنيات ال  ودباتد هم الِالم  .وثٜدم ادمات إلاتت تد بجىدة ٟو

التي ثخيح مؼاىدة  "IP"ُن هسيٝ اطحتدام ثٜنية " اتِڤجن" اهالٚ ادمة الحل٘صيىه الح٘اُام املوّىز ٟما ثم 

أٗالم الظةنما الِسبية والِاملية و ٛنىات ثل٘صيىتية ٗلاتية، بسامم زياكية ورٜاٗية، أحدذ ) املعحىي املسث 

، "HD"بوسيٜة ث٘اُلية زاثِة ُا  ػاػة   اش الحل٘صيىه بجىدة ووكىح ُاليححه  (الِديد من الخدمات  اسي 

ة ثـ  حت  باإلكاٗة ا   م٢املات مجاتية م٘حىحة من ال اثٙ واتت تد  ، ٟما ذ/بد ميجا 02ٓح  معدود بظُس

ة هسحد  من اال٤ اػت اٞ ػ سي رابد وهم ثجمّ  " ىد بلعو بسودباتد  ىد "اٛة بالظِىدية  الاثـاالتػٟس

اطحتدام الِمي  من ثم١ن التي " بسودباتد مِاٞ"باٛة ، و ات الـىثية وادمات النواٚ الِسيمالخدم

ح  ُ   "  ىا٤ تد"، ومثيلتها بالجىا٤ ادمات النواٚ الِسيم بال اثٙ الخدمات ل م داا   باٛة مىحدة لحٗى

 حٌي،  هاملجز٤ وااز 
ر
ة ال٘سيدة التي أهلٜتها " باتد  ىداٟع " د باٛةوهم ىرا إلاهاز ايلا  الاثـاالتػٟس

٠ىجها ، الظِىدية لحنلم ا   ُاتلة باٛات  ىد ببٛاا٤ ٟاح ، وتالد أُا  مظحىيات زكا الِمال  هم شمن ٛيا لي

ة اتت تد حٜيٜية و  س طُس ات دولية مت٘لة للالد مّ م٢املات معلية م٘حىحة وبال حدود، وم٢امل ُاليةثٗى

مي  ىا٤ % 03امل٘ل  باإلكاٗة ا   حـى٤ الِمال  ُا  اـم ٛدزو   .ُا  ث٢ل٘ة امل٢املات لٛس

 ُا  مىاؿلة النجاحات والحوىيس ُا  متحلٙ و٠  ىرا 
ر
ال اثٙ ؿِدة والاطحمساز هم ٛيادة ادمات   ثؤٟيدا

سة بؼا٢اتها املح٢املةمن اال٤ جسخح   باململ١ة الِسبية الظِىديةالنواٚ الِسيم و  ُ    إلام٢اتات ال اتلة املحٗى

ة ل ٟيلىمت  635222ػا١ة ألياٖ بـسية هم  ٟ   هم املنوٜة حي  يصيد هىل ا ُن  يحمحّ بها ُمال  الؼٟس

 .أينما هلاىىا وبؤطِاز مناطاة و  ىدة ُالية ىىاويظحتدم
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

 ٌخذماث كىاع ألالعما 

ة   من ػٟس
ر
ص حى٤ الِمال  من ٟ  يات املئطظاتالظِىدية ُا   الاثـاالتطِيا  ثوايٝ اطت اثيجيات الحمٟس

ة الخ٢ىمية والاٛحـادية والاطخثمازية والتي ؿممد " أُما٤ تد"الظِىدية ادمة  الاثـاالت، اهلٜد ػٟس

ح  ادمة اتت تد مح٢املة وطسيِة ثٜىم بسبى ػا١ة ٗسوَ املنؼؤة مّ بِل ا الاِم، باإلكاٗة ا    لحٗى

ات ُالية ثـ  حت  اطحلاٗة املىاّٛ  ذ، /ميجابد 02ُا  الاتت تد وال  يد الال١ت و   والدُم ال٘ني، بظُس

ما٤ بؤحدذ ادمات الاثـا٤ والخلى٤ الحٜنية ُالية  وذل٣ كمن   ىدىاا الخثةثة املارولة لدُم منؼئات ُ 

ي، وا ؼا  ال  يد ثخيح الخدمة ام٢اتية جسجي  مىاّٛ املنؼؤة كمن النواٚ الِالمي أو الظِىدٟما الجىدة، 

ملية الحىاؿ ، لححم١ن برل٣ من  ما٤ من ازطا٤ واطحٜاا٤ ُو الال١ت و   لإلطحتدامات الِامة والخاؿة باأُل

ّ ال١٘ا ة، وشيادة  ثٜديم  ملة من الخدمات والخلى٤ الاثـالية ُالية الحٜنية والجىدة، التي جِم  ُا  ٗز

ما٤ هم اململ١ة  .والازثٜا  بها تعى مصيد من الحوىز والنمىلظِىدية الِسبية ا إلاتحا ية لٜواُات ُ 

ة أحدرد ٟما  ٘صة ٟاح ة هم ادمات الؼٟس ية ٛو وثٜنيات النواٚ الِسيم املٜدمة لِمالئها  الاثـاالتتٜلة تُى

ما٤ ُ   زبى ػا١تي الاياتات  واُات ُ  وػا١ة " MPLS"من ٟ  يات املئطظات من الٜواُات الخ٢ىمية ٛو

"GSM" ، م اهالٚ الِديد من الخدمات املدمجة مث  ادمة الـساٖ املحنٜ  أط م همما"Mobile ATM "

اات لٜواَ الِما٤ وادمة ثخاّ " Mobile IPVPN"والداتسة املحنٜلة   Corporate" وادمة" Business AVL"املٟس

APN"  حٜيٜية للِمال 
ر
ح ىا من الخدمات التي جؼ٢  حلىال ة ، ٓو ن اال٤ الظِىدية م الاثـاالتوتهدٖ ػٟس

ح  أُا  مظحىي ادمة للِمال  وثٜديم  ُملية زبى الؼا١ححه ا   ث١سيع ٠اٗة ٛدزاتها وام٢اتياتها الحٜنية لحٗى

الِديد من الخدمات الاثـالية التي ثصيد من ٛدزتهم ُا  الازثٜا  بمظحىي طح  الِم  داا  منؼئاتهم 

حمادية، ومىاٟاة ا ٝ أُا  دز ات  دا  والُا  الاثـاالتلخا ة امللخة التي يؼ دىا طٚى والخ٘اي ُليه ٗو

س الاثـا٤ الِ٘ا٤ باململ١ة الِسبية الظِىدية  .ا   أحدذ الحٜنيات التي ثٗى

ة أهلٜد ٟما  ما٤ ٟتوة جظِح ية  ديدة، بعي   والتي ثٜدم لٜواَ" Flex"ادمة  ىا٤ أُما٤ الؼٟس  ُ

٘  املنؼؤة من الحىاؿ  ٗيما بينهم والخـى٤ ُا  أُا   ظاة ثت٘يم مٜازتة بالخوى الخظِح ية  ثم١ن مًى

ح ىا من  اسي، باإلكاٗة ا   ام٢اتية الاثـا٤ دااليا وااز يا وازطا٤ السطات  الن ـية والىطاتى ٓو

 .املمحزات

د  ة الاثـاالت الظِىدية ٟسطد ٛو لدُم ُمالئها من الٜواُات الاٛحـادية الطخمة التي  ا  ىدىاػٟس

ة ثٜديم املالىهني وثدّٗ مظح ة الحنمية تعى جِم  ُا  الازثٜا  باالٛحـاد  صيد من الحوىز، حي  ثىلد الؼٟس

٠اه من ، اململ١ة الِسبية الظِىديةي هم وبنا  الؼا٢ات املحوىزة للِديد من املؼازيّ ال١    الاثـاالتادمات 

واز املؼاُس املٜدطة، و امِة املل٣ ُاد هللا ص املل٣ ُاد هللا املا م بالسياق، ٛو للِلىم  أبسشىا مٟس
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

ح ىا من املؼازيّ ولية ملدينة املل٣ ُادهللا الاٛحـادية ملسحلة   واوالح١نىلى يا، وأبساج الِليا  ال امة ٓو

 .والخيىية

 

  الىىاكل واملؽغلين كىاع 

ؼسوه   ُامامظة ُو
ر
ة من السيادة إلاٛليمية بلٔتها  ا ح  وطات  السبى الدولية الظِىدية  الاثـاالتػٟس هم ثٗى

ة وبؤُا  " الاعسية ال٢ىاب " لحٜديم أٗل  وأحدذ الخدمات إلابداُية واملاح١سة التي ثن٘سد بها الؼٟس

د الاثـا٤ ُامل ، حي  جِح   ال٢ىاب  الاعسيةاملظحىيات الٜياطية الِاملية للجىدة و دا  ط لد حٟس
ر
 يا

ة الىطيلة  ىم و ٟ   والِم هم( وااؿة ثل٣ التي جِم  بحٜنية  لياٖ الاـسية) ىد الٜ٘سي هم تٜ  حٟس

 .الدولية، وااؿة ثل٣ التي ثحولمل طِات ٟاح ة مث  ادمات إلاتت تد وثااد٤ املِلىمات الاثـاالتالخدمات و

ة لٜد بدأت  م بحدػينها ال١يا  0763منر ُام هم اطحتدام ال٢ىاب  الاعسية الظِىدية  الاثـاالتػٟس

د منر ذل٣ الحازي  أو  "SEA ME WE 1 " الاعسي الٜازي  ة دٟز وبعظ ا السيادي أىمية  الظِىدية الاثـاالتػٟس

أو٤ مؼسوَ ىى " 0"، حي  ٠اه ال١يا  الاعسي الٜازي الاثـاالتال٢ىاب  الاعسية ودوزىا ال ام هم مظحٜا  

م داى٤ ال١يا  الاعسي الٜازي 0772النعاطية املعىزية، وثاّ ذل٣ هم ُام   يدا  باملنوٜة يِم  بالحٜنية

حه ه٘سة ٟاح ة هم مجا٤ حُُ أوالري  "0" ٠ىته أو٤ ٟيا  يِم  بحٜنية  لياٖ الاـسية  الاثـاالت   هم ٛو

مية وبظِة مادتية بلٔد  د الخوى ، ذ/ يجابد 050والحٜنية الٛس بداى٤ أٟ   وأهى٤ بِد ذل٣ وجظاُز

بلٕ هىله  م حي 0777 ُام للخدمة هم "5"مؼسوَ لل٢ىاب  الاعسية هم الِالم بداى٤ ال١يا  الاعسي الٜازي 

 بؤٟث  من  57أٟث  من 
ر
 مسوزا

ر
 وحت  بسيواتيا ٓسبا

ر
ا  ػٛس

ر
ة  05ألٙ ٟيلىمت  أمحد من أطت اليا  70دولة وبمؼاٟز

ة اثـاالت، ٟما بلٔد طِحه  ولية  ، ( "0"كِٙ ال١يا  الٜازي  02)ذ / يجابد 02ادازة ح٢ىمية وػٟس

د  اعسية يحم ثمىيله وثن٘يرو من اال٤ الٜواَ أو٤ مؼسوَ لل٢ىاب  الالظِىدية هم  الاثـاالتٟما ػاٟز

باململ١ة الِسبية والري دا  الخدمة " ٗالج"أحدي معوات ال١يا  الاعسي ة الخاؾ حي  ٠اتد معوة  د

 .م0777ُام  همالظِىدية 

د اطحمست زيادة  ة ٛو يادتها الظِىدية بؤارىا شمام املاادزة  الاثـاالتػٟس ح٢ىين لمّ مؼٔلحه آاسين ٛو

والري يِح   اليىم من أتجح مؼازيّ ال٢ىاب  الاعسية  "2"لدو م إل ؼا  ال١يا  الاعسي الٜازي الحعالٙ ا

ة إلاتت تد بحه اململ١ة الِسبية % 72الِاملية وأٟ  ىا طِة وأحدثها ثٜنية ٠ىته اليىم يعم  أٟث  من  من حٟس

دية، حي  ثم ثدػةنه هم ُام الظِىدية و أوزوبا وػما٤ أٗسيٜيا وػاه الجصيسة الِسبية وػاه الٜازة ال ن

 الِم  ُا  و ، ( "5"كِٙ ال١يا  الٜازي  52أٟث  من )ذ / يجابد0062و بلٔد طِحه  م0223
ر
يجسي حاليا

ّ طِحه باطحتدام أ  صة ه د ٗز د ػاٟز ات ثساطليه أٟ  ، ٛو ية ذات طُس هم ت٘ع الظِىدية  الاثـاالتٗس
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

لخدمة الدولححه وليمحد " 0"والظىداه طاض  ة الظِىديةاململ١ة الِسبيهم داى٤ ال١يا  املااػس بحه ، ال٘ت ة

ة حل٣ ومن تاحية أاسي ثم .لخدمة دو٤ الؼٚس  ٗسيٜ  ة مّ ٟااز املؼٔلحه  الاثـاالتػٟس الظِىدية باملؼاٟز

ة مّ ٠  من الاعسين، ال٢ىيد، ٛوس، إلامازات،  زده، اليمن  هم دو٤ الجىاز ٠ىاب  أزكية حدودية مؼتٟ 

وا٤وبؤٟث  من مظا ح  الخماية الالشمة هم حالة ُ   .ز مّ ٠  منها لحٗى

ة التي وكِتها  إلاطت اثيجيهاهاز الخوى هم و لنمى املوسد لخدمات النواٚ ملىاٟاة االظِىدية  الاثـاالتػٟس

ات الِالية  اُحمدت هم ثن٘ير مؼازيّ ػا٢اتها الداالية والدولية ُا  الِسيم وادمات إلاتت تد ذات الظُس

  ، ووكِد  ىداٖ لصيادة الظِات الدولية وكسوزة ثنَى مظازاتهاملة إلطخيِا  ىرا النمىاوى مح٢ا

"Diversity"  وا٤ التي ثعدذ هم ال٢ىاب  الاعسية والتي لصيادة أدا  الخدمات ولح٘ادي إلاتٜواُات وُ 

 م0223م و0225 ىامجظحٔٚس ٗت ات هىيلة إلؿالح ا، الطيما وأه املنوٜة ٛد ثؤرست بؤُوا٤ ٟاح ة اال٤ ُ 

 .م0226و 

 لسيادتها إلاٛليمية وهم كى  ال
ر
ة  ،ولمل املتزايد ُا  الظِات الدوليةوثىاؿال الظِىدية  الاثـاالتٛدمد ػٟس

الِديد من ماادزات ومؼازيّ ال٢ىاب  الدولية الِاملية والاعسية باملنوٜة، حي  ثم مئاسا ثدػحه ال١يا  

ويمحد ا   أوزوبا وػما٤ أمسي٢ا ُ    (اطوناى٤  -دمؼٝ -ُماه – دة )ن يسبى بحه ٠  مالري   "JADI"   زضلي

ة    هلنو ، ٟما جؼاٞزاملعيى ػا١ة ال٢ىاب   زكية  وزوبية وال٢ىاب  الاعسية هم   الاثـاالتػٟس

ة  الظِىدية حاليا هم الِديد من مؼازيّ ال٢ىاب  الاعسية الجديدة وااؿة ثل٣ التي جِحمد ُا  تٌام املؼاٟز

لة للمتاهس ومن أىم ا ال١يا  الاعسي املمحد  الاثـاالتبحه ػس٠ات  الِاملية ملا أربحه ىرا النٌام من تجاح ٛو

، باإلكاٗة  "EIG" وال١يا  الاعسي بحه ال ند وبسيواتيا ، " IMEWE   " بحه ال ند وأوزبا ُ   الؼٚس  وطى

ة هم ٠ىاب  أاسي يحم ثمىيل ا بؼ٢  ااؾ مث  ٟيا  ا يا " MENA" لؼٚس  وطى وػما٤ أٗسيٜياللمؼاٟز   ٟو

" GBI" س  أوزوبا  . ويظم  الجظس الدو م لسبى منوٜة الخليم ب٢  من ػاه الٜازة ال ندية ٓو

د  ة ٛو ح٢ىه كمن أٟ   الؼس٠ات الِاملية هم ل الاثـاالتالخسؾ ُا  امحالٞ أحدذ ثٜنيات ُا  دأبد الؼٟس

سبّ ٛسه من السيادة هم ؿناُة ال٢ىاب  اطحمسازىا لوما ية املاح١سة، الساتدة وإلابداُ الاثـاالتثصويد ادمات 

 الاعسية و زكية اال ػاىد
ر
 ٌُيما

ر
 واتجاش ا

ر
 محمحز  ا

ر
  ِ  اململ١ة الِسب ا

ر
صا   ية الظِىدية مٟس

ر
  اٛليميا

ر
، ٟما زاتدا

ات النواٚ أثاح ل ا الٜدزة ُا  ثٜديم ادم و  ِل ا هم مٜدمة الدو٤ ُا  مظحىي الِالم هم ىرا املجا٤ 

ٝ الِسيم والاتت تد والخدمات الـىثية للجىا٤ وال اثٙ وادمة الحل٘صيىه الح٘اُام واملعحىي  مئػسات ٗو

ػا٢ات ال اثٙ الثابد والجىا٤ وػا٢ات الخدمات من اال٤ ، وذل٣ اؿ٘ات ٛياطية ُامليةمى بأدا  و ىدة و 

واَ  ةاململ١ة الِسبية الظِىدياملدازة لخدمة ٠اٗة ٗئات الِمال  داا   واَ ط١ني ٛو وااز  ا من أٗساد ٛو

 .الاتت تد والنىاٛ  واملؼٔلحه املعليحه والدوليحهادمات أُما٤ ومصودي 
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

 الؽشواث الخابعت املدليت -2

 املدذودة  الاجفاالثالؽشهت العشبيت لخذماث الاهترهذ و ( ٌ اململىت العشبيت  -(هذ  أو

 الععىدًت

ة الِسبية لخدمات إلاتت ت م، وجِما  هام 0220هام أبسيا  ( ذات مظئىلية معدودة) الاثـاالتد وثم ثؤطةع الؼٟس

وتٜااا  ومِالجاااة املِلىماااات هااام الظاااٚى الظاااِىدي ، وثملااا٣  الاثـااااالتثٜاااديم اااادمات إلاتت تاااد وجؼااأي  مؼاااازيّ 

ة   . طِىدي مليىه زيا٤ 02من زأض مال ا الاالٕ  %022 الظِىدية الاثـاالتػٟس

  اململىت العشبيت الععىدًت -املدذودة لالظدثماس الخجاسي  الاجفاالثؼشهت 

ة  بٔااسق جؼاأي  م 0222هاام ينااايس لالطااخثماز الحجااازي هاام اململ١ااة الِسبيااة الظااِىدية  الاثـاااالتثاام ثؤطااةع ػااٟس

يااامل  الاثـااااالتوؿاااياتة ػاااا٢ات  وأُماااا٤ تٌااام ػاااا٢ات الخاطااامل آلا ااام وػاااا٢ات الاتت تاااد وؿاااياتة وجؼااأي  وثٟس

ة وثٜنيااااة املِلى  الاثـاااااالتتٌاااام وبااااسامم   الظااااِىدية الاثـاااااالتمااااات وجِماااا  هاااام الظااااٚى الظااااِىدي وثملاااا٣ ػااااٟس

 .طِىدي من زأض مال ا الاالٕ مليىه زيا٤ 022%

 

 الؽشواث الخابعت الذوليت -3

  ًإط حي س ي البدشي(VIVA( )م.ب.م.ػ )– ًمملىت البدشي 

ة م بممل١ة الاعسين، وثم0227هم ٗ  ايس ( م.  . م. غ( )VIVA)ثؤطظد اض ج   لي الاعسين  حل٣ ػٟس

مليىه  532 حىا م مليىه ديناز بعسيني أي ما يِاد٤ 53من زأطمال ا الاالٕ % 022الظِىدية  ظاة  الاثـاالت

ة هم ٠اٗة ادمات  الدولية والنواٚ الِسيم  الاثـاالتاملحنٜلة و الاثـاالتزيا٤ طِىدي، وجِم  ىرو الؼٟس

د  .و الخدمات  اسي ذات الـلة بالظٚى الاعسينية ة ثجاو ٛو ِات ( VIVA)شت ػٟس الاعسين أٗل  الحٛى

وذل٣ هم ٓلىه جظِة اػ س ٜٗى من  ٛواَ واطّ من ُدد املظحتدمحه بممل١ة الاعسين باإلطحعىاذ ُا 

د من ٛا  املؼٔلحه ( ثازي  الخؼٔي  الحجازي )  0202ثازي  مازض  م جؼاّ الظٚى الاعسيني هم ىرا الٛى ٓز

 . اسين

 ملادأ الح٢ام  بحه الؼس٠ات الحابِة لاإلثـاالت الظِىدية وبالتزامن مّ اهالٚ ادمات ٗي٘
ر
ا الاعسين وثعٜيٜا

ححه هم ٟال الالدين، ٜٗد ثم ثٜديم ُسق  الاعسين ( VIVA)مظحتدم  ػا١ة يم١ن بما يتدم ُمال  الؼٟس

، “الدو مالصخن ”2 الظِىدية بح٢ل٘ة امل٢املة املعلية، باإلكاٗة ا   ادمة ثٜديم الاثـاالت بالإلثـا٤ بِمال 

الاعسين من اطحتدام ( VIVA)ُا  ػا١ة " طىا"الظِىدية للجىا٤ مظاٝ الدّٗ  الاثـاالتلحم١حه محجى م 

ة ٗي٘ا الاعسين لصخن أزؿدتهم  ٟما لى ٠اتىا هم الظِىدية  .بواٛات اُادة الصخن الخاؿة بؼٟس
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

 مملىت البدشيً – (م.ب.م.ػ) ؼشهت الخليج لللعالم الشكمي اللاضمت 

ة الخليم لإلُالم ثم ثؤطةع  مي ػٟس  هم 0227الٜابلة هم يىتيى الٛس
ر
ة ٛابلة ثمل٣ حــا م، وهم ػٟس

ة  مي هم دو٤ الخليم، وثمحل٣ ػٟس الم الٛس الظِىدية  الاثـاالتػس٠ات جِم  هم مجا٤ ادمات املعحىي وإلُا

 . ٤ طِىديمليىه زيا 022 حىا م مليىه ديناز بعسيني أي ما يِاد٤ 02من زأطمال ا الاالٕ % 30 ظاة 

مية التي ثث ي تمى حياة  مي الٜابلة ُا  ثوىيس معحىي الىطاتى الٛس ة الخليم لإلُالم الٛس وجِم  ػٟس

ادمة معحىي وادمات الحل٘صيىه  222املظتهل١حه، واطحواُد هم اال٤ الِامحه املنـسمحه اهالٚ أٟث  من 

ة من الخدمات املحِلٜة بحـ٘ح إلاتت تد ُ   أ  صة  .ال اثٙ املحنٜلة لخدمة ُمال  املجمىُة الح٘اُام ومجمُى

  الىىيديت  الاجفاالثؼشهت(VIVA) (م.ن.م.ػ) – دولت الىىيذ 

ة  ة  %04م ُااا   ظاااة 0225الظااِىدية هاام ديظاام    الاثـاااالتحاااشت ػااٟس ال٢ىيخيااة  الاثـاااالتماان زأطااما٤ ػااٟس

(VIVA ) ٕة هاااام ديمليااااىه زيااااا٤ طااااِى  432 حااااىا م أي مايِاااااد٤ مليااااىه ديناااااز ٠ااااىيتي 32الاااااال ، وجِماااا  ىاااارو الؼااااٟس

اااااد بااااادأ الخؼااااأي  الحجاااااازي ل اااااا ، مجاااااا٤ اااااادمات ال ااااااثٙ الجاااااىا٤ هااااام الظاااااٚى ال٢اااااىيتي   .م0226ديظااااام    2هااااام ٛو

 بااااال٘ت ة الصمنيااااة لادايااااة هااااا وحٜٜااااد ُمليات
ر
هاااام ال٢ىيااااد تحاااااتم ممحاااااشة هاااام حجاااام أُمال ااااا و تحاتج ااااا املاليااااة ٛياطااااا

م من  ظاة الا  اتوالٛة الخؼٔي  الحجازي  و املناٗظاة ماّ املؼألحه ال ااثٙ املعماى٤ تخؼاز الِالياة لخادمات بالٓس

ة  ية هام أٛا  مان طانححه % 06ُاا  ( VIVA)ال٢ىيخية  الاثـاالتآلااسين حي  اطحعىذت ػٟس مان الخـاة الظاٛى

يااّ أٟثاا  ماان % 77و بؼاا١ة جٔواا  أٟثاا  ماان   ، و ٛااد ثام ثٛى
ر
اث٘اٛيااة  202ماان املنااهٝ الظاا١نية و املؤىىلااة  ٔساٗيااا

ؿاااعد زاتاادو هاام مجااا٤ ثٜااديم ااادمات النواااٚ الِااسيم وذلاا٣ لجااىدة ػااا١تها أمات الحجااىا٤ الاادو م ، ٟمااا لخااد

 . ال٢ىيددولة حدذ الحٜنيات للجي  الثال  والسابّ وامحياش جٔويتها لجميّ از ا  أواُحمادىا ُا  

 ملادأ الح٢ام  بحه الؼس٠ات الحابِة 
ر
ة وثعٜيٜا ححه هم ٟال  بما يتدم الظِىدية الاثـاالتلؼٟس ُمال  الؼٟس

الظِىدية  الاثـاالتال٢ىيد، لحم١حه محجى م دولة هم “ الصخن الدو م”ٜٗد ثم  ثٜديم ادمة ، الالدين

ال٢ىيد من اطحتدام بواٛات اُادة الصخن الخاؿة دولة هم ( VIVA)ُا  ػا١ة " طىا"للجىا٤ مظاٝ الدّٗ 

ة   .اململ١ة الِسبية الظِىدية ٟما لى ٠اتىا هم  ال٢ىيد لصخن أزؿدتهم( VIVA)بؼٟس
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

 املؽاسيع املؽترهت   -4

  ؼشهت إن حي إط(AXIS )–  اهذوهيعياجمهىسيت 

د  ة اه ج  اض ُا  زاـة جؼٔي  ػا١ة ال اثٙ الجىا٤ بحٜنية الجي  الثال  هم اتدوتةظيا، ٛو حـلد ػٟس

ة  و. دوتةظيةم بالظٚى الات0226هم السبّ  و٤ من ُام الحجازية بدأت بحٜديم ادماتها   الاثـاالتحاشت ػٟس

ة اه ج  اض هم طبحم   من زأض ما٤ % 30الظِىدية ُا   ظاة  بية و ثسيليىه ز  550والاالٕ  م0225ػٟس

ة باملناٗظة الِ٘لية هم  م0202و هم ُام ، ملياز زيا٤ طِىدي 055حىا م  ما يِاد٤أي اتدوتةظية  بدأت الؼٟس

الاطىاٚ الطخمة حي  أٟملد ُملية الحٔوية املعلية للؼا١ة  الاتدوتةظية والري يِد من الاثـاالتطٚى 

و اطخئجاز أبساج و اث٘اٛيات الحجىا٤ املعام مما م١نها وطات  ُدة منها الحٔوية بؼا١تها الخاؿة  باطحتدام

 .من جِصيص ثىا دىا وملاُ٘ة ايساداتها مٜازتة بظنتها الخؼٔيلية  و  

  إلاماساث العشبيت املخدذةلت دو   –ؼشهت أوجيه لالجفاالث املدذودة 

ة ٛابلة مسجلة هم امازة دب  بدولة إلامازات الِسبية املحعدة ولدحها  ة أو يه لالثـاالت املعدودة هم ػٟس ػٟس

يا و نى  أٗسيٜيا الاثـاالتاطخثمازات هم ػس٠ات جِم  هم ٛواَ  د . هم ثٟس ة حاشت ٛو  الاثـاالتػٟس

ةزأض ما٤  من% 53ُا   ظاة الظِىدية  ملياز دوالز  5.3والاالٕ  م0226أو يه لالثـاالت هم أبسي   ػٟس

  .ملياز زيا٤ طِىدي  0550حىا م  ما يِاد٤أي أمسي٢  

 للداى٤ لألطىاٚ الناػئة لالثـاالت اثاحد معٌ٘ة الاطخثمازات هم أو يه  و 
ر
زة إلاٗسيٜية وػٚس للٜاٗسؿا

حه اٛحـاديحه هم الؼٚس    وزوبا مّ مىه  ا يا و نى  أ وطى و ٛدم هم أٟ   طٛى ٗسيٜيا، و أٗسيٜيا وىما ثٟس

اطت اثيجية مصدو ة ألطىاٚ الؼٚس  وطى و ػما٤ أٗسيٜيا و أطىاٚ  نى  لالثـاالت ٛد وكِد أو يه 

ا   ثعٜيٝ أٛصل  لالثـاالت تهدٖ أو يه ، الصخسا   ٗسيٜية، ٗ٘  منوٜة الؼٚس  وطى و ػما٤ أٗسيٜيا 

ة ٛدز من الحؤرح  هم الظٚى لحـ الظِىدية دوزا ممحز بحه  الاثـاالتاح الالُمل امل يمن، و ىرا يِو  ػٟس

ية  .و وكّ محمحز و زيادي بحه املناٗظحه آلااسين هم املنوٜة، الؼٚس  وطى وأوزوبا الؼٛس

  ا –مجمىلعت ضيىاسياهج جي إط إم اللاضمت  ماليًز

ة اطخثمازية ٛابلة هم مالحزيا ٠اتد ثمح ة ماٟظةع الٜابلة % 022ل٣ بةنازياتم املالحزية ػٟس من مجمُى

هم الظٚى املالية املحنٜلة هم مالحزيا والتي لم ث١ن مدز ة  الاثـاالتالتي جِم  هم ٛواَ ( Maxis)املالحزية 

د املالحزية م   ، ٛو  لرل٣ % 52م هسح 0227ثم هم ػ س تٗى
ر
هم من أط م ماٟظةع لالٟححا  الِام وأدز د ثاِا

ة ماٟظةع ا    ،املالحزيةالظٚى املالية   %.   52وبرل٣ اتت٘لد  ظاة مل١ية بةنازياتم الٜابلة هم ػٟس

ة ايسطاي  )  هام ٠ا  مان ال نادجِما  لدي بةنازياتم الٜابلة اطاخثمازات أااسي هام ػاس٠ات اثـااالت  (  Aircel -ػاٟس
ة اه ج  أض )  واتدوتةظيا  (.AXIS -ػٟس



  

 

14 
 

ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

د  ة ٛو ة زأ من% 03الظِىدية ُا   ظاة  الاثـاالتحاشت ػٟس  م0225بةنازياتم هم طبحم   ض ما٤ مجمُى

والٔسق من ىرا الاطحعىاذ ٠اه  .ملياز زيا٤ طِىدي 00حىا م  ما يِاد٤أي  زينجد مالحزي ملياز  02والاالٕ 

هم الدو٤ ذات الحِداد الظ٢ا   الِا م و  حىا دالمىهئ ٛدم ٛىي من اال٤ ايجاد بؼ٢  ٟاح  و الات٘حاح 

ة املؼابهة بؼ٢  ٟاح  للظٚى  الظِىدية من الداى٤ ا    أطىاٚ ذات رٜ   الاثـاالتاملعلية، مما م١ن ػٟس

 .اٛحـادي ٟاح  هم  نى  آطيا يـ  مجم  الدا  الٜىم  ٗيها ا   ثسيلى   دوالز

 

ة أي أدوات دياان مـاادز  ُااا  ػاا٢  ؿاا٢ٞى أو طااندات مااا  ةوال يى ااد للؼااس٠ات الحابِااة أُااالو أو املؼااازيّ املؼااتٟ 

ااة بةنازياا ااة هاام ُاادا مجمُى ديظاام    50اتم جاام اض ام الٜابلااة حياا  لاادحها ؿاا٢ٞى مـاادزة يالاإ تـااةمل املجمُى

ااااد اطاااحتدمد ىاااارو الـااا٢ٞى هاااام ثمىياااا  ُملياااة الاطااااحعىاذ ُااااا  طااااِىدي مليااااىه زياااا٤ 55220م مالااإ 0202 ، ٛو

 
ر
ااااة ماٟظااااع الٜابلااااة املالحزيااااة والتااااي هااااسح الحٜااااا  هاااام الظااااٚى املاليااااةالِااااام وادز ااااد منهااااا لالٟححااااا  % 52مجمُى

طانىات، ويالإ مِاد٤ ىاامؽ الاسبح املِاد٤ املحاااد٤ باحه بناٞى ٠اىالا  02املالحزية، ومدت الحمىي  ل رو الـا٢ٞى 

 " ٟالياىز "الماىز 
ر
 %. 2523شاتدا

 

 ( الؽشواث الضميلت)الاظدثماساث املسجلت وفم وشيلت خلىق امللىيت  -5

  الععىدًتاململىت العشبيت  –الؽشهت العشبيت للىىاضل البدشيت املدذودة 

ة الِسبية لل٢ىاب  الاعسية املعدودة هم طبحم    م بٔسق ا ؼا  وثؤ ح  وادازة وجؼٔي  0220ثم ثؤطةع الؼٟس

. بينهما وأي دو٤ أاسي  الاثـاالتٟيا  بعسي يسبى بحه اململ١ة الِسبية الظِىدية و م ىزية الظىداه لحمسيس 

ة الِسبية لل٢ىاب  الاع د بدأ النؼان الخؼٔيام للؼٟس ة 0225سية املعدودة هم ػ س يىتيى ٛو م، وثمحل٣ ػٟس

 .طِىدي مليىه زيا٤ 53من زأطمال ا الاالٕ % 32الظِىدية  ظاة  الاثـاالت

  اململىت العشبيت الععىدًت –( لعشبعاث)املؤظعت العشبيت لالجفاالث الفمائيت 

لاااا  هااام  س ُسبظاااات . م0754  هااام أبسيااا امِاااة الااادو٤ الِسبياااة ثااام ا ؼاااا  ىااارو املئطظاااة مااان ٛاااا  الااادو٤ ُ  وثاااٗى

لااااا  اكاااااٗة ا اااا  ٠اٗااااة الٜواُااااات السطاااامية والخاؿااااة هاااام تواااااٚ جٔويتهااااا   ماااان الخاااادمات ل اااارو الاااادو٤ ُ 
ر
ُااااددا

 . وبـااااااىزة أطاطااااااية منوٜااااااة الؼااااااٚس  وطااااااى
ر
الخدمااااااة ال اث٘يااااااة إلاٛليمياااااااة : وجؼااااااام  الخاااااادمات املٜدمااااااة حاليااااااا

عاااام اٛليمااااي، ااااادمات اطااااحِادة الخدمااااة وثااااؤ ح  ، باااا  ثل٘صيااااى  ، باااا  اذا(ؿااااىثية، تٜاااا  بياتااااات، ٗاااااٟع وثل١ااااع)

ة . ِطاااِات ُاااا  أطااااض طااانىي أو ػااا سي  مااان زأطااامال ا الااااالٕ % 54.44الظاااِىدية  ظااااة  الاثـااااالتوثمحلااا٣ ػاااٟس

 .طِىدي مليىه زيا٤ 05653حىا م  ما يِاد٤أي مليىه دوالز أمسي٢   322
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

   ٌاململىت العشبيت الععىدًت –ؼشهت مشاهض الاجفا 

ة ة أيجص  ثم ثؤطةع ػٟس   (Aegis)مساٟص الاثـا٤ لحٜديم ادمات مساٟص الاثـا٤ و اطحِالمات الدلي  مّ ػٟس

ة  مليىه زيا٤ طِىدي، و 2.3م باململ١ة الِسبية الظِىدية بسأض ما٤ يالٕ 0202هم جهاية ديظم    ثمحل٣ ػٟس

ة ُدد % ) 32ثالٕ حىا مالظِىدية حـة  الاثـاالت  2325222  ط م من أؿ 0035220 ط م اململٟى

 (.ط م

 

 للمجمىلعت  ألاداء املالي –ب 
م وذل٣ باتت٘اق 0227ام مليىه زيا٤ لِ 025645مليىه زيا٤ مٜاب   75254م  0202بلٕ ؿاهم السبح لِام 

ٗيما بلٕ ا ما م ، م0227زيا٤ لِام  3525زيا٤ مٜاب   2550م  0202وبلٔد زبعية الظ م لِام  ،% 05ٛدزو 

%. 0م وذل٣ باتت٘اق ٛدزو 0227مليىه زيا٤ لِام  505220مليىه زيا٤ مٜاب   525505م 0202السبح لِام 

وذل٣ م 0227لِام زيا٤  مليىه  005602مليىه زيا٤ مٜاب   025757م  0202وبلٕ السبح الخؼٔيام لِام 

لِام ( EBITDA)ٟما بلٕ السبح ٛا  الاطتهالٞ وإلاه٘ا  وال٘ىاتد والص٠اة واللساتمل ، %02باتت٘اق ٛدزو 

ومن أىم  %.3م وذل٣ باتت٘اق ٛدزو 0227مليىه زيا٤ لِام  025405  مليىه زيا٤ مٜاب 075400م 0202

 % 07 بنظاة من   ؼوة الخؼٔيليةتمى الحدٗٝ النٜدي م 0202ِام مئػسات  دا  املا م ل
ر
مّ تمى  ثصامنا

م مٜاب  0202هم جهاية ُام زيا٤  مليىه  0025560ٟما ازثّ٘ حجم ا ما م  ؿى٤ ليالٕ ، % 0 بنظاة إلايسادات

ام املٜازتة) %2بازث٘اَ ٛدزو أي ، م0227زيا٤ ُام مليىه  0245602 ٔد الخـىم ل، ٟما ب(بِد جِدي  أٛز

ام ) %٣0 بازث٘اَ ٛدزو وذل، م0227زيا٤ هم جهاية مليىه  335770زيا٤ مٜاب   مليىه  355505 بِد جِدي  أٛز

ةوثحمحّ  .(املٜازتة ص ما م ٛىي  املجمُى  ُا  حٜٚى بمٟس
ر
وثدٜٗات تٜدية وأزباح ُالية ا ١ِظد ايجابا

مليىه  205253زيا٤ مٜاب  مليىه  225774لحـ  ا   % 5م بنظاة 0202املظاىمحه التي ازثِ٘د بنهاية ُام 

 .م0227هم جهاية ُام زيا٤ 
 

  لعلى معخىي املجمىلعت   الشئيعتألازش املالي لألوؽىت 
ة  ٗح  ااااادمات الاثـااااا٤ ُااااا  تواااااٚ اململ١ااااة الِسبيااااة الظااااِىدية  ول ااااا ثااااى الظااااِىدية ُااااا   الاثـاااااالتجِماااا  ػااااٟس

ِااااٖس مجحمِااااة لٔااااسق الٜااااىاتم املاليااااة 
ُ
ة معلياااة ودوليااااة ج اطاااخثمازات هاااام ػااااس٠ات ثابِااااة وشميلااااة ومؼااااازيّ مؼااااتٟ 

اااة  ح  طلظااالة مااان اااادمات الاثـاااا٤  الستةظاااةالظاااِىدية وثحمثااا    ؼاااوة  الاثـااااالتبمجمُى اااة هااام ثاااٗى للمجمُى

وااااادمات ال اااااثٙ الثابااااد معليااااة ودااليااااة ودوليااااة و ااااادمات ( الجياااا  الثااااا   و الثالاااا ) لجااااىا٤ جؼاااام  ال اااااثٙ ا

 .الحجازة الال١ت وتيةخوىن املئ سة و ادمات الاتت تد و املِويات ٟنٜ  الاياتات وال
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

ة هم  :والٜواُات الخؼٔيلية الستةظة ُا  مظحىي املجمُى

 ا٤ واااادمات الجيااا  الثالااا  والاواٛاااات مظااااٜة ال ااااثٙ الجاااى : ٛوااااَ الجاااىا٤، وجؼااام  ادماثاااه الستةظاااة

 .الدّٗ والحجىا٤ الدو م والسطات 

 الاثـااالتال اثٙ الثابد وىىاثٙ الاواٛاة والاثـاا٤ الايناي و: ٛواَ ال اثٙ، وجؼم  ادماثه الستةظة 

 .الدولية

 ماي : ٛوااَ املِوياات، وجؼام  ادماثاه الستةظاة  (DSL)الادواتس املائ سة لنٜا  الاياتاات وااى الِميا  الٛس

 .وإلاتت تد

  ااااة : ٓحااا  مىشُااااة وجؼااام  بِاااام الِناؿاااس التااااي ال يم١اااان زبو اااا بالٜواُااااات الخؼااأيلية الستةظااااة للمجمُى

 .أُالو

ة   الستةظةوياحه الجدو٤ الحا م  رس املا م لأل ؼوة   : م0202اال٤ ُام ُا  مظحىي املجمُى

 الجىاٌ   (مالًين الشياالث) البيان 
 

 الهاجف
 

 املعىياث
 

 إلاجمالي   صلعتغير مى 

  

         

  

 إًشاداث الخذماث

 

341161 

 

111156 

 

71141 

 

331 

 

511787  

  

         

  

 الاظتهالن وإلاوفاء

 

41171 

 

31789 

 

578 

 

215 

 

81642  

  

         

  

 ـافي الذخل

 

81118 

 

666 

 

818 

 

(56) 

 

91436  

  

         

  

ٌى   إجمالي ألـا

 

391253 

 

371846 

 

61797 

 

261885 

 

1111781  

  

         

  

 إجمالي الخفىم

 

171171 

 

121779 

 

21216 

 

251262 

 

571317  
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

ة وتحاتم   :ُن الظنىات املالية الخمع  اح ة أُمال ااالؿة أؿى٤ واـىم املجمُى

 (مالًين الشياالث) البيان 
  2116   2117   2118   2119   2111 

 مىخذة   مىخذة   مىخذة   مىخذة   غير مىخذة  

 مشاجعت   مشاجعت   مشاجعت   مشاجعت   مشاجعت    

 :كائمت الذخل
         

  

 إًشاداث اليؽاه
 

321394  
 

341458  
 

471469  
 

511781  
 

511787  

 مفاسيف اليؽاه
 

(191745) 
 

(211841) 
 

(321134) 
 

(371967) 
 

(411819) 

 ليؽاهمجمل سبذ ا
 

121648  
 

121618  
 

151335  
 

121814  
 

111978  

 ـافي –إلاًشاداث واملفشوفاث ألاخشي 
 

493  
 

(172) 
 

(31293) 
 

(683) 
 

(1) 

 الضواة والمشائب وخلىق ألاكليت
 

(343) 
 

(424) 
 

(11115) 
 

(11267) 
 

(11541) 

 ـافي الذخل
 

121799  
 

121122  
 

111138  
 

111863  
 

91436  

  
         

  

 :كائمت املشهض املالي
         

  

 (أ ) أـىٌ مخذاولت 
 

131362  
 

131977  
 

181946  
 

221663  
 

181714  

 (ب ) خفىم مخذاولت 
 

91523  
 

171221  
 

221899  
 

291341  
 

261618  

 (ب  -أ ) سأط املاٌ العامل 
 

31839  
 

(31242) 
 

(31952) 
 

(61678) 
 

(71914) 

  
         

  

 أـىٌ مخذاولت
 

131362  
 

131977  
 

181946  
 

221663  
 

181714  

ىٌ ألاخشي غير املخذاولت  ألـا
 

11899  
 

61619  
 

41739  
 

41966  
 

51112  

ىٌ الثاضخت وغير امللمىظت  ألـا
 

311861  
 

481225  
 

761177  
 

811959  
 

861966  

 ٌ ى  إجمالي ألـا
 

461122  
 

681811  
 

991762  
 

1191588  
 

1111781  

  
         

  

 الخفىم املخذاولت
 

91523  
 

171221  
 

221899  
 

291341  
 

261618  

 كشوك وىيلت ألاجل
 

- 
 

131119  
 

281181  
 

221711  
 

211741  

 الخفىم ألاخشي 
 

21444  
 

21681  
 

61221  
 

61713  
 

81957  

 إجمالي الخفىم
 

111967  
 

321919  
 

571211  
 

581755  
 

571317  

  
         

  

 سأط املاٌ املذفىع
 

211111  
 

211111  
 

211111  
 

211111  
 

211111  

 الاخخياوياث وألاسباح املبلاة
 

141154  
 

151876  
 

171638  
 

221135  
 

241996  

 خلىق املعاهمين
 

341154  
 

351876  
 

371638  
 

421135  
 

441996  

 خلىق امللىيت غير املعيىشة
 

- 
 

16  
 

41924  
 

81798  
 

81468  

 خلىق امللىيت
 

341154  
 

351892  
 

421562  
 

511833  
 

531464  

 إجمالي الخفىم وخلىق امللىيت
 

461122  
 

681811  
 

991762  
 

1191588  
 

1111781  

  
         

  

 : كائمت الخذفم الىلذي
         

  

 ـافي الخذفم الىلذي الدؽغيلي
 

151873  
 

181541  
 

211149  
 

151956  
 

181989  

 ـافي الخذفم الىلذي الاظدثماسي 
 

(51326) 
 

(161919) 
 

(351469) 
 

(131542) 
 

(121365) 

 ـافي الخذفم الىلذي الخمىيلي
 

(111643) 
 

31187  
 

141763  
 

(21765) 
 

(81283) 

 ـافي الخذفم الىلذي
 

(11196) 
 

41719  
 

443  
 

(351) 
 

(11659) 

 ٌ  الفترة الىلذ والىلذ املمازل أو
 

41115  
 

21919  
 

71618  
 

81161  
 

71711  

 الىلذ والىلذ املمازل أخش الفترة
 

21919  
 

71618  
 

81161  
 

71711  
 

61151  
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

  املىخذة لعلى معخىي املجمىلعتإلًشاداث الخذماث الخدليل الجغشافي: 

ة اال٤ ُام حٜٜد  زيا٤ طاىمد الاطخثمازات الخاز ية ملياز  305565 م ا ما م ايسادات بلٔد0202املجمُى
 % 50ُا  مظحىي املجمىُة بما  ظبحه 

ر
ٜا  الطخثمازاتمنها والجدو٤ الحا م يىضح الحىشيّ الجٔساهم ل ا ٗو

ة  : الاطت ايجية املجمُى
   (مالًين الشياالث) إلاًشاداث الذوليت   (مالًين الشياالث) إلاًشاداث املدليت

 إلاجمالي

االث الععىدًت و الؽشهت الاجف

العشبيت لخذماث الاهترهذ 

( أٌو هذ ) والاجفاالث املدذودة 

و ؼشهت الاجفاالث لالظدثماس 

 الخجاسي املدذودة 

  

مجمىلعت ضيىاسياهج جي إط 

إم اللاضمت و ؼشهت إن حي 

 ( AXIS)إط 

ؼشهت أوجيه 

 لالجفاالث املدذودة 

ؼشهت الاجفاالث الىىيديت و 

و ؼشهت  إط حي س ي البدشيً

الخليج لللعالم الشكمي 

 اللاضمت 

  

      
  

351252 
 

31999 111138 11398 
 

511787 

              

أما مايتف الحىشيّ املعام لإليسادات ٗبته من ٓح  الِمام ثىشيِ ا ُا  أطاض املناهٝ أو املده حي  اليم١ن 

 ، وذل٣ أله هايِة إلايساد الناثم من ث٘ـي  إلايسادات  ٔساٗيا بؼ٢  ي١ِع الـىزة الصخيعة لألدا
بمنوٜة واحدة، اذ أه ٗىثسة م٢املات الِمي  ٛد ثحم من ُدة مناهٝ حظمل ثنٜله   الخدمة لةع مسثاوا

ىثسثه ٗيها، أما امل٢املات اململ١ة الِسبية الظِىديةداا   ، وبٔم النٌس ُن املنوٜة التي ثم ا ؼا  حظابه ٗو

يجسيه الِمي  أو يظحلمه ٗال يم١ن بعا٤ زبو ا بؤي منوٜة ألجها ثحم اازج  الدولية و الحجىا٤ الدو م الري
 .الخدود الجٔساٗية للممل١ة

ة لِام   :م0227م مٜازتة بِام 0202أبسش النحاتم الخؼٔيلية ُا  مظحىي املجمُى

 (مالًين الشياالث) البيان 
  

2111 
  

2119 
  

 الخغير

  

%         

     مىخذة   مىخذة    

  
       

  

 : )*(كائمت الذخل
       

  

 إًشاداث الخذماث
 

511787  
 

511781  
 

11117  
 

2% 

 جيلفت الخذماث
 

(211464) 
 

(191779) 
 

(11685) 
 

9% 

 إجمالي الذخل
 

311323  
 

311111  
 

(678) 
 

-2% 

  
       

  

 املفشوفاث الدؽغيليت
 

(191344) 
 

(181187) 
 

(11157) 
 

6% 

  
       

  

 الذخل مً العملياث الدؽغيليت
 

111979  
 

121814  
 

(11835) 
 

-14% 

  
       

  

إلاًشاداث واملفشوفاث ألاخشي ومخفق الضواة والمشائب 

  وخلىق ألاكليت
(11543) 

 
(11951) 

 
418  

 
-21% 

 ـافي الذخل
 

91436  
 

111863  
 

(11427) 
 

-13% 
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

ام املٜازتة لِام  ثم اُادة ثاىيمل وثـنيٙ بِم)*(   .م0202م لحح٘ٝ مّ الِسق لِام 0227أٛز

 

-  :ما يام% 05بنظاة م 0227م مٜازتة بِام 0202ؿاهم الدا  لِام من أىم اطاا  اتت٘اق 
 .زث٘اَ زطىم اطحتدام الؼا٢ات الخاز يةال تخيجة % 7ازث٘اَ ث٢اليٙ الخدمات بنظاة  -

٘اَ مـازيٙ الاطتهالٞ وإلاه٘ا  تخيجة الزثوذل٣ % 4بنظاة ازث٘اَ املـسوٗات الخؼٔيلية  -

ة  اال٤ ثعدي  وثىطيّ الٜدزات الاطخيِابية للؼا٢ات وزّٗ من لالطخثمازات السأطمالية للمجمُى
ة بؤُا   ىدة ُا   ميّ  ٟ٘ا تها الخؼٔيلية بٔسق الاطحمساز هم ثٜديم الخدمات لِمال  املجمُى

 .املظحىيات واملظاىمة مظحٜاال هم ا٘م الح٢اليٙ الخؼٔيلية

 

 املجمىلعت  كشوك 

 :وثحمث  هم

 (مالًين الشياالث) البيان 
   م2111  

   مىخذة  

 كفيرة ألاجل 
 

8.447   

 وىيلت ألاجل
 

21.741   

    31,188    

 
 إلاماساث العشبيت املخدذةدولت  –ذودة ؼشهت أوجيه لالجفاالث املد -

اااة مااان الٜاااسوق والخظااا يالت الان١ياااة  ة أو ياااه لالثـااااالت املعااادودة يالااإ تـاااةمل املجمُى  50هااام املمنىحاااة لؼاااٟس

 .طِىدي مليىه زيا٤ 65723م مالٕ 0202ديظم   

ا –مجمىلعت ضيىاسياهج جي إط إم اللاضمت  -  ماليًز
ااااة مااااان الـاااا٢ٞى  ٜااااىد إلايجااااااز مليااااىه زياااااا٤ طااااِىدي، وماااان الخظااااا يالت الان١ياااا 55220يالاااإ تـااااةمل املجمُى ة ُو

ااااد اطااااحتدمد ىاااارو الـاااا٢ٞى هاااام 0202ديظاااام    50ٟمااااا هاااام طااااِىدي مليااااىه زيااااا٤  35706الحمااااىيام مالاااإ  م، ٛو

 
ر
اة ماٟظااةع الٜابلاة املالحزيااة والتاي هااسح الحٜاا منهااا لالٟححاا  الِااام % 52ثمىيا  ُمليااة الاطاحعىاذ ُااا  مجمُى

 .وأدز د بالظٚى املالية املالحزية

   ىدًتالعع الاجفاالثؼشهت  -

م ُا  جظ يالت ثمىي  ُا  أطاض املسابعة من ُدة بنٞى معلية ُا  0225ثم الخـى٤ اال٤ السبّ الثال  

  42تٜوة أطاض، مدة الحمىي   2503( + طاياىز ) أطاض مِد٤ الِاتد املحااد٤ بحه الانٞى املعلية 
ر
 .ػ سا

ثم ٟما  .طِىدي مليىه زيا٤ 45222م مالٕ 0202ديظم    50وثالٕ ٛيمة الخظ يالت املظحتدمة ٟما هم 

م ُا  جظ يالت ثمىي  ُا  أطاض املسابعة من أحد ٗسوَ املـاٖز املعلية 0225الخـى٤ اال٤ السبّ السابّ 
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

تٜوة أطاض، مدة الحمىي   2523( + ٟالياىز ) بمالحزيا ُا  أطاض مِد٤ الِاتد املحااد٤ بحه الانٞى املالحزية 

، وثالٕ ٛيمة الخظ يال  002
ر
، و طِىدي مليىه زيا٤ 05466م مالٕ 0202م   ديظ 50ت املظحتدمة ٟما هم ػ سا

م ُا  جظ يالت ثمىي  ُا  أطاض املسابعة من ُدة بنٞى معلية ُا  أطاض 0226ثم الخـى٤ هم أبسي  

، وثالٕ  002تٜوة أطاض، مدة الحمىي   2503( + طاياىز ) مِد٤ الِاتد املحااد٤ بحه الانٞى املعلية 
ر
ػ سا

 طِىدي مليىه زيا٤ 75322م مالٕ 0202م   ديظ 50الخظ يالت املظحتدمة ٟما هم  ٛيمة
ر
ثم الخـى٤ ، وايلا

م ُا  جظ يالت ثمىي  ُا  أطاض املسابعة من ُدة بنٞى معلية ُا  أطاض مِد٤ 0202اال٤ السبّ الثال  

لم يحم طِىدي ز زيا٤ تٜوة أطاض، بمالٕ مليا 2532( + طاياىز ) الِاتد املحااد٤ بحه الانٞى املعلية 

 .م0202ديظم   50حت  جهاية  اطحتدام ا

ة اال٤ السبّ السابّ من ُام  م بظداد  ٛظان املظحعٜة من الٜسوق، وبلٔد املاالٕ 0226بدأت الؼٟس

ثم جظديدىا طِىدي مليىه زيا٤  05333، منها طِىدي مليىه زيا٤ 25652م  0202ديظم    50املظددة حت  

 .م0202ديظم    50ية هم اال٤ الظنة املنته

 

ة  ة بياه بٜيمة املاالٕ النٌامية املظحعٜة واملدُٗى  :  مّ وؿٙ مى ص ل ا وبياه أطاابهامن ٛا  الؼٟس

 ضيان 

مالًين   

 الشياالث

 الععىدًت

  

ف  الـى

  

 العبب
      

  
     

  

 الضواة
 

118 
 

 ألخيام وكىالعذ
ا
فشيمت الضواة  ما ًخم  ظذاده أو جدميله  لعلى العىت وفلا

  .في اململىت العشبيت الععىدًت
 مخىلب هظامي

 لشيبت الاظخلىاع
 

15 
 

 لىظام لشيبت الذخل ضاململىت العشبيت 
ا
ما ًخم ظذاده خالٌ الفترة وفلا

  الععىدًت لعلى ملاولي الؽشهت الغير مليمين
 مخىلب هظامي

 الخؤميىاث الاجخمالعيت
 

284 
 

 ألخيام هظام العمل ضاململىت ما ًخم ظذاده أو جدميله لعلى الفت
ا
رة وفلا

  .العشبيت الععىدًت
 مخىلب هظامي

 الشظىم الحىىميت
 

4,424  
 

 ألخيام التراخيق املمىىخت 
ا
ما ًخم ظذاده أو جدميله لعلى الفترة وفلا

 وسظىم اظخخذام الىيف الترددي
ا
  للؽشهت ملاضل جلذًم الخذمت ججاسيا

 مخىلب هظامي

 أهفبت أسباح
 

5,116 
 

ًخم ظذاده أو جدميله لعلى الفترة هخىصيعاث أسباح للحىىمت والجهاث  ما

 واملؤظعت العامت للخلالعذـىذوق الاظدثماساث العامت ) ؼبه الحىىميت 

 (واملؤظعت العامت للخؤميىاث الاجخمالعيت 
 

 مخىلب هظامي

 مذفىلعاث أخشي 
 

68  
 

يراث ما ًخم ظذاده أو جدميله لعلى الفترة هشظىم لىظام ظذاد والخؤؼ

  والفيز وسخق ظير املشهباث ضىاء لعلى ألاهظمت املعىيت بها
 مخىلب هظامي

إجمالي املعخدم واملذفىع إلى 

 الجهاث الحىىميت وؼبه الحىىميت
  9,925   

جمثل املبالغ الىظاميت املعخدلت واملذفىلعت لحىىمت اململىت العشبيت    

 الععىدًت
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ة الاثـاالت الظِىدية لِام   م0202الحٜسيس الظنىي ملجلع إلادازة للظادة مظاىمي ػٟس
 

 

 اويتالعلىباث والجضاءاث والليىد الاخخي 

ة والتي و ثٜنية املِلىمات  الاثـاالتىيئة ٛا  يى د بِم الٔسامات امل٘سوكة من  لم ثىاٗٝ ُليها الؼٟس

ٜا للنٌام الٗحٜازىا للظند الٜاتى   و  ميّ الاح٢ام التي ؿدزت ٠اتد  .و ثم الحٌلم منها لدي ديىاه املٌالم ٗو

ة لم ثؤار ٗبجها ديىاه املٌالم  ثصا٤ ٛيد النٌس امام ال التي بٜية الٔسامات أما . ىاو ٛلد بالٔا  لـالح الؼٟس

 .بِد ؿ٘ة الٜوِية

ة ( 032)م ٗسق بِم الجصا ات النٌامية بمالٕ 0202واالٖ ذل٣ ٜٗد ثم اال٤ ُام  الٙ زيا٤ ُا  الؼٟس

مة الؼس٠ات  من ٛا  ىيئة الظٚى املالية لِدم التزام ا باِم بنىد ٛىاُد الخسجي  وإلادزاج والتعة حٟى

 :٠الحا م مىضخه

 الجهت
  

  م2111
    

 العبب
  

ف  الـى
        

 هيئت العىق املاليت
 

1111111 
  

ف ألي 2119لم ًدخى جلشيش مجلغ إلاداسة العىىي لعام  م  لعلى ـو

مفلحت وخلىق خياس وخلىق اهخخاب حعىد أللعماء مجلغ إداسة 

 الؽشهت وهباس الخىفيزًين
 

 مخىلب هظامي

 هيئت العىق املاليت
 

51,111  
  

لم ًدخِى جلشيش مجلغ إلاداسة املشفم ضاللىائم املاليت العىىيت للعام 

  م28/16/2119م لعلى العلىبت املفشولت مً الهيئت ضخاسيخ 2119املالي 
 مخىلب هظامي

إجمالي الغشاماث املفشولت 

 مً هيئت العىق املاليت
  151,111            

 

 املخاوش املدخملت 

 مخاوش الدؽغيل-

 يتلاااااى أي ٛوااااااَ اٛحـاااااادي مااااان متااااااهس معحملاااااة، والػااااا٣ أه ىنااااااٞ بِااااام املتااااااهس التاااااي ٛاااااد جِتااااا ق ُمااااا  ال 

 لحوااااىزات ٛواااااَ  الاثـاااااالت
ر
ٜااااا الااااري يؼاااا د ثوااااىزات طااااسيِة ، ويم١اااان ثلخاااايف أىاااام  الاثـاااااالتالظااااِىدية ٗو

ح  ااادمات م ااة  املتاااهس هاام اطااحمساز داااى٤ مناٗظااحه  اادد وازث٘اااَ حاادة املناٗظااة، والخا ااة ا اا  ثااٗى حمحاازة ومحنُى

 ل١ثحااا  مااان الؼاااس٠ات الِاملاااة هااام 
ر
ذات  اااىدة ُالياااة للِماااال ، والحواااىز الحٜناااي الظاااسيّ الاااري أؿااااح يؼااا٢  ثعاااديا

ة بخانااااي ثٜنياااااات  دياااادة ذات ث٢ل٘اااااة ُاليااااة ٛاااااد ثعحماااا  متااااااهس  الاثـااااااالتٛواااااَ  ، حياااا  يجااااامل ُليهااااا املظااااااُز

اااااااة الاثـااااااااالتوالػااااااا٣ أه . مسثِ٘اااااااة اااااااا  مظاااااااحىي املجمُى حاااااااااز ُناااااااد بناااااااا   الظاااااااِىدية ُو أاااااااارت ذلااااااا٣ بِاااااااحه الُا

صىا السيادي وم٢ا"السيادة"اطت اثيجياتها   .تتها هم الظٚى املعلية والدولية، بما يلمن املعاٌٗة ُا  مٟس
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 املاليتاملخاوش -

 :مخاوش الليمت العادلت

ِاماا  وبؼااسون هاام املالاإ الااري يم١اان أه ثااحم بااه ماادلااة أؿاا  أو طااداد التاازام بااحه أهااساٖ مولِااة وزآاااة هاام الح

 ُان 
ر
اة ثتحلاٙ ٟثحا ا جِام  ُادلة وال  ِحٜد أه الٜيمة الِادلة للمى ىدات واملولىبات املالية الخاؿة باملجمُى

ٜة بهرا الحٜسيس املىحدة ٛيمتها الدٗت ية املىضخة بالٜىاتم املالية  .املٗس

 :مخاوش معذالث العىائذ

ااة وثاادٜٗاتها هاام متاااهس محِااددة ثحِلااٝ بحااؤرح  الحٔحاا ات هاام مِاادالت ا ااص املااا م للمجمُى لِىاتااد هاام الظااٚى ُااا  املٟس

ياااد باااحه الحااادٗٝ النٜااادي املعـااا  والحااادٗٝ . النٜدياااة اااة ثااادٜٗ ا النٜااادي ُااان هسياااٝ مساٛااااة الحٛى وثاااديس املجمُى

اة مان الِىاتاد مان ااال٤ أزؿادة يعاحٍ٘ . النٜدي املظحتدم ويحم اطخثماز ال٘اتم النٜدي لصيادة دا  املجمُى

 .اال أه متاهس مِدالت الِىاتد هم ىرا الخـىؾ ال جِح    ىىسية . ٛـح ة وهىيلة    داثّ وو بها ٟمسابعة 

  :مخاوش حغير أظعاس الفشف

وتساٛااامل ثٜلااااات . هاام متااااهس الحٔحااا  هاام ٛيماااة  دوات املالياااة بظااابمل الحٔحاا ات هااام أطاااِاز ؿاااٖس الِمااالت   نبياااة

ثعاااااىن ُنااااد الخا اااااة، للخااااد ماااان متااااااهس جٔحاااا  أطاااااِاز أطااااِاز ؿااااٖس الِماااااالت   نبيااااة والاااااداى٤ هاااام اث٘اٛيااااات 

ااااة هاااام السيااااا٤ الظااااِىدي وىااااى الِملااااة  طاطااااية التااااي ثحِاماااا  بهااااا  الـااااٖس ، ٟمااااا أه الِملااااة السطاااامية للمجمُى

 وبهامؽ بظيى مٜاب  الدوالز  مسي٢ 
ر
ة وطِسو رابد حاليا  .املجمُى

 :مخاوش الائخمان

ااااا ااااة هااام متاااااهس ُاااادم ٛاااادزة  هاااساٖ  اااااسي ُااااا  الٗى ااااة ممااااا يااائدي ا اااا  ث١اااااد املجمُى   بالتزاماتهاااا ثجاااااو املجمُى

اااااص املديىتياااااة بؼااااا٢  زتة ااااالي مااااان . لخظاااااازة مالياااااة اااااة ملتااااااهس ثٟس وثح٢اااااىه  دوات املالياااااة التاااااي ٛاااااد جِاااااسق املجمُى

اااة ببياااداَ أزؿااادتها النٜدياااة هااام ُااادد مااان املئطظاااات املالياااة .  زؿااادة النٜدياااة وحظاااابات املااادينحه ثٜاااىم املجمُى

وال . زات الاتحماتيااااة الِالياااة وثااػااااس طياطاااة للخااااد مااان حجاااام أزؿااادتها املىدُااااة هااام ٠اااا  مئطظاااة ماليااااةذات الٜاااد

ااة بى ااىد متاااهس ُاادم ٟ٘ااا ة ٟاحاا ة ماان ىاارو املئطظااات املاليااة ااة أجهااا ُسكااة . جِحٜااد املجمُى وال جِحٜااد املجمُى

يها  لٜاُاااااادة مؼااااااتٟ 
ر
ااااااص املديىتيااااااة هاااااام مااااااا يحِلااااااٝ بعظااااااابات املاااااادينحه تٌااااااسا ااااااة  ملتاااااااهس ثٟس طاااااا١نية، م نيااااااة، )املحنُى

ة مىشُة ُا  مناهٝ ُديدة ( مئطظات ثجازية ٟ  ي ومئطظات ُامة  .التي جِم  هم مجاالت ُم  محنُى

 :مخاوش العيىلت

اااة لـاااِىبات هااام الخـاااى٤ ُاااا   ماااىا٤ الالشماااة ملٜابلاااة الالتزاماااات املسثاواااة بااااألدوات  هااام متااااهس جِاااسق املجمُى

سىااا بمٜاااديس ٠اٗيااة ملٜابلااة أيااة التزامااات مظااحٜاليةثااداز الظاايىلة ُاان هسيااٝ . املاليااة . الحؤٟااد بؼاا٢  دوزي ماان ثٗى

ة أجها ُسكة ملتاهس  ىىسية محِلٜة بالظيىلة  . وال جِح   املجمُى
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 ظياظت الؽشهت في جىصيع ألاسباح 

ة ( 24)ثنف املادة  ة الـاٗية  الاثـاالتمن النٌام  طا لي لؼٟس الظِىدية ُا  ثىشيّ أزباح الؼٟس

 : نىية بِد اـم  ميّ املـسوٗات الِمىمية والح٢اليٙ  اسي ُا  الى ه آلاج الظ

ٙ ىرا % 02يجنمل   -0 من  زباح الـاٗية لح٢ىين اححياه  تٌام ، ويجىش للجمِية الِامة الِادية ٛو

ا  الن  بؤه ىرا الاححياه  ٛد بلٕ الخد ُ 
ر
ٌام  الحجنمل مت  بلٕ الاححياه  املر٠ىز تـٙ زأض املا٤ ُلما

سة ألار مىاٜٗح١م ُا  0202اال٤ ُام  ٙ الحجنةمل وتعن  ِسق ىرا ُا   مِيح١م املٛى م ولرل٣ ثم ٛو

ٙ الحجنةمل  .اٛساز ٛو

للجمِية الِامة الِادية، بنا  ُا  اٛت اح مجلع إلادازة، أه ثجنمل  ظاة من  زباح الـاٗية   -0

 .لح٢ىين اححياه  اث٘اقم وثتـيـه لٔسق أو أٓساق مِينة

 .من زأض املا٤ املدَٗى%( 3)يىشَ من الااقم بِد ذل٣ دِٗة أو   للمظاىمحه جِاد٤   -5

يتـف بِد ما ثٜدم  ظاة مئىية من الااقم ثعددىا الجمِية الِامة مل٢اٗؤة مجلع إلادازة ُا  أال   -2

ذل٣ ُا   من ؿاهم  زباح بِد الاٛحواُات الظابٜة، ويىشَ الااقم بِد( تـٙ هم املاتة%( )2.3)ثحجاوش 

 .املظاىمحه ٟعـة اكاٗية هم  زباح مّ مساُاة ما ثـدزو وشازة الحجازة من جِليمات هم ىرا الؼؤه

ة ( 25)ٟما ثنف املادة  الظِىدية، ُا  أه يحم ثىشيّ  زباح املٜسز  الاثـاالتمن النٌام  طا لي لؼٟس

د ثىشيّ  زباح ثىشيِ ا ُا  املظاىمحه هم امل٢اه واملىاُيد التي يعددىا مجلع إلا  دازة ُا  أال يحجاوش مُى

 من ثازي  اٛساز الجمِية الِامة للحىشيّ
ر
 .ػ سا

ِاااااات املظاااااحٜالية لالطاااااخثمازات  ة النٜدياااااة والحٛى اااااٙ ثىشياااااّ  زبااااااح ُاااااا   زبااااااح املعٜٜاااااة وثااااادٜٗات الؼاااااٟس يحٛى

حااااز أىميااة املعاٌٗااة ُااا   وكااّ مااا م ٛااىي ملٜابلااة أي الستةظااة والاطااخثمازات هاام أُمااا٤  دياادة مااّ  ااار هاام الُا

ة . الاثـاااالتجٔيحاا ات هاام الىكااّ الِااام أو أي جٔيحاا ات ىامااة هاام  ٛواااَ  ااد اُحااادت ػااٟس الظااِىدية  الاثـاااالتٛو

 بـاهم  زباح املعٜٜاة وؿااهم الحادٗٝ النٜادي
ر
ة . ُا  ؿٖس أزباح زبِية مجصية مٜازتة اّ الؼاٟس م مان ثٛى وباالٓس

ىمحه، اال أتاه ال ثى اد أياة كاماتات لحىشياّ  زبااح بؼا٢  مظاحمس، ٟماا ال ثىشيّ أزباح طنىية بؼ٢  زبعم للمظاا

اااد  ااااس، وياااحم  يى اااد كاااماتات لٜيماااة  زبااااح املىشُاااة هااام ٠ااا  ُاااام، ٟماااا ٛاااد ثحٔحااا  طياطاااة ثىشياااّ  زبااااح مااان ٛو

 .ثىشيّ  زباح النٜدية بالسيا٤ الظِىدي 

 املعاهمت في الىاجج الىوني 

ة  م وحتاا  جهايااة الِااام 0222الظااِىدية هاام الناااثم املعااام الااىهني مناار ُااام  ـاااالتالاثبلاإ ا مااا م مظاااىمة ػااٟس

اااة للدولاااة وتـاااةمل الدولاااة مااان  زبااااح مليااااز زياااا٤  77 م أٟثااا 0202 ويمثااا  ىااارا املالااإ السطاااىم الخ٢ىمياااة املدُٗى

 .الظنىية
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  إلاظتراجيجيهالخىجهاث  -ج 
ة  ثحولّ وجِم  ُا  مىا  حه بىاِٛية من اال٤  بعماض وث٘اإ٤،الظِىدية للمظحٜا   الاثـاالتػٟس

اثجاىات و الحتويى الظليم املاني ُا  دزاطة وثعلي  محٔح ات الاةئة الداالية والخاز ية، ومحابِة ثوىزات 

رل٣  الاثـاالتؿناُة  صت مظحجدات الِاملية، ٟو الظٚى املعلية والِاملية، والاةئة الحنٌيمية لرا ثٟس

ة املظحٜالية للثالذ طنىات الٜادمة ُا  طحة معاوز زتةظة ، وأهلٝ ُا  ىرو  اطت اثيجيات  الؼٟس

 : والتي يم١ن ايجاشىا ٗيما يام ، " الشيادة" يات إلاطت اثيج

  للىىاق العشين الجيل الجذًذجلذًم خذماث الشيادة في 

  للعمالءمخياِملت ججشبت الخمّيز مً خالٌ جلذًم  

 حعضيض الشيادة الذوليت  

 البؽشي الاظدثماس في سأط املا ٌ 

  حعضيض املشوهت و ألاداء املالي  

 جشظيخ العمعت والعمت الشائذة للؽشهت   

 

 املىاسد البؽشيت  –د 
ة  ٘حه، وثعظحه أدا  الٜىي الِاملة، وثوىيس بةئة الِم   الاثـاالتهم طعم ػٟس ّ ٟ٘ا ة املًى الظِىدية ا   ٗز

ة  صت الؼٟس  :ُا  ال  امم الحاليةالداالية ، ٟز

 وثوىيس املىازد البؼسية امم ثدزيملبست 

ةثم  ٘  الؼٟس  .ُٜد تعى الٙ دوزة ثدزيبية اطح٘اد منها أٟث  من ُؼسة الاٖ محدز  من مًى

 بستامم الحٜاُد املا١س 

٘حه هم ثٞس الِم   اطحمس ثٜديم بستامم ثعظحه الٜىي الِاملة الري يخيح املجا٤ أمام السآاحه من املًى

دزة " 622"طح٘اد منه والخـى٤ ُا  مظحعٜاتهم الحٜاُدية وا ٙ بمالٕ ٛو  .مليىه زيا٤" 424"مًى

  ٘حهًبستامم ٛسوق املى 

ٙ" 000"م  0202نه اال٤ ُام اطحمس ثن٘ير بستامم الٜسوق الظ١نية واطح٘اد م  مليىه " 042"بمالٕ  مًى

ٙ " 57"م 0202نه اال٤ الِام وبستامم ٛسوق الظيازات واطح٘اد م .زيا٤  .ماليحه زيا٤" 7"بمالٕ مًى
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  تامم ؿندٚو الح٢اٗ  الا حماعمبس 

ة هم ثبنيها لـندٚو الح٢اٗ  الا حماعم والري حهدٖ لحنمية أواؿس  اىة والحِاوه والح٢اٗ   اطحمست الؼٟس

ة واملظاىمة هم ثرلي  ما ٛد يِت ق شمالئهم هم الِم  من ؿِىبات مِةؼية،  حه من منظىب  الؼٟس للمؼتٟ 

ادية ٓح  املسثجِة للمظحعٜحه وثٜديم الٜسوق الخظنة املسثجِة ويٜىم الـندٚو ُا  ثٜديم إلاُاتات امل

ة بمالٕ حه بال  تامم، وطاىمد الؼٟس هم الظنة  و   من ثؤطةع  طِىدي زيا٤ امظة مليىه  للمؼتٟ 

 .طِىدي زيا٤مليىتا الـندٚو و دُم طنىي ٛدزو 

 

 املعئىليت الاجخمالعيت  - هـ

ة الالظِىدية  الاثـاالتهم طعم  ىهن  ٛلاياو وىمىمه الا حماُية وإلا ظاتية ٠ىجها  ص  ال يحجصأ ا   مؼاٟز

ثن٘ير الِديد من ال  امم اطحمساز ألٗساد مجحمِ ا ٜٗد حسؿد ُا  وثٜديسا منها ، من ىرا الىهن الٔا م

ا "الا حماُية التي تهم أٗساد املجحمّ أهلٜد ُليها   من ذل٣ الِديد من املاادزات" بسامم الٗى
ر
دمد اتوالٛا  ٛو

جاتصة الٜيادة هم لل٘ىش بوىى ما ثى  ا . الا حماُية املحمحزة  مس الري محزىا ُن ٓح ىا من الؼس٠ات الىهنية

 .ىرا املجا٤ ُا  مظحىي الؼٚس  وطى

اية املىىىبحه، والاىحمام بروي الاححيا ات الخاؿة، ودُم الجاتمل  وثمثلد ثل٣   ؼوة وال  امم هم ُز

، والِناية بتدمة كيٖى السحمن، وثؤىي  الؼاا  هم الِديد من املجاالت الظِىديةباململ١ة الِسبية الـحم 

الِلمية وال٘نية والثٜاٗية املحىاتمة مّ زوح الِـس، وزُاية  يحام، وزُاية وثاني الِديد من امللحٜيات 

ىية  .واملئثمسات الثٜاٗية والصخية والدينية والحُى

اية الِديد من الِ٘اليات واملئثمسات هم املجا٤ الـحمٗجا  بستامم الىٗا  الـحم وبسشت  ؼاه ٟما .  اثه هم ُز

ة هم  ساٟص الصخية  ولية هم املناهٝ ذات الخا ة من املناهٝ والٜسي ِديد من املبنا  وثج حز الطاىمد الؼٟس

د  ، الناتية  .ات الدوليةوال  امم واملئثمس  الحثٜي٘ية الصخيةالِديد من الخمالت الظِىدية  الاثـاالتٟما ُز

منها مئثمس همل الِيىه والِناية بمسضل  إلاُاٛة، وزُاية مسضل  ال١ا ، والحِسيٙ بؤكساز املتدزات، والاىحمام 

ة وجؼخد الاتخااو، وحمالت للح َ  بالدم للمـابحه من الٜىات املظلخة ُا  الخدود  بمؼ٢لة  ٗسن الخٟس

راتية التي ثعحىي ُا  ٠اٗة املظحلصمات الٔراتية الٔالية ململ١حنا الخاةاة وثٜديم الظال٤ الٔ الجنىبية

 .  للمحلسزين من ىرو  حداذ

ة اىحمام ا  ا  وكمن أىم ال  امم التي ثىليها الؼٟس  ل  امم الٗى
ر
 م ما

ر
ازىا اطحمس و ا ت ال  امم الدينية ثحىيجا

اية  لحٜيات الدينية منها الِديد من الِ٘اليات وامل، ٟما ثاند إلٗواز الـاتمحه "مىاتد السحمن"حملة بُس
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، اكاٗة ا   اململ١ة الِسبية الظِىديةالري يِد من أبسش امللحٜيات الدينية امل مة داا   "ملحٜى اح  أمة"

 ُ   اطحلاٗة الِديد من 
ر
يتهم دينيا  .أصخا  ال٘ليلة الِلما  والدُاةاىحمام ا بمنظىبيها هم مجا٤ ثُى

ة ال  تامم الت بىي الثٜاهم  ّ ال  تامم " ٛدوج " الا حماعم ٟما أهلٜد الؼٟس من اال٤ اهالٚ مٛى

www.Qudwaty.com  ، السطى٤ ال١سيم ؿا  هللا ُليه وطلم،  بستامم ا حماعم ث٘اُام منولٝ من ٛيموىى

د ٟما  التي تٌم ا " ؿسةوالالتزامات وثوايٜاتها املِااملِاوكة ُا  الخٜٚى "الظِىدية تدوة  الاثـاالتُز

ّ الٜ٘ه إلاطالم  بالحِاوه مّ ال يئة إلاطالمية لالٛحـاد والحمىي   .مٛى

ة  ا ت ال  امم الحِليمية التي ثلمند الِديد من الِ٘اليات و  ؼوة  وهم اهاز املظئىلية الا حماُية للؼٟس

 الظِىدية ادمة الاثـاالتد أهلٜٟما الحِليمية ومن أبسشىا ثاني بسامم الوال  املىىىبحه بمنوٜة الااحة، 

" رالرية  بِاد" حي  يظست ل م ىرو الخدمة الدزاطة وإلاهاَل بوسيٜة ث٘اُلية  رابة جِحمد ثٜنية" ٗيحامحه"

ة  .بىطات  جِليمية طمِية وبـسية بما هم ذل٣ الـىز والسطىم املحعٟس

يٙ ب٢لي الاثـاالتٟما ثاند  ما٤ للانات بجامِة الظِىدية زطميا أ ؼوة وحدة الحدزيمل والحًى ة ادازة ُ 

زات اللسوزية للخـى٤ ُا  الىحدة ا   ثؤىي  الوالاات والخسيجات ببٟظابهن امل اثل٣ املل٣ طِىد، وتهدٖ 

 . ٗسؾ ُم 

ة الحِليمية والجمِيات الخح ية،  الاثـاالتودُما من  ة من ال  امم ٛامد بخن٘ير الظِىدية للخٟس مجمُى

من   الظِىدي هم مجاالت م نية ملنؼآت الٜواَ الخاؾ، وزُد الِديد الحدزيبية والحؤىيلية للؼاا

ٟس لي الاع  الِلمي لدُم الااحثحه هم و  مِسق الحِليم ُن بِد هم الٜـيم،الِ٘اليات الحِليمية منها 

اللٜا  السابّ لوال  الدزاطات و املجاالت الِلمية امل مة التي ثتدم املجحمّ هم ُدد من الجامِات الظِىدية، 

د ا " يىم  بعاذ" لِليا الري تٌمحه ُمادة الدزاطات الِليا بجامِة املل٣ ٗ د للات و٤ واملِاده، ٟما ُز

د و، الري أهلٜحه  امِة  مح  طلواه   ُز
ر
الخ٘  الري تٌمحه  مِية  ىد النظاتية الخح ية لح١سيم ايلا

 .م0250ي من  يحام وأبنا  أطس الجمِية للِام الدزا لات ح٘ٛىاملو  حه ح٘ٛىامل

ية أٗساد املجحمّ، وثىطيّ مداٞز الؼاا  والسقم بمظحىاىم املِسهم ٜٗد  أما هم مجا٤ بسامج ا الثٜاٗية لحُى

باململ١ة بٜة أوملاياد السياكيات من أىم ا ثاني مظاىدية الِديد من   ؼوة الثٜاٗية، الظِ الاثـاالتت٘رت 

مل واطت اثيجيات جِلم وثدزيع الِلىم والسياكيات بستامم ثوىيس أطاليٟرل٣ وت٘رت ، الِسبية الظِىدية

حه للمِلمحه وامل داد  ، وثاندباململ١ة الِسبية الظِىديةِلمات واملؼٗس بستامم املناٗظة الىهنية الثاتية إُل

ما٤ هم الٜواَ املا م واملـسهم"اوى ُم  املؼازيّ الـٔح ة، وزُاية منحدي  باإلكاٗة ا   " ثم١حه طيدات ُ 

اية ُدد  الحل٘صيى   الري حهدٖ ا   بنا  الصخـية " ايجابيىه "من ال  امم ال٘لاتية ال ادٗة ٟ  تامم ُز

 ل٘ئة ذوي الاححيا ات الخاؿة" طاُة ل م"إلايجابية هم الخياة، وبستامم 
ر
 مى  ا

ر
 .حـسيا

http://www.qudwaty.com/
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ا  الا حماعم"ويؤج  هم اهاز دوزىا إلايجاب  هم مجا٤ املظئىلية الا حماُية بسامم  الِديد من م ثجا  ه" الٗى

اكاٗة ا   ، الِ٘اليات امل مة من أبسشىا ملحٜى السبىة بالسياق والري ثجاوشت ِٗالياثه ألٙ ِٗالية وبستامم

 4ُدد ٟاح  من املعاكسات والندوات التي ػاٞز بها تتاة من الِلما  و ٠اديميحه املتحـحه، وملحٜى ابداَ 

د هم الِديد من احح٘االت ،  "  ال٘حاة الٜياديةاوىات اطت اثيجية لانا"النظاث  املنِٜد بِنىاه  ٟما ػاٟز

 "شواج  ماعم لروي الاححيا ات الخاؿة منها را   ، و الصواج الجماُيه 
ر
يا د، "املِاٛحه حٟس الاحح٘ا٤  ٟما ُز

و دُمد بستامم ة للمِاٛحه، وم س اه  طاَى الِسب  للـم الخامع والثالرحه ، باليىم الِالمي لإلُاٛة ادم

اية  يحام باملجحمّ ، اكاٗة لدُم ا واط اماتها الداتمة للجمِية الخح ي " بىين ممج ى "يحام دمم    ة لُس

ام املمحزة الري يِىد زيِه لـالح الجمِية ، "ا ظاه"بمنوٜة السياق  ، والتي من أبسشىا ثٜديم مصاد  ٛز

 .للحمىز  ةوزُايتها ال٘اُلة مل س اه بسيد

ا  السياضل أتدية الدوزي املمحاش الظِىدي هم ٟسة الٜدم، من  الظِىدية ُدد الاثـاالت دُزي وهم مجا٤ الٗى

اية الاثعاد الظِىدي ل١سة الٟما  د الِديد من   ؼوة السياكية الىهنية ُٟس ظلة، وزُاية زا م حات  ُز

 اىحمام
ر
ة هم ٠  أُمال ا إلا ظاتية أو الخدمية ثؤار من املىاهن ا ص منها ب٘ئة الؼاا ، والؼٟس  ثحمٟس

ر
معىزا

 
ُ
 هم ٟظمل رٜحها لبيحىله، ث

ر
 .ححيا اثه وهمِا

 

 خذمت حجاج ضيذ هللا الحشام  - و
ة اال٤  ىام ه0250مىطم الدج لِام لٜد تجخد الؼٟس هم الٜدزة ُا  اطخيِا  الظابٜة  ٟٔح و من ُ 

ة ل٢اٗة ادماتها، وادمات النٜ  والِاىز، والخدمات امل الازث٘اَ ِلىماثية بؤدا  محمحز، ال١اح  هم حجم الخٟس

هم ادمة ىرو الؼِح ة الدينية الٌِيمة، وزبى كيىٖ  و ندت هاٛاتها البؼسية وال٘نية ٠اٗة ملىاؿلة زيادتها

من اال٤ ثٜديم ادمات ثىاؿلية ذات  السحمن هم املؼاُس املٜدطة وم١ة امل١سمة واملدينة املنىزة بروحهم

الحـاميم ملالتمة الحٔح ات التي ثحم بؼ٢  مظحمس هم بِم  واُادت ٟ٘ا ة ُالية املظحىي، حي  وطِد

واز الخسمحه والتي ثحولمل اُادة  مناهٝ الخسم واملؼاُس ملىاٟاة أُما٤ ثىطِة الخسم وأدواز الجمسات ٛو

صية باملدينة املنىزة ثـميم الؼا١ة وثىطِتها را  مس بالنظاة للمنوٜة املٟس  .بؼ٢  دوزي ومظحمس ، ٟو

ؼ٘د إلاحـا ات ا  ة ٟو ام ٛياطية لخٟس لم  الاثـاالتلتي زؿدت هم ٗت ة ذزوة مىطم الدج ُن جسجي  أٛز

ىام الظابٜة  ىا 0250لِام ج مىطم الدأيام من  4، ٜٗد بلٔد م٢املات الجىا٤ الداالية اال٤ جسج  هم ُ 

دولية، وبلٕ ُدد  مليىه م٢املة 420ملياز م٢املة، وازثّ٘ حجم امل٢املات الدولية ا   ما يصيد ُن  052  أٟث  من

ة اال٤ ٗت ة الدج أٟث  من  مليىه زطالة  23 و مليىه زطالة ٛـح ة 742السطات  التي ت٘رىا ُمال  الؼٟس

ألٙ ثح ا بايد، وبلٕ ُدد الِمال   450ُا  مىطم الدج وطاتى، ٟما شاد حجم الاياتات التي ثم تٜل ا اال٤ 
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ص  الؼسيٙ، واملؼاُس املٜدطة من الداا  والخازج اال٤  للخسم امل٢ ية الرين ثمد ادمتهم هم املنوٜة املٟس

 مليىه ُمي ، حي  وؿلد الواٛة الاطخيِابية لؼا١ة الخسم واملؼاُس ىرا الِام ا   055ت٘ع الِام أٟث  من 

 .مليىه ُمي  556ما ي٘ٚى 

د أط مد  ص ادازة جؼٔي  وؿياتة مح٢ام  باملنوٜة الاثـاالتٛو ة بمجم الظِىدية من اال٤ أٟ   مٟس ّ الؼٟس

املساٛاة، واملحابِة،  بالسياق هم اتجاح مىطم الدج ٠ىته يلم ثعد طٜٙ واحد بةئة ُم  محمحزة من حي 

ص بها مئاسا وتٌم املساٛاة،  والحعلي ، والدُم من اال٤ الؼاػات الجدازية الِمالٛة التي ثم ثصويد املٟس

ص بالخدمات اللى ظخية ُا  أحدذ ال٘ىزية، اكاٗة ا  والحع١م، والحعلي  ال٘ىزي ملئػسات  دا    دُم املٟس

 منٌىمة الخؼٔي  والـياتة، وثعلي   دا  ب٢اٗة مظحىياتها هم م٢اه وثعد طٜٙ واحد ُا  مظحىي لحٜديم

ة ثٜديم 02مداز  الدُم ُا  أُا  مظحىياثه  طاُة، مما ا ١ِع ُا  ا ظيابية الِم  أرنا  الوىازة، وطُس

ة وشيادة ُدد الِمال ، و٠اه لرل٣ دوز ُند الخا ة، وا ١ِع بدوزو ُا م شيادة الخٟس     ىدة الخدمة ٓز

دم الحؤرس بحل٣ الحٔح ات املنااية، هم مىا  ة الٌسوٖ الجىيةايجاب   ص  التي ؿاحاد الدج، ُو ٟما يٜىم املٟس

ىز  باالثـا٤ املااػس بمساٟص الِناية للحؤٟد  يبالِمال  والحنظيٝ مِ م ومحابِة بالٓات الِمال  بؼ٢  آ م ٗو

ة بؼ٢  ٗىزي واطخااقم ة مظحىي زكا الِمال  ُن أدا  ادمات الؼٟس الظِىدية  الاثـاالتٟما دأبد   .ومِٗس

ة ال٘اُلة هم مىطم الدج وادمة كيٖى السحمن من ٠  ُام، وذل٣ بما ثٜدمه من ادمات  ُا  املؼاٟز

 ور
ر
 وصخيا

ر
يتهم دينيا ما٤ الخح ية التي ا ظاتية وماادزات ايجابية هم ادمة الدجيم وثُى  اكاٗة ا   ُ 

ر
ٜاٗيا

، ومن ثل٣ امل ام التي   ملادأ املظئىلية الا حماُية ب٢اٗة ؿىزىا هم ىرا املىطم املااٞز
ر
ثٜدم ا ل م ثجظيدا

ت٘رتها ثىشيّ الِديد من ال دايا ُا  الدجاج بؤٟث  من مليىه وماتححه ألٙ ىدية، اكاٗة ا   ثىشيّ و ؼس 

ةحل٘ة وجِسيٙ الدجاج بالخدمال١حةاات باللٔات املت ة التي ثٜدم ا الؼٟس  .ات املحنُى
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ا
 مجلغ إداسة الؽشهت : زاهيا

 جىىيً املجلغ وجفييف ألعمائه 

ة  الظاااااِىدية ُااااادد أُلاااااا  مجلاااااع ادازة  الاثـااااااالتحاااااددت املاااااادة الظاااااابِة ُؼاااااس مااااان النٌاااااام  طا ااااالي لؼاااااٟس

ة بخظاااِة أُلاااا ، وىاااى ماااا يحىاٗاااٝ ماااّ الٜ٘اااسة  ماااة الؼاااس٠ات  (أ)الؼاااٟس مااان املاااادة الثاتياااة ُؼاااسة مااان التعاااة حٟى

ااام  ىااااا 00/02/0205وثااااازي   0224-000-0الظاااِىدية الاطت ػااااادية الـاااادزة ماااان ىيئاااة الظااااٚى املالياااة بٜسازىااااا ٛز

ااد ثاام هاام الِااام املااا م 00/00/0224املىاٗااٝ  لااا ، ٛو م اتحتااا  مجلااع ادازة  ديااد 0227م بتـااىؾ ُاادد ُ 

ويااااااحه الجااااادو٤ الحاااااا م ٛاتماااااة بؤطاااااما  أُلاااااا  مجلاااااع ادازة ، م0200هااااام ُاااااام لااااادوزة و ثنحهاااااي اللااااادوزة السابِاااااة 

لىيتهم هم مجالع إلادازة هم الؼس٠ات املظاىمة  ة، وثـني٘ م، ُو  :  اسي والؼٟس

 لعمىيت مجالغ إلاداسة ألاخشي  الاظم م

 جفييف العمىيت

 جىفيزي
غير 

 جىفيزي
 معخلل

غير 

 معخلل

1 
 ذ ضً ظليمان الجاظشمدم/ معالي الذهخىس 

 سئيغ مجلغ إلاداسة وسئيغ اللجىت الخىفيزًت 
 √  √  ال ًىجذ

2 

 مدمذ ضً لعبذ هللا الخشاش ي/ معالي ألاظخار 

هائب سئيغ مجلغ إلاداسة وسئيغ لجىت الترؼيداث 

 وامليافآث ولعمى اللجىت الخىفيزًت

 املجمىلعت الععىدًت لألضدار والدعىيم 

 س الفىاعياملجمىلعت الععىدًت لالظدثما 

  (معادن)ؼشهت الخعذًً الععىدًت 

 √ √  

3 
 خمذ ضً ظليمان اللعىمي/ ظعادة الذهخىس 

 لعمى لجىت الترؼيداث وامليافآث 
 √  √  ال ًىجذ

4 

 مدمذ ضً ـالح الذهام/ ظعادة ألاظخار 

 لعمى اللجىت الخىفيزًت ولعمى لجىت الاظدثماس

 ؼشهت الععىدًت لللىاساث الحذًذًت 

 (ظاس ) 

  العلم ألمً املعلىماثؼشهت 

 √  √ 

5 
 إضشاهيم ضً لعلي الحعً/ ظعادة ألاظخار 

 لعمى اللجىت الخىفيزًت 
 √  √  ال ًىجذ

6 

 لعبذ العضيض ضً هبذان الهبذان/ ظعادة ألاظخار 

 لعمى لجىت الترؼيداث وامليافآث

 ولعمى لجىت املشاجعت

 البىً الععىدي الفشوس ي 

  ؼشهت الياهض الععىدي الفشوس ي للخامين

 الخعاووي

 √ √  

7 

 مدمذ ضً لعمشان العمشان/ ظعادة املهىذط 

 سئيغ لجىت الاظدثماس ولعمى اللجىت الخىفيزًت 

 ؼشهت ألشاجحي للخؤمين الخعاووي 

 ىاوي  البىً الععىدي البًر

 ؼشهت ظعىدي اوسيىغ للخؤجير الخمىيلي 

  هشيذث ظىيغ الععىدًت 

 √ √  

8 

 ماصي  لعبذ الشخمً ضً لعبذ العضيض /ظعادة ألاظخار

لعمى لجىت الترؼيداث وامليافآث ولعمى لجىت 

 الاظدثماس

 ؼشهت الاظدثماساث الخلىيت 

 خل مىباًل جليىىم  ؼشهت ظيًر

 ؼشهت فيخل اللاضمت 

 √ √  

9 

 خالذ ضً لعبذ الشخمً الشاجحي/ ظعادة ألاظخار 

 سئيغ لجىت املشاجعت ولعمى لجىت الاظدثماس 

 ضىً البالد 

 ؼشهت الاظمىذ الععىدًت 

  (والء) الععىدًت للخؤمين الخعاووي الؽشهت 

 √ √  
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 لجان املجلغ 

ة املِحمااااد هاااام ٗ  ايااااس  مااااة الؼااااٟس  لألتعااااة حٟى
ر
ٜااااا م يؼاااا٢  املجلااااع اللجاااااه التااااي يااااسي مناطاااااتها للِماااا  هاااام 0223ٗو

املجااااالت التاااي يى اااد ٗيهاااا ثلااااز  مـاااالح مِيناااة ، ويحولااامل تٌاااس املجلاااع ٗيهاااا ُاااا  تعاااى مظاااحٜ  وجؼااام  ىااارو 

لاااا  والحن٘ياااريحه ٟماااا املجااااالت اطااات اث ة ، الحٜاااازيس املالياااة ، ثسػااايح ُلاااى للمجلاااع ، م٢اٗاااآت ُ  يجيات الؼاااٟس

لاااا  املظاااحٜلحه هااام ُلاااىية اللجااااه املنبثٜاااة مااان املجلاااع ويساعااا  ُناااد  يجااامل أه ي٢اااىه ىنااااٞ حاااد أد اااى مااان ُ 

ٜااساز الااالشم باارل٣ ، جؼاا١ي  اللجاااه ثعديااد مظاائىلياتها ، وا ااسا ات ُمل ااا ، ماان ٛااا  املجلااع ٟحابااة ، واؿااداز ال

 . وجِسيٙ ذوي الِالٛة بها ُا  تعى مناطمل 

د   :ُا  النعى الحا م ( السابِة)ثم جؼ١ي  لجاه املجلع للدوزة  الخالية ٛو

 اللجىت الخىفيزًت

  معالي الذهخىس مدمذ ضً ظليمان الجاظش  1
ا
 سئيعا

  معالي ألاظخار مدمذ ضً لعبذ هللا الخشاش ي  2
ا
 لعمىا

  ار مدمذ ضً ـالح الذهام ظعادة ألاظخ 3
ا
 لعمىا

  ظعادة ألاظخار إضشاهيم ضً لعلي الحعً  4
ا
 لعمىا

   ظعادة املهىذط مدمذ ضً لعمشان العمشان 5
ا
 لعمىا

 

ضدعــب الفــالخياث  ياث وألالعمــاٌ املدليــت والذوليــت للؽــشهت فــي مجــاالث العمــل ألاظاظــيت وغيــر ألاظاظــيت، واملىافلــت لعل هــاإلاظــتراجيجوجخــخق اللجىــت الخىفيزًــت ضمشاجعــت 

 .م2111خالٌ لعام ( أسبعت اجخمالعاث)وكذ لعلذث اللجىت ا واملدذدة مً كبل مجلغ إلاداسة، املىىوت به

 

 

 لجىت الترؼيداث وامليافآث

  معالي ألاظخار مدمذ ضً لعبذ هللا الخشاش ي  1
ا
 سئيعا

  ظعادة الذهخىس خمذ ضً ظليمان اللعىمي  2
ا
 لعمىا

  يض ضً هبذان الهبذان ظعادة ألاظخار لعبذ العض  3
ا
 لعمىا

  ظعادة ألاظخار لعبذ الشخمً ضً لعبذ العضيض ماصي  4
ا
 لعمىا

 

ر وجىـــىساث العـــىق، وجخـــخق اللجىـــت ضمشاجعـــت لعمليـــت جفـــميم الليـــت الدؽـــغيل املالئمـــت واملفـــادكت لعل هـــا وإكشاسهـــا وولـــع ومشاجعـــت هييـــل الشواجـــب ضمـــا ًدىاظـــب مـــع معـــاًي

 ضمــــا ًــــؤّم 
ا
 لعــــادال

ا
ــــياث ملجلــــغ إلاداسة بؽــــؤن وجىبيلهــــا جىبيلــــا ً الحــــىافض الالصمــــت لــــلداسة واملــــىوفين للليــــام ضالــــذوس املىلــــىب، ومشاجعــــت هييــــل مجلــــغ إلاداسة وسفــــع الخـى

 إلخالتهـــا إلــــى مجلـــغ إلاداسة، الخغييـــراث اليـــي ًمىــــً إجشا هـــا، وهــــزلً مشاجعـــت ظياظـــت املميــــزاث والخعىيمـــاث ملجلــــغ إلاداسة واملفـــادكت لعل هــــا جم
ا
لعلـــذث اللجىــــت وكــــذ هيـــذا

ث)
ا
 .م2111خالٌ لعام ( ظبعت اجخمالعا
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 لجىت املشاجعت 

  ظخار خالذ ضً لعبذ الشخمً الشاجحي ظعادة ألا  1
ا
 سئيعا

  ظعادة ألاظخار لعبذ العضيض ضً هبذان الهبذان  2
ا
 لعمىا

  ظعادة ألاظخار لعبذ العضيض ضً إضشاهيم العمش 3
ا
 لعمىا

   غامغظعادة الذهخىس أخمذ ضً لعبذ هللا امل 4
ا
 لعمىا

 

ىـــــت ضـــــاالوالع لعلـــــى جلــــــاسيش وجخـــــخق اللجىـــــت ضمشاجعـــــت العياظـــــاث وإلاجـــــشاءاث املاليـــــت وإلاداسيــــــت للؽـــــشهت ، وإجـــــشاءاث إلعـــــذاد الخلـــــاسيش املاليـــــت ومخشجا هــــــا ، همـــــا جلـــــىم اللج

وكـــذ ، العليـــت ألاوؽـــىت الشكاضيـــت وإداسة املخـــاوش فـــي الؽـــشهتومالخظـــاث املشاجعـــت الذاخليـــت، وغيرهـــا مـــً ألالعمـــاٌ ضفـــىسة دوسيـــت ومىخظمـــت، وبمـــا ًمىـــً مـــً جلـــىيم هفـــاءة وف

 از)لعلذث اللجىت 
ا
 .م2111خالٌ لعام ( ىا لعؽش اجخمالعا

 

 لجىت الاظدثماس

   ظعادة املهىذط مدمذ ضً لعمشان العمشان 1
ا
 سئيعا

  مذ ضً ـالح الذهامظعادة ألاظخار مد 2
ا
 لعمىا

 لع ظعادة ألاظخار لعبذ الشخمً ضً لعبذ العضيض ماصي  3
ا
 مىا

   ظعادة ألاظخار خالذ ضً لعبذ الشخمً الشاجحي 4
ا
 لعمىا

 

 إلاظـــــتراجيجيهللؽـــــشهت وفــــم اظـــــتراجيجياث الؽــــشهت، همــــا جلـــــىم اللجىــــت ضمشاجعـــــت ودساظــــت فـــــشؿ الاظــــدثماس  إلاظــــتراجيجيهوجخــــخق اللجىــــت ضمشاجعـــــت ظياظــــت الاظـــــدثماساث 

يت ضاملىاظب منها، وكذ لعلذث اللجىت  .م2111الٌ لعام خ (حععت اجخمالعاث) والخـى

 

  لعماء في اجخمالعاث املجلغ واللجانمؽاسهت ألا 

لاااا   يااااحه الجااادو٤ الحاااا م ُااادد ا حماُاااات مجلاااع إلادازة للااادوزة السابِاااة، واللجااااه املنبثٜاااة ُناااه، وحلاااىز ُ 

 :م0202حل٣ الا حماُات اال٤ الِام ل
                                        

                                           

 لعذد الاجخمالعاث                                                                      

 اظم العمى 

 

 مجلغ إلاداسة

 (14 ) 

اللجىت 

 الخىفيزًت

 (4 ) 

لجىت 

الترؼيداث 

 وامليافآث

  (7 ) 

 لجىت املشاجعت

  (12 ) 

لجىت 

 الاظدثماس

 (9) 

    4 12 ظليمان الجاظشمدمذ ضً / معالي الذهخىس 

   7 4 14 مدمذ ضً لعبذ هللا الخشاش ي/ معالي ألاظخار 

 7   4 14 مدمذ ضً ـالح الذهام / ظعادة ألاظخار 

    4 12 إضشاهيم ضً لعلي الحعً / ظعادة ألاظخار 

   7  13 خمذ ضً ظليمان اللعىمي/ ظعادة الذهخىس 

  12 7  14 انلعبذ العضيض ضً هبذان الهبذ/ ظعادة ألاظخار 

 9   3 11 مدمذ ضً لعمشان العمشان/ ظعادة املهىذط 

 8  6  14 لعبذ الشخمً ضً لعبذ العضيض ماصي / ظعادة ألاظخار 

 8 11   14 خالذ ضً لعبذ الشخمً الشاجحي/ ظعادة ألاظخار 
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لاااا  لااااِم ا حماُاااات املجلاااع واللجااااه لٌاااسوٖ ااؿاااة أو بظااابمل طااا٘س ااااازج  ويِااصي ُااادم حلاااىز بِااام ُ 

 .اململ١ة الِسبية الظِىدية

 

  داسةمفالح ألعماء مجلغ إلا 

لاااا  مجلااع إلادازة،  أو للاااستةع الحن٘ياااري،  أو  ة أياااة أُمااا٤ أو ُٜاااىد ٗيهااا مـااالخة  ىىسيااة  أُل لاام ث ااا م الؼااٟس

 .، أو ألي شخف ذي ُالٛة بهم لناتمل الستةع لٜواَ املالية

 دىم الٜـس ، وأشوا  م وأوال (الوايِيحه) مل١ية أُلا  مجلع إلادازة

 وعبت الخغير خالٌ العام امللىيت في نهاًت العام امللىيت في ضذاًت العام اظم العمى

 1 331141 331141 مدمذ ضً ظليمان الجاظش/ معالي الذهخىس 

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ مدمذ ضً لعبذ هللا الخشاش ي/ معالي ألاظخار 

 1 ذال ًىج ال ًىجذ مدمذ ضً ـالح الذهام/ ظعادة ألاظخار 

 %(111) ال ًىجذ 3111 إضشاهيم ضً لعلي الحعً/ ظعادة ألاظخار 

 1 546 546 خمذ ضً ظليمان اللعىمي/ ظعادة الذهخىس 

 1 1111 1111 لعبذ العضيض ضً هبذان الهبذان/ ظعادة ألاظخار 

 1 713.666 713.666 مدمذ ضً لعمشان العمشان/ ظعادة املهىذط 

 % 2 51111 51111 لعبذ العضيض ماصي لعبذ الشخمً ضً / ظعادة ألاظخار 

 %(42) 6.621.485 11.399.998 خالذ ضً لعبذ الشخمً الشاجحي/ ظعادة ألاظخار 

 

  مل١ية ٟااز الحن٘يريحه، وأشوا  م وأوالدىم الٜـس

 املىفب اظم العمى
م امللىيت في ضذاًت العا

 م2111

 امللىيت في نهاًت العام

 م2111

وعبت الخغير خالٌ 

 م2111 العام

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ الشئيغ الخىفيزي  ظعىد ضً ماجذ الذويؾ

 1 8111 8111 هائب الشئيغ للىاع الخذماث املؽترهت    لعمش ضً مدمذ التروي

 %18 8511 7211 هائب الشئيغ للىاع جلىيت املعلىماث  لعمش ضً لعبذهللا الىعماوي

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ هائب الشئيغ لخذماث كىاع ألافشاد جميل ضً لعبذهللا امللحم

 1 1111 1111 هائب الشئيغ للىاع الىىاكل واملؽغلين  ظعذ ضً اخمذ دمياوي

 1 1273 1273 هائب الشئيغ للؽئىن الاظتراجيجيت خالذ ضً لعبذالشخمً الجاظش

 1 11333 11333 هائب الشئيغ للىاع الؽبىت صياد ضً زامش  العخيبي

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ املاليت هائب الشئيغ للىاع أمين ضً فهذ الؽذي

 %11 3311 3111 هائب الشئيغ لشأط املاٌ البؽشي  ـالح ضً مدمذ الضامل

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ هائب الشئيغ لخذماث كىاع ألالعماٌ مخبىلي ظمير ضً اظعذ 

 1 2933 2933 هائب الشئيغ للىاع الؽؤن الخىظيميت خمىد ضً مدمذ اللفير

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ ائب الشئيغ لخذماث اللىاع العىنيه  ظعذ ضً وافش  اللدىاوي

 1 ال ًىجذ ال ًىجذ الشئيغ الخىفيزي للعملياث الذوليت  غعان خفباوي
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 خىهمت الؽشهت 

ة ومساٛاتهاا  ة تٌام ثى يه الؼٟس ة)اُحمدت الؼٟس ماة الؼاٟس ىاا  املىاٗاٝ 0204هام ػا سذي الدجاة مان ُاام ( حٟى

مااااة الؼااااس٠ات احاااادي لنٌااااام ماااان م ، ويح٢ااااىه ا0223ٗ  ايااااس ماااان ُااااام   جٔواااا  ُ اااا  مااااىاد تٌااااام حٟى
ر
ورالرااااحه مااااادأ

اارل٣ الِديااد ماان أٗلاا  املمازطااات الِامليااة هاام أتٌمااة 0224الـااادز ماان ٛااا  ىيئااة الظااٚى املاليااة هاام ُااام  م، ٟو

مااااااة، وبمااااااا ال يحِااااااازق مااااااّ  تٌمااااااة والٜىاُااااااد الـااااااادزة ماااااان الج ااااااات ذات الِالٛااااااة هاااااام اململ١ااااااة الِسبيااااااة  الخٟى

ة ٛااااد اُحماااادت طياطااااة م١حىبااااة لإلٗـاااااح ثعاااادد مااااا يجاااامل إلاٗـاااااح ُنااااه ، ومتاااا  ، . ية الظااااِىد ٟمااااا أه الؼااااٟس

ة الال١ت و   ّ الؼٟس د ثم  ؼسىا هم مٛى يٙ ، واملظئى٤ ُنه ، ٛو اد بمحولااات . ٟو ة ٛاد أٗو وبارل٣ ث٢اىه الؼاٟس

ماااة الؼاااس٠ات الظااااِىدية الاطت ػاااادية الـاااادزة ماااان  اااام ٜسازىاااا ٛاااا  ىيئاااة الظااااٚى املالياااة بالتعاااة حٟى -000-0ٛز

م ماان حياا  ُادد اللجاااه، وث٢ىينهااا، واطااحٜاللية أُلااائها، 00/00/0224ىااا املىاٗااٝ 00/02/0205وثاازي   0224

مااة الؼااس٠ات . والِديااد ماان مااىاد النٌااام  اااسي  ة بالتعااة حٟى  ملاادي التاازام الؼااٟس
ر
وياااحه الجاادو٤ الحااا م ث٘ـاايال

 : الظِىدية الـادزة من ىيئة الظٚى املالية

 م املادة وفم الئدت خىهمت الؽشواثسك م
جم 

 الالتزام

التزام 

 جضئي 

لم ًخم 

 الالتزام
 الؽشح 

     الحلىق العامت للمعاهمين:  الثالثت  1

2  
حعهيل مماسظت املعاهمين لحلىكهم وخفىلهم لعلى :  الشابعت

 املعلىماث
    

     خلىق املعاهمين املخعللت ضاجخماع الجمعيت العامت:  الخامعت  3

    خلىق الخفىيذ: العادظت   4
الخفــىيذ التراهمــي، خيــا جــشي الؽــشهت : وبــم لعــذا ضىــذ 

 .الاهخفاء ضالخفىيذ العادي في الفترة الحاليت 

     خلىق املعاهمين في أسباح ألاظهم:  العابعت  5

     العياظاث وإلاجشاءاث املخعللت ضاإلففاح: الثامىت  6

     إلاداسةإلاففاح في جلشيش مجلغ : الخاظعت  7

     الىوائف ألاظاظيت ملجلغ إلاداسة: العاؼشة   8

     معؤولياث مجلغ إلاداسة: الحادًت لعؽش   9

     جىىيً مجلغ إلاداسة: الثاهيت لعؽش  11

     لجان مجلغ إلاداسة واظخلالليتها : الثالثت لعؽش  11

     لجىت املشاجعت: الشابعت لعؽش  12

     اث وامليافآث لجىت الترؼيد: الخامعت لعؽش  13

     اجخمالعاث مجلغ إلاداسة وجذٌو ألالعماٌ: العادظت لعؽش  14

     ميافآث ألعماء مجلغ إلاداسة وحعىيما هم : العابعت لعؽش  15

     حعاسك املفالح في مجلغ إلاداسة: الثامىت لعؽش   16
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 الشكاضت الذاخليت 

ة بؤتاه ثام اُاداد لاجالت الخظاابات ب الؼا٢  الصاخيح، وال يى اد لادي املجلاع أي ػا٣ يٜس مجلع ادازة الؼٟس

ابااااة الدااليااااة ُااااا  اُااااداد  ة ُااااا  مىاؿاااالة  ؼاااااه ا ، ٟمااااا يٜااااس املجلااااع بااااؤه تٌااااام الٛس ياااارٟس بؼااااؤه ٛاااادزة الؼااااٟس

 .الحٜازيس املالية أُد ُا  أطع طليمة ويِم  بؼ٢  ٗاُ  ومالتم 

ة التااي ثٜااىم  وثٜااىم لجنااة املسا ِااة املنبثٜااة ماان مجلااع إلادازة باإلػااساٖ ُااا  أُمااا٤ املسا ِااة الدااليااة بالؼااٟس

ح  ثٜاااىيم مظاااحمس لنٌاااام  اباااة الداالياااة بماااا يم١ااان مااان ثاااٗى اُلياااة تٌاااام الٛس بؼااا٢  دوزي ب٘عاااف مااادي ٟ٘اياااة ٗو

ابااة الدااليااة وماادي ٗاُليحااه ويااؤج  ذلاا٣ كاامن أىااداٖ مجلااع إلادازة هاام الخـااى٤ ُااا  اٛحناااَ مِٜااى٤ ُاان . الٛس

اُلية أدا  تٌام  ة، حيا  ٛاماد لجناة املسا ِاة هام ىارا الظابي  مدي طالمة ثـميم ٗو ابة الداالية بالؼاٟس الٛس

ات ذات الـالة بؤُماا٤   مان املىكاُى
ر
واال٤ الِام املا م بِٜد الِديد من الا حماُات التي تاٛؼد االل اا ُاددا

ة، ا ااا  ٓحااا  ذلااا٣ مااا ن اللجناااة، وذلااا٣ بعلاااىز املظااائىلحه هااام املسا ِاااة الداالياااة والٜواُاااات ذات الِالٛاااة بالؼاااٟس

ة من ٠اٗة الجىاتمل  .املظات  املحِلٜة بظح  الِم  هم الؼٟس

 

 املشاجعت الذاخليت 

املسا ِاااة الداالياااة هااام  ؼاااان ثؤٟيااادي واطخؼاااازي مىكاااىعم ومظاااحٜ  بٔاااسق اكااااٗة ٛيماااة وثعظاااحه ُملياااات 

ة ح  ماادا  منااحٌم لحٜااىيم وثعظااحه ٗاُلياا. الؼااٟس ة هاام ثعٜيااٝ أىااداٗ ا بحااٗى ة وجظاااُد املسا ِااة الدااليااة الؼااٟس

ة اب  للؼٟس ابة، والِمليات التي ينوىي ُليها  دا  الٛس د ت٘ارت املسا ِاة الداالياة . ادازة املتاهس، والٛس ىرا ٛو

اااتٙ ذات املتاااهس الِاليااة للِماا   حااز ُااا    ؼااوة والًى الِديااد ماان ُمليااات املسا ِااة الدوزيااة والخاؿااة والتٟ 

ة والتي ػ ٘ا ة وزبعية ُمليات الؼٟس ّ ٗاُلية ٟو ملد ُا  طابي  املثاا٤ مسا ِاة الظياطاات وإلا اسا ات ُا  ٗز

ة والؼاائىه  ماااا٤ باإلكاااٗة ا اا  الٜوااااَ  إلاطاات اثيجيهاملحِلٜااة بالخاادمات املؼاااتٟ  وثٜنياااة املِلىمااات ووحاادات ُ 

 بؤتااه ثاام اثتاااذ إلا ااسا ات الالشمااة 
ر
املااا م، والتااي ٠اااه ماان ػااؤجها الخااد ماان ٜٗااد إلايااسادات وا٘اام الح٢اااليٙ، ُلمااا

مٌِاااام مااااا ثلاااامنحه ثٜااااازيس املسا ِااااة ماااان مالحٌااااات بٔااااسق الحعٜااااٝ ماااان اثتاااااذ إلا ااااسا ات الحصااااخيعية  ملحابِااااة

ابياااااة . الالشماااااة اكااااااٗة ا ااااا  املظااااااىمة هااااام مسا ِاااااة الٜاااااىاتم املالياااااة  ولياااااة والنهاتياااااة وثنظااااايٝ أُماااااا٤ الج اااااات الٛس

حما. الخاز ية ة مىاٟاة اُل ةٟما ثم اُحماد دوز املسا ِة الداالية هم املجمُى  .د ال ي٢  الحنٌيمي للمجمُى
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ا
 جىصيع ألاسباح وامليافآث وجىـياث مجلغ إلاداسة :  زالثا

  م2111جىصيع ألاسباح امللترخت لعام 

ة ثىشيّ أزباح اال٤ الِام املا م  زيا٤  للظ م وأوصل  بحىشيّ أزباح ( 0503)م بىاّٛ 0202أٛس مجلع ادازة الؼٟس

وبرل٣ . زيا٤ ُن ٠  ط م 2553م بىاّٛ 0202السبّ السابّ من ُام مليىه زيا٤ ُن  05322أولية مٜدازىا 

من الٜيمة  طمية % 52زياالت للظ م الىاحد وجِاد٤  5م مالٕ 0202يـاح ا ما م  زباح املىشُة ُن ُام 

 .للظ م

د ٠اتد الحىشيِات ُن ُام   :م  املٜسو واملىصل  بها ٟما يام0202ٛو

 البيان

 إجمالي

 الخىصيع

مالًين ) 

 (لشياالثا

  
هفيب 

 العهم

 (سياٌ)

  

 جاسيخ إلالعالن

  

 جاسيخ الاظخدلاق

  

 جاسيخ الخىصيع
        

 جىصيعاث هلذًت لعً الشبع

 م2111ألاٌو 
1,511 

 
1.75 

 
 2111أضشيل  19

 
 2111أضشيل  28

 
 2111ماًى  11

جىصيعاث هلذًت لعً الشبع الثاوي 

 م2111
1,511 

 
1.75 

 
 2111ًىليى  21

 
 2111ليى ًى  28

 
 2111أغعىغ  11

جىصيعاث هلذًت لعً الشبع الثالا 

 م2111
1,511 

 
1.75 

 
 2111أهخىبش  19

 
 2111أهخىبش  27

 
 2111هىفمبر  24

جىصيعاث هلذًت لعً الشبع الشابع 

 م2111
1,511 

 
1.75 

 
 2111ًىاًش  19

 
 2111ماسط  28

 
 
ا
 ًدذد الخلا

              3   6.111 إجمالي الخىصيعاث

 وحعىيماث ألعماء مجلغ إلاداسة وهباس الخىفيزًين افآثمي 

ة ُاااان حلااااىزىم لجلظااااات املجلااااع واللجاااااه املنبثٜااااة ُنااااه  بلٔااااد م٢اٗااااآت وباااادالت أُلااااا  مجلااااع ادازة الؼااااٟس

ة بمااا ٗاايهم  م 0202ااال٤ الظاانة املنتهيااة  الااستةع الحن٘يااري وتاتاامل باإلكاااٗة ا اا  أٟ اا  امظااة ثن٘ياريحه هاام الؼااٟس

اااٝ الجااادو٤ ادتااااو، ٟماااا0202ااااال٤ الِاااام ياااة الاااستةع لٜوااااَ املال ( 022.222)يىصااالي املجلاااع بـاااٖس مالااإ  م ٗو

 للمادة 0202زيا٤ ل٢  ُلى م٢اٗؤة طنىية لِام 
ر
ٜا ة( 24)م، ٗو  :من النٌام  طا لي للؼٟس

  البيان
ألعماء املجلغ 

 الخىفيزًين

/ ألعماء املجلغ غير الخىفيزًين

 املعخللين

الشئيغ ضما ف هم أهبر خمعت جىفيزًين في الؽشهت 

 الخىفيزي وهائب الشئيغ للىاع املاليت

 911121183 897.111-  الشواجب والبذالث

 418131928 3.241.111-  امليافآث الذوسيت والعىىيت

 1319261111 4.137.111-  إلاجمالي

 إكشاساث مجلغ إلاداسة 
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ة   :الظِىدية بمايام الاثـاالتيٜس مجلع ادازة ػٟس
 

 الخظابات بالؼ٢  الصخيح ثم اُداد لجالت. 

 ة ُا  مىاؿلة  ؼاه ا  .ال يى د لدي املجلع أي ػ٣ يرٟس بؼؤه ٛدزة الؼٟس

 ابة الداالية ُا  اُداد الحٜازيس املالية أُد ُا  أطع طليمة ويِم  بؼ٢  ٗاُ  ومالتم  .بؤه تٌام الٛس

 ملِااااايح  املعاطاااااة الـاااا م0202لِااااام  ثاااام اُااااداد الٜااااىاتم املاليااااة املىحاااادة 
ر
ٜااااا ادزة ُاااان ال يئااااة الظااااِىدية ٗو

  .للمعاطاحه الٜاتىتيحه

  ة مااان أي شااخف هايعااام أو اُحاااازي ثملاا٣ ة % 3لاام يااحم ابااااْل الؼااٟس أو أٟثااا  ماان  طااا م املـاادزة للؼاااٟس

 .م0202اال٤ ُام 

  ال يى اااد أي أدوات ديااان ٛابلاااة للحعىيااا  ا ااا  أطااا م أو أي حٜاااٚى ايااااز أو مااارٟسات حاااٝ اٟححاااا  أو حٜاااٚى

ة اال٤ ُام  مؼابهة أؿدزتها أو   .م0202منعتها الؼٟس

  ة ااااااااال٤ ُااااااام م ألي أدوات دياااااان ٛابلاااااااة 0202ال يى ااااااد أي اطاااااات داد أو ػااااااسا  أو الٔاااااااا  ٛامااااااد بااااااه الؼااااااٟس

 .لالطت داد

  ة أو أحااد ٟااااز الحن٘ياااريحه ال يى ااد أي ثسثةاااات أو اث٘اااٚ ثناااش٤ بمى اااة أحاااد أُلااا  مجلااع ادازة الؼااٟس

 .ُن أي زاثمل أو جِىيم

  ة ُن أي حٜٚى هم  زباح ةاات أو اث٘اٚ ثناش٤ بمى اأي ثسثةال يى د  .أحد مظاىمي الؼٟس

  ة ُٜااااد أي ال يى ااااد  ٗيااااه وثى ااااد أو ٠اتااااد ثى ااااد ٗيااااه مـاااالخة  ىىسيااااة ألحااااد أُلااااا  ث٢ااااىه الؼااااٟس
ر
ااااا هٗس

 .أو ألي شخف  ذي  ُالٛة بؤي منهمتاتمل الستةع لٜواَ املالية أو  الستةع الحن٘يري أو إلادازة مجلع 

 لاا  مجلااع ادازتهااا أو كامند أي ٛااسق ُٜادو واحااد ماانهم لام ثٜاادم الؼا ة ٛااسق تٜاادي مان أي تااَى أُل ٟس

 .مّ ٓح و

 لااا  مجلااع إلادازة أو ٟااااز الحن٘يااريحه أو أشو  اام أو  اليى ااد أي حٜااٚى اياااز أو حٜااٚى اٟححااا  جِااىد إُل

  .أوالدىم الٜـس

  ة ص املا م للؼٟس وتحاتم ُملياتها حدرد بِاد جهاياة ال ثى د أي أحداذ الحٜة  ىىسية ثئرس ُا  طالمة املٟس

اله ُن الحىؿية بحىشيِات أزباح للسبّ السابّ  .م 0202 من ُام الِام ولم يحم ثىكيع ا بتالٖ إلُا

 

 الخىـياث 
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ة  ة بما يام الاثـاالتيىصلي مجلع ادازة ػٟس  :الظِىدية الجمِية الِامة للؼٟس
 

 .م50/00/0202تهية هم املىاٜٗة ُا  ثٜسيس مجلع إلادازة ُن الظنة املالية املن (0

ة وثٜسياااااااااااس مسا عااااااااااام الخظاااااااااااابات للظااااااااااانة املالياااااااااااة املنتهياااااااااااة هااااااااااام  (0 املىاٜٗاااااااااااة ُاااااااااااا  الٜاااااااااااىاتم املالياااااااااااة للؼاااااااااااٟس

 .م50/00/0202

( 2.53)م بمٜاداز 0202املىاٜٗة ُا  اٛت اح مجلع إلادازة ثىشياّ أزبااح ُان السباّ الساباّ مان الِاام املاا م  (5

زياااا٤ ( 0.03)الااااالٕ   م0202الثالراااة أزبااااَ  و ااا  مااان ُاااام ىللاااة للظااا م باإلكااااٗة ا ااا  ماااا ثااام ثىشيِاااه ُااان 

 .زيا٤ للظ م الىاحد(  5) م 0202للظ م بعي  يـاح ا ما م السبح املىشَ ُن الِام املا م 

ة ماااان بااااحه املسشااااخحه ماااان ٛااااا  لجنااااة املسا ِااااة ملسا ِااااة  (2 املىاٜٗااااة ُااااا  ااحياااااز مسا عاااام حظااااابات الؼااااٟس

 .م والاياتات املالية السبّ طنىية وثعديد أجِابهما0200الٜىاتم املالية للِام املا م 

 للٜ٘اااسة  و ااا  مااان ( 02)الاححيااااه  النٌاااام  ُناااد مظاااحىي  ثجنةاااملاملىاٜٗاااة ُاااا  ايٜااااٖ  (3
ر
ٜاااا مليااااز زياااا٤ ٗو

ااااااام  ة الـاااااااادز باملسطاااااااىم املل٢ااااااا  ٛز هااااااام ( 53/م)املاااااااادة الظادطاااااااة و زبِاااااااحه مااااااان النٌاااااااام  طا ااااااالي للؼاااااااٟس

ماان  زباااح الـاااٗية لح٢ااىين اححياااه  تٌااام ، ويجااىش %( 02)يجناامل "  ىااا والتااي ثاانف ُااا 02/00/0206

ٙ ىرا الحجنمل مت  بلٕ الاححياه  املر٠ىز تـٙ زأض املا٤  ". للجمِية الِامة الِادية ٛو

املىاٜٗاااااة ُاااااا  ٛاىاُااااااد ااحيااااااز أُلاااااا  لجناااااة الحاسػايعااااااات وامل١ااٗاااااااآت، ومااااادة ُلاااااىيتهم وأطااااالى  ُماااااا   (4

 .اللجنة

 .م50/00/0202جلع إلادازة ُن الظنة املنتهية هم ابسا  ذمة أُلا  م (5

 

 

 

 

 

 

 الخاجمت
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ة  يٜه -يحٜدم مجلع ادازة الؼٟس بالؼا١س ملٜاام ااادم الخاسمحه الؼاسي٘حه امللا٣  -بِد ػ١س هللا ُص و   ُا  ثٗى

 الِصيااص آ٤ وطاامى و اام ُ اادو  مااحه ؿاااحمل الظاامى املل٢اا   محاا  طاالواه باان ُااادآ٤ طااِىد لِصيص ا باان ُااادهللاُاااد

. ٤ طااااِىد وح٢ىمحناااا السػاااايدةآوطااامى الناتاااامل الثاااا   ؿاااااحمل الظااامى املل٢ااا   محاااا  تاااايٙ باااان ُااااد الِصياااص طاااِىد 

ة ماانهم هاام طااِيها لحوااىيس أدائهااا وثعظااحه ااادماتها، ٟمااا  ايااة والخصااجيّ الااري ثلٜاااو الؼااٟس مؼاايدين بالاادُم والُس

ة ومظاااىميها ة بالؼاا١س والحٜااديس لِمااال  الؼااٟس ٘   يحٜاادم مجلااع ادازة الؼااٟس ال١ااسام ُااا  رٜااتهم ، ولجمياّا مااًى

ة لحوااىيس  ااد املجلااع طااعم الؼااٟس ة ُااا  ااالؿاا م وث٘اااتيهم هاام أدا  أُمااال م، ول٢اا  املحِاااملحه مِ ااا ، ويٟئ الؼااٟس

اد امل٢اتاة  أُمال ا بما يلبي اححيا ات الِمال  ، ويعٜٝ ثولِات املظاىمحه ، ويتدم  ىاداٖ الا حماُياة ، ويٟئ

ة هم ٛوا  .هم اململ١ة الِسبية الظِىدية  الاثـاالتَ السيادية للؼٟس

 
































































