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ِحُِم  ْحمِن الشَّ  ِبْعِم هللِا الشَّ

  

م  جإظعذ ؼش٠ت  الاجفاالث  العّىدًت )الؽش٠ت( بفٙتها ؼش٠ت معاىمت ظّىدًت بمىجب املشظىم املل٣ي ٜس

خ  53م/ ل  60ىـ )املىا٘ٞ 0206رو الدجت  62بخاٍس ٜطخى بخحىٍل ٜىاُ البٛر والهاجٚ بىصاسة م( الزي 0776ؤبٍش

ذ والهاجٚ )ٌؽاس بلُه ُ٘ما بّذ بـ  ت “( ٜىاُ الاجفاالث”البٛر والبًر مْ مخخلٚ م٣ىناجه وبم٣انُاجه الٙنُت وإلاداٍس

م   لٝشاس مجلغ الىصساء ٜس
ً
خ  605بلى الؽش٠ت، ووبٝا ل  61ىـ )املىا٘ٞ 0206 رو الدجت 65بخاٍس م( 0776ؤبٍش

ذ ١انذ الؽش٠ت في حُنه مملى٠ت بال٣امل لخ٣ىمت الزي اِخمذ نٍا م الؽش٠ت ألاظاسخي )النٍام ألاظاسخي(. ٜو

م  ،اململ٢ت الّشبُت العّىدًت )الخ٣ىمت( خ  050وبمىجب ٜشاس مجلغ الىصساء ٜس  7ىـ )املىا٘ٞ 0265سجب  6بخاٍس

  .% من ؤظهمها51م(، ٜامذ الخ٣ىمت ببُْ 6116ظبخمبر 

محـــــشم  4ذماث الاجفـــــاالث ِاـــــى نىـــــاٛ اململ٢ـــــت الّشبُـــــت العـــــّىدًت )اململ٢ـــــت( فـــــي بـــــذؤث الؽـــــش٠ت ِملهـــــا بخـــــ٘ى ر  ـــــ

ــم 0776مــاًى  6ىـــ )املىا٘ــٞ 0207 ٠ؽــش٠ت معــاىمت  0101031647م(. وحفــلذ الؽــش٠ت ِاــى اــجلها الخجــاسي ٜس

خ  ْٝ املش٠ض الشثِسخي للؽش٠ت في مذًنت 0776ًىنُى  67ىـ )املىا٘ٞ 0207سبـُْ ألاو٥  2ظّىدًت بخاٍس اك.م(. ٍو  الٍش

ْ مؽـعر٠ت حّـٗش مجخمّـت، لٕـشك الٝـىاثم املالُـت، بــ  للؽش٠ت اظدثماساث مخخلٙت فـي ؼـش١اث جابّـت وصمُلـت ومؽـاَس

ت". جٙاـُل ىزو الاظدثماساث ١الخالي:  "املجمِى
 

 المعالجة نسبة الملكية اسم الشركة

 
 13 ديسمبر

  5132م           5132م

    الشركات التابعة:
 

عربية لخدمات االنترنت واالتصاالت المحدودة ) حلول إس تي سي(الشركة ال( 1)  
%111 المملكة العربية السعودية-  111%   طريقة التوحيد 

المملكة العربية السعودية -شركة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة ( 2)  111%  111%  طريقة التوحيد 

بحرينمملكة ال  –فيفا البحرين )ش. م. ب. م(   شركة( 3)  111%  111%   طريقة التوحيد 

المملكة العربية السعودية  -شركة عقاالت المحدودة )إقامة وتملك وإدارة العقار( ( 4)  111%  111%  طريقة التوحيد 

المملكة العربية السعودية  –(برافوشركة االتصاالت العامة )( 5)  111%  111%   طريقة التوحيد 

كة العربية السعوديةالممل -شركة سفاير المحدودة ( 6)  111%  111%   طريقة التوحيد 

مملكة البحرين   –)ش. م. ب. م(  )إنتغرال( شركة إنتغرال القابضة( 7)  71%  71%  طريقة التوحيد 

%61  المملكة العربية السعودية -شركة سيل المتقدمة المحدودة )سيلكو(( 8)  61%   طريقة التوحيد 

دولة الكويت  –(فا( ) ش.م.ك شركة االتصاالت الكويتية )في( 9)  51.8%  26%   طريقة التوحيد 
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 :الزميلة والشركات المشتركة المشاريع

 طريقة حقوق الملكية %35 %35 دولة اإلمارات العربية المتحدة –شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة ( 11)

 حقوق الملكيةطريقة  %25 %25 ماليزيا –مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة ( 11)

 طريقة حقوق الملكية %51 %51 المملكة العربية السعودية –الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة ( 12)

 طريقة حقوق الملكية %36.66 %36.66 المملكة العربية السعودية –المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية )عربسات( ( 13)

 طريقة حقوق الملكية %51 %49 ة العربية السعوديةالمملك –شركة مراكز االتصال ( 14)

 طريقة حقوق الملكية %11 %11 المملكة العربية السعودية – السعودية موبايل فيرجن اتحادشركة ( 15)

ت  الم، وحؽمل ؤٔشال الاجفاالثج٘ى ر وجٝذًم  ذماث في جخمثل ألانؽىت الشثِعت للمجمِى  هاواملّلىماث وإلِا

  الخفش، ما ًاي: ِاى ظبُل املثا٥ ال 

ُانت ؼب٣اث وؤنٍمت  .ؤ    الثابخت واملخحش٠ت. الاجفاالثبنؽاء وبداسة وحؽُٕل ـو

ُل وجٝذًم  ذماث  .ب  ُانتها وبداستها الّمالءاملخخلٙت بلى  الاجفاالثجـى   .ـو

ش وجنُٙـــز وجـــ٘ى ر  ـــذماث  .ج  مـــن جمُـــْ النـــىا ي الٙنُـــت  الاجفـــاالثبِـــذاد ال ىـــي والذساظـــاث الالصمـــت لخىـــٍى

بُــــــت فــــــي مجــــــا٥ واملالُــــــت  ــــــت. وبِــــــذاد وجنُٙــــــز ال ىــــــي الخذٍس وجٝــــــذًم ؤو الخفــــــى٥ ِاــــــى  الاجفــــــاالثوإلاداٍس

ت التي جخّلٞ بؽ٣ل مباؼش ؤو ٔ ر مباؼش بإِمالها وؤوجه نؽاوها.   ال ذماث الاظدؽاٍس

ـٞ اظـخخذام ؤحـذر ألاجهـضة واملّـذاث التـي جىــلذ  الاجفـاالثالخىّظْ في ؼب٣اث ونٍـم  .د  شىـا ِـن وٍش وجىٍى

 في مجا٥ جٝذًم ال ذماث وبداستها. الاجفاالثنُت بلحها جٝ
ً
ا    فـى

ج٘ى ر املّلىماث والخٝنُاث وألانٍمت املّخمذة ِاى املّلىماث للّمالء بما في رل٤ بِـذاد ووبـْ وجىصَـْ ؤدلـت  .ه 

ـــت والعؽـــشاث واملّلىمـــاث والبُانـــاث وجـــ٘ى ر وظـــاثل الاجفـــا٥ الالصمـــت لنٝـــل  ـــــذماث  الهـــاجٚ وألادلـــت الخجاٍس

ـــــــم ))إلانع خ ب( 045رنـــــــذ( بمـــــــا ال ًخّــــــــاسك مـــــــْ ٜــــــــشاس مجلـــــــغ الـــــــىصساء ٜس ىــــــــ و ـــــــذماث 0206/  01/  65خـــــــاٍس

ؼـــــــش٠ت ؤو ال ـــــــذماث التـــــــي جٝـــــــذمها  الاجفـــــــاالثالخاظـــــــب الـــــــي الّامـــــــت، ٔو ـــــــر رلـــــــ٤ ممـــــــا ًخّلـــــــٞ بإنؽـــــــىت 

ـــالم ؤو الخجـــاسة ؤو الذِاًـــت ؤو ؤًـــت ؤٔـــشاك ؤ ـــشي ج الاجفـــاالث العـــّىدًت ـــشاك إلِا شاىـــا ظـــىاء ١ـــاأل رلـــ٤ ٔم

  الؽش٠ت مناظبت.

ش وجفــمُم  .و  ٞ وبُــْ وجىــٍى ججــاسة الجملــت والخجضثــت واظــخ راد وجفــذًش وؼــشاء وامــخالٟ وجــإج ر وجفــعُْ وحعــٍى

ـــــُانت ؤجهـــــضة ومّـــــذاث وم٣ىنـــــاث ؼـــــب٣اث  املخخلٙـــــت بمـــــا فـــــي رلـــــ٤ الؽـــــب٣اث الثابخـــــت  الاجفــــاالثوجش٠ُــــب ـو

ـــت ألا ــشي وجٝــذًم ال ــذماث والُٝـــام واملخحش٠ــت وال اـــت، و٠ــزل٤ بـــشامآلا الخاظــب الــي واملمخل٣ــاث ا ل٢ٍٙش

  املخخلٙت. الاجفاالثبإِما٥ املٝاوالث املخّلٝت بؽب٣اث 

ُانت. .ص  ش ـو  اظدثماس ِٝاساث الؽش٠ت وما ٜذ ًعرجب ِاى رل٤ من بُْ وؼشاء وجإج ر وبداسة وجىٍى
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ــــت ؤأل جاظـــــغ ؼـــــش١اث ؤ ـــــشي وؤأل حؽــــعٟر مـــــْ الؽـــــش١اث واملاظعـــــاث ؤو ا  ِـــــن رلـــــ٤ ًحـــــٞ للمجمِى
ً
لهُئـــــاث ٘مــــال

مالهــا ؤو التـي ٜـذ حّاوغهــا ِاـى جحُٝـٞ ٔشلــها ؤو   ؼـبحهت ؤو م٢ملـت ِم
ً
ألا ـشي العـّىدًت وألاجنبُــت التـي جـضاو٥ ؤِمــاال

 مجها.
ً
  ؤأل حؽعريها ١لها ؤو جضءا

ــــش العــــنىي ِــــن ؤداء و  ــــتَعــــش مجلــــغ بداسة الؽــــش٠ت ؤأل ًٝــــذم للمعــــاىم أل ال٢ــــشام الخٍٝش ، ونخــــاثآلا ؤِمالهــــا املجمِى

تالزي ٢ٌّغ الخىىس املعخمش في ؤداء و ، م6104  للّام املالي ٍهـش دوسىـا فـي  املجمِى في مخخلـٚ ؤوجـه ؤنؽـىتها، ٍو

ش ٜىاُ  ض وجىٍى حٝـٞ  ىـي الخنمُـت  الاجفاالثحٍّض في اململ٢ت الّشبُـت العـّىدًت بمـا ًخـذم املجخمـْ العـّىدي ٍو

ت ملع حٝٞ ِىاثذ مجٍض ض الاٜخفاد الىوجي ٍو عاىم بٙاِلُت في حٍّض  اىمحها .الىونُت َو
 

: أداء وأوؽطت الؽشهت خالل الػام املالي 
ً
 م2116أوال

 ألاداء الدؽغُلي - أ
 اململىت الػشبُت العػىدًت - العػىدًت الاجفاالثؼشهت  -1

اظــاط النمــى فــي إلاًــشاداث ومشاجّــت ج٣ــالُٚ  تها املبعُــت ِاــىاظــعراجُجُبدنُٙــز  الاجفــاالث العــّىدًت ٜامــذ ؼــش٠ت 

ـــــشوك جذًـــــذة جل ـــــي ب شبـــــت الّمـــــالءجحعـــــ أل جججٝـــــذًم ال ـــــذماث و٠ـــــزل٤  ُـــــت ِو االظـــــخمشاس فـــــي جٝـــــذًم  ـــــذماث نِى

س٠ـضث الؽـش٠ت بؽـ٣ل  ـاؿ ِاـى الخىظـْ فـي جٝـذًم باٜـاث الانعرنـذ ِاـى نىـاٛ و ِمالئها وجثري حُاتهم.  احخُاجاث

ــــشوك فــــي جٝــــذًم باٜــــاث جمُــــْ املنخجــــاث )املٙــــىجشع املعــــبٞ الــــذْ٘ وؼــــشاثل البُانــــاث( حُــــ  اظــــخمشث الؽــــش٠ت  ِو

ــــــذة باٜــــــاث ل جهــــــضة الز٠ُــــــتجــــــىا٥ املٙــــــىجش لل للبُانــــــاث جذًــــــذة ممــــــا ؤدي لنمــــــى ِــــــذد ِمــــــالء املٙــــــىجش  والخجــــــىا٥ ِو

مــــن باإللــــا٘ت بلــــى ِــــذد اولٝــــذ الؽــــش٠ت باٜــــاث جذًــــذة ومشنــــت لؽــــشاثل الانعرنــــذ معــــبٝت الــــذْ٘ % ٠مــــا 60بععــــبت

 STC ــال٥ جٝــذًم جىبُــٞ وجحعــ أل ججشبــت الّمُــل مــن  الّــشوك العروٍجُــت لّمــالء الؽــشاثل معــبٝت الــذْ٘ )ظــىا(

 ِاى مخىظي الّاثذ من املعخخذم أل
ً
ذد من وظاثل الذْ٘ إلال٢عرونُت مما ان٢ّغ اًجابا  .بؽ٣ل مخخلٚ ِو

ت امل  لُـــتالؽـــش٠ت واــــلذ ٠مـــا  اململ٢ـــت الّشبُـــت للمنـــاص٥ ب٣ا٘ـــت ؤنحـــاء  "FTTH" جىظـــّتها لؽـــب٢ت ألالُـــاٗ البفـــٍش

اث جفـل بلـى  العّىدًت ت الّاملـت بععـبت مُجابـذ فـي الثان 611بعِش % 56ُـت حُـ  نمـذ  ىـىه الالُـاٗ البفـٍش

 .م مٝاسنت بالّام املاضخي6104بجهاًت 

ادة في جٝذًم حلى٥ الاجفاالث و جٝنُت املّلىماث  جىاـل ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت و  من  ال٥  ICTالٍش

خت، جخ٣امل مّها حلى٥ حؽ٢ُلت من منخجاث الشبي الٝاثمت ِاى جٝنُت ؼب٣اث الهاجٚ املخنٝل والؽب٣اث الثاب

مُت  ذاسةامل ذماث ال" و Cloud Services" سخابُتالخىظبت الو " IoT" خ٣املت النعرنذ الاؼُاءموحلى٥  و ذماث ٜس

"Managed Services" " وحلى٥ ال ذماث املخ٣املتSystem Integration" والتي ًخم جضوٍذىا من مشا٠ض بُاناث ،
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"Data centersت في اململ٢ت " جم سبىها ِبر ؤض م ؼب ض ٢ت ل لُاٗ البفٍش في دْ٘ عجلت  هعاىماملبهذٗ حٍّض

ت واملعاىمت في جحُٝٞ الشئٍت املعخٝبلُت للممل٢ت   .6151الخحى٥ بلى الاٜخفاد الٝاثم ِاى املّ٘ش

ما٥ لخفلجم  ٠ما ادة ِذد منا٘ز مبُّاث ٜىاُ ألِا جحع أل ججشبت الّمالء جم و  منٙز 011بلى ؤ٠ثر من  ٍص

ى٥ بلى ؤ٠بر اء نٍام مخابّت الٙشؿ البُُّت، دا لها وبن حت ِمالء الؽش١اث  لدعاىم في الـى ِذد من ؼٍش

 SIP" ذمت الاجفا٥ املباؼش الؽش٠ت ؤولٝذ ٠ما  .في اسجٙاُ ماؼش سضخى الّمالء ؤظهماملخىظىت والفٕ رة مما 

Trunk " ّالُخه، حُ  جدُل ال ذمت الجذًذة ال ى ت الاجفا٥ ٘و ادة ظِش ىه املباؼشة ابخذاًء من التي جذِم ٍص

ٞ الشبي بمٝعم  51 م٢ن الّمالء من الاظخٙادة ال٣املت من مضاًا الاجفا٥ الخذًثت واملخىىسة ِن وٍش
ُ
 وج

ً
 ىا

لت للؽش١اث ال٢ب رةالٚ  011 جذِم ال ذمت حتى و " IP PBX" بشوجى١ى٥ الانعرنذ ال اؿ بهم ُْ . جحٍى ٠ما جم جٜى

ت من  الاجٙاُٜاثالّذًذ من  ا في مجا٥  ذماث ا٥مْ مجمِى ،  "ICT" املاظعاث والؽش١اث الشاثذة و فـى

ت مْ والتي من ؼش٠ت الخّذًن الّشبُت العّىدًت "مّادأل"، ًخم  ابشصىا اجٙاُٜت ؼشا٠ت اظعراجُجُت حفشٍّ

شىا  ؼش٠ت بمىجبها سبي مىاْٜ الؽش٠ت وجضوٍذىا بجمُْ  ذماث وحلى٥ جٝنُت الاجفاالث واملّلىماث التي ج٘ى

 . ث العّىدًتالاجفاال 

ُت وللؽش٠ت في مجا٥  ذماث النىاٜل واملؽٕل أل واملخمثلت في ج٘ى ر ١ا٘ت الاحخُاجاث وال ذماث  بنجاصاث نِى

ما٥ دا ل الؽش٠ت من  ذماث ىاجُٙت وبنعرنذ و٠زل٤ لّمالء الؽش٠ت من املؽٕل أل  الذولُت لىحذاث ألِا

ما٥ الاٜلُمي ، وجمثلذ جل٤ املحلُ أل والاٜلُمُ أل والذولُ أل ومٝذمي ال ذمت بلا٘ت لؽش  ٍحت ٜىاُ الِا

 الانجاصاث بؽ٣ل  اؿ في املجاالث الخالُت:

  الخىظْ في مجا٥ نٝل الخش٠ت الهاجُٙت الذولُت و اـت الّبىسٍت من  ال٥ اظدثماس ِالٜاث  الؽش٠ت املم  ة

٠ت الهاجُٙت الذولُت النمى ال٢ب ر في الخش م ب6104بال٢ث ر من املؽٕل أل والنىاٜل الذولُ أل ، حُ  جم   ِام 

 .م6103مٝاسنت بما جم جحُٝٝه في الّام % 21الّبىسٍت بععب ججاوصث 

 ّخجىا٥ الذولي ؼاسة الناٜلت للبُاناث واملعخخذمت ل ذماث الدواثش إلا  تجىظ "BICS "611 منMbps  الى 

0111    Mbps داثشة ا شي مْ املؽٕل الذولي ظاًنٙشطو٠زل٤ الا٘ت " SYNIVERSE IPX" ّت بع

0111  Mbps داثشة الاؼاسة مْ مؽٕل املٝعم الذولي جمُْ دو٥ الّالم. و٠زل٤ الا٘ت  ورل٤ ل ذمت

 . فُفا ِمالء الؽش٠ت املخجىل أل بذولت الاماساث Mbps 311بعّت  "Etisalat IPX "اجفاالث 

 ادة ال ظاىمذ ال ذماث  أل في جحع" IPX" بُاناث الخجىا٥ الذولياث دواثش الاؼاسة ال اـت بِذد و ظّفي ٍض

جٝلُق نعبت الانٝىاِاث و الا خناٜاث في بُاناث الخجىا٥ ومنل ِمالء الؽش٠ت وجىدتها بؽ٣ل ٠ب ر و٠زل٤ 

العّه ال٣اُ٘ت لالظخخذام الّالي للبُاناث  اسج اململ٢ت مما ًحٝٞ الاظخخذام ألامثل  لباٜاث بُاناث 

اد الخجىا٥ و ًحٝٞ سضخى الّمُل ِن ال ذمت ذ بلٕذ نعبت الٍض ة في حجم بُاناث املخجىل أل ا٠ثر من ٜو



  

 

6 
 

ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

٠ما ٜامذ الؽش٠ت في البذء في جنُٙز مؽشوُ مٝعم ال ذماث الفىجُت ِن . % مٝاسنت بالّام املاضخي011

ٞ الانعرنذ  ش الخش٠ت الذولُت والّبىسٍت بىاٜت اظدُّابُت جفل بلى  "IPX"وٍش ؤلٚ  031والزي ًٝىم بخمٍش

ذ.  م٣املت في نٙغ الٜى

ُت وجىظّت ما جمخل٢ه الؽش٠ت مجهىداتها  الخحخُت الذولُت ٘ٝذ واـلذ الؽش٠ت وفي مجا٥ البعُت من  ال٥ جٜش

ت والتي حّخبر ألاحذر ِاى معخىي الّالم من حُ  الخٝنُت ، حُ  جم  ت والبًر من بعُت جحخُت من ال٣ىابل البحٍش

 م الّذًذ من الانجاصاث من ؤىمها :6104 ال٥ ِام 

 ادة ت ال٣ىابل ِاى مل٢ها الؽش٠تج التي الذولُت العّاث ٍص  املاضخي الّام ِن  % 053  بععبه  البحٍش

ُت الثانُت لل٢ُبل من إلانتهاء جم حُ  م6103  البحشي الٝاسي  وال٢ُبل" IMEWE" الٝاسي  البحشي  العٜر

"EIG"  من الخش٠ت الذولُت في منىٝت الؽٛش ألاوظي الخالُه واملعخٝبلُه حخُاجاث إلا ورل٤ لخلبُت

ادة فيوباوالهنذ وؤوس   .  م6103ّام % مٝاسنت بال 55العّاث الذولُت  بععبه  ، حُ  ؤٌهشث البُاناث ٍص

ْ واملبادساث من ؤىمها: الذولُت إلانعرنذؤما في مجا٥  ذماث   -٘ٝذ اظخ٢ما٥ الّذًذ من املؽاَس

 ذ ملحخىي إلانعرنذ لؽش٠ت ن املٜا جىجل  الانتهاء من اظخ٢ما٥ جنُٙز الخىظّت ال امعت ل ذماث الخخٍض

ادة العّاث املخاحت ل ذماث املحخىي بععبت ججاوصث   اك وجذة بحُ  جم ٍص % مٝاسنت  53ب٣ل من الٍش

ت ِالُت،  بما جم جحُٝٝه في الّام العابٞ. مما ظاىم في جٝذًم  ذماث مم  ة وراث جىدة واظخمشاٍس

 ومنل ِمالء الؽش٠ت م  ة جٙمُلُت.

  ن ملٝذم  ذماث املحخىي مما ٌعهم في جحع أل ججشبت  621Gالى   "Akamai" جىظّت ظّاث الخخٍض

 الّمالء.

  شان٢ٙىسث بعّاث ِالُت جىظّت نٝاه الخىاجذ الذولي ل نعرنذ في ١ل من لنذأل وؤمععردام ٘و

 لخلبُت مخىلباث ِمالء ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت الذا لُ أل وال اسجُ أل. 

 الؽشواث الخابػت املدلُت -2

  اململىت  -اط حي س ي خلىل  -والاجصاالث املدذودة الؽشهت الػشبُت لخذماث إلاهترهذ

 الػشبُت العػىدًت

 الؽــش٠ت الّشبُــت ل ــذماث إلانعرنــذ والاجفــاالث )راث معــاولُت محــذودة( فــي اململ٢ــت الّشبُــت العــّىدًت جإظعــذ 

ـــل  ْ الاجفـــاالث ونٝـــل ومّالجـــت املّلىمـــاث فـــي6116فـــي ؤبٍش  م، وحّمـــل فـــي جٝـــذًم  ـــذماث إلانعرنـــذ وحؽـــُٕل مؽـــاَس

% مـــــن الؽـــــش٠ت 011 م ِاـــــى حفـــــت6115فـــــي دٌعـــــمبر  الاجفـــــاالث العـــــّىدًتوحـــــاصث ؼـــــش٠ت   العـــــٛى العـــــّىدي،
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ــــا٥ ظــــّىدي 011مالهــــا  الّشبُــــت ل ــــذماث إلانعرنــــذ والاجفــــاالث والبــــالٖ سؤط ٝــــْ مش٠ضىــــا الشثِســــخي فــــي ملُــــىأل ٍس ، ٍو

 .دًتاململ٢ت الّشبُت العّىدًت وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّى 

  اململىت الػشبُت العػىدًت -ؼشهت الاجصاالث لالظدثماس الخجاسي املدذودة 

فــــي اململ٢ــــت الّشبُــــت م 6115فــــي ؤ٠خــــىبش ؼــــش٠ت الاجفــــاالث لالظــــدثماس الخجــــاسي )راث معــــاولُت محــــذودة( جإظعــــذ 

ا٥ ظّىدي من ٜبل ؼش٠ت الاجفاالث العـّىدًت ، والتـي جمخلـ٤ نعـبت  العّىدًت  % مـن  011بشؤط ما٥ ملُىأل ٍس

ـــــُانت ؼـــــب٣اث الاجفـــــاالث وؤِمـــــا٥ نٍـــــم ؼـــــب٣اث الخاظـــــب الـــــي وؼـــــب٣اث سؤط مـــــا٥ الؽـــــش٠ت  بٕـــــشك حؽـــــُٕل ـو

ـــُانت وحؽـــُٕل وجش٠ُـــب نٍـــم وبـــشامآلا الاجفـــاالث وجٝنُـــت املّلىمـــاث ٝـــْ مش٠ضىـــا الشثِســـخي فـــي اململ٢ـــت  ،إلانعرنـــذ ـو ٍو

 .ّىدًتالّشبُت العّىدًت وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت الع

  اململىت الػشبُت العػىدًت -ؼشهت غلاالث املدذودة 

ا٥  01بشؤط ما٥  م في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت6105جإظعذ ؼش٠ت ِٝاالث املحذودة في ماسط  ملُىأل ٍس

ىزو وحّمل  % من سؤط ما٥ الؽش٠ت 011ظّىدي من ٜبل ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت ، والتي جمخل٤ نعبت 

ل٤ واظدثماس واداسة الّٝاس واملٝاوالث وجٝذًم  ذماث الاظدؽاساث والاظخ راد والخفذًش اٜامت وجم في الؽش٠ت

ْٝ مش٠ضىا الشثِسخي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت،لفالر ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت،   بإأل الؽش٠ت لم  ٍو
ً
ِلما

 جبذؤ نؽاوها الخجاسي بّذ.

  "عػىدًتاململىت الػشبُت ال -ؼشهت الاجصاالث الػامت "بشافى 

ؼــــــش٠ت  وحــــــاصث فــــــي اململ٢ــــــت الّشبُــــــت العــــــّىدًت، م6116٘براًــــــش فــــــي  الاجفــــــاالث الّامــــــت )بشا٘ــــــى(ؼــــــش٠ت  جإظعــــــذ

مالهـا  سؤط الاجفـاالث الّامـت )بشا٘ـى(  والبـالٖؼـش٠ت  % مـن011نعـبت  م ِاـى6102إلاجفاالث العـّىدًت فـي ًنـاًش 

ـــــا٥ ظـــــّىدي ، و ملُـــــىأل  611 مـــــا٥ ال٢هشبحّمـــــل ىـــــزو الؽـــــش٠ت ٍس اثُـــــت وؼـــــب٣اث الاجفـــــاالث وججـــــاسة الجملـــــت فـــــي الِا

ــُانت اجهــضة الاجفــاالث  ٞ وجش٠ُــب ـو والخجضثــت فــي اجهــضة الاجفــاالث العــل٢ُت والاجهــضة ال٢هشباثُــت واظــخ راد وحعــٍى

ٝـــْ مش٠ضىـــا الشثِســـخي فـــي اململ٢ـــت الّشبُـــت العـــّىدًت وجمـــاسط  العـــل٢ُت والالظـــل٢ُت وجٝنُـــت املّلىمـــاث املش فـــت، ٍو

 .اململ٢ت الّشبُت العّىدًت نؽاوها الدؽُٕاي في

  اململىت الػشبُت العػىدًت -ؼشهت ظفاًش املدذودة 

ـا٥  011م بـشؤط مـا٥ ًبلـٖ 6102جإظعذ ؼش٠ت ظٙاًش املحذودة فـي اململ٢ـت الّشبُـت العـّىدًت فـي ًىنُـى    ملُـىأل ٍس

ؽــمل نىــاٛ ِمــل ىــزو 011ظــّىدي وجمخلــ٤ ؼــش٠ت الاجفــاالث العــّىدًت نعــبت  الؽــش٠ت % مــن ؼــش٠ت ظــٙاًش ، َو

ججــــاسة الجملــــت والخجضثــــت فــــي ؤجهــــضة وؤنٍمــــت الخاظــــب ألالــــي و الاجفــــاالث العــــل٢ُت و الالظــــل٢ُت ومّــــذاث الانعرنــــذ 

ىـــْ الُٕـــاس وألاجهـــضة ال٢هشباثُـــت وؤجهـــضة الـــذْ٘ ألالـــي ومّـــذاث نٝـــاه البُـــْ ألالُـــت وبُـــْ  ـــالأل ٜو ومـــىاد الذِاًـــت و الِا



  

 

8 
 

ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

ٝــــْ مش٠ضىــــا الشثِســــخي فــــي اململ٢ــــت  والبُــــْ وبُــــْ ال ــــذماث. ــــذماث مؽــــٕاي الاجفــــاالث وبنؽــــاء مشا٠ــــض الاجفــــاالث  ٍو

 .الّشبُت العّىدًت وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت

  اململىت الػشبُت العػىدًت -)ظُلىى(املخلذمت املدذودة ؼشهت ظُل  

م وحّمــل فــي ججــاسة 6116نــاًش جإظعــذ ؼــش٠ت ظــُل املخٝذمــت املحــذودة )ظــُل٣ى( فــي اململ٢ــت الّشبُــت العــّىدًت فــي ً

و ـذماث الخاظـب الـي وبُـْ  الاجفـاالثوؤجهـضة ومّـذاث  الاجفـاالثالجملت والخجضثت فـي  ـذماث نـخن بىاٜـاث 

ـــت، وحّمـــل الؽـــش٠ت فـــي  الاجفـــاالثوبِـــادة بُـــْ ١ا٘ـــت  ـــذماث  ـــُانت وحؽـــُٕل املجمّـــاث الخجاٍس الثابخـــت واملخنٝلـــت ـو

ن و  مـــاأل و حـــاصث ؼـــش٠ت العـــٛى العـــّىدي ولهـــا ٘ـــشوُ فـــي البحـــٍش م ِاـــى 6100العـــّىدًت فـــي دٌعـــمبر  الاجفـــاالثُِ

خ 011% مــن ؼــش٠ت ظــُل املخٝذمــت املحــذودة والبــالٖ سؤط مالهــا 41حفــت  ــا٥ ظــّىدي.وبخاٍس دٌعـــمبر  63ملُــىأل ٍس

م  وا٘ــــٞ مجلــــغ بداسة الؽــــش٠ت ِاــــى جٝــــذًم ِــــشك لؽــــشاء حفــــت )اجحــــاد ظــــُل( فــــي ؼــــش٠ت ظــــُل املخٝذمــــت 6103

ــــذسو 21)ظــــُل٣ى( والبالٕــــت  خ  211% ورلــــ٤ بمبلــــٖ ٜو ــــا٥ ظــــّىدي،وبخاٍس م ، جــــم اظــــخ٢ما٥ 6105ًنــــاًش 05ملُــــىأل ٍس

إلاجـــشاءاث الالصمـــت لؽــــشاء و نٝـــل مل٢ُـــت الخفــــق املخبُٝـــت فـــي ؼــــش٠ت ظـــُل املخٝذمـــت )ظــــُل٣ى( والتـــي جمثـــل نعــــبت 

ىدًت و %( مــــن ٜبــــل ؼــــش٠ت الاجفــــاالث العــــ011ّ% مــــن سؤط مالهــــا ، وبــــزل٤ جفــــبل ظــــُل٣ى مملى٠ــــت بال٣امــــل )21

ا٥ ظّىدي211رل٤ بمبلٖ و ٜذسو )  .( ؤسبّماثت ملُىأل ٍس
 

 الؽشواث الخابػت الذولُت -3

  ػ.م.ب.م( فُفا ؼشهت( ً ً –البدٍش  مملىت البدٍش

ن )ػ. م. ب. م( فــي ٘براًــش مــن ِــام ُ٘ٙــا جإظعــذ ؼــش٠ت  ملُــىأل  53ن بــشؤط مــا٥ م فــي ممل٢ــت البحــٍش6117البحــٍش

جي ؤي ماٌّاد٥  خٍا٥ ظّىدي ملُىأل س  524دًناس بحٍش مـن ٜبـل ؼـش٠ت الاجفـاالث  بعـّش الفـٗش ٠مـا فـي رلـ٤ الخـاٍس

 الاجفــاالثوحّمــل ىــزو الؽــش٠ت فــي ١ا٘ــت  ــذماث  % مــن سؤط مــا٥ الؽــش٠ت 011العــّىدًت ، والتــي جمخلــ٤ نعــبت 

ــــذ بــــذؤث  الاجفــــاالثاملخنٝلــــت و عُــــت، ٜو الذولُــــت والنىــــاٛ الّــــٍشن وال ــــذماث ألا ــــشي راث الفــــلت بالعــــٛى البحٍش

م مـــن املنا٘عـــت الؽـــذًذة فـــي العـــٛى  .م6101مـــاسط  5ُل الخجـــاسي فـــي الدؽـــٕ جـــيوبـــالٔش ؤأل ؼـــش٠ت ُ٘ٙـــا  بال  البحٍش

ن ّــاث  ــال٥ ىــزا الّــام ؤ٘مــل أل  جخجــاوص ؤ اظــخىاِذ البحــٍش ــادة  فــي ظــٛى  اظــخىاِذ حُــ  الخٜى ــى٥  للٍش الـى

عُــــــت مــــــن ناحُــــــت ٝــــــْ مش٠ضىـــــا الشثِســــــخي فــــــي ممل٢ــــــت الالّمــــــالء ِــــــذد الاجفـــــاالث البحٍش ن وجمــــــاسط نؽــــــاوها ، ٍو بحــــــٍش

ن  . الدؽُٕاي في البحٍش
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  )ؼشهت اهخغشال اللابظت )ػ. م. ب. م–  ً  مملىت البدٍش

ــــالم   فــــي ؼــــش١اث حّمــــل فــــي مجــــا٥  ــــذماث املحخــــىي وإلِا
ً
جإظعــــذ ؼــــش٠ت بنخٕــــشا٥ ٠ؽــــش٠ت ٜابمــــت جملــــ٤ حففــــا

مي في دو٥ ال لُآلا في ًىنُى  ن بشؤط مـا٥ 6117الٜش جـي ؤي مـا ٌّـاد٥ حـىالي ملُـىأل دً 66م في ممل٢ت البحٍش نـاس بحٍش

خ مــن ٜبــل ؼــش٠ت الاجفــاالث العــّىدًت، والتــي ١انــذ  660 ــا٥ ظــّىدي بعــّش الفــٗش ٠مــا فــي رلــ٤ الخــاٍس ملُــىأل ٍس

م صادث ؼـش٠ت الاجفـاالث العـّىدًت حفـتها بععـبت 6100% من سؤط مـا٥ الؽـش٠ت ، وفـي دٌعـمبر 30جمخل٤ نعبت 

خ 50% لخبلـــــــٖ 61 م وا٘ـــــــٞ مجلـــــــغ بداسة الؽـــــــش٠ت ِاـــــــى ُٜـــــــام 60/17/6104ىا٘ـــــــٞ ىــــــــ امل61/06/0255% ، وبخـــــــاٍس

ـت( فـي ؼـش٠ت بنخٕــشا٥  الؽـش٠ت بؽـشاء حفـت ؼـش٠ت ؤو٥ بٌؽـُا دًجُخـا٥ مُـذًا لُمخـذ )اململى٠ـت لؽـش٠ت ؤظـعرو املال ً 

ـذسو 67الٝابمت )بنخٕشا٥( والتي جمثل   55.3ملُـىأل دوالس)بمـا ٌّـاد٥  01% من سؤط ما٥ ؼش٠ت بنخٕشا٥ ، بمبلٖ ٜو

ــا٥ ظــّىدي( وبـزل٤ جفــبل حفــت الؽــش٠ت  ملُـىأل  ٝــْ مش٠ضىــا الشثِســخي %  حـا٥ اظــخ٢ما٥ ِملُــت الؽـشاء011ٍس ، ٍو

ن وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في الاماساث و اململ٢ت الّشبُت العّىدًت.  في البحٍش

 ( فُفاؼشهت الاجصاالث الىىٍدُت )دولت الىىٍذ –( )ػ.م.ن 

دُت )ُ٘ٙا(  الاجفاالث% من ؼش٠ت 64م ِاى نعبت 6115العّىدًت في دٌعمبر  الاجفاالثحاصث ؼش٠ت  ال٣ٍى

تي ؤي ما ٌّاد٥ حىالي  31والبالٖ سؤط مالها  ا٥ ظّىدي بعّش الفٗش ٠ما في  465ملُىأل دًناس ١ٍى ملُىأل ٍس

ذ بذؤ الدؽُٕل الخجاسي  تي ٜو خ، وحّمل ىزو الؽش٠ت في مجا٥  ذماث الهاجٚ الجىا٥ في العٛى ال٣ٍى رل٤ الخاٍس

ذ ل وساٛ املالُت في 6116عمبر دٌ 2لها في  ذ جم بدساجها ٠ؽش٠ت معاىمت في ظٛى ال٣ٍى دٌعمبر  02م، ٜو

ت 6102 ٝت  الاجفاالثالعّىدًت جذًش ؼش٠ت  الاجفاالثم. مجمِى دُت )ُ٘ٙا( وحّالج اظدثماسىا ٘حها بىٍش ال٣ٍى

ماءالخىحُذ لعُىشتها ِاى العُاظاث املالُت والدؽُٕلُت ورل٤ بعبب جمثُلها في مجلغ   .بداستها بإٔلبُت ألِا

خ  م  جٝــــذمذ الؽــــش٠ت بّــــشك ب خُــــاسي لؽــــشاء ألاظــــهم ٔ ــــر اململى٠ــــت فــــي ؼــــش٠ت الاجفــــاالث 6103دٌعــــمبر  65بخــــاٍس

دُت )ُ٘ٙا( والتي جمثل  % من بجمالي ِذد ألاظهم الٝاثمت. بلٖ الّشك املٝذم من الؽش٠ت ملعـاىمي ؼـش٠ت 52ال٣ٍى

تي واحـــذ ل٣ـــل ظـــهم )ماٌّـــا خ  06.55د٥ ُ٘ٙـــا دًنـــاس ١ـــٍى ـــا٥ ظـــّىدي(،وبخاٍس م انتهـــذ مـــذة الّـــشك 6104ًنـــاًش  50ٍس

، جمثـــل مـــا نعــــبخت  066.641.306الا خُـــاسي املٝـــذم مـــن الؽـــش٠ت وبلٕــــذ ِـــذد الاظـــهم التـــي ٜبلـــذ بــــالّشك 
ً
ظـــهما

دُـت )ُ٘ٙـا( ، و جبلـٖ ُٜمـت جلـ٤ ألاظـهم 63.6  066.641.306% من اجمالي ألاظهم املفذسة لؽش٠ت الاجفـاالث ال٣ٍى

تي )مـا ٌّـاد٥ حـىالي دً ـذ  0.371.056.576ناس ١ـٍى ـا٥ ظـّىدي( وبهـزا جفـبل حفـت الؽـش٠ت فـي ؼـش٠ت ُ٘ٙـا ال٣ٍى ٍس

ــــادة ،انخٙمــــذ حفــــت املل٢ُــــت ٔ ــــر املعــــُىشو بمبلــــٖ ، %64% بــــذال مــــن 30.6 ــــا٥  514وندُجــــت لهــــزو الٍض ملُــــىأل ٍس

ا٥ ظّىدي. 0.505ظّىدي وحٝٛى املعاىم أل )احخُاوُاث ؤ شي( بمبلٖ  ْٝ مش٠ضىـا الشثِسـخي فـي دولـت  ملُىأل ٍس ٍو

ذ. ذ وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في دولت ال٣ٍى  ال٣ٍى
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ــــذ  ؤأل بلــــى إلاؼــــاسة ججــــذس  ـــــبحذؤ جنامــــذ بؽــــ٣ل ٠ب ــــر فــــي العــــنىاث ألاولــــى حُــــ  ٜــــذِملُــــاث الدؽــــُٕل فــــي ال٣ٍى

،  الؽـــش٠ت ساثـــذة اـــى فـــي العـــٛى اث قـــي ألِا تها لجـــىدة ؼـــب٢ مباؼـــشة ٠ندُجـــت ورلـــ٤فـــي مجـــا٥ النىـــاٛ الّـــٍشن بعـــِش

ذ. ؤسجاء حٕىُتها لجمُْ وجم    والشابْ  الخٝنُاث للجُل الثال  ؤحذر واِخمادىا ِاى  دولت ال٣ٍى

 

، ججذس الاؼاسة الى ؤأل ؤي ؤدواث دًن مفذسة ِاى ؼ٣ل ـ٣ٟى ؤو ظنذاث وال ًىجذ للؽش١اث الخابّت ؤِالو

 3ـ٣ٟى بُٝمت اجمالُت جبلٖ م،اِخمذث بشنامآلا 6102 ال٥ الشبْ الثاني من ِام ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت 

ُما ًاي بُاناتها ٠ما في  حت الاولى ٘و ا٥ ظّىدي ٠حذ ؤٜصخى وجم اـذاس الؽٍش  م:6104دٌعمبر  50ملُاس ٍس
 

القيمة اإلجمالية  فئة اإلصدار تاريخ اإلصدار االصدار

 لإلصدار

 تاريخ اإلستحقاق

م2114يونيو  9 صكوك االتصاالت مليون لاير سعودي 1  م2124يونيو  9  سعوديمليار لاير 2   
 

 
ً
جم بـذاس الف٣ٟى املىضخت ؤِالو بالُٝمت إلاظمُت بذوأل  فم ؤو ِالوة بـذاس. جحمل ىزو الف٣ٟى ِاثذا

 .ظنىاث جذْ٘ ١ل زالزت ؤؼهش 01نٝىت ؤظاط ملذة  51 ًحعب ِاى ؤظاط )ظاًبىس( لثالزت ؤؼهش+ ىامؾ ٜذسة
 

 الاظدثماساث  -4

لت خالاظدثماساث  - أ  لىق امللىُت املسجلت وفم طٍش

 ؼ املؽترهت  الاظدثماساث في املؽاَس

  دولت إلاماساث الػشبُت املخدذة  –ؼشهت أوحُه لالجصاالث املدذودة 

ْٝ ؼش٠ت ؤوجُه لالجفاالث املحذودة قي ؼش٠ت ٜابمت مسجلت في بماسة دبي بذولت إلاماساث الّشبُت املخحذة  ٍو

في ؼش١اث  جماسط من  اللها نؽاوها الدؽُٕاي ا اظدثماساثإلاماساث الّشبُت املخحذة ولذيهمش٠ضىا الشثِسخي في 

ُٝا. حاصث ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت ِاى نعبت  % من 53حّمل في ٜىاُ الاجفاالث في جش٠ُا وجنىب ؤٍ٘ش

ل  ٣ي  5.4م والبالٖ سؤظمالها 6116ؼش٠ت ؤوجُه لالجفاالث في ؤبٍش ملُاس  05.3ما ٌّاد٥ حىالي ؤي ملُاس دوالس ؤمٍش

ا٥ ظ خ ّىديٍس  . بعّش الفٗش ٠ما في رل٤ الخاٍس

ت اظدثماس في ؼش٠ت ؤوجُه لالجفاالث املحذودة )ؤوجُه لالجفاالث( بحفت مل٢ُت جبلٖ  )% ( 53لذي املجمِى

ٝت حٝٛى املل٢ُت و ال٥ الشبْ الشابْ  ٝا لىٍش ت ٘و ّالج ىزا الاظدثماس في اجالث املجمِى م ،جم بظدنٙار  6104َو

ُذ اظدثماس املج ت ِن إلاظخمشاس في مّالجت ١امل ـس ٙذ املجمِى ت في ؤوجُه لالجفاالث و بناء ِاى رل٤ جٜى مِى

ت من ال عاثش ) ٝت حٝٛى املل٢ُت، ِلما بإأل نفِب املجمِى ٝا لىٍش ا٥ ظّىدي(  224اظدثماسىا ٘و ملُىأل ٍس

ُذ الاظ 634والخٕ ر في إلاحخُاوُاث ألا شي ) ا٥ ظّىدي( لؽش٠ت ؤوجُه والزي ججاوص ـس دثماس  ال٥ ملُىأل ٍس
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م. جىاجه ؤوجُه لالجفاالث حالُا ـّىباث مالُت جازش ِاى ٜذستها ِاى ظذاد اٜعاه الٝشوك 6104الشبْ الشابْ 

املعخحٝت والالع ام بالُٝىد املالُت التي ولّتها البنٟى املٝشلت. وبالخالي نخآلا ِن رل٤ وجىد حالت من الؽ٤ 

ت. جٝى  ت حالُا بذساظت ال ُاساث املم٢نت حُا٥ ىزا حى٥ ٜذسة ؤوجُه لالجفاالث ِاى الاظخمشاٍس م املجمِى

 الاظدثماس بما ًخذم مفلختها و ًخماشخى مْ اظعراجُجُتها.

  اهج جي اط ام اللابظت ا –مجمىغت بِىاٍس  ماليًز

ت ٜابمت  ت ؼش٠ت اظدثماٍس انآلا املال ً  ْٝ مش٠ضىا الشثِسخي في بِناٍس اٍو ولذيها اظدثماساث جماسط من  اللها  مال ً 

ت011جمخل٤ ها الدؽُٕاي حُ  نؽاو ت ما٠عِغ الٝابمت املال ً  التي حّمل في ٜىاُ  (Maxis) % من مجمِى

مبر  ذ جم في ؼهش ن٘ى ت، ٜو ا والتي لم ج٢ن مذسجت في العٛى املالُت املال ً  م وشح 6117الاجفاالث املخنٝلت في مال ً 

51 ٛ  لزل٤ في العى
ً
ت، % من ؤظهم ما٠عِغ لال٠خخاب الّام وؤدسجذ جبّا ٠ما جم بُْ حفت ؤ شي  املالُت املال ً 

 %.43وبزل٤ انخٙمذ نعبت مل٢ُتها في ؼش٠ت ما٠عِغ بلى  ،م6106% في ؼهش ًىلُى 3جبلٖ 

، التي حّمل في ٜىاُ الاجفاالث املخنٝلت في الهنذ، Aircel –ؼش٠ت بًشظُل اظدثماساث ؤ شي في ٠ما ًىجذ لذيها 

ذ حاصث ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت ِاى انآلا في ظبخمبر 63نعبت  ٜو ت بِناٍس  م والبالٖ سؤط6115% من مجمِى

نجذ مال  ي  61.5مالها  خ.  65ما ٌّاد٥ حىالي ؤي ملُاس ٍس ا٥ ظّىدي بعّش الفٗش ٠ما في رل٤ الخاٍس ملُاس ٍس

ت بمشاجّت اظدثماس  ،م6105 ال٥ ِام  انآلا جي بط بم الٝابمت ىاٜامذ املجمِى ت بِناٍس  ال اسجي في مجمِى

( )مؽشوُ ٝت بداستها وجحذًذ مذي  مؽعٟر  .الاظدثماس ااملؽعٟر ِاى ىز الخإز ر الّٙايبما في رل٤ وٍش

ها الدؽُٕلُت في  انآلا ُ٘ما ًخّلٞ بحٜٝى ت بِناٍس ّذ حّذًل في الاجٙاُٜت مْ باقي الؽش١اء في مجمِى لُه ٜو ِو

ت بًشظُل انآلا(. مجمِى ت بِناٍس ٚ ِنٜام وبناء ِاى رل٤)احذي الؽش١اث الخابّت ملجمِى ت بالخٜى  ذ املجمِى

ٝت حٝٛى املل٢ُت اظدثماسىامّالجت  ت بًشظُل  بىٍش  .م6105ببخذاء من الشبْ الثاني  في مجمِى

 الاظدثماساث في الؽشواث الضمُلت 

  ت املدذودة  اململىت الػشبُت العػىدًت –الؽشهت الػشبُت للىىابل البدٍش

ت املحذودة جإظعذ  م بٕشك 6116في ظبخمبر معاولُت محذودة مخخلىت( )راث الؽش٠ت الّشبُت لل٣ىابل البحٍش

ش  بنؽاء وجإج ر وبداسة وحؽُٕل ٠ُبل بحشي ًشبي ب أل اململ٢ت الّشبُت العّىدًت وجمهىسٍت العىداأل لخمٍش

ت املحذودة في ؼهش  ذ بذؤ العؽاه الدؽُٕاي للؽش٠ت الّشبُت لل٣ىابل البحٍش الاجفاالث بُجهما وؤي دو٥ ؤ شي. ٜو

% من الؽش٠ت الّشبُت 31نعبت  م ِاى6116في ظبخمبر  مخل٤ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًتم، وج6115ًىنُى 

ت املحذودة و البالٖ سؤظمالها  ا٥ ظّىدي 53لل٣ىابل البحٍش ْٝ مش٠ضىا الشثِسخي في  ملُىأل ٍس اململ٢ت الّشبُت ٍو

خ  .وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت العّىدًت م وا٘ٞ مجلغ الاداسة 62/00/6104وبخاٍس
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

ت ِاى  ٙن سؤط ما٥ الؽش٠ت الى  ُت مجلغ اداسة الؽش٠ت الّشبُت لل٣ىابل البحٍش ا٥  63ِاى جـى ملُىأل ٍس

ل النٝذ املخاح للؽش١اء حعب نعب مل٢ُتهم. ٞ جحٍى  ظّىدي ِن وٍش

  اململىت الػشبُت العػىدًت – "غشبعاث"املئظعت الػشبُت لالجصاالث الفظائُت 

ل جم بنؽاء ىزو  ماء في جامّت الذو٥ الّشبُت في ؤبٍش  0754املاظعت من ٜبل الذو٥ ألِا
ً
ش ِشبعاث ِذدا م. وج٘ى

ماء بلا٘ت بلى ١ا٘ت الٝىاِاث الشظمُت وال اـت في نىاٛ حٕىُتها وبفىسة  من ال ذماث لهزو الذو٥ ألِا

: ال ذمت الهاجُٙت إلا
ً
ٜلُمُت "ـىجُت، نٝل ؤظاظُت منىٝت الؽٛش ألاوظي. وحؽمل ال ذماث املٝذمت حالُا

ىني، ب  براعي بٜلُمي،  ذماث اظخّادة ال ذمت وجإج ر ِظّاث ِاى ؤظاط  بُاناث، ٘ا٠غ وجل٢غ"، ب  جلٍٙض

ل  ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًتحاصث ظنىي ؤو ؼهشي.  % من املاظعت الّشبُت 54.44حفت ِاى  م0777في ؤبٍش

٣ي مل 311لالجفاالث الٙماثُت "ِشبعاث" والبالٖ سؤظمالها  ملُىأل  0,653ٌّاد٥ حىالي  ؤي ماُىأل دوالس ؤمٍش

خ ا٥ ظّىدي بعّش الفٗش ٠ما في رل٤ الخاٍس ْٝ مش٠ضىا الشثِسخي في  ٍس وجماسط  اململ٢ت الّشبُت العّىدًتٍو

شنعا  .نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت و الاماساث ومفش ٘و

  اململىت الػشبُت العػىدًت –ؼشهت مشاهض الاجصال 

لخٝذًم  ذماث مشا٠ض الاجفا٥ و اظخّالماث )راث معاولُت محذودة مخخلىت( ؼش٠ت مشا٠ض الاجفا٥ جإظعذ 

ؼش٠ت الاجفاالث وجمل٢ذ م باململ٢ت الّشبُت العّىدًت، 6101في غهاًت دٌعمبر  (Aegis)الذلُل مْ ؼش٠ت ؤًجض 

ملُىأل  2.3جفا٥ والبالٖ سؤظمالها من ؼش٠ت مشا٠ض الا %31 حفت جبلٖ حىالي م ِاى6101في دٌعمبر  العّىدًت

ا٥ ظّىدي ظهم(. ٜامذ الؽش٠ت  ال٥ الشبْ الشابْ  231.111من ؤـل  663.110)ِذد ألاظهم اململى٠ت  ٍس

ن حعب بنىد بجٙاُٜت  % من حفتها في ؼش٠ت مشا٠ض الاجفا٥ لفالر الؽش١اء 0م ببُْ ما نعبخت 6103 ألا ٍش

ْٝ مش٠ضىا الشثِسخي في ظهم( 231,111م من ؤـل ظه661.311ألاظهم اململى٠ت ) ِذد الؽش١اء اململ٢ت ، ٍو

 ..وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت الّشبُت العّىدًت

  اململىت الػشبُت العػىدًت –اجداد فيرحً مىباًل العػىدًت 

لخٝذًم  ذماث م 6105جإظعذ ؼش٠ت اجحاد ٘ رجن مىباًل العّىدًت )راث معئىلُت محذودة(  ال٥ الّام 

ذ بذؤث نؽاوها  ال٥ الّام  م وجمخل٤ ؼش٠ت 6102مؽٕاي ؼب٣اث الاجفاالث املخنٝلت الا٘عرالُت، ٜو

ا٥ ظّىدي ) 36% من سؤط ما٥ ؼش٠ت ٘ رجن والبالٖ 01الاجفاالث العّىدًت حفت   61م: 6102ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي(  ال٥ اجحاد ٘ رجن مىباًل ؼش٠ت ِغ م جم حّذًل اجٙاُٜت الؽش١اء و ِٝذ جإظ6103ِام  ملُىأل ٍس

٤ جذًذ ونخآلا ِن رل٤ بِادة جفعُٚ بظدثماس الؽش٠ت في اجحاد ٘ رجن مىباًل  العّىدًت ندُجت د ى٥ ؼٍش

ٝت حٝٛى املل٢ُت ٞ وٍش ْٝ مش٠ضىا ،العّىدًت من بظدثماس مخاح للبُْ بلى بظدثماس في ؼش٠ت صمُلت ٌّالج ٘و ٍو

 .سط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًتوجما اململ٢ت الّشبُت العّىدًتالشثِسخي في 
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 الاظدثماساث ألاخشي  - ب

 صىذوق سأط املال الجشيء 

و املخخفق باالظدثماس في الؽش١اث ، ٜامذ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت باالظدثماس في ـنذٛو سؤط املا٥ الجشيء

نُت املّلىماث بالعٛى العّىدي و و جٝ الاجفاالثالناؼئت والفٕ رة واملخىظىت الدجم التي حّمل في مجاالث 

ت ، وبمبلٖ مبذجي ًبلٖ  ٣ي بما ٌّاد٥  31ألاظىاٛ الّاملُت ألا شي ِاى ؼ٣ل وحذاث اظدثماٍس ملُىأل دوالس ؤمٍش

ل راحي جم دّ٘ه بال٣امل )  065.3 ا٥ ظّىدي بخمٍى ٣ي بما  55.3م : املذُ٘ى منه 6103ملُىأل ٍس ملُىأل دوالس ؤمٍش

ا٥ ظ 021.4ٌّاد٥   217.2جم جُُٝم الىحذاث اململى٠ت للؽش٠ت بُٝمت  ،م6104دٌعمبر  50في  ّىدي(.ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي ) ا٥ ظّىدي(. 044.5م: 6103ملُىأل ٍس ، ؼش٠ت  ملُىأل ٍس ومن لمن الؽش١اث املعدثمش ٘حها الفنذٛو

م ن  .٠ٍش ْٝ املٝش الشثِسخي للفنذٛو في ممل٢ت البحٍش الؽٛش  وؤظىاٛالعّىدي العٛى في الفنذٛو ثمش ٌعد وٍو

ُٝا وؤوسوبا والىالًاث املخحذة  ٛ والُاباأل ألاوظي وؼما٥ بٍ٘ش ت للفنذو   . بهذٗ جٝلُل املخاوش الاظدثماٍس

  الؽشهت العػىدًت للُاط وظائل الاغالم 

الم6105ٜامذ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت  ال٥ الّام   ، م باالظدثماس في الؽش٠ت العّىدًت لُٝاط وظاثل الِا

ىنُت بهذٗ جضوٍذ  6102ّمل في بذاًت ِام وقي ؼش٠ت بذؤث ال ومجا٥ نؽاوها ىى ُٜاط نعب املؽاىذة الخلٍٙض

المي بمّلىماث حعدنذ بلى مفذس املّلىمت الصخُل. جمخل٤ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت ما نعبخه  العٛى إلِا

ا٥ ظّىدي 32% من ساط ما٥ الؽش٠ت والبالٖ  01.26 ا٥ ظّى  3.4ما ٌّاد٥  ،ملُىأل ٍس ْٝ ديملُىأل ٍس . ٍو

 .وجماسط نؽاوها الدؽُٕاي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت اململ٢ت الّشبُت العّىدًتمش٠ضىا الشثِسخي في 
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

 للمجمىغت  ألاداء املالي - ب
ا٥  6,356م مبلٖ 6104بلٖ ـافي الشبل لّام  ا٥ 7,636مٝابل ظّىدي ملُىأل ٍس م 6103لّام  ظّىدي ملُىأل ٍس

ذسو   بةنخٙاكورل٤   % 5.62ٜو
ً
با ا٥ 2.65م 6104وبلٕذ سبحُت العهم لّام جٍٝش ا٥ 2.45مٝابل  ظّىدي ٍس  ٍس

ا٥  66,556مبلٖ م 6104م، ُ٘ما بلٖ بجمالي الشبل لّام 6103لّام  ظّىدي  51,523مٝابل ظّىدي ملُىأل ٍس

ا٥ . وبلٖ الشبل الدؽُٕاي3.06و ٜذسو  بةنخٙاكم ورل٤ 6103لّام  ظّىدي ملُىأل ٍس
ً
با م 6104لّام  % جٍٝش

ا٥ 7,710مبلٖ  ا٥  00,637مٝابل  ظّىدي ملُىأل ٍس ذسو  بةنخٙاكم ورل٤ 6103لّام ظّىدي ملُىأل ٍس ٜو

04.30%  
ً
با م 6104( لّام EBITDA، ٠ما بلٖ الشبل ٜبل الاظتهالٟ وإلاوٙاء والٙىاثذ والض١اة والمشاثب ) جٍٝش

ا٥  05,742 ا٥  07,672مٝابل ظّىدي ملُىأل ٍس % 4.67و ٜذسو  بةنخٙاكم ورل٤ 6103ام لّظّىدي ملُىأل ٍس

ى٥ لُبلٖ  ا٥  010,415، ٠ما بسجْٙ حجم بجمالي ألـا  74,440م مٝابل 6104في غهاًت ِام ظّىدي ملُىأل ٍس

ا٥    %3.0م،بةسجٙاُ ٜذسو 6103في غهاًت ِام ظّىدي ملُىأل ٍس
ً
با  21,351 لخبلٖ ال فىم بسجّٙذ، ٠ما  جٍٝش

ا٥  ا٥  52,477م  مٝابل 6104في غهاًت ِام ظّىدي ملُىأل ٍس بةسجٙاُ ، م6103في غهاًت ِام ظّىدي ملُىأل ٍس

  %04.6ٜذسو 
ً
با ت بمش٠ض مالي ٜىي وؤسباح ِالُت ان٢ّعذ ِاى حٝٛى جٍٝش لخفل بلى  معاىمحها. وجخمخْ املجمِى

ا٥  37,521 ا٥  41,320مٝابل  م 6104بجهاًت ِام ظّىدي ملُىأل ٍس ، م6103في غهاًت ِام ظّىدي ملُىأل ٍس

ذسو   ٙاكبةنخ  % 0.56ٜو
ً
با  .جٍٝش

   ألازش املالي لألوؽطت الشئِعت غلى معخىي املجمىغت 

حّمـــــل ؼـــــش٠ت الاجفـــــاالث العـــــّىدًت ِاـــــى جـــــ٘ى ر  ـــــذماث الاجفـــــا٥ ِاـــــى نىـــــاٛ اململ٢ـــــت الّشبُـــــت العـــــّىدًت  ولهـــــا 

ّـــــٗش مجخمّــــت لٕـــــشك الٝـــــىاثم ا
ُ
ْ مؽـــــعر٠ت محلُــــت ودولُـــــت ح ملالُـــــت اظــــدثماساث فـــــي ؼـــــش١اث جابّــــت وصمُلـــــت ومؽـــــاَس

ــــت فــــي جــــ٘ى ر ظلعــــلت مــــن  ــــذماث الاجفــــا٥  ــــت الاجفــــاالث العــــّىدًت وجخمثــــل ألانؽــــىت الشثِعــــت للمجمِى بمجمِى

( و ـــــذماث الهـــــاجٚ الثابـــــذ محلُـــــت ودا لُـــــت ودولُـــــت و والشابـــــْ حؽـــــمل الهـــــاجٚ الجـــــىا٥ ) الجُـــــل الثـــــاني و الثالـــــ 

 والخجاسة الال٢عرونُت. ذماث املّىُاث ٠نٝل البُاناث وال ىىه املاجشة و  ذماث الانعرنذ 

ت قي:  والٝىاِاث الدؽُٕلُت الشثِعت ِاى معخىي املجمِى

   والبىاٜـــــاث والشابـــــْ ٜىـــــاُ الجـــــىا٥، وحؽـــــمل  ذماجـــــه الشثِعـــــت: الهـــــاجٚ الجـــــىا٥ و ـــــذماث الجُـــــل الثالـــــ

 معبٝت الذْ٘ والخجىا٥ الذولي والشظاثل.

 بىاٜـــت والاجفـــا٥ البُجـــي والاجفـــاالث ٜىـــاُ الهـــاجٚ، وحؽـــمل  ذماجـــه الشثِعـــت: الهـــاجٚ الثابـــذ وىىاجـــٚ ال

 الذولُت.
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

  مــــي  (DSL)ٜىــــاُ املّىُــــاث، وحؽــــمل  ذماجــــه الشثِعــــت: الــــذواثش املــــاجشة لنٝــــل البُانــــاث و ــــي الّمُــــل الٜش

 إلانعرنذ. ذماث و 

 .ت ؤِالو  ٔ ر مىصِت : وحؽمل بّن الّناـش التي ال ًم٢ن سبىها بالٝىاِاث الدؽُٕلُت الشثِعت للمجمِى

 

 

ب أل الجذو  ت   ال٥ ِامٍو  :  م6104 ٥ الخالي ألازش املالي ل نؽىت الشثِعت ِاى معخىي املجمِى

االث(  الجىال   البُان ) مالًين الٍش
 

 الهاجف
 

 املػطُاث
 

 إلاحمالي   /حعىٍاثغير مىصغت

  
         

 صافي اًشاداث الخذماث
 

311196  131516  61894  227  51,833 

  
         

 اءالاظتهالن وإلاطف
 

3,165  4,184  515  299  8,163 

  
         

 صافي الذخل
 

11,411  (31594)  2,284  (568)  8,532 

  
         

 احمالي ألاصىل 
 

27,341  29,274  21,332  23,661  111,617 

  
         

 احمالي الخصىم
 

18,987  13,378  6,199  1,966  41,531 
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

ت ونخاثآلا ؤِمالها ِن العنىاث املالُت ال مغ ألا  رة:  الـت ؤـى٥ و فىم  املجمِى

االث(  البُان ) مالًين الٍش
  **2112   2113   2114    *2115    2116 

 مىخذة   مىخذة   مىخذة   مىخذة   مىخذة  

 مشاحػت   مشاحػت   مشاحػت   مشاحػت   مشاحػت    

 كائمت الذخل:
       

  
 

  

 اًشاداث اليؽاط
 

591362 
 

451615 
 

451826 
 

511651 
 

511833 

ف اليؽاط  مصاٍس
 

(481154) 
 

(341616) 
 

(341194) 
 

(381792) 
 

(411932) 

 مجمل سبذ اليؽاط
 

111218 
 

111989 
 

111632 
 

111859 
 

91911 

 صافي –إلاًشاداث واملصشوفاث ألاخشي 
 

(11994) 
 

(541) 
 

532 
 

(11373) 
 

(392) 

 امللىُت غير املعُطشةق الضواة والظشائب وخلى 
 

(11938) 
 

(551) 
 

(11215) 
 

(11228) 
 

(977) 

 صافي الذخل
 

71276 
 

91897 
 

111959 
 

91258 
 

81532 

  
 

 
       

 

 كائمت املشهض املالي:
 

 
       

 

 أصىل مخذاولت ) أ (
 

281793 
 

321171 
 

311169 
 

361989 
 

411379 

 خصىم مخذاولت ) ب (
 

251288 
 

191661 
 

16,143 
 

221714 
 

311147 

 ب ( -سأط املال الػامل ) أ 
 

31515 
 

121511 
 

151126 
 

141275 
 

111332 

  
 

 
       

 

 أصىل مخذاولت
 

281793 
 

321171 
 

311169 
 

361989 
 

411379 

 ألاصىل ألاخشي غير املخذاولت
 

41976 
 

121189 
 

161272 
 

141411 
 

131814 

 ألاصىل الثابخت وغير امللمىظت
 

84,135 
 

431111 
 

421752 
 

451271 
 

471424 

 احمالي ألاصىل 
 

1171914 
 

871371 
 

911193 
 

961661 
 

111.617 

  

  
 

       
 

 الخصىم املخذاولت
 

251288 
 

191661 
 

161143 
 

221714 
 

311147 

لت ألاحل مشابداث   طٍى
 

261124 
 

61976 
 

51785 
 

31744 
 

21117 

 الخصىم ألاخشي 
 

71597 
 

41571 
 

6,937 
 

81241 
 

81466 

 احمالي الخصىم
 

591119 
 

311217 
 

281765 
 

341699 
 

411531 

  
 

 
       

 

 سأط املال املذفىع
 

211111  
 

211111 
 

211111 
 

211111 
 

211111 

 وفشوكاث الترحمت الاخخُاطُاث وألاسباح املبلاة
 

311337 
 

361231 
 

411422 
 

411541 
 

391741 

 خلىق املعاهمين
 

511337 
 

561231 
 

611422 
 

611541 
 

591741 

 خلىق امللىُت غير املعُطشة
 

71558 
 

(67) 
 

916 
 

11421 
 

11336 

 خلىق امللىُتاحمالي 
 

581895 
 

561163 
 

611328 
 

611962 
 

611176 

 احمالي الخصىم وخلىق امللىُت
 

1171914 
 

871371 
 

911193 
 

961661 
 

1111617 

  
 

 
       

 

 : كائمت الخذفم الىلذي
 

 
       

 

 صافي الخذفم الىلذي الدؽغُلي
 

121126 
 

191721 
 

181781 
 

211716 
 

181576 

 صافي الخذفم الىلذي الاظدثماسي 
 

(91243) 
 

(151662) 
 

(81887) 
 

(111737) 
 

(71975) 

لي  صافي الخذفم الىلذي الخمٍى
 

(41252) 
 

(41512) 
 

(51387) 
 

(91942) 
 

(111511) 

 صافي الخذفم الىلذي
 

(11469) 
 

(454) 
 

41517 
 

(963) 
 

(911) 

 41514  51467  961  11614  61589  الىلذ والىلذ املمازل أول الفترة

 -  -  -  (211)  -  أصىل مدخفظ بها للبُؼ-الفترة أخش الىلذ والىلذ املمازل 

 الىلذ والىلذ املمازل أخش الفترة
 

51121 
 

961 
 

51467 
 

41514 
 

31594 

 

 :تبىىد غير هلذً
                    

 (323)  (746)  (18)  (952)  626  فشوق جشحمت اللىائم املالُت

 (11119)  (393)  (121)  (425)  526  اخخُاطُاث أخشي 

ام املٝاسنت للعنت املنتهُت في   50املنتهُـت فـي  م لخخماشخى مْ الخفعُٚ املعخخذم في الٝـىاثم املالُـت للعـنت6103دٌعمبر  50*جم بِادة جفعُٚ بّن ؤٜس

 م.6104دٌعمبر 
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

 مـــــن ِـــــام *
ً
 مـــــن الخىحُـــــذ الخناظـــــ ي ِاـــــى 6105* بـــــذءا

ً
ٝـــــت حٝـــــٛى املل٢ُـــــت بـــــذال  لىٍش

ً
ٝـــــا ـــــت بخىبُـــــٞ مُّـــــاس الاظـــــدثماساث املســـــجلت ٘و م ، ٜامـــــذ املجمِى

ــم   للمُّــاس املحاظــ ي ٜس
ً
ٝــا ْ املؽــعر٠ت ٘و ٝــت حٝــى  04اظــدثماساتها فــي املؽــاَس ــٞ وٍش ٛ املل٢ُــت( الفــادس ِــن الهُئــت العـــّىدًت )املحاظــبت ِــن الاظــدثماس ٘و

ت بإِادة ِـشك البُانـاث املالُـت للعـنت املنتهُـت فـي  لُه ٜامذ املجمِى ت املىحـذة 6106دٌعـمبر  50للمحاظب أل الٝانىنُ أل، ِو م فـي الٝـىاثم املالُـت العـنٍى

 .لخىبُٞ آزش ِاى ـافي الشبل وحٝٛى املعاىم ألم لخخماشخى مْ الخفعُٚ املعخخذم دوأل ؤأل ٣ًىأل لهزا ا6105دٌعمبر  50املنتهُت للعنت في 
 

  املىخذة غلى معخىي املجمىغتإلًشاداث الخذماث الخدلُل الجغشافي: 

ت  ال٥ ِام  ا٥  30,655م بجمالي بًشاداث بلٕذ 6104حٝٝذ املجمِى ظاىمذ الاظدثماساث ظّىدي ملُىأل ٍس

ت بما نعبخ  مجها والجذو٥ الخا% 01ه ال اسجُت ِاى معخىي املجمِى
ً
ٝا لي ًىضر الخىصَْ الجٕشافي لها ٘و

ت الاظعرا  ُجُت :جالظدثماساث املجمِى
االث( االث( الذولُتإلاًشاداث  إلاًشاداث املدلُت )مالًين الٍش   )مالًين الٍش

 * إلاحمالي

الاجصاالث العػىدًت و الؽشهت الػشبُت 

 لخذماث الاهترهذ والاجصاالث املدذودة )

االث ( و ؼشهت الاجصخلىل اط حي س ي

وؼشهت ظُل  لالظدثماس الخجاسي املدذودة

ؼشهت )ظُلىى( و  املدذودة املخلذمت

)بشافى( و ؼشهت ظفاًش  الاجصاالث الػامت

 املدذودة

 

ً فُفا   ؼشهت  البدٍش

 

 اهخغشال اللابظت ؼشهت

 

 

ؼشهت الاجصاالث 

دُت  )فُفا( الىٍى

اث  جىخُذ حعٍى

 املالُت اللىائم

471917 11458 298 31437 (11277) 511833 

 

 ًخق الخىصَْ املحاي لإلًشاداث ُ٘ما ؤما 
ً
٘ةنه ال ًخىا٘ش جحلُل جٕشافي إلًشاداث الؽش٠ت ِاى املعخىي املحاي نٍشا

لىبُّت ِمل الٝىاُ ورل٤ مأل إلاًشاد الناجآلا ِن الّمُل لِغ مشجبي بمنىٝت واحذة، حُ  ًخم انؽاء حعاب 

م ٘ىجشجه ِلحها ٜذ ج٣ىأل حذزذ في ِذة مناوٞ ورل٤ بحعب جىاجذو الّمُل في منىٝت ما بِنما امل٣املاث التي ًخ

دا ل اململ٢ت، ؤما امل٣املاث الذولُت و الخجىا٥ الذولي التي ًجشيها الّمُل ٘ال ًم٢ن سبىها بإي منىٝت مغها جخم 

  اسج الخذود الجٕشاُ٘ت للممل٢ت الّشبُت العّىدًت.
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

ت لّام ؤبشص النخاثآلا الدؽُٕلُت ِاى معخىي امل  :م6103مٝاسنت بّام م 6104جمِى

االث(  البُان ) مالًين الٍش
  

2116 
  

 2115 
  

 الخغير

  

%         

     مىخذة   مىخذة    

        
 

 : كائمت الذخل
       

 

 اًشاداث الخذماث
 

511833 
 

511651 
 

11182  :2.3 

 جيلفت الخذماث
 

(231161) 
 

(211316) 
 

(21754)  :13.6 

 احمالي الذخل
 

281773 
 

311345 
 

(11572)  :5.2 

  
 

 
   

   

 املصشوفاث الدؽغُلُت
 

(181872) 
 

(181486) 
 

(386)  :2.1 

  
 

 
   

   

 الذخل مً الػملُاث الدؽغُلُت
 

91911 
 

111859 
 

(11958)  :16.5 

  
 

 
   

   

 إلاًشاداث واملصشوفاث ألاخشي 
 

(392) 
 

(11373) 
 

981  :71.4 

امللىُت غير خصص الضواة والظشائب وخلىق م

 املعُطشة
 (977)  (11228)  251  :21.4 

 صافي الذخل
 

81532 
 

91258 
 

(726)  :7.8 

          

ا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ بؽ٣ل سثِسخي الى  564 م، بمبل6104ٖلّام ٌّىد ظبب انخٙاك ـافي الشبل  ملُىأل ٍس

 ألاظباب الخالُت:

ا٥، واسجٙاُ املفشو٘اث الدؽُٕلُت بمبلٖ  6,532ماث بمبلٖ اسجٙاُ ج٣لٙت ال ذ .0 ا٥  564ملُىأل ٍس ملُىأل ٍس

ملُىأل  0,066مٝاسنت بالّام العابٞ، ِلما بإأل الاًشاداث اسجّٙذ  ال٥ الٙعرة بمبلٖ م، 6104ِام   ال٥

ا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ، مما ؤدي الى انخٙاك الذ ل من الّملُاث الدؽُٕلُت بمبلٖ  ملُىأل  0,737ٍس

ا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ  ٍس

ذسو  .6 ا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ،  760انخٙاك )ـافي الاًشاداث واملفشو٘اث ألا شي( بمبلٖ ٜو ملُىأل ٍس

 والعبب بؽ٣ل سثِسخي ٌّىد الى الخالي:

 ٝت حٝٛى املل٢ُت بمبلٖ ا ٞ وٍش ا٥ مٝاسنت  057نخٙاك  عاثش الاظدثماساث املسجلت ٘و ملُىأل ٍس

 .ٞبالّام العاب

  ٖل بمبل ا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ 53انخٙاك ج٣الُٚ الخمٍى  .ملُىأل ٍس
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

  ٖا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ 506اسجٙاُ الّىاثذ بمبل  .ملُىأل ٍس

  ا٥ مٝاسنت  223ؤ شي، بالفافي( بمبلٖ  -انخٙاك )الاًشاداث واملفشو٘اث ألا شي ملُىأل ٍس

 .بالّام العابٞ

ا٥ مٝاسنت بالّام العابٞ. 32اسجٙاُ مخفق الض١اة والمشاثب بمبلٖ  .5  ملُىأل ٍس

 

 

 

 

 

 :ما ًلي  جخمثل في املجمىغت ومشابداث 

االث(  البُان ) مالًين الٍش
 م2115 م2116

 مىخذة مىخذة

 11913 11864 كصيرة ألاحل 

لت ألاحل  31744 21117 طٍى

 51647 31881 إلاحمالي         

 
 وجٙاـُلها ٠ما ًاي:
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ش العنىي لؽش٠ت    م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش
 

  اال  الشصُذ اللائم  خالل الػام املعذد ث العػىدًتحمُؼ املبالغ بمالًين الٍش

الجهت  الؽشهت

 املاهدت

طبُػت 

ل  الخمٍى

مذة 

ل  الخمٍى

خ  جاٍس

الحصىل 

غلى 

ل  الخمٍى

كُمت  الػملت

ل  الخمٍى

كُمت 

 املعخخذم

 الجضء غير املخذاول  الجضء املخذاول  5211 6211

2116 2115 2116 2115 

ؼشهت 

الاجصاالث 

 العػىدًت

ملىت امل –

الػشبُت 

 العػىدًت

بن٤ 

 ظامبا

 01 مشابحت

 ظنىاث

ل   -ابٍش

6116 

ا٥  ٍس

 ظّىدي

0,111 0,111 001 001 001 001 33 043 

البن٤ 

 ألاىاي

 01 مشابحت

 ظنىاث

ل   -ابٍش

6116 

ا٥  ٍس

 ظّىدي

3,111 3,111 334 334 334 334 656 655 

بن٤ 

اك  الٍش

 01 مشابحت

 ظنىاث

ل   -ابٍش

6116 

ا٥  ٍس

 ظّىدي

5,311 5,311 567 567 567 567 072 365 

 11581 527 11155 11155  املجمىع

 

الؽشواث 

 الخابػت

بنٟى 

دولُت 

 ومحلُت

 مشابحت

وجىسٛ 

وحعهُالث 

 اثخمانُت

من ظنت 

 01بلى 

 ظنىاث

- - - - - - 819 848 11491 21163 

 

احمالي 

مشابداث 

 املجمىغت

          

11864 

 

 

11913 

 

 

21117 

 

31744 

 .شابحاث املز١ىسو ؤِالو مممىنت بعنذاث ممش واِخماداث معدنذًتبّن امل -

ا٥ مٝابل سىن ؤـى٥ زابخت 70ًخممن الجضء املخذاو٥ ٔو ر املخذاو٥ من املشابحاث ِاى مشابحاث بحىالي  -  .ملُىأل ٍس
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ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

ٚ مىجض لها وبُاأل ؤظبابه ت من ٜبل الؽش٠ت مْ ـو  ا:  بُاأل بُٝمت املبالٖ النٍامُت املعخحٝت واملذِ٘ى

 بُان 

  
االث  الىصف  مالًين الٍش

 العبب

  

 21415 الشظىم الحىىمُت
 ألخيام التراخُص املمىىخت 

ً
ما ًخم ظذاده أو جدمُله غلى الفترة وفلا

 وسظىم اظخخذام الطُف الترددي
ً
ا  .للؽشهت ملابل جلذًم الخذمت ججاٍس

 مخطلب هظامي

 61712 أهصبت أسباح

ترة هخىصَػاث أسباح للحىىمت والجهاث ما ًخم ظذاده أو جدمُله غلى الف

ؼبه الحىىمُت )صىذوق الاظدثماساث الػامت واملئظعت الػامت للخلاغذ 

 .واملئظعت الػامت للخؤمُىاث الاحخماغُت(

 مخطلب هظامي

 626 الخؤمُىاث الاحخماغُت
 ألخيام هظام الػمل 

ً
اململىت في ما ًخم ظذاده أو جدمُله غلى الفترة وفلا

 ىدًت.الػشبُت العػ
 مخطلب هظامي

بت الاظخلطاع            الضواة و طٍش

 و أخشي 
635 

 ألخيام 
ً
ظت الضواة ما ًخم ظذاده أو جدمُله غلى الفترة وفلا و كىاغذ فٍش

بت الذخل و سظىم هظام ظذاد في    اململىت الػشبُت العػىدًت.و هظام طٍش
 مخطلب هظامي

احمالي املعخدم واملذفىع الى 

وؼبه الجهاث الحىىمُت 

 الحىىمُت

111378 
جمثل املبالغ الىظامُت املعخدلت واملذفىغت لحىىمت اململىت الػشبُت    

 .العػىدًت
  

 

 الػلىباث والجضاءاث واللُىد الاخخُاطُت  

ومجلغ املنا٘عت ٔو رىا ِذدا من الٝشاساث  (CITC) ؤـذسث لجنت الٙفل في ىُئت الاجفاالث وجٝنُت املّلىماث

العّىدًت، ولم جش٠ن الؽش٠ت لهزو الٝشاساث بل جٍلمذ ِاى ما وسد ٘حها بناًء ِاى نٍام  لذ ؼش٠ت الاجفاالث

الاجفاالث الفادس من املٝام العامي، وجدنُى اظباب الٝشاساث الفادسة من لجنت الٙفل، ٘بّمها ًخّلٞ 

ش  امل٣املاث بخإظِغ ؼشاثل الاجفا٥ معبٝت الذْ٘، والبّن الا ش ًخّلٞ بما ًععب للؽش٠ت من ِذم جمٍش

ام وجٝذًم ِشوك ٔ ر مّخمذة من الهُئت  الذولُت ِبر ؼب٢ت مؽٕل آ ش و ِذم جُّٙل  ذمت نٝل ألاٜس

 من الٝشاساث املخّلٝت بؽ٣اوي الّمالء والتي جشي الهُئت ؤأل 
ً
واظخخذام جشدداث بذوأل جش ُق، ٠ما ًىجذ بّما

( ٜمُت بجهاًت الّام املالي 605الؽش٠ت )الؽش٠ت جخإ ش في الشد ِلحها، حُ  بلٖ ِذد الٝماًا الفادسة لذ 

ا٥ ظّىدي، ٠ما ؤأل الؽش٠ت ٜامذ 572ٜذسىا ) م، بُٝمت بجمالُت6104 ( ظبّماثت وؤسبّت وحعّ أل ملُىأل ٍس

ت )دًىاأل املٍالم( للىّن في ٜشاساث لجنت  ت امام املح٢مت الاداٍس ْ دِاوي بداٍس  لنٍام الاجفاالث ب٘ش
ً
اظدنادا

ٚ ىزو الٝماًا ِاى النحى الخاليالنٍش في مخالٙاث نٍام الا  :جفاالث، ومٜى

( ٜمُت بُٝمت 545م ِذدىا )6104ٜماًا منتهُت بمىجب ؤح٣ام غهاثُت لذ الؽش٠ت بجهاًت الّام املالي  -0

ا٥ ظّىدي062بجمالُت ٜذسىا )  .( ملُىأل ٍس
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( ٜمُت 605م ِذدىا )6104ٜماًا منتهُت بمىجب ؤح٣ام غهاثُت لفالر الؽش٠ت بجهاًت الّام املالي   -6

ا٥ ظّىدي264بُٝمت بجمالُت ٜذسىا )  .( ملُىأل ٍس

( ٜمُت 621م ِذدىا )6104ٜماًا ٜاثمت وما صالذ مخذاولت ؤمام دًىاأل املٍالم بجهاًت الّام املالي  -5

ا٥ ظّىدي مجها )065بُٝمت بجمالُت ٜذسىا ) ( ٜمُت ـذس بؽإغها ؤح٣ام ابخذاثُت لفالر 066( ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي56سىا )الؽش٠ت بُٝمت بجمالُت ٜذ  .( ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي، ٠41ما ٘شلذ ىُئت العٛى املالُت ٔشامت مالُت ِاى ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت مٝذاسىا ) ( الٚ ٍس

ماث وم٣ا٘أث ؤِماء مجلغ إلاداسة و٠باس الخنُٙزً أل،  ورل٤ لّذم ولْ الؽش٠ت ظُاظاث واضخت لخٍّى

م )ولع وٍذ الهُئت بمّلىماث ٔ ر صخُحت ِنذ حّبئت  م 6100( للعنىاث املالُت )6نمىرج إلا٘فاح إلال٢عروني ٜس

ا٥ ظّىدي ورل٤ لّذم 011ٔشامت مالُت مٝذاسىا )رل٤، م (، الا٘ت الى 6102م ، 6105م ، 6106،  ( الٚ ٍس

 ججاوب الؽش٠ت بالشد ِاى ولباث واظخٙعاساث ىُئت العٛى .
 

 املخاطش املدخملت 

 :  الاظتراجُجُت والدؽغُلُتاملخاطش  -

خىلب ج٘ى ر ت، ٍو عخذعي رل٤ جحذًذ ٘عراث دوسٍت ض متبعُت جحخُت  ًخم   ٜىاُ الاجفاالث باملنا٘عت الٍٝى ، َو

ٜف رة لخُُٝم التهذًذاث وجخُٙٚ املخاوش املشجبىت بها من ؤجل الخذ من انٝىاُ ال ذمت. ٠زل٤ ًخم    ٜىاُ 

ت التي جن٢ّغ نخاثجها باظخمشاس  ٙٝذ املخابّت  الاجفاالث  بالخُٕ راث املدعاِس
ُ
في ٌهىس مخاوش جذًذة  ٜذ ج

للمخاوش التي جم جحذًذىا في املاضخي. ولمماأل جحع أل الجىدة وسلا الّمالء، ٘ةنه ًخىجب ِلُنا ٘حق 

ومشاجّت املخاوش بانخٍام. لزا ٘ةأل الالع ام بالنهج املخ٣امل إلداسة وحى٠مت املخاوش ٌّخبر ؤمشا مهما، ًم٢ن من 

 اوش راث الفلت بّٙالُت ِالُت، باجباُ إلاجشاءاث الصخُحت.  الله الخٕلب ِاى املخ

ٝ ،املخاوش بداسة جىبُٞ بجشاءالتي جم جحذًذىا بّذ الاظعراجُجُت والدؽُٕلُت خاوش امل ؤدناو ؤىم مىضر  ٘و
ً
 ا

ال اؿ  الجضء في املالُت املخاوش جحذًذ ، و ىي دسءىا و٠زل٤ جمISO 50111املخاوش  إلداسةالذولي  للمُّاس 

 .املالي مداءاب
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 خطط دسء الخطش الخطش

حّخبر الهجماث العُبرانُت  : الهجماث العُبراهُت (1

حذي  التهذًذاث ال٢بري، حُ   ًن٢ّغ رل٤ في  ا

نت والبرمجُاث ال بِثت، مْ  املخاوش املع اًذة من الٝـش

الاندؽاس املع اًذ لىظاثل الخىاـل والاجفا٥ ب أل 

 مخخلٚ ألاجهضة.
 

جفاالث العّىدًت وحذة جنٍُمُت انؽإث ؼش٠ت الا

ذ في  دساظت ألامن  مخخففت في ألامن العُبراني، وؼِش

اث جذساأل الخماًت ،  العُبراني، وسّ٘ذ من معخٍى

لت املذي،  وولّذ  ىىا ممن املّلىماث ٜف رة ووٍى

وجٝىم باظخمشاس بخحذً  وجُُٝم ظُاظاث وبجشاءاث ؤمن 

( SOCنُت )املّلىماث. ٠زل٤ ًٝىم مش٠ض الّملُاث ألام

 .62/5باملشاٜبت الذاثمت 

الالع ام بامنٍمت الالتزام الخىظُمي واللاهىوي:  (2

ت ٜفىي  الٝانىنُت والخنٍُمُت واملالُت ٌّخبر ؤولٍى

ذمه ٌعبب لشسا ٠ب را لعمّت الؽش٠ت،  بالؽش٠ت ، ِو

دعبب في ٔشاماث مالُت ٠ب رة، وجادي بلى حّىُل  ٍو

ما٥ مما ٜذ ًعخآلا ِن  الُت. عاثش مرل٤  ألِا

وىسث الؽش٠ت بواسا جنٍُمُا لمماأل الالع ام بالٝىان أل 

ذ جم الخخىُي مجممت بجشاء  الخنٍُمُت والٝانىنُت.  ٜو

بداسة املخالٙاث والانتها١اث لمبي ِملُت الالع ام باالواس 

 الخنٍُمي والخذ من ؤي  عاثش مالُت محخملت.

 

مىا٠بت الخىىساث الاظدثماس في مجال الخلىُت:  (3

ذ الخٝنُ ت والابخ٣اساث الجذًذة والاظدثماس في الٜى

املناظب في الخٝنُاث الجذًذة ؤـبحذ ؤمشا بلضامُا في 

ـناِت الاجفاالث، ورل٤ لخلبُت احخُاجاث الّمالء 

ت والخٙاً ِاى امل  ة الخنا٘عُت. وىزا  املخٕ رة بعِش

ٌؽ٣ل  ىش احخما٥ ِذم ا خُاس الخٝنُت املناظبت 

ذم الٝذسة ِاى جحُٝٞ ِى  اثذ مناظبت ِاى ِو

 الاظدثماس.

وحذة مخخففت في مّلىماث العٛى ورل٤ لذي الؽش٠ت 

وجٝىم من ؤجل مخابّت الابخ٣اساث والخٝنُاث الجذًذة، 

ذ املناظب لمن دوسة بخبنحها ل مماأل الخنُٙز في الٜى

الجهاث راث الاجفا٥ الّٙا٥ مْ  من  ال٥و  ،امل  انُت

جذو٥ الضمجي لُخالءم الخنُٙز والخىبُٞ مْ الالّالٜت 

خماد الخٝنُاث الجذًذة.   اِل

ت ألاغمال واخخىاء الىىاسر:  (4 جضاًذث اظخمشاٍس

ؤىمُت الاجفاالث املخنٝلت و الثابخت في الخُاة الُىمُت ، 

اث ألاصماث  ، لزل٤ ٘ةأل  وجبرص ىزو ألاىمُت في ؤٜو

املاظعاث الّامت وال اـت وألا٘شاد ًعخٍشوأل مّنا 

املٝذمت. ؤي ٘ؽل ٠ب ر ال٢ث ر للخٙاً ِاى ال ذماث 

في الؽب٢ت ؤو ؤنٍمت جٝنُت املّلىماث ٜذ ًادي بلى 

ٚ ال ذمت مما ًلخٞ ؤلشاس   جٜى
ً
جعُمت بعمّخنا و  ا

 إلاًشاداث.في ِمالثنا وجبّا لزل٤ ٘ٝذاأل 

ًخم مشاٜبت ِناـش الؽب٢ت الشثِعُت بؽ٣ل معخمش  لُخم 

. جشجبي  ىي وىاست ِاى نحى مناظب مّالجت ؤي  لل

ما٥ واحخىاء ال٣ىاسرالؽب٢ت بخ ت ألِا ٝىم ىت اظخمشاٍس ، ٍو

 ٞ ب بّملُاث  الاظخجابت للىىاست ٍ٘ش املخابّت والخذٍس

 ِاى الخاالث الىاسثت.العنىي 
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 املخاطش املالُت-

 :مخاطش اللُمت الػادلت

فــــي  ام بــــ أل ؤوــــشاٗ مىلّــــت وسأبــــتلعــــ  قــــي املبلــــٖ الــــزي ًم٢ــــن ؤأل جــــخم بــــه مبادلــــت ؤـــــل ؤو ظــــذاد بالُٝمــــت الّادلــــت 

الخّامـــــل وبؽـــــشوه حّامـــــل ِادلـــــت.ال حّخٝـــــذ إلاداسة ؤأل الُٝمـــــت الّادلـــــت للمىجـــــىداث واملىلىبـــــاث املالُـــــت ال اــــــت 

ت ٠ما في   ِن ُٜمتها الذ٘عًر
ً
ت جخخلٚ ٠ث را  م.6103م و6104دٌعمبر  50باملجمِى

 :مخاطش مػذالث الػىائذ

ـــت وجـــذ٘ٝاتها قـــي مخـــاوش مخّـــذدة جخّلـــٞ بخـــإز ر الخٕ ـــراث فـــي مّـــذالث الّىاثـــذ فـــي  العـــٛى ِاـــى املش٠ـــض املـــالي للمجمِى

ُـــذ بـــ أل الخـــذ٘ٞ النٝـــذي املحفـــل والخـــذ٘ٞ  ـــٞ مشاٜبـــت الخٜى ـــت جـــذ٘ٝاتها النٝذًـــت ِـــن وٍش النٝذًـــت. وجـــذًش املجمِى

ــذة ًحــخَٙ  ــت مــن الّىاثــذ مــن  ــال٥ ؤـس ــادة د ــل املجمِى ــخم اظــدثماس الٙــاثن النٝــذي لٍض النٝــذي املعــخخذم. ٍو

ت.بها ٠مشابحت ووداجْ ٜف لت ألاجل. بال ؤأل مخاوش مّذالث الّىاثذ في ىزا ال فىؿ ال حّخبر جىىٍش   رة ووٍى

   :مخاطش حغير أظػاس الصشف

قي مخاوش الخٕ ر في ُٜمت ألادواث املالُت بعبب الخٕ راث في ؤظّاس ـٗش الّمـالث ألاجنبُـت. جٝـىم إلاداسة بمشاٜبـت 

ُٜــاث جحــىه ِنــذ الخاجــت، للخــذ مــن مخــاوش حٕ ــر ؤظــّاس جٝلبــاث ؤظــّاس ـــٗش الّملــت ألاجنبُــت والــذ ى٥ فــي اجٙا

ــــــا٥ العــــــّىدي وىــــــى الّملــــــت ألاظاظــــــُت التــــــي جخّامــــــل بهــــــا  ــــــت قــــــي الٍش ، ٠مــــــا ؤأل الّملــــــت الشظــــــمُت للمجمِى الفــــــٗش

٣ي.  وبهامؾ بعُي مٝابل الذوالس ألامٍش
ً
ت وظّشو زابذ حالُا  املجمِى

 :مخاطش الائخمان

ــــت قــــي مخــــاوش ِــــذم ٜــــذسة ألاوــــشاٗ ألا ــــشي ِاــــى ا ــــت ممــــا ًــــادي بلــــى ج٢بــــذ املجمِى ــــاء بالع اماتهــــا ججــــاو املجمِى ل٘ى

ــذة  ــت ملخــاوش جش٠ــض املذًىنُــت بؽــ٣ل سثِســخي مــن ألاـس ل عــاسة مالُــت. جخ٣ــىأل ألادواث املالُــت التــي ٜــذ حّــشك املجمِى

ـذتها النٝذًـت فـي ِـذد مـن املاظعـاث املالُـت راث ا ت بةًـذاُ ؤـس لٝـذساث النٝذًت وحعاباث املذًن أل. جٝىم املجمِى

ـــت  ـــذتها املىدِـــت فـــي ١ـــل ماظعـــت مالُـــت. وال حّخٝـــذ املجمِى الاثخمانُـــت الّالُـــت وجباؼـــش ظُاظـــت للخـــذ مـــن حجـــم ؤـس

ـــــت ؤغهـــــا ِشلـــــت ملخـــــاوش جش٠ـــــض  بىجـــــىد مخـــــاوش ِـــــذم ٠ٙـــــاءة ٠ب ـــــرة مـــــن ىـــــزو املاظعـــــاث املالُـــــت. وال حّخٝـــــذ املجمِى

 لٝاِــذة ِمالئ
ً
ـت ٠بــري املذًىنُـت فـي مـا ًخّلـٞ بحعـاباث املـذًن أل نٍـشا ـت )ظـ٢نُت، مهنُـت، ماظعـاث ججاٍس هـا املخنِى

ت مىصِت ِاى مناوٞ ِذًذة.  وماظعاث ِامت( التي حّمل في مجاالث ِمل مخنِى

 :مخاطش العُىلت

ــــت لفــــّىباث فــــي الخفــــى٥ ِاــــى ألامــــىا٥ الالصمــــت ملٝابلــــت الالع امــــاث املشجبىــــت بــــامدواث  قــــي مخــــاوش حّــــشك املجمِى

ـٞ شىـا بمٝـادًش ١اُ٘ـت ملٝابلـت ؤًـت الع امـاث معـخٝبلُت. وال  املالُت. جذاس العـُىلت ِـن وٍش الخإ٠ـذ بؽـ٣ل دوسي مـن ج٘ى

ت مخّلٝت بالعُىلت. ت ؤغها ِشلت ملخاوش جىىٍش  حّخِبر املجمِى
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 خطت الخدىل الى مػاًير املداظبت الذولُت 

ظبُت الذولُت بذؤ من بناء ِاى ٜشاس الهُئت العّىدًت للمحاظب أل الٝانىنُ أل في الخحى٥ بلى جىبُٞ مّاً ر املحا

ت  6103م. ٜامذ الؽش٠ت  ال٥ ِام 6105الشبْ ألاو٥ من ِام  م بالخّاٜذ مْ احذ امل٣اجب الاظدؽاٍس

املخخففت لّمل مٝاسنت ب أل مّاً ر املحاظبت العّىدًت و الذولُت و رل٤ بهذٗ جحذًذ و جحلُل الثٕشاث 

وبناء ِلُه ولّذ   ل ُاساث املناظبت لخّامل مّها."الٙشوٜاث" املخّلٝت بفناِت الاجفاالث بأل وجذث و جحذًذ ا

م ، وجم الخّاٜذ مْ احذ امل٣اجب الّاملُت  6104الؽش٠ت  ىتها للخحى٥ بلى مّاً ر املحاظبت الذولُت بذؤ من ِام 

ِلما باأل  ىت الؽش٠ت ال ، املخخففت الظخ٢ما٥ مشاحل الخىبُٞ وجٝذًم الذِم و املعانذة الٙنُت  اللها 

م الذولي بُٞ املب٢ش للمُّاس املحاظ ي جخممن الخى م الذولي  )املؽخٝاث املالُت( و املُّاس املحاظ ي  7ٜس ٜس

م.  6106)الاًشاداث من الّٝىد املبرمت مْ الّمالء( و اللزاأل ظِخم جىبُٝهما بةرأل هللا حّالى في ِام   03

لُه ى جىبُٞ مّاً ر املحاظبت الذولُت ِاى جم اِخماد  ىت الخحى٥ والبذء بالخنُٙز وظٗى ًخم بةرأل هللا حّال ِو

ش املالُت التي ظخفذسىا الؽش٠ت ابخذاء من ؤو٥ ًناًش     م.  6105الخٝاٍس

 :ُ٘ما ًاي  ىت الؽش٠ت و بشنامجها في الخحى٥ الى مّاً ر املحاظبت الذولُت 
 

 املشخلت أألولي : ملاسهت املػاًير املداظبُت العػىدًت بالذولُت : 

 ٙشوٜاث و دساظت ؤزشىا املحاظ ي و الض١ىي و المٍش ي.جحذًذ و جحلُل ال 

 .جحلُل البذاثل و الاظخثناءاث املخاحت في املّاً ر املحاظبُت و جٙع رىا 

  ا خُاس العُاظاث املحاظبُت املناظبت بما ًخماشخى مْ وبُّت نؽاه الؽش٠ت و ؤنٍمتها املحاظبُت و

 ًحٝٞ ِشك ؤ٘مل للمّلىماث املالُت.

 : أجخار الاحشاءاث املىاظبت لخىفُز الخطبُم : املشخلت الثاهُت

 .ت  جحذً  العُاظاث املحاظبُت و جىا٘ٝها مْ العُاظاث املحاظبُت للمجمِى

 .بِذاد معىدة الٝىاثم املالُت و الا٘فاحاث املخّلٝت بها 

 . ولْ  ىت لخحذًذ ؤي حّذًالث مىلىبت في ؤنٍمت الؽش٠ت 

 .ولْ  ىت جٙفُلُت للخحى٥ و اِخمادىا   

 شخلت الثالثت : جىفُز الخدىل " الخطبُم" :امل

  . حّذًل ألانٍمت و ِمل الا خباساث املناظبت لخحٝٞ من مٝابلتها ملخىلباث املّاً ر الذولُت 

 .جحذًذ الّناـش التي جخىلب ُٜاط الُٝمت الّادلت و اجخار العرجِباث الالصمت لزل٤ 
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 ما بػذ الخدىل " الخطبُم":

   م. 6104ولُت الشبُّت لّام ؤِذاد الٝىاثم املالُت الا 

   ت لّام  م. 6104ؤِذاد الٝىاثم املالُت العنٍى

  م. 6105ؤِذاد الٝىاثم املالُت الاولُت للشبْ ألاو٥ 

 مشاجّت جل٤ الٝىاثم و اِخمادىا من ٜبل املشاجْ ال اسجي للؽش٠ت.
 

الأل ِن م، بلع مذ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت "الؽش٠ت" بخّلُماث ىُئت 6104و  ال٥ ِام  العٛى املالُت باإِل

 مشاحل مىا٠بتها للخحى٥ ملّاً ر املحاظبت الذولُت ٠ما ًاي: 
 

 ولي : ألا املشخلت 

خ  ْ إلال٢عروني لهُئت العٛى املالُت العّىدًت )جذاو٥( بخاٍس م ، ِن 6104أعىغ  67ؤِلنذ الؽش٠ت في املٜى

 ما ًاي:

خ املعتهذ٘ت في ىزو املشحلت،  ىت الخحى٥ بلى مّاً ر املحاظبت الذالؽش٠ت ِخمذث ا - ولُت مخممنت الخىاٍس

 .م6104والتي مجها اِخماد العُاظاث املحاظبُت للؽش٠ت في ظبخمبر 

ت  اسجُت  -  ففذ الؽش٠ت املىاسد والنٙٝاث الالصمت لهزا املؽشوُ، وحّاٜذث مْ ؼش١اث اظدؽاٍس

ٙشوٜاث ب أل مّاً ر املحاظبت للّمل ِاى مؽشوُ الخحى٥ ِبر مشاحله املخخلٙت، والتي جممنذ جحلُل لل

العّىدًت والذولُت وؤزش رل٤ في ؤنٍمت وبجشاءاث الؽش٠ت، ومن زم البذء بمشاحل جىبُٞ مّاً ر 

ت  ت في ىزو املشحلت جخممن نٝل املّ٘ش املحاظبت الذولُت، ِلما بإأل نىاٛ الّمل مْ الؽش١اث الاظدؽاٍس

ت والخذٍس ٍى بُت ُ٘ما ًخّلٞ بمّاً ر املحاظبت الذولُت للؽش٠ت، حُ  ِٝذ الّذًذ من الذوساث الخِى

ٛش الّمل املخخففت في ىزا  والازاس املعرجبت ِن جىبُٝها في الؽش٠ت ملجلغ إلاداسة وإلاداسة الّلُا ٘و

 املؽشوُ.

م حؽ٢ُل لجنت جىجحهُت ِلُا لإلؼشاٗ ِاى املؽشوُ، و لجاأل ؤ شي و ٘ٛش ِمل من ٜبل الؽش٠ت ج -

 ٠ٙاءاث مخخففت في ىزا املجا٥.والاظدؽاٍس أل جخممن  براء رو 

جنحفش ؤىم الخحذًاث والفّىباث التي جىاجها الؽش٠ت في الخحى٥ ملّاً ر املحاظبت الذولُت في جىا٘ٞ  -

العُاظاث املحاظبُت لؽش١اتها الخابّت والضمُلت واملؽعر٠ت مْ العُاظاث املحاظبُت للؽش٠ت، باِخباس ؤأل 

ت في ؼش١اث جابّت وصمُلت ومؽعر٠ت، ىزو الؽش٠ت، ؼش٠ت لذيها اظدثماساث محلُت ودول ُت مخنِى
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الخحذًاث والفّىباث التي واجهتها الؽش٠ت حذدث وجم الخّامل مّها بنجاح وهلل الخمذ لمن  ىت 

 مشاحل ؤنجاصو والجذو٥ الضمجي املٝشس له. ِاى املؽشوُ و دوأل ؤي جإز ر 

ت لّام اِذث املعىدة ألاولُت وهلل الخمذ للٝىاثم املالُت املىحذة ال - م، للؽش٠ت حعب 6104نفٚ ظنٍى

مّاً ر املحاظبُت الذولُت. حالُا جٝىم الؽش٠ت باظخ٢ما٥ إلاجشاءاث التي ظخم٢جها من بـذاس ٜىاثمها 

املالُت املىحذة بالؽ٣ل الجهاجي، وحا٥ ا٠خمالها ظُٝىم املشاجْ ال اسجي للؽش٠ت بخذُٜٝها، ىزا إلاجشاء 

لدعهُل ِملُت جىبُٞ مّاً ر املحاظبت الذولُت  ال٥ الشبْ الاو٥ إلالافي الزي جٝىم به الؽش٠ت يهذٗ 

 م.6105

ذستها ِاى بـذاس ٜىاثمها املالُت  باإللا٘ت لزل٤ جإ٠ُذ الؽش٠ت بلع امها بالخحى٥ ملّاً ر املحاظبت الذولُت ٜو

ت لّام  اث املحذدة بةرأل هللا.6105الشبُّت والعنٍى  م حعب مّاً ر املحاظبت الذولُت في الاٜو

 املشخلت الثاهُت : 

خ  ِن ما م ، 6104 ٠خىبشا 65ؤِلنذ الؽش٠ت في املىْٜ إلال٢عروني لهُئت العٛى املالُت العّىدًت )جذاو٥( بخاٍس

 :ًاي

ٝا ملّاً ر املحاظبت الذولُت في ؼهش ا٠خىبش  - م من ٜبل 6104بِخماد العُاظاث املحاظبُت للؽش٠ت ٘و

 مجلغ بداسة الؽش٠ت.

ت لّام  ؤظخ٢ما٥ بجشاءاث بِذاد - م بؽ٣لها 6104وبـذاس الٝىاثم املالُت املىحذة للؽش٠ت النفٚ ظنٍى

 الجهاجي.

تها لخىبُٞ مّاً ر املحاظبت بذؤ من البْ ألاو٥   م.6105باإللا٘ت لزل٤ جإ٠ُذ الؽش٠ت جاىٍض

 املشخلت الثالثت : 

ُما ًاي 6105 ًناًش 67ٍخ ؤِلنذ الؽش٠ت في املىْٜ إلال٢عروني لهُئت العٛى املالُت العّىدًت )جذاو٥( بخاس  م ، ٘و

الأل:  ما جممنه إلِا

ت لّام ج - م و ٜاثمت مش٠ض مالى مىحذ ؤ٘خخا ي  6104م بِذاد و جذُٜٞ ٜىاثم مالُت مىحذة نفٚ ظنٍى

 م، حعب مّاً ر املحاظبت الذولُت. 0/0/6104 في

جحذًذ رل٤ من واْٜ ُ٘ما ًخّلٞ بخحذًذ الازش الجىىشي الناجآلا ِن جىبُٞ مّاً ر املحاظبت الذولُت، جم  -

ت لّام  ت الاجفاالث العّىدًت، ٠ما ًاي: 6104بُاناث الٝىاثم املالُت املىحذة النفٚ ظنٍى  م، ملجمِى

ادة في ـافي الذ ل جبلٖ  - ا٥ ) 554ىناٟ ٍص %(، ٌّىد ظبب رل٤ و بؽ٣ل سثِسخي إل خالٗ 6ملُىأل ٍس

ت، حُ  حّالج و جفنٚ ىزو  مّالجت بجٙاُٜت بمخُاص جٝذًم  ذماث لذي احذي ؼش١اث املجمِى

الاجٙاُٜت ٠إـى٥ زابخت حعب مّاً ر املحاظبت العّىدًت إلا ؤأل مّاً ر املحاظبت الذولُت حّالج و 
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ملُىأل  053جفنٚ ىزو إلاجٙاُٜت ٠إـى٥ ٔ ر ملمىظت، و نخآلا ِن رل٤ انخٙاك في املفشو٘اث بمبلٖ 

ا٥ ظّىدي، بااللا٘ت لزل٤ انخٙاك في مفشوٗ مخفق غهاًت ال ذم ا٥  45ت بمبلٖ ٍس ملُىأل ٍس

ادة جُُٝم مخفق غهاًت ال ذمت.  ظّىدي ندُجت إِل

الًىجذ ؤزش جىىشي ِاى ٜاثمت املش٠ض املالي ملجمىِت الاجفاالث العّىدًت حُ  بلٖ إلانخٙاك في  -

ذة املذًنت لٙشوٜاث  56ـافي حٝٛى املعاىم أل  ا٥ ظّىدي ِلما بإنه جم ؤِادة جبىٍب إلاـس ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي و الاحخُاوُاث ألا شي بمبلٖ  6,343ثم املالُت بمبلٖ جشجمت الٝىا ا٥  654ملُىأل ٍس ملُىأل ٍس

م  ُذ ألاسباح املبٝاة )املُّاس الذولي ٜس  (. 0ظّىدي من  ال٥ ـس

ٞ مّاً ر املحاظبت الذولُت. - اث جازش ِاى مٝذسة الؽش٠ت في بِذاد ٜىاثمها املالُت ٘و  ال جىجذ ؤي مّٜى

تهاا - في جىبُٞ مّاً ر املحاظبت الذولُت وبِذاد ٜىاثمها املالُت بذؤ من الشبْ ألاو٥ من  لؽش٠ت جا٠ذ جاىٍض

 م، و  ال٥ الٙعرة النٍامُت املحذدة بةرأل هللا حّالى.6105ِام 
  

 مػامالث مؼ اطشاف راث الػالكت  
 

 

 لجهاث الحىىمُت باململىت الػشبُت العػىدًتا

ت للٝىاُ الخ٣ ش الؽش٠ت  ذماث اجفا٥ مخنِى  .ىمي ، ـىجُت نٝل بُاناث ٔو رىاج٘ى

م )ؼاملت الشظىم الخ٣ىمُت( 6104بلٕذ إلاًشاداث واملفشو٘اث املخّلٝت بالجهاث الخ٣ىمُت  ال٥ ِام 

ا٥ ظّىدي و  2.266مبلٖ  ا٥ ظّىدي، ِاى الخىالي ) 2.071ملُىأل ٍس ملُىأل  5.565م : 6103ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي  و  ا٥ ظّىدي، ِاى الخىا 2.036ٍس   (.ليملُىأل ٍس

ذة املذًنت و الذاثنت مْ الجهاث الخ٣ىمُت ٠ما في   06.352م مبلٖ 6104دٌعمبر  50وبلٖ بجمالي ألاـس

ا٥ ظّىدي و مبلٖ  ا٥ ظّىدي، ِاى الخىالي. ) 5.562ملُىأل ٍس ا٥  4.324م : 6103ملُىأل ٍس ملُىأل ٍس

ا٥ ظّىدي، ِاى الخىالي(.  6.101ظّىدي و   ملُىأل ٍس
 

 

 

ؼ املؽترهت وال  ؽشواث الضمُلتاملؽاَس

ْ املؽـعر٠ت والؽـش١اث الضمُلـت  ـال٥ العـنت راث  ذة الٝاثمت مـْ املؽـاَس لم ج٢ن املّامالث التي جمذ والاـس

ــا٥ ظــّىدي ) 0.640ؤىمُــت نعــبُت ُ٘مــا ِــذا الاظــدثماس بالفــ٣ٟى البــالٖ حــىالي   0.503م : 6103ملُــىأل ٍس

ا٥ ظّىدي(.  ملُىأل ٍس
 

 

 

 الؽشواث الخابػت 

ـذة  07.603خبادلت مـْ الؽـش١اث الخابّـت  ـال٥ الّـام مبلـٖ بلٕذ الّملُاث امل ـا٥ ظـّىدي  والاـس ملُـىأل ٍس

ـــــا٥ ظـــــّىدي.) 3.175م مبلـــــٖ 6104دٌعـــــمبر  50الٝاثمـــــت فـــــي  م : الّملُـــــاث املخبادلـــــت مبلـــــٖ 6103ملُـــــىأل ٍس
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ـــــذة الٝاثمـــــت مبلـــــٖ  66.376 ـــــا٥ ظـــــّىدي  والاـس  بـــــإأل جلـــــ٤  2.763ملُـــــىأل ٍس
ً
ـــــا٥ ظـــــّىدي(. ِلمـــــا ملُـــــىأل ٍس

ذة جم اظدبّادىا من الٝىاثم املالُت املىحذة.الّملُ  اث والاـس

 

 املعاهمت في الىاجج الىطني  

م وحتـــى غهاًـــت الّـــام 6111العـــّىدًت فـــي النـــاجآلا املحاـــي الـــىوجي منـــز ِـــام  الاجفـــاالثبلـــٖ بجمـــالي معـــاىمت ؼـــش٠ت 

ــت ل 024م ؤ٠ثــر مــن 6104 مثــل ىــزا املبلــٖ الشظــىم الخ٣ىمُــت املذِ٘ى ــا٥ ظــّىدي ٍو لذولــت ونفــِب الذولـــت ملُــاس ٍس

ت.  من ألاسباح العنٍى

 

 تالخىحهاث إلاظتراجُجُ –ج 

 مْ الخىىساث املخنامُت التي حؽهذىا ألاظىاٛ والخٝذم الخٝجي والخىجهاث الّاملُت، بادس 
ً
ث ؼش٠ت جماؼُا

بلى ولْ اظعراجُجُت جذًذة جحذ معمى "ألا٘ٞ الجذًذ" جش٠ض ِاى زالزت محاوس  الاجفاالث العّىدًت

 جُجُت: اظعرا

  جدلُم الىمى املشبذ 

ادة ظٛى بُاناث املعتهل٢ ألِبر  ادة ؤظىاٛ جٝنُاث املّلىماث والاجفاالث املاظعاجُت والخ٣ىمُت في و  ٍس ٍس

 .املنىٝت

 جدىٍل زلافخىا وأغمالىا  

ن ِاى بٌهاس ؤداء ّ٘ا٥بال ض ال٢ٙاءة، و عر٠   ِاى ألان اؿ الٝادٍس  .حٍّض

  غلى املػشفت وجمىُىه لائم الاكخصاد الالاظدثماس في 

 و  اظتهذاٗ ٘شؿ اظدثماس اظعراجُجُت لذِم ؤىذاٗ النمى ب
ً
 سثِعا

ً
٣ا جشظُخ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت ؼٍش

 في جُّٙل  ىي الخحى٥ الخ٣ىمُت
ً
اِال  .٘و

 

ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت" في دِم الشئٍت »جلٝي ىزو الاظعراجُجُت المىء ِاى الذوس الهام الزي جلّبه و 

د٘ت بلى دْ٘ عجلت الخنمُت الاٜخفادًت والاجخماُِت في اململ٢ت وفي ؤظىاٜنا ألا شي من  ال٥ جم٢ أل بناء الها

ت.   اٜخفاد ٜاثم ِاى املّ٘ش

ادة في مجا٥ جٝنُاث املّلىماث والاجفاالث، ورل٤ من  ال٥ جٝذًم حُ   جٝىم سئٍدنا ِاى الخمش٠ض بمىْٜ الٍش

 نا لن٢عب زٝتهم ووالءىم ونثري مجخمّنا. ذماث وحلى٥ ؼاملت ومبخ٢شة بلى ِمالث
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الُت و  نععى ؤأل ن٣ىأل ال ُاس ألاو٥ لّمالثنا وؤأل نل ي جىلّاتهم املخنامُت من  ال٥ جٝذًم  ذماث مخم  ة ِو

ٞ ِمل ًخمخْ بمهاساث مخ٣املت. ٍش  ٘و
ً
 وجم  ا

ً
ا  الجىدة ِبر ؼب٢ت حّخبر من ألا٠ثر جٜٙى

ش ج  من دوسنا الٙاِل في دِم جىٍى
ً
ٝنُاث املّلىماث والاجفاالث في اململ٢ت، ظنىاـل الاظدثماس في وانىالٜا

ض ال٢ٙاءة  مُت الجذًذة بهذٗ جحع أل الجىدة وج٘ى ر  ذماث جذًذة وحٍّض ت وفي الخٝنُاث الٜش مىاسدنا البؽٍش

 الدؽُٕلُت. 

ت ملعاىم نفب ىذ٘نا، من  ال٥ ىزو الاظعراجُجُت، ِاى املحاٍ٘ت ِاى لماأل ِىاثذ بًجابُت ومجٍض ُنا وج٘ى ر ٍو

 ٘ىاثذ جلُت مصخاب املفالر.

 

 بشهامج الخغُير الثلافي –د 

 الشإٍت 

 مجا٥ حُىي 
ً
مشث ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت منز نؽإتها بمخٕ راث ِذة، ورل٤ ١ىأل ٜىاُ الاجفاالث ِاملُا

ت الاظخجابت للخٕ ر ٌودًنام٣ُي  ادي لخٙاً ِاى مش٠ض . ومن ؤجل اّخمذ ِاى ظِش ٢ت الّشبُت دا ل اململىا الٍش

 اِخمذث الؽش٠ت منهج الخُٕ ر ؤظاظ ،العّىدًت و اسجها
ً
 اظعراجُجُ ا

ً
ْ  ا لمماأل مىا٠بتها الخىىس الخٝجي العَش

ؤحذ جم اِخماد بشنامآلا الخُٕ ر الثٝافي . ومن ىزا املنىلٞ، وجٝذًم ؤ٘مل ال ذماث لّمالئها ب٣ل ٌعش وظهىلت

ّىدًت والزي ًش٠ض ِاى جشظُخ زٝا٘ت ألاداء الّٙا٥ دا ل ؤىم البرامآلا الاظعراجُجُت في ؼش٠ت الاجفاالث الع

ش بِئت الّمل للمىٌٚ والتي جن٢ّغ مباؼشة ِاى  تجنُٙز مبادساث ظنٍىِبر الؽش٠ت  تهذٗ بلى جحع أل وجىٍى

 ه و ذمخه للّمُل.ثؤدا
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 ألاهذاف 

ر محاوس سثِعت قي: املعدثمش، منز انىالٜخه ِاى زال و ًشج٢ض بشنامآلا الخُٕ ر الثٝافي في ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت 

ٚ ّها في ظٛى املا٥ ٠ما اىخمذ احُ  اىخمذ الؽش٠ت منز ، الّمُل، واملٌى ل ص فت بالخٙاً ِاى مٜى

ن ِاى الّاثذ الجُذ.ب  حفى٥ املعدثمٍش

جٝذًم  ذماث ُٜمت جل ي احخُاجاجه بؽ٣ل  ِبر ىم مٝىماث نجاح الؽش٠ت ؤالعر٠   ِاى الّمُل من  توحّذ زٝا٘

ٚ في داثشة الاىخمام ١ىنه املحٟش ألاظاط لجمُْ ؤِمال٠ما جمْ الؽش٠ت في ىزا الفذد ، احعرافي ولٝذ  ،اهاملٌى

ت ةجبعذ ِذ ت تهخم باملىاسد البؽٍش ٍش ضصث نؽش . ٠ما مبادساث جىٍى ٚ ِو ؼملذ ُٜم الؽش٠ت الّمُل واملٌى

 العلى٠ُاث ال اـت بهم في جمُْ مجا٥ ِمل الؽش٠ت.

 املشاخل 

 ر الثٝافي منز انىالٜخه بّذة مشاحل، ١انذ مشحلت املسر قي ألاولى ومن نخاثجها جحذًذ نٝاه مش بشنامآلا الخُٕ

الذا اي وال اسجي، جالىا مشحلت الخخىُي   ألمٝاسنت ولْ الؽش٠ت بمثُالتها في العٜىو  الٝىة ونٝاه المّٚ

وجم جفمُم بشامآلا الخُٕ ر والخفمُم حُ  جم جحذًذ زٝا٘ت ألاداء لخ٣ىأل قي زٝا٘ت ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت 

 الثٝافي لخ٣ىأل الذاِم ألاو٥ لخحُٝٞ ىزا الخىجه.

حتى الُىم، ألاولى ؼملذ ِؽش  تانىلٝذ مشحلت الخنُٙز والتي احخىث ِاى زالر مىجاث سثِع م6102وفي ِام 

ض الا بمؽاس٠ت  اِخمادىاُٜم جذًذة للؽش٠ت جم  ولْمبادساث ١األ من ؤىمها  ْ وحٍّض  .نخماءاملىٌٙ أل ورل٤ ل٘ش

ٙ أل بم ٘حهم إلاداسة الّلُا حُ  جم  نومن زم جم اد ا٥ العلى٠ُاث املحٝٝت لهزو الُٝم لمن ؤىذاٗ املٌى

 ،
ً
بجي الثٝت، ؤجحذًذ نعبت  اـت من الخُُٝم العنىي بناء ِاى جنُٙز وجىبُٞ ىزو الُٝم العخت )الّمُل ؤوال

 ٚ ٞ واحذ(.ؤؤبذُ، املٌى ، ؤٜىد بمشونت، ٍ٘ش
ً
 وال
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باظخمشاس بّن املبادساث من الٙعرة العابٝت وبلا٘ت مبادساث جذًذة  م6103ثانُت انىلٝذ في ِام املىجه ال

 ٚ  "ِنىاأل جحذ حُ  جم اِخماد زماأل مبادساث لهزو املشحلت س٠ضث ِاى املٌى
ً
ٚ ؤوال ىزو ٠ما اىخمذ  ".املٌى

ٚ.ب تاملىج ش ؤنؽىت وبشامآلا  اـت باملٌى  خحع أل بِئت الّمل الذا لُت وجىٍى

ٚ  ،بخمغ مبادساث مٍّمها جذًذة م6104جه الثالثت والخالُت انىلٝذ في ِام املى  وس٠ضث املشحلت ِاى املٌى

 ٍجشي حذ ظىاء. و ِاى والّمُل 
ً
 ىذاٗ البرنامآلا.ؤالثالثت بما ًفب في جحُٝٞ  تِاى جحذً  املىج الّمل حالُا

 الىخائج 

من ِام  ثاجم اِخماد ؤىذاٗ ظنىٍت بذ ال٥ مشاحل ىزو الشحلت الثالر ولُٝاط مذي جىىسنا في الخنُٙز 

ماؼش ؤداء الصخت وولْ النخاثآلا في ٜالب ت محاًذة جهحُ  ًخم ُٜاط مذي الخُٕ ر والخىىس من ٜبل م 6102

 ٢ٌّغ الىاْٜ الزي OHIاملاظسخي 
ً
 ومىزٝا

ً
 ِاملُا

ً
حى٥ حعّت محاوس سثِعت  ِاىظخبُاأل ًشج٢ض الا  .ٌّخبر ماؼشا

٘ت وبِئت الّمل، الخحٙ  ، الُٝادة في الؽش٠ت، الابخ٣اس، املعاولُت واملحاظبت، ٝا٘ت وصخت الؽش٠ت وقي )الثٝاز

خم مٝاسن .الخّاوأل والخح٢م(و الخّامل ال اسجي للؽش٠ت، و جىجه الؽش٠ت، الٝذساث،   تمْ ؼش١اث ِاملُت النخاثآلا ٍو

ملازشة ونٝاه الٝىة الّىامل اتها لخحذًذ عابٝببذاًت ١ل ظنت ًخم مٝاسنت النخاثآلا مْ في مجاالث مخخلٙت. و 

ظاط ؤوجصخُحُت ١انذ قي  ةومن زم بناء مبادساث وبشامآلا مّضص ِاى حذة  ول٣ل ٜىا٣٠ُل ؽش٠ت لوالمّٚ ل

 املشاحل الثالر العابٝت.
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 مْ نخاثآلا الذساظت 
ً
 ِاى ؤسك الىاْٜ ومخماؼُا

ً
ت و١األ الخىىس ملمىظا جم وهلل الخمذ جحُٝٞ ألاىذاٗ املىلِى

ت حُ  جم الٝٙض  نٝىت  ال٥ ؤسبْ ظنىاث، والتي بذوسىا  50لى ببالنخاثآلا منز انىالٛ ماؼش الُٝاط  العنٍى

ذ جم جحُٝٞ فاٗ ولّذ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت في م  7الؽش١اث الّاملُت املؽاس٠ت في ىزو الذساظت، ٜو

اء الؽش٠ت د الجمُْ وجبجي زٝا٘ت الخُٕ ر التي ان٢ّعذ ِاى ؤدى هللا زم بجهمن بٙمل م 6104 تنٝاه  ال٥ ظن

الاداسة الخنُٙزًت في الؽش٠ت لهزا البرنامآلا الذوس ال٢ب ر في انجاحه والتي س٠ضث  يخبجلاملالي والّماي، حُ  ١األ 

حت وؼٙا٘ت بذوسىا  ٙي الؽش٠ت بجمُْ ٘ئاتهم و لٞ بِئت ِمل مٍش ِاى الخىاـل الثناجي الّٙا٥ مْ مٌى

ٙ أل.  للمٌى

 ؤ
ً
من ؤىم املٝىماث الهامت إلنجاح اِمالها والتي تهذٗ إلًجاد مٙهىم  ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت قي تزٝا٘ ،  را

اث في املنٍمت، ورل٤ لمماأل بنجاص ؤ٘مل لل ىي  مىحذ للشئٍت، والُٝم، والعلى٠ُاث ِاى جمُْ املعخٍى

 .وألاىذاٗ املّخمذة، لن٣ىأل ؼش٠ت ِالُت ألاداء

 

ت  – هـ  املىاسد البؽٍش
ت من املبادساث واملم ِاى 6104 ت  ال٥ الّاماملىاسد البؽٍشو نؽاواث ِما٥ ؤجش٠ضث  ْ اجمام مجمِى ؽاَس

ُتعاِذنا  ِاى بحذار دظالاظعراجُجُت والتي  ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت وحعاىم في جّلها  في اِما٥ نٝلت نِى

 ظىاء
ً
ٙحها ِاى حذا  حى٥ ِمالئىا ومٌى

ً
ذ  . ؤ٠ثر جمحىسا  :جم بنجاص الّذًذ من البرامآلا و ١األ من ابشصىاٜو

  املىظفين  كشوضامج بش 

بشنامآلا الٝشوك الع٢نُت بؽ٣له الجذًذ  بناء ِاى ما جم اِخمادو من لجنت العرؼُحاث وامل٣ا٘أث جم بوالٛ

ٚ 571اظخٙاد من البرنامآلا ِذد و  .  570، ٠ما جم جٝذًم بشنامآلا ٜشوك العُاساث واظخٙاد منه مٌى
ً
ٙا  مٌى

 الػاملت اليعائُت لللىي  نىمب و افخخاح اليعائُت الػاملت اللىي  جىظُف بشهامج 

ُٚ ا٠ثر من  ٙت 21جٌى ُٙي 65ِاى ا٠ثر من  مٌى  معمى ٌو

 (هلحعخا) املبُػاث غمىلت بشهامج اطالق 

ُه ِىلا ِن البرنامآلا الىحُذ في العابٞ  4بوالٛ بشنامآلا الّمىالث )حعخإىل( وامل٣ىأل من  جم ٠ما  .بشامآلا ِ٘ش

ْ ِملُت االؤجمخت  . ٠ما جم اوالٛ ىزا البرنامآلا  املبُّاث ملعخحٝحها حدعاب ِمىلت برنامآلا بهذٗ حعَش
ً
واجاحخه آلُا

ما٥ ألا  ىاُ ألِا  و ًخذم ؤىذاٗ الؽش٠ت.الذا اي  مش الزي ظِن٢ّغ بًجابا ِاى سضخى الّمُللٝىاُ املعتهل٤ ٜو

ٙ أل ِن البرنامآلا الجذًذ جٙٛى  او١انذ نعبت سل  .% 55املٌى

  والعُاظاثاملضاًا 
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ت ت في  جشاء مشاجّت ؼاملت للعُاظاث الخالُتةب بادس ٜىاُ املىاسد البؽٍش التي جح٢م وجنٍم نؽاه املىاسد البؽٍش

ش الؽش٠ت  ذ جىانب ومجاالث جىٍى ٚ والؽش٠ت في آأٍل واحذ، حُ  جم ـس ، آ زًن بّ أل الاِخباس مفلخت املٌى

ِاى محخىاىا بما  ، وجم بد ا٥ الخّذًالث املناظبت الىاْٜ ؤسكِاى  جل٤ العُاظاث من واْٜ املماسظت والخىبُٞ

ٙ أل، ىاد٘ أل بزل٤ بلى بًجاد  ًممن ؤِاى دسجاث الؽٙاُ٘ت املىلىبت لمبي وجنٍُم الّالٜت ب أل الؽش٠ت واملٌى

ٙ  بِئت ِمل حالنت لل٢ٙاءاث ذٌعىدىا الىلىح والخىاصأل في الخّامل مْ جمُْ املٌى بـذاس ىزا  جم أل. ٜو

ٙ أل اججاو الؽش٠تامل باثالذلُل ل٣ُىأل املشجْ ألاظاسخي الزي ظِنٍم حٝٛى وواج  .ٌى

إلاداسة الّلُا والهاد٘ت الى بناء بِئت ِمل ٢ّغ جىجهاث ُل الؽش٠تنٍام امل٣ا٘أث في ٠ما جم بِادة جفمُم 

ُت ِاى املعخىي ال٢اي للؽش٠ت.  حالنت لل٢ٙاءاث الٝادسة ِاى جحُٝٞ مّذالث ألاداء ال٢مُت والنِى

  البُاهاث والخدلُل املئظس يهُيلت كطاع 

بؽ٣ل ًم٢ن مّه جىجُه  ىزا العؽاه الهام اظعراجُجُتلُخذم  ٜىاُ البُاناث والخحلُل املاظسخي٣لت ىُ جم

الّمالء الذا لُ أل والعٛى من  ال٥ الاظخٙادة من البعُت الخٝنُت الخحخُت لخلبُت مخىلباث  املبزولت جهىد ال

 ظاث الناجخت لخحلُلالاظالُب  واملماس املخاحت ، ولخلبُت الاحخُاج املخنامي للبُاناث باظخخذام ؤ٘مل الىٛش و

ِشك جم حُ   ِما٥ بالؽش٠ت.بلى جانب جلبُت احخُاجاث ٜىاِاث ألا  البُاناث ِاى املعخىي ال٢اي للؽش٠ت ،

ٚ جم بِادة جفمُم و و خنٍُمي مل٣ىناث ىزا الٝىاُ الخفىس ال واِخماد اثٚ ال ـو ه٣ُلُت ل٢ّغ الٌى

 .ىاُ لهزا الٝواله٣ُلُت  املعخجذاث الخنٍُمُت

  املالُتاغادة هُيلت كطاع 

ُت املالُت ِادة ى٣ُلت ٜىاُ املالُت بما ٌعنذ الاظعراجُجمل البذاثل الخنٍُمُت املالثمت إل البح  ِن ا٘جم 

ٜىاِاث لخلبُت مخىلباث  املبزولت جهىدالجىجُه  بداسة ىزا الٝىاُ منُم٢ن مش الزي ظللؽش٠ت ألا  املّخمذة

ما٥ وجحع أل  الُت الذا لُت التي ظخم٢ن الؽش٠ت من الالع ام بالعُاظاث والانٍمت املالُت جشاءاث املالا ألِا

ألاىذاٗ ِاى جحُٝٞ  بما ٌعاِذخنٍُمي مل٣ىناث ىزا الٝىاُ الخفىس ال اِخمادجم حُ  . (IFRS)الجذًذة 

ٚ جم بِادة جفمُم و الٝىاُ و لهزا  تالاظعراجُجُت والدؽُٕلُ اثٚ اله٣ُلُت ل٢ّغ املعخجذاث  ـو الٌى

  واله٣ُلُت املّخمذة.خنٍُمُت ال

  ؼ وألاداء املئظس ياغادة هُيلت كطاع  املؽاَس

ْ وألاداء املاظسخي  جم ٝىاُ بؽ٣ل ًم٢ن مّه ال بما ًخذم الخىجهاث املعخٝبلُت لهزااِادة ى٣ُلت ٜىاُ املؽاَس

ْ ِا جهىد وجععُٞ الجىجُه  ابت املعؽىدة والخح٢م  في املؽاَس اث الٜش ى املعخىي ال٢اي املبزولت لخحُٝٞ معخٍى

ش  ْ الشؤظمالُت  والدؽُٕلُت ،الامش الزي ظُ٘ى للؽش٠ت والّمل ِاى جحُٝٞ ؤ٘مل النخاثآلا املشجىة من املؽاَس

اث الاداء املاظسخي ِاى املعخىي ال٢اي للؽش٠ت  وجم٢ن ؤصخاب الٝشاس من   حٕزًت ساجّه ِن مّذالث ومعخٍى
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 جمحُ  .اٗ املّخمذة في ال ىي الاظعراجُجُت للؽش٠ت مإظعت ـنْ واجخار الٝشاساث  الالصمت لخحُٝٞ ألاىذ

ُٚ جم بِادة جفمُم ٠ما  لخٝعُماث الذا لُت لهزا الٝىاُ.خنٍُمي لالخفىس ال واِخماد ِشك  الىٌاثٚ وجـى

 .الخنٍُمُت واله٣ُلُت  لهزا الٝىاُ ل٢ّغ املعخجذاث اله٣ُلُت 

 ت ب وجطىٍش املىاسد البؽٍش  بشامج  جذٍس

ُٙي اٜل من مذًش ؼّبت( املعاساث جم بوالٛ ٙي الؽش٠ت )للمعخىي الٌى بُت ملٌى بناء املعاساث  حُ  جم الخذٍس

بُت  ُٙو الخذٍس بُت املىلىبت ل٣ل ٌو  الى الجذاساث الٙنُت املّخمذة من ٜبل الؽش٠ت  تجحذًذ البرامآلا الخذٍس
ً
اظدنادا

ُٙي، والتي ؼملذ املجاالث الٙنُت الخخففُت والاداٍس ٚ الٌى  ت.ومخىلباث الـى

ش املهاساث الُٝادًت واداسة الخُٕ ر لجمُْ ُٜاداث الؽش٠ت حُ  اظخٙاد من ىزا ٠ما جم  جنُٙز بشنامآلا لخىٍى

 ( مذًش 0,616البرنامآلا )
ً
اثٚ الخخففُت ولخذًثي ، باإللا٘ت لخنُٙز ا بشامآلا  اـت للمىىىب أل ولؽأاي الٌى

  .الخخشج

بُت اظخٙا (0,450) م جم ِٝذ6104و ال٥ ِام  ٙي (06,161)د مجها ّ٘الُت جذٍس ؼملذ  الؽش٠ت، مخذسب من مٌى

ت والؽهاداث الذولُت املخخففت. باإللا٘ت الى بشامآلا  الّذًذ من البرامآلا الٙنُت الخخففُت، والبرامآلا الاداٍس

ت ب الال٢عروني والخٙاِاي في مجاالث اللٕت الانجل ً  ب الاداسي ، الخذٍس ب الخذٍس  اظخٙاد مجها املخخفق، الخذٍس

ٚ (6,646) ِذد  .مٌى

 

اطُت  – و  الشغاًاث الٍش
اضخي من  ال٥ ؤ٠بر  م6104اظخمشث ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت في ِام  بالخم   في مجا٥ حُاصة املحخىي الٍش

الُت ِاى الفُّذًن املحاي وال اسجي، حُ   اضخي في املنىٝت ورل٤ بؽشا١اتها الٍش مُت للمحخىي الٍش منفت ٜس

الُت املحلُت والّاملُت املخمثلت باآلحي:  ١األ الخم   حالشا من  ال٥ ؼشا١اتها  الٍش

اًت الاجحاد العّىدي الّشبي ل٢شة الٝذم. -  ِس

اًت سابىت دوسي املحع٘ر أل العّىدي. -  ِس

ٙ أل.  - اًت معابٝت ٠إط  ادم الخشم أل الؽٍش  ِس

اًت معابٝت ٠إط ولي الّهذ.  -  ِس

اًت معابٝت ٠إط العىبش.  -  ِس

اًت دوسي ألاحُاء. -  ِس

اًت لجنت الخ٣ام -  باالجحاد الّشبي العّىدي ل٢شة الٝذم. ِس
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اًت املنخخباث العّىدًت. -  ِس

ت  - الُت  MBCاجٙاُٜت اظعراجُجُت مْ مجمِى  . MBC PROمخمثلت بٝنىاتها الٍش

ذ الاظباني. - ا٥ مذٍس اًت نادي ٍس  ِس

اًت نادي مانؽععر ًىناًخذ إلانجل  ي.  -  ِس

ّذة،  اًاث املحلُت باىخمام ٠ب ر ِاى ١ا٘ت ألـا اًخه وجحٍى الِش ٙ أل بِش حُ  ٌؽٗش  ادم الخشم أل الؽٍش

مت من ولي الّهذ  اًت ٠ٍش اضخي. وؤًما بِش ٙ أل و خام املىظم الٍش مت ملعابٝت ٠إط  ادم الخشم أل الؽٍش ال٢ٍش

العّىدي ملعابٝت ١اط ظمىو، واظخمشاسا لجهىد الؽش٠ت لنٝل ال٢شة العّىدًت ملفاٗ الّاملُت، ٘ٝذ ظاىمذ 

ِاًت وبٜامت مباساة ٠إط العىبش العّىدي بمذًنت لنذأل للمىظم الثاني ِاى الؽش٠ت بؽ٣ل ٠ب ر وملخًى بش 

 الخىالي. 

ا شث الؽش٠ت ١ا٘ت جهىدىا لذِم املنخخباث العّىدًت، مما ازمش في جإىل املنخخب العّىدي  6104وفي ِام 

اث في ١ىسٍا الجنىبُت و جم٢ن املنخخب العّىدي ألاو٥ من ج 6105للؽباب لجهاثُاث ٠إط الّالم  ٝذًم معخٍى

خه في الخفُٙاث املاىلت لجهاثُاث ٠إط الّالم في سوظُا  ٠ب رة جىجذ بعخاثآلا ممخاصة جّلخه مخفذسا ملجمِى

6106 . 

ا٥  اًت الؽش٠ت مْ ألانذًت الّاملُت، حعخمش الّالٜت املخم  ة املمخذة لعنىاث ب أل الؽش٠ت ونادَي ٍس ومن  ال٥ ِس

ذ ومانؽععر ًىناًخذ. حُ  جٝذم الؽ ش٠ت محخىي حفشي و اؿ لّمالئها في اململ٢ت باإللا٘ت الى ِمالء مذٍس

VIVA    شؿ اث للّمالء املخجىل أل دولُا ٘و ن وال٣ىٍذ. وجٝذم الؽش٠ت املحخىي الخفشي وجزا٠ش املباٍس في البحٍش

اث، وجحٍى الؽش٠ت بحمىس اِالني ٠ب ر بإسلُت ملّ ي ظاندُاٜى بشن ٝ أل وحمىس املباٍس ابُى للعٙش مْ نجىم الٍٙش

اث الذوسي وال٢إط.  وؤولذ جشا٘ىسد  ال٥ مباٍس

ش ألاجُا٥ العّىدًت الناؼئت واملىىىبت في مجا٥ ٠شة الٝذم، ابخّثذ   ومن جهت ؤ شي ولمن بشنامآلا جىٍى

ذ ومانؽععر ًىناًخذ  ال٥ ِىلت الفُٚ لخّلُمهم  53الؽش٠ت  ا٥ مذٍس  باملشحلت املخىظىت م١ادًمُتي ٍس
ً
والبا

شىم راجُا وجىظُْ مذاس٠هم. املهاساث والاظاظُ  اث ال٢شوٍت، باإللا٘ت الى وسػ ِمل ًىمُت لخىٍى

اث الذوسي العّىدي ومعابٝاث  ت مؽاىذة جمُْ مباٍس حٍى ِمالء ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت بحفٍش ٍو

ذ الؽش٠ت ِاى  HDال٣اوط العّىدًت مباؼشة ِبر جىبُٞ دوسي بلغ بخٝنُت  في ؤي م٣األ في الّالم. حُ  حـش

 في ىزا املجا٥، والزي  ىله حعهُ
ً
ى٥ املحخىي املخم   لّمالئها، وىزا ما جّل جىبُٞ دوسي بلغ ساثذا ل ـو

ُٝا.  اضخي في منىٝت الؽٛش ألاوظي وؼما٥ اٍ٘ش  بالخفى٥ ِاى جاثضة الابذاُ الٍش
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ذ الؽش٠ت بىىلت العاحاث البلذًت والتي حّذ ألاو  اضخي، ِس ها وفي بواس الؽشا٠ت املجخمُّت باملجا٥ الٍش لى من نِى

ب و 5311ِاى معخىي اململ٢ت بمؽاس٠ت  ٞ لٙعرة امخذث مسبّت ؤؼهش بالخّاوأل مْ ؤمانت مذًنت  664اِل ٍ٘ش

اك.   الٍش

 

 املعئولُت الاحخماغُت – ص
 : ثتمحور استراثيجية املسؤولية الاجتماعية في الاثصاالت السعودية حول محورين هما

  الخنمُت املعخذامت في املجاالث الا٠ثر ؤىمُت في املجخمْ، ١الخّلُم املعاىمت في جبجي مبادساث وبشامآلا جذِم

ض نمى الاٜخفاد ، والصخت والبىالت وألامن والعالمت مْ املحاٍ٘ت ِاى البِئت واملىاسد الىبُُّت ٘حها، وحٍّض

ت ودِم  حلُ أل، ٜشب املخّامل أل مْ الؽش٠ت مثل املىسدًن املؤالىوجي من  ال٥ الاىخمام بدبجي اٜخفاد املّ٘ش

ت للؽش٠ت والؽش١اث الّاملت مّها. ش املىاسد البؽٍش  باإللا٘ت بلى جىٍى

  ،مجاالث الصخت والخّلُم، باإللا٘ت الى جٝذًم بالذِم املباؼش للبرامآلا والّٙالُاث املجخمُّت املخخلٙت

اًت ال اـت مىم ٘ئاث املجخمْ ١امًخام وروي الاحخُاجاث ال اـت  .والاظش املنخجت الِش

 عاولُت الاجخماُِت :٘شوُ امل -

ما٥  ادة ؼباب ألِا ب  -)ٍس  الصخت والخنمُت املجخمُّت ( -ًام الّاملُت ألا  -مبادساث مجخمُّت  -الخّلُم والخذٍس

 

ادة ؼباب ألاغمال  ٍس

 ما٥ الىوجي ادة الِا  مّهذ ٍس

ا ِاى مذي  معت ؤِىام بالخّاوأل مْ 4ظاىمذ الؽش٠ت في جإظِغ املّهذ  بمبلٖ  ا٥ ظنٍى وصاسة  ملُىأل ٍس

ّخبر ، البعرو٥ والثروة املّذنُت ب الخٝجي واملنهي، َو ووجي ٔ ر سبحي  مؽشوُ ّهذاملواملاظعت الّامت للخذٍس

ْ الفٕ رة واملخىظىت من الجعع أل ، ومخخفق في معاِذة الشأب أل في مماسظت الّمل الخش وؤصخاب املؽاَس

 في جإىُل ؼباب ألا 
ً
 باسصا

ً
 َّهم.ِما٥ ودِم مؽاس وحٝٞ املّهذ دوسا

  اًت  منخذي "مع٤" الّالميِس

اًت ّ٘الُاث منخذي مع٤ الّالمي في دوسجه ألاولى والزي حمل ِنىاأل "الٝادة الؽباب مّا"، ونٍم ه ماظعت خِس

ت" بمؽاس٠ت  محمذ بن ظلماأل ألام ر ض "مع٤ ال  ًر خاة من  0311بن ِبذ الٍّض دولت، باإللا٘ت بلى  43ؼاب ٘و

ناٜؾ املنخذي ٜماًا الؽباب ومحٙضاث إلابذاُ وإلالهام والُٝادة،  املُ أل ٍو معاول أل وسواد ؤِما٥ محلُ أل ِو

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
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ض الٝذساث الؽبابُت، وإلاظهام في بًجاد بِئت جحخمن ٜذساتهم وبِذاد ؤجُا٥ من الٝادة  ويهذٗ بلى دِم وحٍّض

ت ت واظخّشاك الخجاسب الناجخت ِن ٜشب،.الؽباب في مجاالث مخنِى  .وبًجاد منفت دولُت ؼبابُت لخباد٥ املّ٘ش

 "ت  اجٙاُٜت مْ " ماظعت مع٤ ال  ًر

ض "م ّذ الاجفاالث العّىدًت مز٠شة حّاوأل مْ ماظعت محمذ بن ظلماأل بن ِبذالٍّض ت"، تهذٗ ٜو ع٤ ال  ًر

المُت والثٝاُ٘ت  ش املهاساث الخٝنُت وإلِا بُت ومنفت حّلُمُت جٙاِلُت جش٠ض ِاى جىٍى الى بح  جإظِغ بشامآلا جذٍس

ت ض الاٜخفاد والابخ٣اس ، للعؾء العّىدي في مخخلٚ مجاالث املّ٘ش وج٘ى ر الٙشؿ للمىاون أل للمؽاس٠ت في حٍّض

الم، بما ٌعهم في  مي في مجا٥ إلِا دُل بم٣انُت ؤ٠بر ملؽاس٠تهم في  بناءالٜش مجخمْ حّلُمي وجٝجي وبِالمي وزٝافي، ٍو

 ."6151مل٢ت جحُٝٞ ؤىذاٗ "سئٍت امل

 ماجمش ِشب نذ 

اك  دِمذ ٤ اظعراجُجي ماجمش "ِشب نذ" بالٍش ، امخذادا لذوسىا عس خه ال امعتبالاجفاالث العّىدًت ٠ؽٍش

ادي في مجا٥ دِم بشامآلا املجخمْ املخخلٙت ٠ ذ جحٝٞ من  ال٥ جضء من بشامجها في املعاولُت الاجخماُِتالٍش . ٜو

ما٥  .ىزو املؽاس٠ت الخىاـل مْ ٘ئت الؽباب وسواد الِا

 Get in the Ring 

ت  لّٙالُت   اًت الخفٍش دولت  61وقي ّ٘الُت ِاملُت جٝام في ؤ٠ثر من ، الؽٛش الاوظيب Get in the Ringالِش

ما٥ الناؼئت والا  ادة الِا ما٥ بالخىاـل مْ ىزو  جلٝىو ، بخ٣اسومخخفت بٍش  ٠ب را من ٜبل ؼباب وسواد الِا
ً
جٙاِال

حت املهمت من الؽباب .  الؽٍش

  ُتبظش املنخجت مّشك ألا  املنىٝت الؽٜش

 والناؼئت، الفٕ رة املعؽأث دِم لمن ظّحها لذِم الاظش املنخجت ٠جضء من بشامآلا املعاولُت الاجخماُِت في

ت باملنىٝت والزي ؤُٜم  ك الاظش املنخجت)ـنّتي(مّش  ذ الاجفاالث العّىدًتدِم ت الخجاٍس جحذ بؼشاٗ الٕ٘ش

شك  الله منخجاث ا٠ثر من  ُت ِو  .ؤظشة  531الؽٜش

 مّشك الاظش املنخجت في املذًنت املنىسة 

دِم املّشك املٝام جحذ بؼشاٗ بماسة منىٝت املذًنت املنىسة والزي ًإحي امخذادا لذوس الؽش٠ت في دِم سواد 

م  ا٥ ودِم املعؽأث الفٕ رة والناؼئت .الِا
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 الخػلُم والخذٍسب

 الخىو أل بٝىاُ الاجفاالث 

ؤظهمذ الؽش٠ت في جىو أل ٜىاُ الاجفاالث باململ٢ت ِبر مبادسة جنُٙز بشنامآلا جذٍس ي  اؿ للؽباب العّىدي 

ت  ُانت الجىالاث وملخٝاتها، حُ  جم جٝذًم ما مجمِى بُت ؤ 55الشأب في الّمل في مجا٥ بُْ ـو لٚ ظاِت جذٍس

ما٥ البُُّت والفُانت  ورل٤ بناء ، مجا٥ الاجفاالثب ففذ لذِم الؽباب العّىدي وجإىُلهم بالُٝام باِم

ّذ مْ وصاسة الّمل والخنمُت الاجخماُِت  بخفىؿ ىزا املؽشوُ. ِاى مز٠شة جٙاىم ٜو

 املّشك العنىي ل٣لُت الخاظب واملّلىماث 

ْ والباث ١لُت الخاظب واملّلىماث ورل٤ لخحُٝٞ الخىاـل املّشك  دِمذ الاجفاالث العّىدًت العنىي ملؽاَس

حت مهمت من ا٘شاد املجخمْ وىم الىالب .  والذِم لؽٍش

 ماظعت ظّٙت الٝذوة الخعنت 

ا٥ ملذة  ظّٙت الٝذوة الخعنت "ظّٙت" ماظعتذ الؽش٠ت دِم ظنىاث، وقي بحذي ماظعاث  5بمبلٖ ملُىأل ٍس

ض الُٝم الشثِعت املخمثلت في الؽٙاُ٘ت وال  اىت املجخمْ املذني التي حععى ل اململ٢ت، وتهذٗ بلى جشظُخ مبادت بخٍّض

 الؽٙاُ٘ت وال  اىت، وجإـُلها في املجخمْ من  ال٥ نؽش زٝا٘ت الؽٙاُ٘ت وال  اىت والّذالت.

 غ الجامعي  امللخٝى العنىي الثال  للخذَس

غ الثال  العنىي امللخٝى  دِمذ الؽش٠ت شاعي اظعراجُجي بجامّت املل٤ ظّىد جحذ ؼّاس ٠ الجامعي للخذَس

ش مهاساث « الخّلم العؽي لخحع أل مخشجاث الخّلم» ويهذٗ بلى جحع أل مخشجاث الخّلم من  ال٥ جنمُت وجىٍى

حت املّلم أل وؤظاجزة الجامّاث .، اظعراجُجُاث الخّلم العؽي اظخخذامفي  ألاظاجزة  وجش٠   الاىخمام بؽٍش

 اُ ساثذاملشؤة ُٜادة ومىحت وببذ 

اللٝاء العربىي "املشؤة في جامّت إلامام ُٜادة ومىحت وببذاُ ساثذ" الزي نٍمخه ١لُت ذ الاجفاالث العّىدًت دِم

ت والخّلُمُت  الّلىم الاجخماُِت، ويهذٗ اللٝاء الزي حمشو ِذد من الُٝاداث الععاثُت ومععىباث الهُئت إلاداٍس

ت والُٝادًت الشاثذة في املُذاأل العربىي، بلى جانب حشجُْ ووالباث الجامّت، بلى ببشاص الخجاسب وال بر  اث العربٍى

حت مهمت من  حت املشؤة ودِم بشامجها  املجخمْـناِت الُٝاداث الىونُت املاىلت، والعر٠   ِاى ؼٍش وقي ؼٍش

ّها.  ومؽاَس

 أل ٙ بُت مظش املٌى  بشامآلا جذٍس

 من ُٜم
ً
ٙ أل انىالٜا بُت مظش املٌى "، وبالخععُٞ مْ ؤحذ املشا٠ض نٙزث الؽش٠ت بشامآلا جذٍس

ً
ٚ اوال ت "املٌى

بُت املخخففت في املجاالث الخالُت:  الخذٍس
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 الخىاس ألاظشي. -

ُاث املشؤة. -   فـى

ٙ أل. -  بشامآلا الخإىُل ال خباس الٝذساث مبناء وبناث املٌى

ْ الفٕ رة. -  بِذاد  ىي وبداسة املؽاَس

 م املخٜٙى أل من ؤبناء مععىبي الؽش٠ت  ج٢ٍش

الُت جنٍُم الُىم جم  ّالُاث ٍس ٙ أل وؤبنائهم، حُ  جخلل ىزا الُىم اٜامت ؤنؽىت ٘و ُهي املٙخىح للمٌى الع٘ر

ٙ أل املخٙىٜ أل والناجخ أل م ِذد من ؤبناء املٌى  وزٝاُ٘ت، ٠ما جم ج٢ٍش

 دوسة لخصخُل الخالوة 

م" ر الناوٝ أل بالّشبُت في "جصخُل جالوة الٝشآ اٜامت دوسة مخخففت دا ل الؽش٠ت مىجهت ملععىبحها ٔ أل ال٢ٍش

  ال٥ ؼهش سمماأل املباٟس واظخمشث ملذة اظبِى أل  .

 جإظِغ ؤنذًت الخىظخماظعرص 

ش مهاساث الخىاـل والُٝادة ملععىبي الؽش٠ت وج٘ى ر بِئت بًجابُت معاِذة ِاى الخّلم وسْ٘ دسجت  بهذٗ جىٍى

الخىظخماظعرص" إلجاحت الثٝت بالنٙغ والنمى الش صخي، ؤنؽإث الؽش٠ت ؤنذًت في مخخلٚ مٝشاتها باظم "ؤنذًت 

ت لالؼعراٟ لجمُْ مععىبي الؽش٠ت.  الٙـش

 

 مبادساث مجخمػُت

  ىاري العّىدًت»حملت» 

وتهذٗ ىزو املبادسة بلى  www.laywagif.comحملت "ىاري العّىدًت" ِبر منفت "ال ًىٜٚ" ٛ وال ب

بِادة ا٠دؽاٗ اململ٢ت الّشبُت العّىدًت بمنٍىس و  STC املٕىاة بؽب٢ت حعلُي المىء ِاى ١ا٘ت مناوٞ اململ٢ت

جذًذ، وصٍاسة ألاما٠ن واملّالم الىبُُّت املّشو٘ت، وجل٤ ألا شي التي جخٙى ِاى ال٢ث ر من الناط، ونٝل ال٢ث ر 

خماد ِاى حٕىُت ؼب٢ت ٞ ر ، ِبؽش٠تلل 2G  من الخٍّشٚ لبّن املىاْٜ والٝفق للمخابّ أل من  ال٥ الِا ٍ٘ش

ت للمىاىب الؽابت ب ألاظماء املّشو٘تًمم بّن ظّىدي  بت مجها في بجاحت الٙـش مىاْٜ الخىاـل الاجخماعي، ٔس

الشأبت في ببشاص ؤ٣٘اسىا وبوالٜها بلى املجخمْ بٙشؿ اندؽاس ؤ٠بر من نؽشىا ِاى املعخىي الٙشدي، ِالوة ِاى 

ها ِاى نؽش زٝا٘ت الاظخ٢ؽاٗ العُا ي للممل٢ت  .حـش

 ُت ال اًت ألاًخام باملنىٝت الؽٜش ت لِش  «بناء»جمُّت ال  ًر

http://www.laywagif.com/
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ذ الؽش٠ت حٙل  ت الجمُّتِس اًت ال  ًر ُت باملنىٝت ألاًخام لِش م املخٜٙى أل ألاًخام من  «بناء» الؽٜش لخ٢ٍش

ت باململ٢ت م ل٣ي جٝى  مععىبحها، الع اما مجها بمبذؤ املعاولُت الاجخماُِت وجإ٠ُذا ِاى اىخمامها بالجمُّاث ال  ًر

 بىاجبها في املجخمْ .

 مؽشوُ   ر م٢ت 

ِماسة ظ٢نُت  03بناء لمن بشامآلا ومبادساث الؽش٠ت في مجا٥ املعاولُت الاجخماُِت ؼاس٠ذ الؽش٠ت في 

ت في م٢ت امل٢شمت من  ال٥ جبُر  م ااظدثماٍس ّه لخنُٙز مؽشوُ  3131ل ذمت ِمالئها ِاى ٜس والزي  فق َس

ٚ ِمالء الاجفاالث العّ ىدًت ال  ري) مؽشوُ   ر م٢ت( بالؽشا٠ت مْ جمُّت الاوٙا٥ املّاٜ أل   ري بةظم ٜو

ش  املؽشوُ  وظُ٘ى
ً
 مفذس املّٜى أل، و  ألاوٙا٥ لجمُّت دِما

ً
لمماأل اظخمشاساىا في  ،ومبادساتهاها مالي لبرامج ا

 .جٝذًم منٍىمت مخ٣املت من ال ذماث الّالجُت والخإىُلُت والاجخماُِت املجانُت ل وٙا٥ املّٜى أل

 اكنا  دي الفم بالٍش

اك  شث الؽش٠ت م٢خبا ل ذمت روي الاحخُاجاث ال اـت من مععىبي نادي الفم في الٍش  ، بااللا٘ت الى ٘و

 %.31جٝذًمها  فما مم  ا لزوي الاحخُاجاث ال اـت ِاى الّذًذ من  ذماتها ًفل الى 

 ض باملذًنت املنىسة  م٢خبت املل٤ ِبذالٍّض

ُانت  حّخبر امل٢خبت واحذة من ؤىم وؤ٠بر  خم دِمها لفالر مؽشوُ نٝل ـو امل٢خباث إلاظالمُت في الّالم، ٍو

خُت وإلاظالمُت وال٢خب  ت ٠ب رة من ؤنذس املخىىواث الخاٍس ه ِاى مجمِى مىجىداث امل٢خبت ، نٍشا ملا جحخٍى

 مهما للباحث أل في مجاالث الذساظاث إلاظالمُت واملزاىب الٙٝهُت .، والىزاثٞ
ً
 وحّذ مشجّا

 الخضم ُ٘لم ِاـٙت 

اًت ٘ بًمانا من الؽش٠ت بذوسىا في حماًت الىون ُ، لم ظِنماجي ِن ِاـٙت الخضم بالخععُٞ مْ وصاسة الذ٘اُِس

ُت في الُمن الؽُٝٞ. ادة الؽِش  وم٢دعباجه ودِما للخحالٚ الّشبي إِل

 ُت ما٥ املذنُت في ؤمانت املنىٝت الؽٜش  دِم مؽشوُ الاؼشاٗ ِاى الِا

ُت ورل٤ لمن الؽشا٠ت الاظعراجُجُت مْ دِم مؽشوُ الاؼشاٗ ِاى الا  ِما٥ املذنُت في ؤمانت املنىٝت الؽٜش

 .الامانت

 ت  جذؼ أل نادي بِالمي لعؽش املّ٘ش

ت  المُ أل لِعهم في نؽش املّ٘ش بادسث الاجفاالث بخإظِغ نادي لإلِالمُ أل ـمم ل٣ُىأل منفت جىاـل مْ إلِا

 حى٥ ٜىاُ الاجفاالث وجٝنُت املّلىماث.

  الناجخت للؽبابِشك الخجاسب 
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المي املّشوٗ د. ُِذ الُححى، مٝذم  "ِاى  ىى الّشب" بٝناة  بشنامآلااظخما٘ذ الاجفاالث العّىدًت إلِا

اك لمن ظلعلت "لٝاء ال مِغ" للناجخ أل، وجإحي ىزو  الّشبُت ِاى معشح الجىا٥ باملش٠ض الشثِسخي بالٍش

مام بالبرامآلا التي حعلي المىء ِاى املىسور الاظخما٘ت انىالٜا من معاولُت الؽش٠ت الاجخماُِت نحى الاىخ

خي للممل٢ت  .الاجخماعي والخاٍس

  ُٞبناء جىبThe Clinicians 

ت من الاوباء العّىدً أل، وىذ٘ه الخىاـل ب أل  بادسث الؽش٠ت ببناء وجفمُم الخىبُٞ بالخّاوأل مْ مجمِى

ت ألاوباء لّشك الخاالث الىبُت بُجهم لِعهم في جحع أل معخىي  والنٝاػ في حش ُفها وحعهُل جباد٥ املّ٘ش

 ٘اص بجاثضة املل٤  الذ في ُ٘ش ؼش١اء الخنمُت .، و حش ُق الخاالث الىبُت

 م ؤظش ؼهذاء الىاجب في جٙج ر املذًنت املنىسة  ج٢ٍش

ٚ في املذًنت املنىسة . ْ بالٝشب من املسجذ النبىي الؽٍش  ٠ّشمذ الؽش٠ت ؤظش ؼهذاء الىاجب في الخٙج ر الزي ٜو

 بي ِاـٙت الخضممّاًذة مفا 

استهم وجٝذًم ىذاًا لهم وملشا٘ٝحهم ونٝل  جٝذًم مّاًذة ملفابي ِاـٙت الخضم في ُِذ الٙىش املباٟس ؼملذ ٍص

 جٝذًش ا٘شاد الىون ومععىبي الؽش٠ت بهم وبةِمالهم البىىلُت .

 "ل ظالم ت "ؤـو ُت بالعالمت املشوٍس  حملت الخِى

ُت بالعالمت املش  ل ظالم" بالخّاوأل مْ ؼش٠تدِم الخملت الذا لُت للخِى ت "ؤـو نجم ل ذماث الخإم أل،  وٍس

ْ معخىي الثٝا٘ت ، والهاد٘ت بلى نؽش ِاداث الُٝادة امنت ِنذ اظخخذام املش٠بت والخّامل ألامثل مّها بهذٗ ٘س

ت العلُمت والعر٠   ت املحذدة، والا ، ِاى ُٜادة املش٠بت املشوٍس ندباو وجٟش ١ل ما ٌؽٕل ِجها، مْ الالع ام بالعِش

ٞ ٔو رىا من الاسؼاداث الهامت.  ملٙاجأث الىٍش

 

 الاًام الػاملُت

 الُىم الّالمي لإلنعانُت 

ض آ٥  ٙ أل املل٤ ِبذهللا بن ِبذالٍّض دِم حملت "ٔشد لإلنعانُت " والتي ؤولٝتها ماظعت  ادم الخشم أل الؽٍش

ذم ألام ر جش١ي بن ِبذهللا بن 6104ظّىد الّاملُت ل ِما٥ إلانعانُت بمناظبت الُىم الّالمي لإلنعانُت  م ، ٜو

مُا للؽش٠ت ملعاىمتها في نجاح الخملت. ا ج٢ٍش ض آ٥ ظّىد الشثِغ الخنُٙزي للماظعت دِس  ِبذالٍّض

 الُىم الّشبي للُدُم 
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اًت الُىم الّشبي للُدُم والزي  ت من  ال٥ ِس ٜذمذ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت الذِم لجمُّت زُٝٚ ال  ًر

 وجبجي املبادساث ال اـت بهم . ل ًخامدِما مجها ، مٝشىا اٜامخه الجمُّت في

 الُىم الّالمي للخىحذ

دِم مهشجاأل )مجلهم( والزي نٍمه مش٠ض الخإىُل الذولي بمناظبت الُىم الّالمي للخىحذ بهذٗ ببشاص مىاىب 

ّهم وؤ٣٘اسىم .  وابذاِاث روي الاحخُاجاث ال اـت وجبجي مؽاَس

 الُىم الّالمي لل٢اى 

اًت اًت مشضخى الٙؽل 6104الُىم الّالمي لل٢اى  ِس ت لِش م والزي نٍمخه جمُّت ألام ر ٘هذ بن ظلماأل ال  ًر

 ال٣لىي بهذٗ نؽش الىعي بإىمُت الىٜاًت من الامشاك املعببت ملؽا١ل ال٢اى .

 الُىم الّالمي للع٢ش 

اًت املشضخى جذِم الؽش٠ت ّ٘الُاث  ت لِش الُىم الّالمي للع٢ش بحُ  بالخّاوأل مْ وصاسة الصخت والجمُّت ال  ًر

ُت و٠زل٤ ٘حق للع٢ش وجىصَْ اجهضة ُٜاط الع٢ش باإللا٘ت الى جنٍُم ّ٘الُت  حؽمل معابٝاث وبشامآلا جِى

اك للخىُِت بمشك الع٢ش  . اـت دا ل املش٠ض الشثِسخي بالٍش

 الُىم الّالمي لإلِاٜت 

ض الىعي بحٝٛى املّاٜ أل في املجخمْ والاىخمام بٝماًاىم  ادة من ؤجل حٍّض وجصخُل املٙاىُم ال اوئت ، و ٍص

الىعي بامل٣اظب التي ًم٢ن الخفى٥ ِلحها من دمآلا املّٜى أل في جىانب الخُاة املخخلٙت، الى جانب ببشاص مىاىبهم 

ماس، ومن منىلٞ املعاولُت الاجخماُِت اٜتّ٘الُاث دِم للؽش٠ت، جشي  في جمُْ مشاحل ألِا  مهشجاأل الِا

 .لإلِاٜتاملع امن مْ الُىم الّالمي 

 الُىم الّالمي مل٣ا٘حت العمنت 

 نحاسب العمنت( ِبر  6104جٙاِلذ الؽش٠ت مْ الُىم الّالمي مل٣ا٘حت العمنت 
ً
ت )مّا ودؼعذ حملتها الخىٍِى

وظاثل الخىاـل الاجخماعي ال اـت بها ِاى الانعرنذ ، ٠ما نٍمذ حملت دا لُت ورل٤ بهذٗ نؽش الخىُِت 

٣ل ِام ودا ل الؽش٠ت ِن ؤلشاس العمنت ووٛش م٣ا٘حتها وؤىمُت الٕزاء الصخُت العلُمت في املجخمْ بؽ

ت الىصأل املثالي، وجٝذًم ِذد من  الفحي والعؽاه البذني، واؼخملذ ؤًًما ِاى س٠ن لُٝاط ألاوصاأل، ومّ٘ش

ُاث املثالُت للٕزاء الفحي،  ٞ  باإللا٘تالنِى ُٙت ِن العمنت وؤلشاسىا بمؽاس٠ت ٍ٘ش الى جىصَْ نؽشاث حٍّش

ت مل٣ا٘حت العمنت، ومش٠ض داًذ ووسلذ للخٕزًت والخمُت .  ـحي مخخفق من الجمُّت ال  ًر

 )الُىم الّالمي للخىُى )٠شنٙا٥ مضولت 
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٤ الّىاء( والزي جنٍمه جمُّت  ذ الؽش٠ت مهشجاأل مضولت ٠ـ)ؼٍش  مْ الُىم الّالمي للخىُى لهزا الّام ِس
ً
جضامنا

اك، ورل٤ ب هذٗ جٝذًم بشامآلا اجخماُِت بنعانُت داِمت للمؽشوِاث الؽبابُت الضىاًمش في مُذاأل دًشاب بالٍش

الناؼئت وج٘ى ر ِذد من ألالّاب التي جناظب جمُْ ؤ٘شاد ألاظشة وحعلُي المىء ِاى ٜمُت املشك وظبل 

ب وجإىُل املخىِى أل ِاى الخخىُي والخنُٙز الّٙا٥ للّٙالُاث  اًت منه، وجنمُت مىاسد الجمُّت وجذٍس الٜى

ماء في دِم الجمُّت ومااصستهاال٢ب رة، و   ..ببشاص دوس ألِا

 الّشبُت للٕت الّالمي الُىم 

 ،"لادي" ؼّاس حملذ ّ٘الُت جخفُق ِبر الّشبُت للٕت الّالمي بالُىم احخٙذ الاجفاالث العّىدًت

ضال ِبذ املل٤ بمجمْ نٍمذ التي الّٙالُت الّشبي، واؼخملذ اللٕت ل ذمت ِبذهللا املل٤ مش٠ض مْ بالخّاوأل   ٍّض

ُت وظاحت باملشظالث لالجفاالث خي البج ري بالذِس نُت مشثُت ِشوك الخاٍس  جحخٙي نؽشاث وجىصَْ ومعابٝاث ٘و

  الّشبي ال ي انىاُ ِن ؼشوح الى الّشبُت، بلا٘ت اللٕت بجمالُاث
ً
  ومّشلا

ً
  ٘نُا

ً
 ٘نان أل بمؽاس٠ت مخخفشا

 . الّشبي لل ي ظّىدً أل

 

 الصحت والخىمُت املجخمػُت

 ب الىبُعي والخإىُلماجمش الى 

دِمذ الؽش٠ت املاجمش الاٜلُمي الثال  للجمُّت الذولُت للىب الىبُعي والخإىُل الزي نٍمخه مذًنت ألام ر 

احبه وسػ ِمل ومّشك و ي ل جهضة الىبُت الخذًثت ت، ـو دِما للجهىد الصخُت في ، ظلىاأل الىبُت الّع٢ٍش

 مجا٥ الىب الىبُعي وبِادة الخإىُل .

  ـذًٝيّ٘الُت ٠ن 

ُت الصخُت ب٣لُت الىب في جامّت املل٤ ظّىد  بهذٗ  دِم مبادسة ٠ن ـذًٝي لمن ّ٘الُاث نادي وعي للخِى

ُت من الّنٚ لذ الاوٙا٥ و لٞ بِئت مثالُت لهم.  نؽش الخِى

 الت معاولُت  "ملخٝى "الٍش

الت معاولُتًؼاس٠ذ الاجفاالث العّىدًت  اك، ويهذ"ملخٝى "الٍش ض الّالٜت والزي اُٜم بمذًنت الٍش ٗ الى حٍّض

الُت واملجخمْ وحثهم ِاى جبجي اظعراجُجُت معخذًمت ججاو بشامآلا املعاولُت الاجخماُِت وبام ق  ب أل ألانذًت الٍش

اضخي.  ما ًخذم مجها الٝىاُ الٍش

 )املؽشوُ ال  ري )سواد حَٙ النّمت 
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ت للىّام ذ الؽش٠ت املؽشوُ ال  ري )بوّام( بالخّاوأل مْ الجمُّت ال  ًر بهذٗ نؽش زٝا٘ت حَٙ النّمت ، ِس

زًت وألاوّمت ض الىعي لذي املجخمْ حى٥ بّن املٙاىُم ال اوئت في الّاداث الاظتهال٠ُت ِنذ ؼشاء ألٔا ، وحٍّض

وجمم ىزو الخملت مٝاوْ ُ٘ذًى ٜف رة ونفاثل مُٙذة للمعتهل٤ حى٥ ِاداث الدعٛى املفاحبت للؽهش 

شباث ال٢ب رة ِنذ الدعٛى والخشؿ ِاى ِذم اسجُاد الٙمُل ووٛش حَٙ الىّام مثل ِذم اظخخذام الّ

الاظىاٛ في غهاس سمماأل او ؼشاء مىاد ٔزاثُت ب٢مُاث مبالٖ ٘حها وجحم ر وجباث جٙٛى الخاجت باإللا٘ت الى 

ن الىّام الضاثذ  .الىٛش املناظبت لخخٍض

 ت  مؽشوُ واحت العُاحت والعرار بالجنادٍس

ْ الثٝاُ٘ت الىونُت، دِمذ الؽش٠ت مؽشوُ بنؽاء واحت العُاحت لمن معئىلُتها الاجخماُِت ودِمها للمؽا َس

ت والزي يهخم باآلزاس والعرار الّمشاني ومىاْٜ الجزب العُاحُت باململ٢ت.  والعرار بالجنادٍس

 ت  مهشجاأل العرار والثٝا٘ت بالجنادٍس

ت  ورل٤ اظخمشاسا ملعاىماتها ( 51ؼاس٠ذ ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت في دِم مهشجاأل العرار والثٝا٘ت ) الجنادٍس

 الاجخماُِت ودِم املناظباث الىونُت الهامت .

 ّ٘الُاث الؽاُس الثٝافي الٍشاك 

اك، وىى ِباسة ِن مؽشوُ زٝافي  دِم ؤو٥ مهشجاأل زٝافي ًٝام في املناوٞ املٙخىحت بالخّاوأل مْ ؤمانت مذًنت الٍش

، ًمم ب أل وُاجه ؤنىاُ الثٝا٘ت والٝشاءة والٙن والشظ م والنحذ والّشوك الؽّبُت، وبحمىس مخنُى

 .مخخفف أل وسظام أل

  ّ٘الُاث الفُٚ العُاحُتدِم 

اًت والذِم لل٢ث ر من املهشجاناث والّٙالُاث الفُُٙت جإ٠ُذا   الىخمامهاٜذمذ الاجفاالث العّىدًت الِش

ذمذ ٘حها م خخلٚ  ذماتها باملناظباث والّٙالُاث الىونُت املخخلٙت راث البّذ الاجخماعي والاٜخفادي، ٜو

ُٝت وال ذماث الجذًذة والباٜاث  ، ومن اىم املهشجاث التي جم دِمها ما ًاي:١الّشوك الدعٍى

 ّ٘الُاث ُِذ الٙىش بإمانت الٍشاك -

ذة للخمىس  -  مهشجاأل بٍش

-  ٛ ذة للدعى  مهشجاأل بٍش

 مهشجاأل ِن  ة -

ُت  -  55مهشجاأل ـُٚ الؽٜش

 مهشجاأل حعىٍٞ جمىس ألاحعاء -

 مهشجاأل ال بر العُا ي -
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شمهشجا -  أل ـُٚ ِِش

 مهشجاأل ـُٚ حٙش الباون -

 ّ٘الُاث املذًنت املنىسة -

 مهشجاأل ـُٚ نجشاأل -

 ا٠م  حملت نِش

ا٠م الصخُت والتي تهخم بعؽش الثٝا٘ت الصخُت ودوس وبِب الاظشة  دِمذ الاجفاالث العّىدًت بشنامآلا حملت نِش

ُت بذوس املشا٠ض الصخُت الاولُت .  والخِى

 دِم بشنامآلا  ي معانذة الىٙل 

جفاالث العّىدًت ولمن بشامجها في املعاولُت الاجخماُِت  ي معانذة الىٙل والزي يهخم الا دِمذ

ُت املجخمْ  ٝذم للمخفل املؽىسة، وتهذٗ ىزو املبادسة بلى جِى باظخٝبا٥ ١ا٘ت املؽا١ل املخّلٝت باموٙا٥ ٍو

هم، و٠زل٤ وجثُٝٙه في مجا٥ حٝٛى الىٙل، والخذ من الّنٚ والاظخٕال٥ ججاىهم والخٙاً ِاى حٝ ٜى

 .06م٣ا٘حت الّنٚ ألاظشي، وجٝذًم  ذماث الاظدؽاساث املجانُت ل وٙا٥ والُاّ٘ أل دوأل ظن 

 ماجمش ِلىم الٝشآأل 

لىمه والزي اُٜم في سحاب جامّت املل٤ ُ٘فل  دِمذ الاجفاالث العّىدًت ّ٘الُاث املاجمش الّلمي للٝشآأل ِو

لىمهبمحاٍ٘ت الاحعاء وبدنٍُم الجمُّت الّلمُت العّىد م ِو َعلي المىء ِاى واْٜ الٝشاأل ، و ًت للٝشآأل ال٢ٍش

لىمه من  ال٥  الّلمي والش فُاث واملاظعاث التي ١األ لها اىخمام بالٝشاأل إلانخاج  وابشص بحار، ؤوساٛ و ؤِو

لىمه م ِو  .ال٢ٍش

 حملت الخبُر بالذم 

ٝذًم ًذ الّىأل لآلالٗ من اظخجابت لنذاء املعدؽُٙاث الخ٣ىمُت لخإم أل حاجتهم املاظت ملخبِر أل بالذم لخ

 املشضخى، ٘ٝذ نٍمذ الؽش٠ت الّذًذ من حمالث الخبُر بالذم ِاى معخىي مناوٞ اململ٢ت:

اك )حملخ أل( -  املش٠ض الشثِسخي بالٍش

 منىٝت نجشاأل -

 منىٝت ِع ر -

 منىٝت م٢ت امل٢شمت -

 منىٝت الجىٗ -
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ٞ في حع ر وقي العّىدًت الاجفاالث ؼش٠ت بأل  الخشؿ ١ل جحشؿ والاظخذامت ُتالاجخماِ املعاولُت مٙهىم وٍش

ت للىّام  ب الخنمُت  ىي جىا٠ب ؤأل ِاى  بالٙشد للشقي العّىدًت الّشبُت اململ٢تبالخّاوأل مْ الجمُّت ال  ًر

ٞ ومجخمّه، وؤظشجه  . وؤىذا٘ها و ىىها واظعراجُجُتها ُٜمها ٘و

 

  خذمت حجاج بِذ هللا الحشام - ح
ذ  في حج  جهىدىا ل ذمت لُىٗ الشحمنب٣ل ِام، ِاى ج٢ثُٚ  ، و٠ما ىى الخا٥الاجفاالث العّىدًتحـش

ّذ الىاٜت الاظدُّابُت لؽب٣اث الجىا٥ في م٢ت امل٢شمت ، بًمانا مجها بؽٗش  ذمتهم ىـ،0255ِام  حُ  ٘س

اث مشوسا  واملؽاِش املٝذظت واملذًنت املنىسة، وو٘شث الخٕىُت ال٣املت ملعاس ٜىاس املؽاِش املمخذ من مجى الى ِ٘ش

ت، وسّ٘ذ ظّت الؽب٢ت بمنىٝت املعاساث املخففت بمضدل ٙت، بحلى٥ ٘نُت جالثم مىاْٜ اندؽاس الخؽىد البؽٍش

ث الؽش٠ت املئاث من املحىاث الٝاِذًت إللٝىاس جلبُت لل٢ثا٘ت الهاثلت ؤزناء انخٝا٥ الدجاج ب أل املؽاِش، وىُ

نىسة بؽ٣ل ؤ٠بر، والذاِمت للجُل الثاني الثابخت واملخحش٠ت لخٕىي منىٝت م٢ت امل٢شمت واملؽاِش واملذًنت امل

لذوالثال  مْ جش٠   ؤ٠ثر ِاى الجُل الشابْ ادة ِن الّام املاضخي،632الى  حٕىُخه ، حُ  ـو ورل٤ ل٣ىأل  % ٍص

 الؽش٠ت ح
ً
جىظّت مْ مىاـلت ملىاجهت الىلب املع اًذ ل ذماث البُاناث املخنٝلت، ِاى الجُل الشابْ،  ّخمذ ٠ث را

ض ٜىة الؽب٢ت والعّاث في املناوٞ راث ال٢ثا٘ت مىاْٜ محذزت وجذًذ ة في املناوٞ املحُىت بالخشم لخٍّض

شث حٕىُت ؼاملت لجمُْ  ت، وجالثم ٠زل٤ الخىظّاث ال٢بري ألا  رة في الخشم امل٣ي الؽٍشٚ، ٠ما ٘و البؽٍش

ْ املحذزت حٕىُت بخذماث الاجفاال  املخىىسة  ثألانٙاٛ املحُىت بمنىٝت الخشم بحلى٥ ر٠ُت، وو٘شث للمؽاَس

ُت ِالُت. ت وبمىزٜى ت التي جٝذم  ذماث بُاناث ِالُت العِش  ألالُاٗ البفٍش

ت حش٠ت الاجفاالث للدجاج والّامل أل ِاى  ذمتهم من جمُْ ٜىاِاث الذولت،   وؤظهمذ الؽش٠ت في اظخمشاٍس

ما٥ ؼب٣اث الاجفا الث العّىدًت وؼاس٠ذ بالٙٛش املُذانُت لالجفاالث العّىدًت بخحُٝٞ نجاح مُذاني ِم

 3753بالدج، ووـل ِذد املحىاث الٝاِذًت للجىا٥ في م٢ت امل٢شمت واملذًنت املنىسة واملؽاِش املٝذظت نحى 

شث الؽش٠ت ا٠ثر من  6031محىت مىجىدة في ؤما٠ن جىاجذ الدجاج، مجها  محىت ل ذمت الجُل الشابْ، ٠ما ٘و

ّاث، وحٝٝذ ؼب٢ت الؽش٠ت في بّن مناوٞ ِشبت مخحش٠ت في املؽاِش املٝذظت لذِم الخٕىُت والع 33

محىت جىا٥ ل٣ل  21املؽاِش ؤ٠بر ٠ثا٘ت  الًا في ال٢ُلى معر املشبْ الىاحذ في الّالم، حُ  جخجاوص مّذ٥ 

ْ ظّت ؼب٢ت الجُل الثال   ال٥ الّام م٠ثر من  % في منىٝت الخشم امل٣ي ٠64ُلىمعر مشبْ، ٠ما جم ٘س

ر ؼب٢ت بُاناث في مناوٞ الدج واملؽاِش، ٘ٝذ جم نؽش ؼب٢ت ونٝاه واي الؽٍشٚ، وسٔم انٙشاد الؽش٠ت بإ٠ب
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ادة  ىـ ، 0254% مٝاسنت بذج 42٘اي الاُ٘ت في منىٝت الخشم امل٣ي وجىظّت الىاي ٘اي باملؽاِش املٝذظت بٍض

 نٝىت ظا نت في املؽاِش املٝذظت. 311وبلٖ مجمُى النٝاه العا نت للىاي ٘اي حىالي 

ام ت، حُ  بلٕذ  واجلذ الؽش٠ت ؤٜس ام ٔ ر معبٜى ش حش٠ت البُاناث بإٜس ُٜاظُت في ؤًام الدج في حعهُل جمٍش

ادة في اظخخذام البُاناث لمُٗى الشحمن والٝاثمىأل ِاى  ذمتهم من جمُْ الجهاث الخ٣ىمُت  نعبت الٍض

ادة  ت رسوتها بٍض ادة بععب مخ0254% مٝاسنت بذج ِام 401والٝىاُ ال اؿ، ًىم ِ٘ش ٙاوجت في ، وجىاـلذ الٍض

 .ٚ ت للخشم امل٣ي الؽٍش  باقي ؤًام الدج في مؽّش مجى واملنىٝت املش٠ٍض

وجمل٤ الؽش٠ت ٜذساث ِالُت ل ذمت لُىٗ الشحمن، ٘هي حعخحىر ِاى ؤ٠بر البىاباث الذولُت الفىجُت 

لّالم وجشجبي واملّلىماجُت في املنىٝت املشجبىت باجٙاُٜاث وؼشا١اث اظعراجُجُت مْ ؤ٘مل النىاٜل واملؽٕل أل في ا

ش امل٣املت في البىابت الذولُت  ت جمٍش ُت جخجاوص ظِش ذ من ألاماأل واملىزٜى ت، وملٍض بّذد ٠ب ر من ال٣ىابل البحٍش

ت 4.5الىاحذة م٠ثر من  ادة ظّاث ال٣ىابل البحٍش لذ ٍص % 30ملُىأل م٣املت/العاِت"، ومْ ٘عرة مىظم حج، ـو

ىام في مىاجهت الاحخُاج ال٢ب ر ل ذماث البُاناث ِاى وجه ِن الّام الزي ٜبله، حُ  ١األ لزل٤ دوس واضر و 

 ال فىؿ . 

شث الؽش٠ت ملىظم الدج املنفشم  م٣اجب  ذماث ِمالء حّمل ِاى مذاس العاِت  4وفي ال ذماث البُُّت ٘و

ت، باإللا٘ت الى ج٘ى ر بُعي منٙز  61ؤ٠ثر من   لخٕىُت منىٝت الخشم امل٣ي في ظاثش الاججاىاث في املنىٝت املش٠ٍض

ت و  06في مؽّش مجى وؤ٠ثر من  ش ا٠ثر من  2منٙز بُعي في ِ٘ش ٚ بُْ  511منا٘ز بمضدلٙت، بلا٘ت الى ج٘ى مٌى

 ساجل في املؽاِش املٝذظت. 

ما٥ ب ٠ما ظاىمذ الؽش٠ت ممثلت مجها جٝذًم للجهاث الّاملت في  ذمت الدجاج،  بخٝذًم الذِمىحذة ٜىاُ ألِا

الخابْ لىصاسة الذا لُت في م٢ت امل٢شمت لالجفا٥ املىحذ،  700ىىاست الجذًذ ش٠ض ِملُاث المل واملعانذة ذِمال

م  ت، وبِادة جىجُه الخش٠ت بلُه وبشمجتها آلُا ِاى الٜش حُ  جم سبىه بّذة معاساث مخخلٙت من الالُاٗ البفٍش

ن و١ل صواس وؤىالي منىٝت م٢ت امل  ٢شمت.املىحذ الزي دؼعخه الذا لُت ل ذمت لُىٗ الشحمن واملّخمٍش
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ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

 : مجلغ اداسة الؽشهت 
ً
 زاهُا

 املجلغ وجصيُف أغظائه ً  جىٍى

ِــــذد ؤِمــــاء مجلــــغ بداسة الؽــــش٠ت بدعــــّت ؤِمــــاء، وىــــى مــــا ًخىا٘ــــٞ مــــْ الثحــــت للؽــــش٠ت  النٍــــام ألاظــــاط حــــذد

ــذ جــم فــي الّــام املــالي  انخخــاب مجلــغ بداسة جذًــذ م 6103حى٠مــت الؽــش١اث الفــادسة مــن ىُئــت العــٛى املالُــت، ٜو

بــــ أل الجــــذو٥ الخــــالي ٜاثمــــت بإظــــماء ؤِمــــاء  مُالدًــــت م وملــــذة زــــالر ظــــنىاث66/2/6103فــــي  عادظــــتال سةللــــذو  ، ٍو

تهم في مجـالغ إلاداسة فـي الؽـش١اث املعـاىمت املذسجـت فـي العـٛى عادظتمجلغ بداسة الؽش٠ت في دوسجه ال مٍى ، ِو

 .املالُت ٔو ر املذسجت

ت أغظاء مجلغ إلاداسة في الؽشواث املعاهمت  ألاخشي املذسحت وغير املذسحت غظٍى

 

 اهعضوية يف اهػسكات غري املدزجة اهعضوية يف اهػسكات املدزجة اضٍ اهعضو َ

 تصِيف اهعضوية

 تِفيري
غري 

 تِفيري
 ًطتقى

1  

 ِبذ هللا بن حعن الّبذ الٝادس / الذ٠خىس 

سثِغ مجلغ إلاداسة، سثِغ اللجنت الخنُٙزًت، 

 سثِغ لجنت العرؼُحاث وامل٣ا٘أث

  ًىجذال 

 ظنابل لالظدثماس 

 الؽش٠ت العّىدًت للخنمُت والاظدثماس الخٝجي 

 "الؽش٠ت العّىدًت لل ىىه الخذًذًت "ظاس 

 مجمىِت الُٙفُلُت 

 √  

2  

ض/  ألاظخار  وه بن ِبذ هللا الٍٝى

ِمى املجلغ، سثِغ لجنت الاظدثماس،  ناثب سثِغ

 لجنت العرؼُحاث وامل٣ا٘أث

 ال ًىجذ

 

 ؼش٠ت دساًت املالُت 

 

 

 
√  

3  

  لُل بن ِبذ الٙخاح ٠شديالذ٠خىس / 

ِمى سثِغ لجنت الخى٠مت واملخاوش والالع ام، 

 لجنت املشاجّت

 ؼش٠ت امانخِذ الّشبُت العّىدًت  ؼش٠ت ِىدة ٠بِخا٥  √  

4  

 ِمش بن محمذ العر١يألاظخار / 

ِمى لجنت العرؼُحاث ، ِمى اللجنت الخنُٙزًت

 وامل٣ا٘أث

  √  ال ًىجذ ال ًىجذ

5  

آلا/ ىس الذ٠خ ض الّ٘ش   الذ بن ِبذ الٍّض

الاظدثماس، ِمى لجنت  ،ِمى اللجنت الخنُٙزًت

 ِمى لجنت الخى٠مت واملخاوش والالع ام

 ُٚال ًىجذ الؽش٠ت العّىدًت للفناِت والخٕل  √  

6  
ض بن ىبذاأل الهبذاأل  ألاظخار / ِبذ الٍّض

 الاظدثماسِمى لجنت  ،لجنت املشاجّت سثِغ

 ؼش٠ت ظا٣٘ى 

  دًت للفناِاث الاظاظُت الؽش٠ت العّى

 )ظاب٤(

 ؼش٠ت العّىدي الٙشنسخي املالُت  √  

7  

 ألاظخار / ـالر بن ِاي الّز٥

 ،العرؼُحاث وامل٣ا٘أثِمى لجنت 

 ِمى لجنت الاظدثماس

 لالظدثماس بن٤ العّىديال  الؽش٠ت العّىدًت للمخخبراث ال اـت  √ √ 

8  
ض ماصي،  ِمى ألاظخار / ِبذ الشحمن بن ِبذ الٍّض

 ، ِمى لجنت الاظدثماسالخنُٙزًت اللجنت
 √ √  ؼش٠ت الاظدثماساث النٝذًت  ال ًىجذ

9  

 الذ٠خىس / ببشاىُم بن ِبذ الشحمن الٝاضخي

ِمى لجنت العرؼُحاث ، ِمى اللجنت الخنُٙزًت

 ، ِمى لجنت الخى٠مت واملخاوش والالع اموامل٣ا٘أث

 √ √  ال ًىجذ ال ًىجذ
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ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

  بــ أل 6104ِــام ِٝــذ مجلــغ إلاداسة حعــْ اجخماِــاث  ـــال٥ مـــن جلــغ املالخـــالي ِــذد اجخماِــاث  الجــذو٥ م، ٍو

ماء لخل٤ الاجخماِاث50/06/6104م الى 0/0/6104الٙعرة   .م، وحمىس ألِا

 اظم ِمى مجلغ إلاداسة م

خ الاجخماُ  ال٥ الٙعرة من  م وجاٍس  م 50/06/6104م بلى 0/0/6104ٜس

مُى
ج

امل
 

6 7 01 00 06 05 02 03 04 

18 
ًش

برا
ف

 

23 
ط

اس
م

 

4 
ى 

ماً
 

22 
ُى

ىه
ً

 

4 
بر

خم
ظب

 

21 
بر

خم
ظب

 

24 
بر

فم
هى

 

14 
بر

عم
دٌ

 

15 
بر

عم
دٌ

 

          7 الذ٠خىس/ ِبذهللا بن حعن الّبذالٝادس 0

ض 6           7 ألاظخار/ وه بن ِبذهللا الٍٝى

          7 الذ٠خىس/  لُل بن ِبذالٙخاح ٠شدي 5

          6 بن محمذ العر١يِمش  ألاظخار/ 2

ض بن  الذ٠خىس/  الذ 3 آلاِبذ الٍّض           7 الّ٘ش

ض بن ىبذاأل الهبذاأل 4           7 ألاظخار/ ِبذ الٍّض

          7 ألاظخار/ ـالر بن ِاي الّز٥ 5

ض  6           7 ماصي ألاظخار/ ِبذالشحمن بن ِبذالٍّض

          7 ببشاىُم بن ِبذالشحمن الٝاضخي الذ٠خىس/ 7

ماء لبّن  ّضي ِذم حمىس بّن ألِا    .لذواعي العٙش مجلغ إلاداسة اجخماِاثَو

 

 لجان املجلغ 

 لال 
ً
ٝا  ٌؽ٣ل املجلغ اللجاأل ، وألانٍمت واللىاثل الفادسة من الجهاث راث الّالٜت،ثحت حى٠مت الؽش٠ت٘و

اِلُت املجلغ،  إدًت ِملهالالصمت لخ شاعى ِنذ حؽ٢ُل اللجاأل جحذًذ بما ًحٝٞ ٠ٙاءة ٘و ، معاولُاتهاٍو

، وبـذاس الٝشاس الالصم بزل٤، وحٍّشٚ روي وجىزُٞ ىزو املعالُاث وإلاجشاءاثوبجشاءاث ِملها، من ٜبل املجلغ 

 الّالٜت بها ِاى نحى مناظب. 

ذ جم حؽ٢ُل لجاأل املجلغ للذوسة  الخالُت )  ( ِاى النحى الخالي:عادظتالٜو

 

 اللجىت الخىفُزًت 

 ظعراجُجُاثخخق اللجنت بمشاجّت الا وججخ٣ىأل اللجنت من  معت ؤِماء جمُّهم من ؤِماء مجلغ إلاداسة، 

ت  ت الخٝذًٍش ما٥ املحلُت والذولُت للؽش٠ت في مجاالث الّمل ألاظاظُت ٔو ر ألاظاظُت، واملىاصناث العنٍى وألِا

ذ ِٝذث اللجنت  معت ب الفالحُاث املنىوت بها واملحذدة من ٜبل مجلغ إلاداسةواملىا٘ٝت ِلحها بحع ، ٜو

 ٠ما ىى مىضر في الجذو٥ الخالي: م،6104اجخماِاث  ال٥ ِام 
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ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

 

 املنفب الاظم م

خ الاجخماُ  ال٥ الٙعرة من  م وجاٍس  م50/06/6104م بلى 0/0/6104ٜس

 املجمُى

3 4 5 6 7 

03 
ًش

برا
٘

 

63 
ل

بٍش
ؤ

 

61 
بر

خم
ظب

 

64 
بش

خى
ؤ٠

 

3 
بر

عم
دٌ

 

  الذ٠خىس/ ِبذهللا بن حعن الّبذالٝادس 0
ً
      3 سثِعا

  ِمش بن محمذ العر١ي ألاظخار/ 6
ً
      3 ِمىا

آلا الذ٠خىس/  الذ 5 ض الّ٘ش   بن ِبذالٍّض
ً
      3 ِمىا

ض  2   ماصي ألاظخار/ ِبذالشحمن بن ِبذالٍّض
ً
      3 ِمىا

  ببشاىُم بن ِبذالشحمن الٝاضخي س/الذ٠خى  3
ً
      3 ِمىا

 

 لجىت الترؼُداث وامليافآث 

بمشاجّت ِملُت جفمُم اللجنت وجخخق جخ٣ىأل اللجنت من  معت ؤِماء جمُّهم من ؤِماء مجلغ إلاداسة، 

ً ر وجىىساث آلُت الدؽُٕل املالثمت واملفادٜت ِلحها وبٜشاسىا وولْ ومشاجّت ى٣ُل الشواجب بما ًدناظب مْ مّا

ٙ أل للُٝام بالذوس املىلىب، ومشاجّت   بما ًاّمن الخىا٘ض الالصمت لإلداسة واملٌى
ً
 ِادال

ً
، وجىبُٝها جىبُٝا العٛى

ُاث ملجلغ إلاداسة بؽإأل الخُٕ راث التي ًم٢ن  ، والخإ٠ذ بؽ٣ل ظنىي بجشائىاى٣ُل مجلغ إلاداسة وسْ٘ الخـى

ذم وجىد ماء املعخٝل أل ِو  ؤي حّاسك مفالر  من اظخٝاللُت ألِا
ً
ا ت  فـى برا ١األ الّمى ٌؽٕل ِمٍى

 مجلغ بداسة ؼش٠ت ؤ شي 
ً
ماث ملجلغ إلاداسة واملفادٜت ِلحها جمهُذا ، و٠زل٤ مشاجّت ظُاظت املم  اث والخٍّى

ذ ِٝذث اللجنت زمانُت اجخماِاث  ال٥ ِام إلحالتها بلى مجلغ إلاداسة م، ٠ما ىى مىضر في الجذو٥ 6104، ٜو

 الخالي:

 املنفب ظمالا  م

خ الاجخماُ  ال٥ الٙعرة من  م وجاٍس  م50/06/6104م بلى 0/0/6104ٜس

 املجمُى

4 5 6 7 01 00 06 05 

06 
ًش

ًنا
 

01 
ًش

برا
٘

 

02 
ًش

برا
٘

 

66 
ط

اس
م

 

03 
ُى

ىن
ً

 

66 
ُى

ىن
ً

 

60 
بر

خم
ظب

 

00 
بش

خى
ؤ٠

 

  الذ٠خىس/ ِبذهللا بن حعن الّبذالٝادس 0
ً
         6 سثِعا

ضألاظ 6   خار/ وه بن ِبذهللا الٍٝى
ً
         4 ِمىا

  ِمش بن محمذ العر١ي ألاظخار/ 5
ً
         4 ِمىا

  / ـالر بن ِاي الّز٥ألاظخار  2
ً
         6 ِمىا

  ببشاىُم بن ِبذالشحمن الٝاضخي الذ٠خىس/ 3
ً
         6 ِمىا

ماء لبّن ّضي ِذم حمىس بّن ألِا  .عٙشلذواعي ال لٍشوٗ  اـت ؤو  اللجنتاجخماِاث  َو
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ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

  لجىت املشاحػت 

ؤِماء من ؤِماء مجلغ إلاداسة وؤِماء  اسجُ أل مخخف أل بالؽاوأل املالُت جخ٣ىأل اللجنت من  معت 
ت للؽش٠ت، لجنت الوجخخق ، واملحاظبُت وؤِما٥ املشاجّت بمشاجّت العُاظاث وإلاجشاءاث املالُت وإلاداٍس

ش املالُت ومخشجاتها، ٠ما جٝىم اللجنت باال وبجشاءاث بِذ ش اد الخٝاٍس اثواُل ِاى جٝاٍس  املشاجّت الذا لُت وملخٌى
فلهم وجحذًذ ؤحّابهم والخإ٠ذ من اظخٝاللُتهم،  ُت ملجلغ إلاداسة بخُّ أل املحاظب أل الٝانىنُ أل ٘و والخـى

ت ٜبل ِشلها ِاى مجلغ إلاداس  ة وببذاء الشؤي والخىجُه بؽإغها، ودساظت ودساظت الٝىاثم املالُت ألاولُت والعنٍى
اث املحاظب الٝانىني ِاى الٝىاثم املالُت و٠زل٤ دساظت  ىت املشاجّت مْ املحاظب الٝانىني وببذاء  ملخٌى

اتها ِلحها اِلُت ألانؽىت  ،ملخٌى م ٠ٙاءة ٘و ما٥ بفىسة دوسٍت ومنخٍمت، وبما ًم٢ن من جٍٝى ٔو رىا من ألِا
ابُت وبداسة املخاوش  ذ ِٝذث اللجنت ِؽشة اجخماِاث  ال٥ ِام في الؽش٠ت الٜش ٠ما ىى مىضر في  م،6104، ٜو

 الجذو٥ الخالي:

 املنفب الاظم م

خ الاجخماُ  ال٥ الٙعرة من  م وجاٍس  م50/06/6104م بلى 0/0/6104ٜس

 املجمُى

4 5 6 7 01 00 06 05 02 03 

61 
ًش

ًنا
 

05 
ًش

برا
٘

 

60 
ط

اس
م

 

07 
ل

بٍش
ؤ

 

64 
ُى

ىل
ً

 

66 
ظ

بر
خم

ب
 

64 
بر

خم
ظب

 

05 
بش

خى
ؤ٠

 

07 
بش

خى
ؤ٠

 

64 
بر

عم
دٌ

 

ض بن ىبذاأل الهبذاأل / ألاظخار 0     ِبذ الٍّض
ً
           01 سثِعا

  الذ٠خىس/  لُل بن ِبذالٙخاح ٠شدي 6
ً
           01 ِمىا

  / ًححى بن ِاي الجبر الذ٠خىس  5
ً
           01 ِمىا

ىش / ألاظخار 2     الذ بن محمذ ال ٍى
ً
           01 ِمىا

  الٙذآ دالذ٠خىس  /  الذ بن دائ  3
ً
           01 ِمىا

 

  لجىت الاظدثماس 

وجخخق اللجنت بمشاجّت ظُاظت ، جمُّهم من ؤِماء مجلغ إلاداسةجخ٣ىأل اللجنت من  معت ؤِماء 
ٞ ظدثماساث الا  بمشاجّت ودساظت ٘شؿ الاظدثماس ٠ت، ٠ما جٝىم اللجنت ظعراجُجُاث الؽش اللؽش٠ت ٘و
ُت باملناظب مجه تظعراجُجُالا  ذ ِٝذث اللجنت ظبّت اجخماِاث  ال٥ ِام اوالخـى م، ٠ما ىى مىضر 6104، ٜو

 في الجذو٥ الخالي:

 املنفب الاظم م

خ الاجخماُ  ال٥ الٙعرة من  م وجاٍس  م50/06/6104م بلى 0/0/6104ٜس

 املجمُى

6 7 01 00 06 05 02 

5 
ًى

ما
 

3 
ُى

ىن
ً

 

07 
ُى

ىن
ً

 

66 
ُى

ىن
ً

 

07 
بر

خم
ظب

 

63 
بش

خى
ؤ٠

 

61 
بر

م
ن٘ى

 

ض 0   ألاظخار/ وه بن ِبذهللا الٍٝى
ً
        5 سثِعا

آلا الذ٠خىس/  الذ 6 ض الّ٘ش   بن ِبذالٍّض
ً
        5 ِمىا

ض بن ىبذاأل الهبذاأل / ألاظخار 5   ِبذ الٍّض
ً
        5 ِمىا

  / ـالر بن ِاي الّز٥   ألاظخار  2
ً
        5 ِمىا

ض  3   ماصي ألاظخار/ ِبذالشحمن ِبذالٍّض
ً
        5 ِمىا
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ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

  لتزامالاالحىهمت واملخاطش ولجىت 

ن  اسجُ أل مخخف أل بالخى٠مت وبداسة  مٍى جخ٣ىأل اللجنت من  معت ؤِماء، زالزت من ؤِماء مجلغ إلاداسة ِو

الخإ٠ذ من ؤأل ؤِما٥ الؽش٠ت جخماشخى مْ ؤ٘مل املماسظاث في مجا٥ حى٠مت ب جخخق اللجنتاملخاوش، و 

ذ الؽش١اث ٞ ؤ٘مل املماسظاث الّاملُت والالع ام بجمُْ ألانٍمت والخّلُماث راث الّالٜت، ٜو ، وبداسة املخاوش ٘و

 م، ٠ما ىى مىضر في الجذو٥ الخالي:6104ِٝذث اللجنت اجخماِ أل  ال٥ ِام 

 املنفب الاظم م

خ الاجخماُ  ال٥ الٙعرة من  م وجاٍس  م50/06/6104م بلى 0/0/6104ٜس

 املجمُى

0 6 

65 
بش

خى
ؤ٠

 

66 
بر

م
ن٘ى

 

  الذ٠خىس/  لُل بن ِبذالٙخاح ٠شدي 0
ً
   6 سثِعا

آلا الذ٠خىس/  الذ 6 ض الّ٘ش   بن ِبذالٍّض
ً
   6 ِمىا

  ببشاىُم بن ِبذالشحمن الٝاضخي الذ٠خىس/ 5
ً
   6 ِمىا

ؾ 2   ألاظخار /ِبذ هللا بن ابشاىُم الهَى
ً
   6 ِمىا

  ألاظخار / ب٢ش بن ِبذ اللىُٚ الهبىب 3
ً
   6 ِمىا

 

  وإلاداسة الخىفُزًت( أغظاء مجلغ إلاداسةالاطشاف راث الػالكت )مصالح 

مـــــاء مجلـــــغ إلاداسة، ؤو للـــــشثِغ ـلــــم جبـــــ ـــــت ِم ؤو  /الخنُٙـــــزيشم الؽـــــش٠ت ؤًـــــت ؤِمـــــا٥ ؤو ِٝـــــىد ٘حهــــا مفـــــلخت جىىٍش

ت  بهم.بإٍي ، ؤو مي ن ق ري ِالٜت لشثِغ الّملُاث املالُت للمجمِى

 ُُالعىىي ملجلغ الاداسة  مالخل         

ض ٘اِلُت مجلغ إلاداسة، ٘ٝذ  حّاٜذث الؽش٠ت فـي ؼـهش دٌعـمبر جىبُٝا م٘مل املماسظاث في مجا٥ الخى٠مت وحٍّض

م 6104ُٝـــــُم لٙاِلُــــــت ؤِمـــــا٥ وؤداء املجلـــــغ ِــــــام م مـــــْ اظدؽـــــاسي مخخفـــــق ومعــــــخٝل لّمـــــل دساظـــــت وج6104

م، حُـ  ظِؽـاٟس ؤِمـاء املجلـغ فـي 6105ِـام  الثـانيوظخّشك نخاثآلا الخُُٝم الجهاثُت ِاى املجلغ  ـال٥ الشبـْ 

ى٣ُـــــل ودوس مجلـــــغ الاداسة ولجانـــــه، ِملُـــــت الخُٝـــــُم مـــــن  ـــــال٥ إلادالء بـــــأسائهم فـــــي ِـــــذد مـــــن املجـــــاالث مـــــن بُجهـــــا )

ـــــٞ واحـــــذ، و ىـــــي واِمـــــاء والخٙاِـــــل بـــــ أل ؤ لُـــــاث الخى٠مـــــت ظـــــعراجُجُت الؽـــــش٠ت ومـــــذي جنُٙـــــزىا وآاملجلـــــغ ٠ٍٙش

ظـــــِخم  داستهـــــا و ىـــــي الخّاٜـــــب الاداسي ٔو رىـــــا مـــــن الجىانـــــب( وبهـــــزا ال فـــــىؿخـــــاوش و٠ُُٙـــــت بوالخحـــــذًاث وامل

ــــُاث التــــي ظــــخخشج وولــــّها مىلــــْ أث امل٣ا٘ــــ العرؼــــُحاث و  ؼــــشاٗ لجنــــتبهــــا الذساظــــت والخُٝــــُم بة مشاجّــــت الخـى

 الخنُٙز. 
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 لىائذ وظُاظاث املجلغ ولجاهه 

، لجنــت العرؼــُحاث وامل٣ا٘ــأثوالثحــت ِمــل ِــذلذ الؽــش٠ت النٍــام ألاظــاط للؽــش٠ت والثحــت ِمــل لجنــت املشاجّــت، 

 للنٍـام الجذًـذ للؽـش١اث الجذًـذ الفـادس باملشظـىم املل٣ـي داسة وم٣ا٘ـأتهم، ُل ؤِماء مجلـغ إلا وظُاظت جشؼ
ً
ٝـا ٘و

ـــــم ) خ 5ٜس ىــــــ، وحّلُمـــــاث ىُئـــــت العـــــٛى املالُـــــت، والجهـــــاث راث الّالٜـــــت، وبمـــــا ًخىا٘ـــــٞ مـــــْ 66/10/0255/م( وجـــــاٍس

فـــّىث ِاـــى اِخمـــاد ىـــزو اللـــىاثل فـــي اجخمـــاُ الجمُّـــت الّامـــت لّـــام  ُُ والـــزي ظـــُّٝذ  م6104مفـــالر الؽـــش٠ت، وظ

خ   .م01/2/6105بخاٍس

 ظُاظت الؽشهت في جىصَؼ ألاسباح 

جفاالث العّىدًت ِاى جىصَْ ؤسباح الؽش٠ت الفاُ٘ت العنىٍت ٠ت الا( من النٍام ألاظاط لؽش 22جنق املادة )

 بّذ  فم جمُْ املفشو٘اث الّمىمُت والخ٣الُٚ ألا شي ِاى الىجه احي: 

ٚ ىزا 01ًجنب  -0  جىص للجمُّت الّامت الّادًت ٜو ن احخُاوي نٍامي، ٍو % من ألاسباح الفاُ٘ت لخ٣ٍى

اى النٍامي الخجنب متى بلٖ الاحخُاوي املز١ىس نفٚ   بإأل ىزا الاحخُاوي ٜذ بلٖ الخذ ألِا
ً
 فيسؤط املا٥ ِلما

ٚ الخجنِب6101ِام    .م ولزل٤ جم ٜو

ن  -6 للجمُّت الّامت الّادًت، بناء ِاى اٜعراح مجلغ إلاداسة، ؤأل ججنب نعبت من ألاسباح الفاُ٘ت لخ٣ٍى

 احخُاوي اجٙاقي وجخفُفه لٕشك ؤو ؤٔشاك مُّنت.

.3ّذ رل٤ دّ٘ت ؤولى للمعاىم أل حّاد٥ )ًىصُ من الباقي ب -5  %( من سؤط املا٥ املذُ٘ى

ت من الباقي جحذدىا الجمُّت الّامت مل٣ا٘إة مجلغ إلاداسة ِاى ؤال جخجاوص  -2 ًخفق بّذ ما جٝذم نعبت مئٍى

ىصُ الباقي بّذ رل٤ ِاى املعاىم أل1.3)  %( )نفٚ في املاثت( من ـافي ألاسباح بّذ الاٜخىاِاث العابٝت، ٍو

مْ مشاِاة ما جفذسو وصاسة الخجاسة من حّلُماث في ىزا ؤو ًشحل لالِىام الٝادمت ٠حفت بلاُ٘ت في ألاسباح 

 الؽإأل.

جفاالث العّىدًت، ِاى ؤأل ًخم جىصَْ ألاسباح املٝشس جىصَّها ( من النٍام ألاظاط لؽش٠ت الا٠45ما جنق املادة )

خ ِاى املعاىم أل في امل٣األ واملىاُِذ التي ًحذدىا م  من جاٍس
ً
جلغ إلاداسة ِاى ؤال ًخجاوص مىِذ جىصَْ ألاسباح ؼهشا

 بٜشاس الجمُّت الّامت للخىصَْ.

املىا٘ٞ )ىـ 0255/10/66ًىم الثالزاء املنّٝذ مجلغ بداسة ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًـت في اجخماِه ّش ؤٜ

م، 6103الشابْ من الّام  زالر ظنىاث بذاًت من الشبْ ملذةألاسباح للؽش٠ت  ظُاظت جىصَْ( م01/00/6103

قي ظُاظت جىصَّاث جٝىم ِاى ؤظاط الخٙاً ِاى حذ  وم. 6103لّام اجخماُ الجمُّت الّامت واِخمذث في 
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جىصَْ ألاسباح للعنىاث الثالر مخماؼُا مْ ، وظ٣ُىأل للعهم الىاحذ ِاى ؤظاط سبْ ظنىي ؤدنى من الخىصَّاث 

 :ىزو العُاظت، وقي ِاى النحى الخالي

ا٥ ظّىدي واحذ ِن ١ل سبْ ظنت، ورل٤ جلع م ؼش  الثالر. ملذة العنىاث ٠ت الاجفاالث العّىدًت بخىصَْ ٍس

نىي، بحُ  جخمْ ىزو لاُ٘ت ِاى ؤظاط سبْ ظببلى رل٤، ظٗى جنٍش الؽش٠ت بذْ٘ جىصَّاث بلا٘ت 

ّاث املعخٝلاُ٘ت ملىا٘ٝت مجلغ إلا الخىصَّاث إلا  بلُت واملخىلباث داسة بّذ جُُٝم الىلْ املالي للؽش٠ت والخٜى

لى الشبْ الزي ًلُه بناء ِاى بلاُ٘ت من سبْ ظنت شجر ؤأل جخٙاوث ىزو الخىصَّاث إلا الشؤظمالُت للؽش٠ت. ومن امل

 :وظىٗ جٍل ظُاظت جىصَّاث ألاسباح ٜابلت للخُٕ ر بناء ِاى الخالي، ؤداء الؽش٠ت

ت في اظعراجُجُت وؤِما٥ الؽش٠ت )بما في رل٤ ال - ت التي حّمل بها الؽش٠تؤي حُٕ راث جىىٍش  (.بِئت الخجاٍس

ّاث والمىابي املنٍمت للٝىاُ والتي جخمْ لها الؽش٠ت -  .الٝىان أل، ألانٍمت، الدؽَش

لُـــت ؤو مٝابلـــت مخىلبـــاث و١ـــاالث الخفـــعُٚ الاثخمـــاني، والتـــي ٜـــذ  - ُت ؤو جمٍى ؤي الع امـــاث ؤو حّهـــذاث لجهـــاث مفـــ٘ش

ذ آل ش.  ج٣ىأل ملضمت ِاى الؽش٠ت من ٜو

 ، وأشواجٍٔ وأوالدٍٓ اهقصس )اهطبيعيني( أعضاء جموظ اإلدازة ًولية

 

 

 

 

 

 

 اضٍ اهعضو  َ
عدد االضٍٔ بداية عاَ 

2016َ 

ُٔاية عاَ عدد األضٍٔ 

2016َ 
 ُطبة اهتغيري صايف اهتغيري

)اهصوجة  األقسباءًولية 

 واالوالد اهقصس ( وتغريٓا

 0 00 0 1000 1000 اهدكتوز/ عبداهلل بّ حطّ اهعبداهقادز  1

 0 00 0 0 0 األضتاذ/ طٕ بّ عبداهلل اهقويص  2

 0 1000- 20,013- 0 20,013 اهدكتوز/ خويى بّ عبداهفتاح كسدي  3

 0 00 0 0 0 عٌس بّ حمٌد اهرتكي األضتاذ/  4

 0 00 0 0 0 بّ عبداهعصيص بّ اهعسفج اهدكتوز/ خاهد  5

 0 00 0 0 0 األضتاذ/ عبداهعصيص بّ ٓبداْ اهلبداْ  6

 )شوجة واوالد( 1166 20- 5,650- 254,038 259,688 بّ عوي اهعرياألضتاذ/ صاحل   7

 0 490- 49,000- 51,000 100,000 ًاشياألضتاذ/ عبداهسمحّ بّ عبداهعصيص   8

9  
إبسآيٍ بّ عبداهسمحّ  اهدكتوز/

 اهقاضي
 ) ابّ ( 1666 730- 7,334- 2,666 10,000
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 ، وأشواجٍٔ وأوالدٍٓ اهقصس ًولية كباز اهتِفيريني                        

 اضٍ املديس َ
عدد االضٍٔ بداية 

 2016َعاَ 

 

 ُٔايةعدد األضٍٔ 

 2016َعاَ 

 ُطبة اهتغيري صايف اهتغيري

)اهصوجة  األقسباءًولية 

واالوالد اهقصس ( 

 وتغريٓا

 0 00 0 2,000 2,000 خاهد بّ حطني اهبيازي د. 1

 0 00 0 0 0 ازدريض اوشيس أ. غِم 2

 0 00 0 0 0 زق بّ حمٌد عِايةد. طا 3

 0 00 0 0 0 َ. ُاصس بّ ضويٌاْ اهِاصس 4

 0 00 0 0 0 أ. أًني بّ فٔد اهػدي 5

 0 00 0 0 0 د. محود بّ حمٌد اهقصري 6

 0 00 0 8,501 8,501 َ. عٌس بّ عبداهلل اهِعٌاُي 7

 0 00 0 0 0 َ. عٌاد بّ عودة اهعودة 8

 0 00 0 0 0 د. غسيغ زوهي 9

 0 00 0 0 0 فيصى بّ ضعيد اهطابس َ. 10

 0 00 0 0 0 َ. عبداهلل عبداهسمحّ اهصًاًي 11

 0 00 0 0 0 َ. ٓيثٍ بّ حمٌد اهفسج 12

 0 00 0 0 0 عوي عثٌاْ اهسكباْ 13

 0 1000 52 52 0 َ. حمٌد بّ عبداهعصيص احلقباُي 14

 0 00 0 0 0 أ. زياض بّ ضعيد ًعوض 15

 0 00 0 0 0 طىأ. شياد حمي اهديّ اهب 16

 0 00 0 0 0 َ. آُف بّ أمحد أبامني 17

 0 00 0 0 0 َ. ًعيض ٓويج اهياًي 18

 0 00 0 0 0 َ. امحد بّ ًطفس اهغاًدي 19

 0 00 0 0 0 َ. حمٌد بّ عبداهلل اهعبادي 20

 0 00 0 0 0 د. خاهد ًِصوز عوي اهربان 21

 0 00 0 0 0 ضوبسا جيوتي داعأ.  22

 0 00 0 0 0 هديسًازكوضجو أ. 23

 0 00 0 0 0 فٔد حطني ضعيد ًػيطد.  24

 0 00 0 0 0 عبد اهلل صايى اهعِصي أ. 25
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 خىهمت الؽشهت 

 فـي جىجُـه الؽـش٠ت ومشاٜبتهـا ُ٘مـا ٌعـمى بـــ )حى٠مـت الؽـش٠ت(، لٝذ جبعذ ؼش٠ت الا
ً
 مخم ـ ا

ً
جفاالث العّىدًت نٍاما

 
ً
ؽخمل ىزا النٍام ِاى واحـذ وزالزـ أل مبـذؤ حعـْ ُجـل مـىاد وبنـىد نٍـام حى٠مـت الؽـش١اث الفـادس مـن ٜبـل ىُئـت  َو

 العــٛى املالُــت، ٠مــا جبعــذ 
ً
م  ِــذدا

ُ
ــم الخى٠مــت، ورلــ٤ النٍــام ًخٙــٞ مــْ الــُنٍ

ُ
ٍ

ُ
مــن املماسظــاث الّاملُــت املخم ــ ة فــي ن

 ِــــن بِخمــــاد الؽــــش٠ت ظ
ً
ُاظــــت والٝىاِــــذ الفــــادسة مــــن الجهــــاث راث الّالٜــــت باململ٢ــــت الّشبُــــت العــــّىدًت، ٘مــــال

ـْ  م٢خىبت لإل٘فاح تهذٗ بلى جحذًذ ما ًجب ؤأل جٙصر ِنه، ومتى، و٠ُٚ، ومن املعـاو٥ ِنـه، وجـم نؽـشىا بمٜى

ذ مخىلبـاث الثحـت حى٠مـت الؽـش١اث العـّىدًت الاظعرؼـادًت  الؽش٠ت إلال٢عرونـي. ومـن زـم ٘ـةأل الؽـش٠ت ٜـذ اظـخ٘ى

جهــ ا، واظــخٝاللُت ؤِمــائها، والّذًــذ مــن مــىاد الفــادسة مــن ٜبــل ىُئــت العــٛى املالُــت مــن حُــ  ِــذد اللجــاأل، وج٣ٍى

ُم ؤداء لى ؤنه بألا شي، بلا٘ت الالثحت 
ُ
مجلـغ إلاداسة ولجانـه املخخلٙـت ورلـ٤ بخُٝـُم مـذي جىـابٞ املىالـُْ التـي ٜ

ولُاث مجلـغ إلاداسة ولجانـه املحـذدة فـي ا جمذ مناٜؽتها والٝـشاساث التـي جـم اجخارىـا فـي الاجخماِـاث مـْ مهـام ومعـ

 .مجلغ إلاداسةٜبل ظعراجُجُت املّخمذة من مجلغ إلاداسة ولجانه والفالحُاث الّلُا الا ٜىاِذ ِمل 

وفـــي الجـــذو٥ الخـــالي جٙفـــُل ملـــذي العـــ ام الؽـــش٠ت بالثحـــت حى٠مـــت الؽـــش١اث العـــّىدًت الفـــادسة مـــن ىُئـــت العـــٛى 

 املالُت:

م   التزام حضئي جم الالتزام سكم املادة وفم الئدت خىهمت الؽشواث 
لم ًخم 

لتزامالا  
 الؽشح

    ● الثالثت:  الخٝٛى الّامت للمعاىم أل  0

هم وحفىلهم ِاى املّلىماث  6     ● الشابّت:  حعهُل مماسظت املعاىم أل لخٜٝى

    ● ال امعت:  حٝٛى املعاىم أل املخّلٝت باجخماُ الجمُّت الّامت  5

ذ  2     ● العادظت : حٝٛى الخفٍى

    ● ظهمالعابّت:  حٝٛى املعاىم أل في ؤسباح ألا   3

    ● الثامنت: العُاظاث وإلاجشاءاث املخّلٝت باإل٘فاح  4

ش مجلغ إلاداسة  5     ● الخاظّت: إلا٘فاح في جٍٝش

    ● الّاؼشة : الىٌاثٚ ألاظاظُت ملجلغ إلاداسة  6

    ● الخادًت ِؽش : معاولُاث مجلغ إلاداسة  7

ن مجلغ إلاداسة  01     ● الثانُت ِؽش: ج٣ٍى

    ● جاأل مجلغ إلاداسة واظخٝاللُتها الثالثت ِؽش: ل  00

    ● الشابّت ِؽش: لجنت املشاجّت  06

    ● ال امعت ِؽش: لجنت العرؼُحاث وامل٣ا٘أث   05

ما٥  02     ● العادظت ِؽش: اجخماِاث مجلغ إلاداسة وجذو٥ ألِا

    ● العابّت ِؽش: م٣ا٘أث ؤِماء مجلغ إلاداسة وحّىٍماتهم   03

    ● الر في مجلغ إلاداسةالثامنت ِؽش : حّاسك املف  04
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 اهسقابة اهداخوية 

ابـت الذا لُـت  ًٝش مجلغ بداسة الؽش٠ت بإأل اجالث الخعاباث ؤِذث بالؽ٣ل الصـخُل، وؤأل نٍـام وبجـشاءاث الٜش

ٙز بٙاِلُت، وؤنه ال ًىجذ ؤي ؼ٤ ًز٠ش في ٜذسة الؽش٠ت ِاى مىاـلت نؽاوها.
ُ
 ؤِذ ِاى ؤظغ ظلُمت ون

ثٝت من مجلغ إلاداسة باإلؼشاٗ ِاى ؤِمـا٥ املشاجّـت الذا لُـت التـي جٝـىم بؽـ٣ل دوسي وجٝىم لجنت املشاجّت املنب

ابــت  م معــخمش لنٍــام الٜش ابــت الذا لُــت بمــا ًم٢ــن مــن جــ٘ى ر جٝــٍى اِلُــت نٍــام وبجــشاءاث الٜش بٙحــق مــذي ٠ٙاًــت ٘و

ــــإحي رلـــ٤ لـــمن ؤىـــذاٗ مجلــــغ إلاداسة فـــي الخفـــى٥ ِاـــى اٜخنــــاُ مّٝـــى  ٥ ِـــن مــــذي الذا لُـــت ومـــذي ٘اِلُخـــه. ٍو

ابت الذا لُت بالؽـش٠ت، حُـ  ٜامـذ لجنـت املشاجّـت فـي ىـزا العـبُل و ـال٥  اِلُت ؤداء نٍام الٜش ظالمت جفمُم ٘و

اث راث الفـــلت بإِمـــا٥ اللجنـــت  بّٝـــذ ِؽـــشة اجخماِـــاثم 6104لّـــام املـــالي ا  مـــن املىلـــِى
ً
ناٜؽـــذ  اللهـــا ِـــذدا

مـــــا٥ فـــــي الؽـــــش٠ت و٠ـــــزل٤ ومجهـــــا ِاـــــى ظـــــبُل املثـــــا٥ مشاجّـــــت الٝـــــىاثم املالُـــــت والاظـــــدثما ساث ومشاجّـــــت وحـــــذاث ألِا

ت بلـــا٘ت بلـــى مشاجّـــت  الاظـــعراجُجُت الؽـــئىأل  ، ورلـــ٤ جٝنُـــت املّلىمـــاثؤنٍمـــت وؤنؽـــىت والخنٍُمُـــت واملـــىاسد البؽـــٍش

بحمــىس املعـــئىل أل فـــي املشاجّـــت الذا لُــت والٝىاِـــاث راث الّالٜـــت بالؽـــش٠ت، بلـــى ٔ ــر رلـــ٤ مـــن املعـــاثل املخّلٝـــت 

 الؽش٠ت من ١ا٘ت الجىانب.بع ر الّمل في 

 املساجعة اهداخوية 

ت باظــــــخٝاللُت  جٝــــــىم املشاجّــــــت الذا لُــــــت فــــــي ؼــــــش٠ت الاجفــــــاالث العــــــّىدًت بخٝــــــذًم  ــــــذماث جإ٠ُذًــــــت واظدؽــــــاٍس

ُت بٕــشك بلــا٘ت ُٜمــت وجحعــ أل الّملُــاث وجحُٝــٞ ؤىــذاٗ الؽــش٠ت الّلُــا. وحعــاِذ املشاجّــت الذا لُــت  ومىلــِى

ابــــــت الؽـــــش٠ت فـــــي جحُٝــــــٞ ؤىـــــذا٘ها مـــــن  ــــــ م وجحعـــــ أل ٘اِلُــــــت بداسة املخـــــاوش والٜش ال٥ جبجـــــي مـــــذ ل منــــــخٍم لخٝـــــٍى

ٝـــا ل ىـــت  الذا لُـــت.  ـــذ ٜامـــذ املشاجّـــت الذا لُـــت بدنُٙـــز الّذًـــذ مـــن ِملُـــاث املشاجّـــت الذوسٍـــت وال اــــت ٘و ٜو

ت املّخمذة من ٜبـل لجنـت املشاجّـت بهـذٗ بِىـاء الخإ٠ُـذاث الالصمـت بؽـإأل ٘اِلُـت و٠ٙـاءة  ابـت املشاجّت العنٍى الٜش

ــــاثٚ راث املخــــاوش الّالُــــت. وؼــــملذ  ىــــت  الذا لُــــت وبداسة املخــــاوش فــــي الؽــــش٠ت، مــــْ العر٠ ــــ  ِاــــى ألانؽــــىت والٌى

اث والؽـــ ت ِاـــى ظـــبُل املثـــا٥ مشاجّـــت العُاظـــاث وإلاجـــشاءاث املخّلٝـــت باملؽـــعًر أل الاظـــعراجُجُت او املشاجّــت العـــنٍى

مـــا٥ باإللـــا٘ت بلـــى الٝىـــ ٠مـــا جٝـــىم املشاجّـــت الذا لُـــت بخٝـــذًم  ـــذماث  اُ املـــالي،وجٝنُـــت املّلىمـــاث ووحـــذاث ألِا

ت بٕشك املعاىمت مْ  اِلُـت ِملُـاث الؽـش٠ت املخخلٙـت، اظدؽاٍس والتـي ١ـاأل  إلاداسة الخنُٙزًـت فـي جحعـ أل ٠ٙـاءة ٘و

فـــي مشاجّـــت الٝـــىاثم املالُـــت ألاولُـــت  إلاظـــهامو ٙـــن الخ٣ـــالُٚ، بلـــا٘ت بلـــى ، مـــن ؼـــإغها الخـــذ مـــن ٘ٝـــذ إلاًـــشاداث

ابُـــت ال اسجُـــت، ِلمـــا بـــإأل ِملُـــاث املشاجّـــت والعـــ ت وجععـــُٞ ؤِمـــا٥ الجهـــاث الٜش املؽـــاس الحهـــا لـــم جٍهـــش وجـــىد  نٍى

ت.  مالحٍاث جىىٍش
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 : جىصَؼ ألاسباح وامليافآث وجىصُاث مجلغ إلاداسة 
ً
 زالثا

 ألاسباح اثجىصَػ 

بذؤث من الشبْ الشابْ من ِام  جماؼُا مْ ظُاظت الؽش٠ت في جىصَْ ألاسباح لٙعرة الثالر ظنىاث الٝادمت والتي

خ 6103 مبر  01ىـ )املىا٘ٞ 0255محشم  66م ، والتي ؤٜشىا مجلغ اداسة الؽش٠ت بخاٍس م( وؤِخمذتها 6103ن٘ى

خ الجم ل  2ُّت الّامت بخاٍس ، وقي ظُاظت جىصَّاث جٝىم ِاى ؤظاط الخٙاً ِاى حذ ؤدنى من م6104ؤبٍش

ا٥ ظّىدي ل٣ل ظهم ِاى ؤ ظاط سبْ ظنىي، ظخٝىم الؽش٠ت بخىصَْ ؤسباح نٝذًت ِاى الخىصَّاث بىاْٜ ٍس

ا٥ ظّىدي بىاْٜ  6.111م، بمبلٖ مٝذاسو 6104معاىمي الؽش٠ت ِن الشبْ الشابْ من ِام  ا٥  0ملُىأل ٍس ٍس

ظّىدي ِن ١ل ظهم. ِلما ؤأل الؽش٠ت  ال٥ الّام ٜامذ بخىصَْ اسباح نٝذًت ِاى معاىمي الؽش٠ت ِن الشبْ 

ذسو 6104ل  من الّام الاو٥ والثاني والثا ا٥ ظّىدي ِن ١ل سبْ بىاْٜ  6.111م بمبلٖ ٜو ا٥  0ملُىأل ٍس ٍس

ا٥ ظّىدي للعهم  2م مبلٖ 6104ظّىدي ِن ١ل ظهم. وبزل٤ ًفبل بجمالي ألاسباح املىصِت ِن ِام  ٍس

ا٥ ظّىدي للعهم(. 2م: 6103)  ٍس

ذ ١انذ الخىصَّاث ِن ِام   ٠ما ًاي: م6104ٜو

 البُان

 احمالي

 الخىصَؼ

)مالًين 

االث(  الٍش

 

هصِب 

 العهم

ال(  )ٍس
 

خ إلاغالن  جاٍس
 

خ الاظخدلاق  جاٍس
 

خ الخىصَؼ  جاٍس

 21111 م2116جىصَػاث هلذًت غً الشبؼ ألاول 
 

1 
 

 م 19/4/2116
 

 م28/4/2116
 

 م19/5/2116

 21111 م2116جىصَػاث هلذًت غً الشبؼ الثاوي 
 

1 
 

 م26/7/2116
 

 م31/7/2116
 

 م21/8/2116

 21111 م2116هلذًت غً الشبؼ الثالث  جىصَػاث
 

1 
 

 م19/11/2116
 

 م25/11/2116
 

 م21/11/2116

 21111 م2116جىصَػاث هلذًت غً الشبؼ الشابؼ 
 

1 
 

 م1/5/2117  م11/4/2117  م19/1/2117

 4  81111 احمالي الخىصَػاث
      

 ظاث أغظاء مجلغ إلاداسة وهباس الخىفُزًينميا  فآث وحػٍى

وبذالث ؤِماء مجلغ بداسة الؽـش٠ت ِـن حمـىسىم لجلعـاث املجلـغ واللجـاأل املنبثٝـت ِنـه  ـال٥ بلٕذ م٣ا٘أث 

باإللـــــا٘ت بلـــــى ؤ٠بـــــر  معـــــت جنُٙـــــزً أل فـــــي الؽـــــش٠ت بمـــــا ٘ـــــحهم الـــــشثِغ الخنُٙـــــزي، وسثـــــِغ  م6104العـــــنت املنتهُـــــت 

ت  ال٥  ٞ الجذو٥  م6104 ِامالّملُاث املالُت للمجمِى  :دناوؤ٘و
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 ظاث بؽيل غام )بىىد(إلافصاح غً املياف  آث والخػٍى

ظاث أغظاء مجلغ إلاداسة)  م(1/12/2116م الى 1/1/2116مً  لعادظت للمذةالذوسة افي  ميافآث وحػٍى

أغظاء مجلغ إلاداسة                 

 الخىفُزًين

أغظاء مجلغ إلاداسة غير 

 الخىفُزًين / املعخللين

مجمىع ما خصل غلُه خمعت مً هباس الخىفُزًين 

 ا فيهم الشئِغ الخىفُزي واملذًش املالي ()بم

 03,711,516 411,111 - الشواجب والخّىٍماث

 - 213,111 - بذ٥ حمىس جلعاث مجلغ إلاداسة

 - 273,111 - بذ٥ حمىس جلعاث اللجاأل

ت اللجاأل ت لّمٍى  - 0,611,111 - امل٣ا٘أث الذوسٍت / ؤو العنٍى

ت امل ت لّمٍى  - 0,611,111 - جلغامل٣ا٘أث الذوسٍت / ؤو العنٍى

ت( ت )امل٣ا٘إة العنٍى  02,104,356  - ال ىي الخحٙ ً 

ت ؤي حّىٍماث ؤو مضاًا ُِعُت  ال ىي الخحٙ ً 

 ؤ شي جذْ٘ بؽ٣ل ؼهشي ؤو ظنىي 

- - - 

 67,705,652 3,011,111 - مجمُى الخّىٍن وألاجش
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 اكشاساث مجلغ إلاداسة 

 ًاي: العّىدًت بما ثالاجفاال ًٝش مجلغ بداسة ؼش٠ت 

  بالؽ٣ل الصخُل. ؤِذث اجالث الخعاباثؤأل 

  ابت الذا لُت ؤِذ ِاى ؤظغ ظلُمت ٙزؤأل نٍام الٜش
ُ
   .اِلُتبٙ ون

  ا.ال ًىجذ لذي املجلغ ؤي ؼ٤ ًز٠ش بؽإأل ٜذسة الؽش٠ت ِاى مىاـلت نؽاوهؤنه 

  ملّاً ر املحاظبت الفا م6104لّام  الٝىاثم املالُت املىحذةؤِذث 
ً
ٝا دسة ِن الهُئت العّىدًت ٘و

  .للمحاظب أل الٝانىنُ أل

  لم ٖ
ّ
بل

ُ
ؤو ؤ٠ثر من ألاظهم املفذسة للؽش٠ت  ال٥  (%3)ؤي ن ق وبُعي ؤو اِخباسي جمل٤  ِنالؽش٠ت ج

 .م6104ِام 

  ل بلى ؤظهم ؤو ؤي حٝٛى  ُاس ؤو مز٠شاث حٞ ا٠خخاب ؤو حٝٛى ال ًىجذ ؤي ؤدواث دًن ٜابلت للخحٍى

 .م6104نحتها الؽش٠ت  ال٥ ِام مؽابهت ؤـذستها ؤو م

  مي ؤدواث دًن ٜابلت  م6104ال ًىجذ ؤي اظعرداد ؤو ؼشاء ؤو بلٕاء ٜامذ به الؽش٠ت  ال٥ ِام

 لالظعرداد.

 ؤحذ ؤِماء مجلغ بداسة الؽش٠ت ؤو ؤحذ ٠باس الخنُٙزً أل ِن  هال ًىجذ ؤي جشجِباث ؤو اجٙاٛ جناص٥ بمىجب

ن.  ؤي ساجب ؤو حٍّى

 ؤحذ معاىمي الؽش٠ت ِن ؤي حٝٛى في ألاسباح. هث ؤو اجٙاٛ جناص٥ بمىجبال ًىجذ ؤي جشجِبا 

  ت محذ ؤِماء مجلغ ج٣ىأل الؽش٠ت ال ًىجذ ؤي ِٝذ  ُ٘ه وجىجذ ؤو ١انذ جىجذ ُ٘ه مفلخت جىىٍش
ً
ا و٘ش

ت ؤو مي ن ق ري ِالٜت بإي مجهمؤو سثِغ الشثِغ الخنُٙزي ؤو إلاداسة  ُ٘ما ، الّملُاث املالُت للمجمِى

ٚ مفالر ألاوشاٗ راث الّالٜت. ِذا ما  جم ر٠شو في ـو

 لم جٝذم الؽش٠ت ٜشل 
ً
 نٝذًا

ً
ماء مجلغ بداستها ؤو لمنذ ؤي ٜشك ِٝذو واحذ مجهم مْ ا من ؤي نُى ِم

 ٔ رو.

 ِماء مجلغ إلاداسة ؤو ٠باس الخنُٙزً أل ؤو ؤصواجهم ؤو ؤي حٝٛى  ُاس ؤو حٝٛى ا٠خخاب حّىد م  ًىجذ ال

 ؤوالدىم الٝفش. 

 ت جازش ال جىج ظالمت املش٠ض املالي للؽش٠ت ونخاثآلا ِملُاتها حذزذ بّذ غهاًت في ذ ؤي ؤحذار الحٝت جىىٍش

ىضر ُ٘ما ِذاالّام ولم 
ُ
ادة حفت املل٢ُت في ؼش٠ت ظُل املخٝذمت )ظُل٣ى( وؼشاء حفت  ج % في 01ٍص

م  .ؼش٠ت ٠ٍش

 ُم6104املىحذة لّام  تؤأل املشاجْ ال اسجي للؽش٠ت ٜذ ؤبذي سؤًه دوأل جحَٙ ِاى الٝىاثم املال. 
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  الخىصُاث 
  :ًىصخي مجلغ بداسة ؼش٠ت الاجفاالث العّىدًت الجمُّت الّامت للؽش٠ت بما ًاي

ش مجلغ إلاداسة ِن العنت املالُت املنتهُت في  (0 ذ ِاى جٍٝش  م.50/06/6104الخفٍى

ش مشاجْ حعاباث الؽش٠ت للعنت املالُت املنتهُت في  (6 ذ ِاى جٍٝش  م. 50/06/6104الخفٍى

ذ ِاى الٝىاثم املالُت املىحذة للؽش٠ت للعنت املالُت املنتهُت في ا (5  م.50/06/6104لخفٍى

ذ ِاى ا خُاس مشاجْ الخعاباث املشنـر مـن ٜبـل لجنـت املشاجّـت لخٝـذًم  ـذماث املشاجّـت والض١ـاة  (2 الخفٍى

بت للؽش٠ت للعنت املالُت املنتهُت في  ت50/06/6105والمٍش  .وجحذًذ ؤحّابه م والبُاناث املالُت سبْ العنٍى

ذ ِاى ببشاء رمت ؤِماء مجلغ إلاداسة ِن العنت املنتهُت في  (3  .م50/06/6104الخفٍى

ذ ِاـــــى حّـــــذًل النٍـــــام ألاظـــــاط لؽـــــش٠ت الاجفـــــاالث العـــــّىدًت بمـــــا ًخىا٘ـــــٞ مـــــْ نٍـــــام الؽـــــش١اث  (4 الخفـــــٍى

ــــم)م/ خ 5الفــــادس باملشظــــىم املل٣ــــي ٜس ــــم )66/0/0255( وجــــاٍس ة الخجــــاسة ( الفــــادس مــــن وصاس 2م والنمــــىرج ٜس

 والاظدثماس.

ــــــم ) (5 ذ ِاــــــى حّــــــذًل املــــــادة ٜس ( مــــــن النٍــــــام ألاظــــــاط للؽــــــش٠ت، املخّلٝــــــت باملؽــــــاس٠ت والخملــــــ٤ فــــــي 2الخفــــــٍى

 .الؽش١اث

م )  (6 ذ ِاى حّذًل املادة ٜس  .( من النٍام ألاظاط للؽش٠ت، املخّلٝت باملش٠ض الشثِغ بالؽش٠ت3الخفٍى

م ) (7 ذ ِاى حّذًل املادة ٜس  ظاط للؽش٠ت، املخّلٝت بامظهم املمخاصة ( من النٍام ألا 7الخفٍى

ــم ) (01 ذ ِاــى الــا٘ت املــادة ٜس ( مــن النٍــام ألاظــاط للؽــش٠ت، املخّلٝــت بؽــشاء الؽــش٠ت مظــهمها ؤو 06الخفــٍى

 بُّها او سىجها.

م ) (00 ذ ِاى حّذًل املادة ٜس .04الخفٍى  ( من النٍام ألاظاط للؽش٠ت، املخّلٝت بالعنذاث والف٣ٟى

ذ ِاى حّذًل املا (06 م )الخفٍى    .( من النٍام ألاظاط للؽش٠ت، املخّلٝت بفالحُاث املجلغ61دة ٜس

ــم ) (05 ذ ِاــى حّــذًل املــادة ٜس ( مــن النٍــام ألاظــاط للؽــش٠ت، املخّلٝــت بفــالحُاث سثــِغ املجلــغ 66الخفــٍى

 وناثب الشثِغ وام أل ِام املجلغ.

م ) (02 ذ ِاى حّذًل املادة ٜس  ِاث املجلغ.( من النٍام ألاظاط للؽش٠ت، ال اـت باجخما65الخفٍى

ذ ِاــــى ظُاظــــت جشؼــــُل ؤِمــــاء مجلــــغ إلاداسة وم٣ا٘ــــأتهم،  (03 وم٣ا٘ــــأث وم٣ا٘ــــأث اللجــــاأل املنبثٝــــت، الخفــــٍى

 .إلاداسة الخنُٙزًت

ذ ِاى الثحت ِمل لجنت العرؼُحاث وامل٣ا٘أث (04  .الخفٍى

ذ ِاى الثحت ِمل لجنت املشاجّت. (05  الخفٍى



  

 

63 
 

ش العنىي لؽش٠ت  م6104لّام  العّىدًت الاجفاالثالخٍٝش   

 

ذ ِاـــى حؽـــ٢ُل لجنـــت املشاجّـــت، ابخـــذاًء مـــن ًـــىم انّٝـــا (06   د الجمُّـــت بلـــى انتهـــاء دوسة مجلـــغ إلاداسةالخفـــٍى

خ  اـــــى مهامهـــــا ولـــــىابي ِملهـــــا، وم٣ا٘ـــــإث ؤِمـــــائها البالٕـــــت ) 65/2/6106الخالُـــــت بخـــــاٍس ( 011.111م، ِو

، ل٣ــل ِمــى، وبــذ٥ حمــىس مبلــٖ )
ً
ا ــا٥ ظــنٍى مــاء املشنــخ أل 3111ٍس  بــإأل ألِا

ً
ــا٥ ِــن ١ــل جلعــت، ِلمــا ( ٍس

 ىم : 

ض بن ىبذاأل الهب. 0  (ذاأل )ِمى مجلغ بداسة ، ٔ ر جنُٙزيألاظخار ِبذالٍّض

 الذ٠خىس  لُل بن ِبذالٙخاح ٠شدي )ِمى مجلغ بداسة ، ٔ ر جنُٙزي(. 6

ىــــش )ِمى  اسجي(. 5  ألاظخار  الذ بن محمذ ال ٍى

 الذ٠خىس  ـــالــــــــــــــــذ بن داود الٙــــــــــذآ )ِمى  اسجي(.2

ذ ِاــى ٜـــشاس مجلــغ الاداسة (07 ّــالي محـــاَ٘ املاظعــت الّامـــت للخٝاِــذ الاظـــخار/ محمــذ بـــن بخُّـــ أل م  الخفــٍى

 مـــن 
ً
 بمجلـــغ اداسة ؼـــش٠ت الاجفـــاالث العـــّىدًت اِخبـــاسا

ً
م وحتـــى غهاًــــت 6/6/6105وـــال٥ النحـــاط ِمـــىا

 لّمــــــــــــى مجلــــــــــــغ إلاداسة 65/2/6106الــــــــــــذوسة الخالُــــــــــــت ملجلــــــــــــغ إلاداسة و التــــــــــــي ظــــــــــــخعخهي فــــــــــــي 
ً
م،  لٙــــــــــــا

آلا امل ض الّ٘ش ت املجلغ.الذ٠خىس/ الذ بن ِبذالٍّض  عخُٝل من ِمٍى

ـش  (61 تهم واملمـمنت فـي جٍٝش مـاء مجلـغ إلاداسة نٍ ـر ِمـٍى ـت ِم مـاث املذِ٘ى ذ ِاى امل٣ا٘ـأث والخٍّى الخفٍى

 .م6104دٌعمبر  50م وحتى 6104ًناًش  0مجلغ إلاداسة للٙعرة من 
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 :الخاجمت
ُٝــه -ًخٝــذم مجلــغ بداسة الؽــش٠ت  ٙ أل امللــ٤  -بّــذ ؼــ٢ش هللا ِــض وجــل ِاــى ج٘ى بالؽــ٢ش ملٝــام  ــادم الخــشم أل الؽــٍش

ض آ٥ ظـّىد ظلماأل  ـض آ٥ محمـذ بـن نـاًٚ ولـي ِهـذو ألامـ أل ــاحب العـمى املل٣ـي ألام ـر و بن ِبذالٍّض بـن ِبـذ الٍّض

ـض آ٥ ظـّىدوولي ولي ِهذو ـاحب العمى املل٣ي ألام ر محمـذ بـن ظـلماأل بـن ظّىد  وح٣ىمخنـا الشؼـُذة.  ِبـذ الٍّض

ش ؤدائهـــا وجحعـــ أل  ـــذماتها، ٠مـــا  اًـــت والدشـــجُْ الـــزي جلٝـــاو الؽـــش٠ت مـــجهم فـــي ظـــّحها لخىـــٍى مؽـــُذًن بالـــذِم والِش

ٙي الؽـــش٠ت بالؽـــ٢ش والخإلاداسة ًخٝـــذم مجلـــغ  ٝـــذًش لّمـــالء الؽـــش٠ت ومعـــاىمحها ال٢ـــشام ِاـــى زٝـــتهم، ولجمُـــْ مـــٌى

ش ؤِمالهـا بمـا  ا٠ـذ املجلـغ ظـعي الؽـش٠ت لخىـٍى ِاى ب الـهم وجٙانحهم فـي ؤداء ؤِمـالهم، ول٣ـل املخّـامل أل مّهـا، ٍو

حٝٞ جىلّاث ِمالئهاًل ي احخُاجاث  ا٠ـذ امل٣انـت معاىمحها، ٍو خذم ألاىذاٗ الاجخماُِـت، ٍو ادًـت للؽـش٠ت ، ٍو الٍش

 .في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت الاجفاالثفي ٜىاُ 
 


