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1  اإلدارة ٌخيسنيٍة رئٌس  

غ الؿىىي لكغ٦ت صاع لا ن ؤ٢ضم باألنالت ًٖ هٟس ي وبالىُابت ًٖ ػمالجي ؤًٖاء مجلـ إلاصاؤٌؿًغوي  م، 2116ع٧ان ًٖ ٖام عة، الخ٣ٍغ

 م.2116صٌؿمبر  31ٌؿخٗغى هخاثج ؤٖما٫ الكغ٦ت وال٣ىاثم املالُت املىخضة للؿىت املالُت املىتهُت في والظي 

في عاض ي البًُاء ٖلى لا البضء باملغخلت لاولى لخُب٤ُ الغؾىم َمها ؤ٧ان جُىعاث ٖضة  ،م2116قهض ال٣ُإ ال٣ٗاعي زال٫ الٗام  ل٣ض

اى وحضة والضمام  إة ٖلى مغ الؿىىاث  ،الا٢خهاصي الٗالمي املخإػم وجضاُٖاث الىا٧٘٢ل مً الٍغ والتي حٗخبر لا٢س ى ولاقض َو

َظٍ ٢ض ؤصث و . ال٣ُإ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغزغث ٖلى ؤخٛحراث التي املالؿاب٣ت، و٦ظل٪ جظبظب ؤؾٗاع الىِٟ، والٗضًض مً 

٣ض ٞ ،و٦ٗاصة قغ٦ت صاع لاع٧انالخٗامالث زال٫ الٗام.  ابهالتر٢ب في ال٣ُإ ال٣ٗاعي وجغاحٗذ بؿبالخظع و  خالت مً ٞغى لىباملخٛحراث 

ض مً الضعاؾاث ع ازآلابإ٢ل  والخغوج منها ٢خهاصًتًاث الاَظٍ املخٛحراث والخدض لخٟاصي ؤزغلىا٢٘ الخا٫ دلُل والخ ٢امذ بةحغاء املٍؼ

لهالح الكغ٦ت مً حمُ٘ الجىاهب ٢ضع  ٖلى الكغ٦ت ومىاعصَا، ومداولت الخ٠ُ٨ م٘ َظٍ الٓغوٝ والخدضًاث واؾخٛاللها تم٨ىامل

 املؿخُإ. 

 
ً
ٞةن الكغ٦ت مايُت في جىُٟظ زُُها الدكُٛلُت املخمحزة وعٞ٘ مؿخىي  ًٞل،حل جد٤ُ٣ لا بىهجها في الٗمل املخىانل مً ؤ والتزاما

٨ٟل طل٪ م٘ الخضماث امل٣ضمت واملخاٞٓت ٖلى ؤنى٫ الكغ٦ت الثابخت ويبِ الى٣ٟاث مً زال٫ وي٘ الخُِ الدكُٛلُت التي ج

اث  الجىصة. الخٟاّ ٖلى ؤٖلى مؿخٍى

 م:2116الٗام زال٫  للكغ٦تؤبغػ إلاهجاػاث التي جد٣٣ذ  وهغنض ُٞما ًلي

 زال٫ الٗام بما ًدىاؾب م٘  .1
ً
 ومالُا

ً
ىُا  ٞو

ً
ا حجم املؿخجضاث الاؾخمغاع في اؾخ٨ما٫ زُِ بٖاصة اله٩ُلت بالكغ٦ت بصاٍع

ؼ ؾمٗتها وم٩اهتها ٧إ٦بر مُىع ٣ٖاعي باململ٨ت وجد٤ُ٣ ً الكغ٦ت مً مىانلت صوعَا بالؿى١ ال٣ٗاعي ل٩ي جخم٨ اصي وحٍٗؼ الٍغ

ت الُمىخت  .زُُها الخجاٍع

غ ؤهٓمت الكغ٦ت و  مىانلت .2 تزُُها الاؾتراجُجُت الخ٣ىُت منها في جٍُى حر املٗلىم وطل٪ وإلاصاٍع اث والغ٢ابت التي حؿاٖض لخٞى

 جد٤ُ٣ ؤَضاٞها املغحىة. الكغ٦ت ٖلى

وجلبُت اخخُاحاتها لى لاصاء املخمحز لخم٨حن الكغ٦ت مً جىُٟظ زُُها واؾتراجُجُاتها بىهجُاث التي حؿدىض في جُب٤ُ امل الالتزام .3

 الدكُٛلُت وػٍاصة ٞاٖلُت الخد٨م ومغا٢بت البُاهاث وبْهاع ؤٖلى ٢ضع مم٨ً مً الكٟاُٞت واملؿاولُت.

ت لخم٨حن مىانلت  .4 غ ال٣ضعاث البكٍغ لت واملهىُت الٗالُت وجٍُى ت الٗاملُت طاث الخبراث الٍُى اؾخ٣ُاب ال٨ٟاءاث البكٍغ

 .ؾتراجُجُتالكغ٦ت مً الاؾخمغاع في جىُٟظ زُُها الا 

 

اث الدكُٛل و  ل٣ض جم٨ىذ صاع لاع٧ان مً حغاءاث بٖما٫ و ؤلى اؾخمغاع ياٞت بعٞ٘ مً ٢ُمت بًغاصاث الخإححر بال جدؿحن مؿخٍى

ذ النها اىثالخهى٫ ٖلى الخهاٍع قغاث إلاًجابُت ٖلى املا  ، خُث جم الاجٟا١ ٖلى حُٗحن اؾدكاعي ٖالمي بىاءً ُت ملكغوٕ قمـ الٍغ

اى. جمذللمىا٢كاث التي  غ مضًىت الٍغ جىُٟظ املغخلت لاولى للُغ١ الغثِؿُت والبيُت الخدخُت  بضؤث الكغ٦ت٦ما  م٘ الهُئت الٗلُا لخٍُى

اى بٗض الخهى٫ ٖلى املىا٣ٞاث الخانت بها مً الجهاث املٗىُت.في املخٗل٣ت بها  الكغ٦ت  باصعث ،ومً حهت ؤزغي  مكغوٕ قمـ الٍغ
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ت مكتر٦ت، و٦ظل٪ اؾخمغاع ومخابٗث مٟاوياث م٘ بٌٗ الجها لضزى٫ فيبا ٘ ٣ٖاٍع ت املىا٢كاث م٘ الجهاث املخخهت لوكاء مكاَع

 اٖخماص املخُِ الٗام ملكغوٕ حمان باملى٣ُت الكغ٢ُت.لنهاء مخُلباث 

ني م2131بَال١ عئٍت ل٣ض ق٩ل  م في اململ٨ت، خُث 2116 ٖالمت باعػة في اململ٨ت زال٫ الٗام م2121، و٦ظل٪ بغهامج الخدى٫ الَى

 ًٖ الىُٟ الغئٍت تهضٝ
ً
إحي بَال١  .لازغي  وجيكُِ مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ،ـلبىاء ا٢خهاص ٢ىي بُٗضا ُٗؼػ ل م2131 عئٍتٍو

ض مً ال٣ُإ الخام ل بمىذ الٟغنت٫ لضًىا ائ الخٟ ن ج٣ىم الؿلُاث ؤالاؾدثماع، خُث ههذ الغئٍت ٖلى  لٗمل والخىؾ٘ فيملٍؼ

ُٗت بخٗضًل لاهٓمت طاث الٗال٢ت   الادؿهُل بِئت الٗمل وعٞ٘ ٦ٟاءة لالدكَغ
ّ
ال٣ُإ الخام مً ال٣ُام بضوعٍ في  ٢ًخهاص بما ًم٨

 .املٗى٢اث والخدضًاث التي جىاحهه املؿاَمت في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت ومٗالجت ٧اٞتو  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الغئٍت املؿخ٣بلُت

اء ب٩اٞت التزاماتها الاثخماهُت واملالُتؤقُض باؾخمغاع ن ؤ َىا وال ًٟىجني ا هي   ،هجاح الكغ٦ت ٖلى مضاع الؿىىاث الؿاب٣ت في الٞى َو

ا٫ 1,125بمبلٜ  م بؿضاص ٧امل ٢ُمت اله٩ى٥ الاؾالمُت2116الٗام زال٫ جىانل هجاخها  ملُىن صوالع  311ؾٗىصي ) ملُاع ٍع

٩ي( م مً الخدضًاث واؤمٍغ هجاح صاع ٦ما ًخىانل  .عي بك٩ل زام والا٢خهاص بك٩ل ٖامملخٛحراث التي جىاحه ال٣ُإ ال٣ٗا، ٖلى الٚغ

  م وهي:2116في ٖام  ٖليها والتي جًمىذ اعب٘ حىاثؼ خاػثالٗاملُت التي املخلُت و ؼ الجىاث مً ضصٖ بدهىلها ٖلى ،الاع٧ان

 .حاثؼة ؤ٦بر مكغوٕ اؾ٩اوي واٖض )مكغوٕ حمان( بمضًىت الضمام 

 .٣ُا مً طا ًىعوبُان  حاثؼة ؤًٞل هٓام خى٦مت للكغ٧اث في الكغ١ لاوؾِ وقما٫ اٍٞغ

 .ت لاولى في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مً طا ًىعوبُان  حاثؼة الكغ٦ت ال٣ٗاٍع

 .حاثؼة ؤًٞل هٓام خى٦مت للكغ٧اث في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مً ووعلض ٞاًىاوـ 
 

إلصاعة الخىُٟظًت وحمُ٘ الٗاملحن في والك٨غ مىنى٫ لك٨غ للؼمالء ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة، بسالو الؤج٣ضم ؤن  هظٍ املىاؾبت، ؤوصّ بو 

اًاته اَضاٞهؤاجُجُت الكغ٦ت والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؾتر اجىُٟظ في الكغ٦ت ٖلى حهىصَم املخلهت   .اٚو

 
ً
 ئ ، ؤوزخاما

ً
ؼ امل٩اهت الغاثضة  ملىانلت الجهىص٧اٞت  ـ٨َغ ج ٖلىو  ،مؿاَميهاع٧ان ججاٍ حمُ٘ التزام قغ٦ت صاع لا  ٖلى ٦ض مجضصا حٍٗؼ

 ٦بر مُىع ٣ٖاعي في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.إللكغ٦ت ٧

  

 

 

 سئِغ مجلغ إلاداسة 

 ًىظف بً عبذهللا الؽالػ                                                                                          
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2 أغٍال وأُشطة اىشرنة  

غ ال٣ٗاعي قغ٦ت مؿاَمت ؾٗىصًت، بضؤث ؤٖمالها  ، 1111161195م بمىحب سجل ججاعي ع٢م 1994 ٖامقغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى

ش  1121م جدىلذ بلى قغ٦ت مؿاَمت بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م 2115وفي ٖام   م. 17/7/2115َـ، املىا٤ٞ 11/6/1426الهاصع بخاٍع

غ ال٣ٗاعي حٗمل الكغ٦ت في اململ٨ت الٗغبُت الؿ مثل الخٍُى  مً الكغ٧اث الخابٗت لها طاث  ، و٢ضيوكاَها الغثِس ٗىصًت ٍو
ً
ؤؾؿذ ٖضصا

٘ مهاصع  ت وبالخالي جىَى ٘ ال٣اٖضة الاؾدثماٍع مؿاولُت مدضوصة لدؿهُل مؼاولت ؤٖمالها وجد٤ُ٣ ؤَضاٞها إلاؾتراجُجُت مً زال٫ جىَى

 الضزل. 

1-2  الخابعت الؽشواث 

ع 1-3-3   ؼشهت داس ألاسوان للمؽاَس

غ ال٣ٗاعي،  511,111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111247583مسجلت في الٍغ م ، وحٗمل في اململ٨ت 5/4/2118َـ املىا٤ٞ 28/3/1429بخاٍع

ت )إلاوكاء/ الٗغبُت الؿٗىصًت في امل٣اوالث الٗ  / الهضم/ الترمُم(.الهُاهتامت للمباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع

  للعلاساث ألاسوان داس ؼشهت 1-3-1

غ ال٣ٗاعي،  511,111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111254163مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اململ٨ت 28/7/2118َـ املىا٤ٞ 25/7/1429بخاٍع

ت واملغا٤ٞ الٗامت. غ وجمل٪ ال٣ٗاع وب٢امت وحكُٛل ونُاهت املباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع  الٗغبُت الؿٗىصًت في جٍُى

 لالظدثماس ألاسوان داس ؼشهت 1-3-1

ا٫ ؾٗىصي، مملى  511,111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع  غ ال٣ٗاعي، ٍع ٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111247585مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اململ٨ت الٗغبُت 5/4/2118َـ املىا٤ٞ 28/3/1429بخاٍع

ا.   الؿٗىصًت في قغاء وجمل٪ وجإححر ال٣ٗاعاث واؾدثماَع

  ألاسوان داس صىىن ؼشهت 1-3-4

غ ال٣ٗاعي،  511,111مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع قغ٦ت طاث مؿاولُت  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111256421مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اململ٨ت 16/9/2118َـ املىا٤ٞ 16/9/1429بخاٍع

غ ال٣ٗاعي.  الٗغبُت الؿٗىصًت في الاؾدثماع والخٍُى

 ألاسوان صىىن ؼشهت 1-3-5

غ ال٣ٗاعي،  511,111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111274417مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اململ٨ت 1/11/2119َـ املىا٤ٞ 11/11/1431بخاٍع

غ ال٣ٗاع وقغاء لاعاض ي وامل٣اوالث الٗامت.الٗغبُت الؿٗىصًت في   بصاعة ونُاهت وجٍُى
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  الاظدثماس زىابذ ؼشهت 1-3-6

ا٫ ؾٗىصي، قغ٦ت جابٗت مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان  511,111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع  ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  غ ال٣ٗاعي، مسجلت في الٍغ ش  1111275449للخٍُى  م19/11/2119 َـ املىا31/11/1431٤ٞبخاٍع

غ ال٣ٗاعي.  وحٗمل في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في الاؾدثماع والخٍُى

 الذولُت صىىن داس ؼشهت 1-3-7

ا٫ ؾٗىصي، قغ٦ت جابٗت مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع لاع٧ان  511,111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضٍع   ٍع

غ ال٣ٗاعي، م اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م للخٍُى ش  1111275448سجلت في الٍغ  م19/11/2119 َـ املىا31/11/1431٤ٞبخاٍع

غ ال٣ٗاعي.  وحٗمل في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في الاؾدثماع والخٍُى

  الخابعت الؽشواث حعٍشف عليها ًىطبم اظدثماساث 1-3-8
 
 املالُت العىق  هُئت للىاعذ وفلا

ت  1-3-8-3 ش خضام العلاٍس  ؼشهت جطٍى

ت ٦كغ٦ت طاث مؿئىلُت مدضوصة غ زؼام ال٣ٗاٍع بحن قغ٦ت حضة  54,128,728بٗضص بحمالي مً الخهو ًبلٜ  جإؾؿذ قغ٦ت جٍُى

غ الٗمغاوي اململى٦ت بال٩امل ألماهت مداٞٓت حضة وجمل٪ وؿبت ) غ ال٣ٗاعي وجمل٪ : 49للخىمُت والخٍُى (، وقغ٦ت صاع لاع٧ان للخٍُى

 مً لاؾهم ًبلٜٖضص
ً
ش  4131193919مسجلت في حضة بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  وهي(، : 51يؿبت )ؾهم ب 27,554,651 ا بخاٍع

ا٫ ؾٗىصي.  541م، بغؤؽ ما٫ مضٕٞى بال٩امل ًبلٜ 14/11/2119َـ املىا٤ٞ 25/11/1431 م٣غ الكغ٦ت الغثِـ في مضًىت  ٣ً٘ملُىن ٍع

غ ال٣ٗاعي  فيحضة وحٗمل في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  غ مكغوٕ ٢هغ زؼام(. مجا٫ الخٍُى  )جٍُى

 ؼشهت الخير وابِخاٌ الععىدًت 1-3-8-1

ا ؾهم ب 11,211,111 جمل٪ الكغ٦ت ملُىن ؾهم  31البالٛت  كغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫ الؿٗىصًتلاؾهم الهاصعة لمً  : 34دهت ٢ضَع

الخُُٛت( والخٗهض بالخُُٛت و٦ُل )باؾخثىاء جىُٟظ ن٣ٟاث َامل و  ٧إنُلاملغزو لها مً َُئت الؿى١ املالُت الؿٗىصًت بالخٗامل و 

ؤٖما٫ لاوعا١ املالُت، وقغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫ قغ٦ت مؿاَمت ؾٗىصًت مٛل٣ت مسجلت في  والخٟٔ في ةوالترجِب وج٣ضًم املكىع  ةوإلاصاع 

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111264915الٍغ  م، بغؤؽ ما٫ مضٕٞى بال٩امل ًبل24/13/2119َٜـ املىا٤ٞ 27/13/1431بخاٍع

اى وحٗمل ف 311 ا الغثِـ في مضًىت الٍغ ا٫ ؾٗىصي، وم٣َغ  اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. يملُىن ٍع

3 وصف أُشطة اىشرنة وٌدى ث>ثٌرها في اإلًرادات 

 :يت وهُعثِؿ ٢ُاٖاثزالر  بلىإلاصاعة ٖملُاتها  وج٣ؿمٖملُاث الكغ٦ت صازل اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،  ٧اٞت ججغي 

ش  1-3 العلاسي  الخطٍى

ً واملُىعًٍ. و٢ض  ت ولاعاض ي لألٞغاص والكغ٧اث واملؿدثمٍغ غ ال٣ٗاعي ًغ٦ؼ ٖلى مبُٗاث ال٣ٗاعاث الؿ٨ىُت والخجاٍع  بلٛذالخٍُى

غ ال٣ٗاعي زال٫ الٗام املالي  ٢ُإإلاًغاصاث الىاججت ًٖ  ا٫ ؾٗىصي جمثل وؿبت  1,725 م ما ٢ُمخه2116الخٍُى مً  : 92,24ملُىن ٍع

ا٫ ؾٗىصي جمثل 2,175اعهت بما ٢ُمخه بحمالى إلاًغاصاث، م٣  .م2115بًغاصاث ٖام  حملتمً  : 93,85ملُىن ٍع
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2-3 والخؤجير ألامالن إداسة 

 جإزحر  ال٣ُاٖاثجمثل بًغاصاث بصاعة لامال٥ والخإححر زاوي ؤ٦بر 
ً
. وجخمثل مهاصع بًغاصاث بصاعة  هاؾٖغوؤفي بًغاصاث الكغ٦ت  ا

ً
 ؤًًا

ً
همىا

ت والؿ٨ىُت،  الضزل الىاجج ًٖ بصاعة وحكُٛل ونُاهت  بالياٞت بلىلامال٥ والخإححر في إلاًجاعاث الىاججت ًٖ اؾدثماع ال٣ٗاعاث الخجاٍع

ت. زال٫ الٗام  دت بصاعة لامالإلا  ونلذم، 2116املباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع ا٫ 146 بلى ٥ والخإححرًغاصاث الىاججت ًٖ قٍغ ملُىن ٍع

ى ما ًمثل  ا٫ ؾٗىصي جمثل وؿبت  136 م٣ابلمً بًغاصاث الكغ٦ت  : 7,81ؾٗىصي َو مً بًغاصاث الكغ٦ت في ٖام  : 6,15ملُىن ٍع

 م. 2115

ت ألاوؽطت  3-3 الاظدثماٍس

ت في الضزل الىاجج ًٖ الاؾدثماعاث الاؾتراجُجُت في الكغ٧اث  جخمثل التي جغي بصاعة الكغ٦ت ؤنها م٨ملت و بًغاصاث لاوكُت الاؾدثماٍع

ت. وزال٫ الٗام  ٍغ غي ٖلى نافي ؤعباح الكغ٦ت لم ٨ًً لهظٍ لاوكُت الا  ،م2116لٗملُاث صاع لاع٧ان الخٍُى ت ؤي جإزحر حَى ؾدثماٍع

 نافي الغبذ إلاحمالي للكغ٦ت. مً :  5,13 بلٛذي لاعباح مً َظٍ الكغ٧اث املؿدثمغ ٞيها الكغ٦ت ف خُث ؤن خهت

ت ؤزغي مازغة ٖلى الضزل الهافي للكغ٦ت زال٫ ٖام  ال ًىحض ٍغ ٖام  زال٫ الكغ٦ت خ٣٣ذ . وم٘ طل٪، ٣ٞضم2116ٖىانغ حَى

 ٖلى الىصاج٘ إلاؾالمُت طاث لاحل ال٣هحرم 2116
ً
ا٫ ملُىن  1,1بلٛذ  ؤعباخا  مً نافي الضزل. : 1,3ما وؿبخه  ومثلذ ٍع

 

4 اىصػودي اىػلاري اىلطاع غيى غاٌة ُظرة 

1-4 الععىدي كخصادالا 

م بلى اجساطَا املىحى الخىؾعي الظي اهخهجخه اململ٨ت، بِىما جٓل مخماقُت في الى٢ذ هٟؿه 2117الؿٗىصًت للؿىت املالُت  ىاػهتحكحر امل

ني ) م. و٢ض ػاصث الضولت إلاهٟا١ في َظٍ املحزاهُت 2121( للىنى٫ بلى محزاهُت مخىاػهت بدلى٫ ٖام NTPم٘ ؤَضاٝ بغهامج الخدى٫ الَى

ا٫ ؾٗىصيملُاع  891: لُهل بلى 6بيؿبت  ا٫ ؾٗىصيملُاع  841م التي قهضث بهٟا١ 2116م٣ابل محزاهُت  ٍع ، مما ٌُٗض الخإ٦ُض ٖلى ٍع

ني. وفي خحن جبلٜ ال ا٫ ؾٗىصيملُاع  692ٗىاثض املخى٢ٗت التزام الضولت بضٖم الا٢خهاص الَى ملُاع  198 ، ؾ٩ُىن َىا٥ عجؼ ٢ضٍع ٍع

ا٫ ؾٗىصي ج مً الخلى٫ ؾىاء بسخب الىصاج٘ الخ٩ىمُت ؤو باالؾخٟاصة مً ؤؾىا١  ٍع ٤ اؾخسضام مٍؼ له ًٖ ٍَغ ؾِؿخمغ جمٍى

ا٫ ؾٗىصيملُاع  212م بما ًهل بلى2117محزاهُت  الؿىضاث الضولُت واملخلُت. و٢ض ٢ضعث الخ٩ىمت إلاًغاصاث ٚحر الىُُٟت في ، مما ٍع

ت وبيؿبت 2116ًٖ محزاهُت ٖام  : 17,8ًض٫ ٖلى همى ٢ىي بيؿبت   ًٖ املحزاهُت الٟٗلُت لىٟـ الٗام. : 6,5م الخ٣ضًٍغ

اث إلاهٟا١ الخ٩ىمي بيؿبت  اًت الصخُت ٖلى عؤؽ ؤولٍى ٓل الخٗلُم والٖغ محزاهُت الٗام الجضًض  مً بحمالي إلاهٟا١. ٦ما جغنض : 36ٍو

اصة إلاهٟا١ في البيُت الخدخُت والخ٨ىىلىحُا والخضماث واملغا٤ٞ الٗامت. ومً املخى٢٘ جُب٤ُ الٗضًض مً الؿُاؾاث املالُت  مسههاث لٍؼ

ض مً الضٖم ال٢خهاص مؼصَغ جى٨ٗـ ؤزاٍع بىيىح في ٧اٞت ال٣ُاٖاث زال٫ الؿىىاث ال٣لُ  لت امل٣بلت.الخىؾُٗت في اململ٨ت لخ٣ضًم املٍؼ
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2-4 الععىدي العلاس لعىق  الشاهً الىطع 

البُتهم مً  ٗت والخض٤ٞ املؿخمغ للٗمالت الىاٞضة واهسٟاى حجم ٞئت بن جؼاًض ٖضص الؿ٩ان ٚو غ الٗمغاوي الؿَغ الكباب وخغ٦ت الخٍُى

 لاؾغة مً بحن الٗىامل الغثِؿُت التي ج٣ىص الُلب ٖلى ال٣ٗاعاث في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

 
 (املصذس: الهُئت العامت لإلخصاء، اململىت العشبُت الععىدًت)                        

 

الوة اث  اململ٨تسجلذ  طل٪، ٖلى ٖو  مً ؤصوى مؿخٍى
ً
 املىاػ٫  جمل٪ وؿبت ؤن بلى إلاخهاثُاث وحكحر. الٗالم في املىاػ٫  جمل٪ وؿبواخضا

 :.71 البالٜو  الٗالمي املٗض٫م٣ابل  اململ٨ت في: 47 هي

لى م ٖو   مل٨تامل جىاحه ،التي جخمخ٘ بها البالص الهاثلت الىُُٟت الثروة مً الٚغ
ً
 امخال٥ الكابت لاؾغ مٗٓم ال حؿخُُ٘و  في املؿا٦ً ه٣ها

لألؾباب جخٗل٤ ب مىاػلهم  ًٖ جلبُت الظيو  الخمٍى
ً
 .لؿ٩انل املخىامُت خخُاحاثالا  ٌعجؼ صاثما

حر( MOH) إلاؾـــ٩ان وػاعة اٖتزمــذل٣ــض    وؿــبت وعٞـــ٘ ملىاَىيهــا، م٣ٗىلـــت بإؾــٗاع الؿـــ٨ً جــٞى
ً
جُا  :75 بلـــىجملـــ٪ الؿــٗىصًحن للمىـــاػ٫ جــضٍع

ذوفــي ؾــبُل طلــ٪، زــال٫ الخمـــ ؾــىىاث ال٣اصمــت  ي الؿــب٘ بلــى مــض ٖلــى وخــضة ؾــ٨ىُت ملُــىن  1,5 ؿــلُملد جىُٟــظ زُــت فــي ىػاعةالــ قــٖغ

ُما. ال٣اصمت ؾىىاثالثمان   :اململ٨ت في الؿ٨ً ؤػمت ملٗالجتؾ٩ان إلا  وػاعةجبىتها  التي الغثِؿُت املباصعاث ًلي ٞو

  حر  121ؾِخم حؿلُم ً املخخملحن زال٫ زـالر ؾـىىاث، وطلـ٪ يـمً بغهـامج إلاؾـ٩ان لخـٞى  281ؤل٠ مىخج ؾ٨ني بلى املكتًر

ؤلـــ٠ وخـــضة ؾـــ٨ىُت فـــي ٧اٞـــت ؤهدـــاء اململ٨ت.وؾـــِخم جىُٟـــظ املكـــغوٕ الـــظي ؤَلـــ٤ ٖلُـــه اؾـــم  ؾـــ٨ني  بالخٗـــاون مـــ٘ ال٣ُـــإ 

ــل  الخــام ــت وقــغ٧اث الخمٍى ــت ونــىضو١ الخىمُــت ال٣ٗاٍع ــل ال٣ٗــاعي باالقــترا٥ مــ٘ البىــى٥ الخجاٍع وبــضٖم مــً بغهــامج الخٍى

ًــم املكــغوٕ  ــا٫. و٢ــا٫ 119,5ُٞــه بلــى  ؤلــ٠ ٢ُٗــت ؤعى وجهــل بحمــالي الاؾــدثماعاث 75ال٣ٗــاعي لازــغي. ٍو وػٍــغ  ملُــاع ٍع

ـــه  ــا٫ بلـــى ا٢خهــاص اململ٨ـــت.  وؤيــاٝ الـــىػٍغ 562إلاؾــ٩ان بهـــه مــً املخى٢ـــ٘ ؤن ًًــ٠ُ املكـــغوٕ مــا مجمٖى ؤن لازـــغ   ملُـــاع ٍع

ا٫ و٢ض ًسل٤  433باقغ لبرهامج ؾ٨ني ٢ض ًهل بلى املٚحر الا٢خهاصي املباقغ و  ُٟت 36ملُاع ٍع  .ؤل٠ ْو
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 ني َغح ٢غوى ؾ٨ىُت ملؿخد٣ي الضٖم الؿ٨ني الظًً ازخاعوا مىخج ة ػاع الى حٗتزم  ،2121 يمً بغهامج الخدى٫ الَى

ض ٖضصَم ٖلى  ؤل٠ ؤؾغة، بالكغا٦ت م٘  611ال٣غى ال٣ٗاعي يمً زُاعاث الضٖم الؿ٨ني للمؿخد٣حن الظًً ًٍؼ

٤ وي٘ املؿخد٤ الاثخماويالبىى٥ الؿٗىصًت، وآلُت حضًضة في جدضًض وؿب املغابدت ٖلى ال٣غى، جخدملها ال  .ىػاعة ٞو

بلٜ ٖضص ال٣ ؤل٠ ٢غى ٣ٖاعي حضًض بالكغا٦ت م٘ البىى٥ املخلُت.  131 م(2117) الٗامزال٫ غوى املخى٢٘ َغخها ٍو

٘ ماقغ وؿبت الخمل٪ لألؾغ الؿٗىصًت مً  ؾىىاث ال٣اصمت،  ٖلى مضي الثالر : 52بلى  : 47وتهضٝ وػاعة إلاؾ٩ان بلى ٞع

ل ؾ٨ني مً لاؾغ املضعحت في مؿاعاثبياٞت بلى ماقغ  ٘ وؿبخه مً  لاؾغ الخانلت ٖلى جمٍى بلى  :1الخمل٪، الظي ؾتٞر

41  :. 

ني وػاعة إلاؾ٩انؤَضاٝ ًىضح  ضو٫ الخاليالج وماقغاث لاصاء التي ؾِخم مً زاللها ، 2121  للممل٨ت   يمً بغهامج الخدى٫ الَى

 :٢ُاؽ مضي جد٤ُ٣ جل٪ لاَضاٝ

 مؤؼش ألاداء الهذف الاظتراجُجي
خط 

 ألاظاط

املعتهذف 

1010 

معُاس 

 إكلُمي

معُاس 

 عالمي

العلاسي وسفع جدعين أداء اللطاع 

 معاهمخه في الىاجج املحلي

 :  21 :  13 : 11 :  5  وؿبت مؿاَمت ال٣ُإ ال٣ٗاعي في الىاجج املخلي

 :  11 :  6 : 7 : 4 وؿبت الىمى الؿىىي لل٣ُإ ال٣ٗاعي 

 ٘ خماص وبنضاع جغازُو مكاَع مخىؾِ الى٢ذ املُلىب اٖل

غ ال٣ٗاعي الؿ٨ني  الخٍُى
 ًىم 26 ًىم 44 ًىم 61 ًىم 731

جدفيز املعشوض العلاسي وسفع 

إلاهخاجُت لخىفير مىخجاث ظىىُت 

 بالععش والجىدة املىاظبت

 م٨غع مخىؾِ ؾٗغ الىخضة بلى بحمالي

 صزل الٟغص الؿىىي 
 مغة 3 مغة 6.7 مغة 5 مغة 11

 وؿبت الىخضاث الؿ٨ىُت املىٟظة مً ٢بل

غ ال٣ٗاعي املٗخمضة  قغ٧اث الخٍُى
 ال ًىُب٤ ال ًىُب٤ :  31 :  11

ا في الؿى١)قاٚغة ؤو  حَر وؿبت الىخضاث الؿ٨ىُت التي جم جٞى

 حضًضة( الى ٖضص مؿخد٣ي الضٖم
 ال ًىُب٤ ال ًىُب٤ :  51 :  11

جمىين املىاطىين مً الحصٌى على 

ل ظىني مىاظب  جمٍى

 :  64  :  48 :  52 :  47 وؿبت الخمل٪ لاؾغ الؿٗىصًت

ل ال٣ٗاعي مً الىاجج  :  75 :  16 :  15 :  8 املخلي )ٚحر الىُٟي( وؿبت الخمٍى

ل ؾ٨ني مً لاؾغ املضعحت في  وؿبت لاؾغ الخانلت ٖلى جمٍى

 مؿاعاث الخمل٪
 ال ًىُب٤ ال ًىُب٤ :  41 :  1

وؿبت لاؾغ الخانلت ٖلى صٖم ؾ٨ني لخإَُلهم للخهى٫ ٖلى 

ل ؾ٨ني  جمٍى
 ال ًىُب٤ ال ًىُب٤ :  61 :  1

ل ؾ٨نيمخىؾِ مضة   ال ًىُب٤ ال ًىُب٤ ؾىت 5 ؾىت 15 الاهخٓاع للخهى٫ ٖلى جمٍى

 (1010بشهامج الخدىٌ الىطني املصذس: )

  ه 2116و٢ٗذ الىػاعة في ماًى حن لبىاء ما مجمٖى  مً املُىعًٍ ال٣ٗاٍع
ً
 (56,199)م اجٟا٢ُاث حٗاون م٘ ؤخض ٖكغ مُىعا

اى وم٨ت امل٨غمت وخاثل وجبى٥ واملى٣ُت الكغ٢ُت.  وخضة ؾ٨ىُت في مداٞٓاث الٍغ

 الجضًضة ( 66,111)مكغوٖا جًم ( 67) حٗمل الىػاعة خالُا ٖلى ٘ وخضة ؾ٨ىُت ٢ُض إلاوكاء، في خحن جًم املكاَع

 وخضة ؾ٨ىُت ٢ُض الخهمُم.( 162,111)
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 غ ؾ٨ىُت وخضة ؤل٠  (111) لبىاء الهحن في هِىٛكُا مى٣ُت خ٩ىمت م٘ جٟاَم مظ٦غة ٖلى الخى٢ُ٘ جم  ياخُت وجٍُى

٘ في لخٗاون مً ؤحل ا لخجاعةل الهُني ىػٍغال هاثب م٘ آزغ مبضجي اجٟا١ جى٢ُ٘ جم٦ما . لاخؿاء في لانٟغ  إلاؾ٩ان مكاَع

غ الجىىبُتفي ٧ىعٍا  البىاء قغ٧اث م٘ جٟاَم مظ٦غةو٢ٗذ اململ٨ت  ،م2116 ماعؽ فيو. لازغي   وخضةؤل٠  (111) لخٍُى

اى قما٫ ؾ٨ىُت  .ٖلى مضي ٖكغ ؾىىاث الٍغ

  غ ال٣ٗاعي في البالص. و٢ض 2118/م2117جسُِ الىػاعة لنضاع ن٩ى٥ بؾالمُت في الٗام ٘ الخٍُى ل مكاَع م مً ؤحل جمٍى

بتهَغ١ ٖضص مً البىى٥ الاؾدثماع  في بنضاع اله٩ى٥ إلاؾالمُت وجىع٤ٍ مدٟٓت نىضو١  مٍت باب الىػاعة للخٗبحر ًٖ ٚع

 ٢اثمت
ً
ت، خُث ًىحض لضي نىضو١ الخىمُت ال٣ٗاعي ٢غويا ا٫ ؾٗىصيملُاع  (149)ب٣ُمت  للمىاَىحن الخىمُت ال٣ٗاٍع  ٍع

 .م2115بنهاًت ٖام 

 
 (املصذس: مىكع صىذوق الخىمُت العلاسي )       

 

 
 (الععىديمؤظعت الىلذ العشبي املصذس: )       
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غ ال٣ٗاعي وبالياٞت بلى ما ؾب٤، وفي بَاع حهىصَا لخدٟح اصة خضوص ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  ،ز الىمى في مجا٫ الخٍُى جضعؽ وػاعة إلاؾ٩ان ٍػ

خماص مسُُاث ا حر هٓام الىاٞظة الىاخضة اٖل توجٞى غ وجغزُو البُ٘ ٖلى الخاَع ٪ الىخضاث يهضٝ لخٟوالظي  لخٍُى
ّ
ٌ ج٩ال٠ُ جمل

ت غ و ، ال٣ٗاٍع تجدٟحز عوح املىاٞؿت بحن املُىعًٍبياٞت بلى جٍُى ٘ ال٣ٗاٍع اصة املٗغوى مً زال٫ جىمُت املكاَع  .، وإلاؾهام في ٍػ

3-4  هظمت الشهً العلاسي والخؤزير املخىكعاث أمعخجذ 

ُٗت املخخهت بخٗضًل هٓ اصة وؿبت جمل٪ املىاػ٫ بحن املىاَىحن، ٢امذ الجهت الدكَغ ً ال٣ٗاعي لٍؼ زٌٟ الخض لاصوى  خُث جم ام الَغ

 :.31: مً ٢ُمت املؿ٨ً م٣اعهت باليؿبت الؿاب٣ت والبالٛت 15للضٞٗت امل٣ضمت لخهل بلى 

ت ملاؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي )ؾاما( لكهغ ؤ٦خىبغ  غ اليكغة إلاخهاثُت الكهٍغ   ،م2116و٢ض ؤْهغ ج٣ٍغ
ً
 صخُا

ً
في وؿب  همىا

ت للكغ٧اث بلٜ   : 4م٣اعهت بيؿبت  ،م وختى الغب٘ الثالث مً هٟـ الٗام2116٘ الثاوي لٗام : مً الغب11الخهى٫ ٖلى ٢غوى ٣ٖاٍع

اصة مٗخضلت بيؿبت  ت ل٣ُإ الخجؼثت ٢ض ؤْهغث ٍػ  : ٣ِٞ مً الغب٘ الثاوي1لىٟـ الٟترة مً الٗام الؿاب٤، وبن ٧اهذ ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ً  : 4م وختى الغب٘ الثالث مً هٟـ الٗام م٣اعهت بيؿبت 2116لٗام  ٗىص طل٪ بلى جى٢ٗاث املكتًر لىٟـ الٟترة مً الٗام الؿاب٤، َو

 بالخباَا الخانل في الا٢خهاص.
ً
ت  باهسٟاى لاؾٗاع مضٖٞى

ً ال٣ٗاعي املِؿغ  الظي يهضٝ   ٖلى بحغاءاث  الَغ
َ
م مً الىمى املٗخض٫ في ٢غوى الخجؼثت، ٣ٞض وا٤ٞ مجلـ الىػعاء مازغا لى الٚغ ٖو

اصة جمل٪ املىاػ٫ و  ً ال٣ٗاعي هخاج جًاٞغ الجهىص بحن وػاعة بلى ٍػ الاؾدثماع في ال٣ُإ ال٣ٗاعي. وحٗض َظٍ الؿُاؾت الجضًضة للَغ

ً ال٣ٗاعي، جُلب  ض مً ٖملُاث الَغ إلاؾ٩ان ووػاعة املالُت وماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي )ؾاما(. ومً ؤحل جِؿحر اهُال١ املٍؼ

ت في خا٫ جسل٠ امل٣ترى ًٖ 15املالُت لخُُٛت الىٓام الجضًض بنضاع يمان مالي مً ٢بل وػاعة  : مً ال٣ُمت إلاحمالُت للىخضة ال٣ٗاٍع

٘ وػاعة إلاؾ٩ان  بؾ٩ان . وتهضٝ ؾُاؾت ؿضاصال . وؾِخم جُب٤ُ َظٍ الًماهاث املالُت ٖلى وحه الخدضًض ٖلى املؿخُٟضًً مً مكاَع

ً ال٣ٗاعي املِؿغ بلى الخىؾ٘ في ال٣ُإ ال٣ٗاعي مً زال٫ لا   ؾالُب الخالُت:الَغ

٘ وؿبت جمل٪ الؿٗىصًحن للمىاػ٫ في الى٢ذ الخالي والتي جبلٜ  أوال، ً ال٣ٗاعي الجضًض في ٞع  : لخهل بلى47ؾِؿاَم هٓام الَغ

ني. م2121: بدلى٫ ٖام 52 د٤٣ مٗضالث جمل٪ املىاػ٫ التي جخماش ى م٘ بغهامج الخدى٫ الَى  مما ٌؿهل الُلب ٍو

ً ال زاهُا، ٣ٗاعي املِؿغ البىى٥ ٖلى جىحُه اؾدثماعاث بياُٞت في ٢ُإ إلاؾ٩ان بؿبب ج٣اؾم ؾٝى ٌصج٘ هٓام الَغ

 املخاَغ بك٩ل حؼجي م٘ وػاعة املالُت.

غ ال٣ٗاعي مً ؤحل زالثا، ض مً الجهض في وكاَاث الخٍُى ً ال٣ٗاعي، ٞؿِبظ٫ املُىعًٍ املٍؼ اصة ٖملُاث الَغ جلبُت  هدُجت لٍؼ

 الُلب املتزاًض.

ب٤، مً املخى٢٘ ؤن حٗالج الغؾىم ٖلى لاعاض ي البًُاء، وامل٣ترح جُب٣ُها ٖلى لاعاض ي املؼوصة بالخضماث في املىا٤َ بالياٞت بلى ما ؾ

غة و  اصة لاعاض ي املخٞى ٤ ٍػ ت، ال٣ًاًا املخٗل٣ت بالٗغى ًٖ ٍَغ غ والتي ٧اهذ قاٚغةالخًٍغ . وؾٝى ٌؿهم مً ٢بل املٗضة للخٍُى

خضا٫ املخى٢٘ في لاؾٗاع بؿبب ً ال٣ٗاعي الجضًضة، في جدٟحز  جضاُٖاث الغؾىم امل٣ترخت ٖلى لاعاض ي البًُاء وجُٟٗل الٖا قغوٍ الَغ

 الُلب ٖلى الىخضاث الؿ٨ىُت ٖلى املضًحن ال٣هحر واملخىؾِ.
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4-4 ساض ي البُظاءالشظىم على ألا  

وجًمىذ املالمذ الهامت ، لبًُاءٟغى الغؾىم ٖلى لاعاض ي اٖلى ٖضص مً اللىاثذ الخانت ب ،م2116وا٤ٞ مجلـ الىػعاء في ًىهُى 

 لهظٍ اللىاثذ ما ًلي:

صازل خضوص الىُا١ الٗمغاوي  حٗٝغ لاعاض ي البًُاء بإنها ٧ل ؤعى ًٞاء مسههت لالؾخسضام الؿ٨ني ؤو الؿ٨ني الخجاعي  .1

 لجمُ٘ املضن في مسخل٠ ؤهداء اململ٨ت.

 :الخالُتحر ؾِخم ٞغى الغؾىم بك٩ل مغخلي ٖلى لاعاض ي التي حؿخىفي املٗاً .2

ض مؿاختها ًٖ ٖكغة آالٝ متر مغب٘ و الىا٢ٗت يمً هُا١ املشخلت ألاولى (ؤ  : جىُب٤ ٖلى لاعاض ي ٚحر املُىعة التي جٍؼ

غ املٗخمض مً ٢بل الىػاعة.  مسُُاث الخٍُى

ض  :في املشخلت الثاهُت  (ب  وحكمل لاعاض ي املُىعة الٗاثضة ملال٪ واخض في مسُِ مٗخمض واخض، ما صام مجمٕى مؿاختها ًٍؼ

 ٖلى ٖكغة آالٝ متر مغب٘. 

ض ٖلى زمؿت  ٗخمض واخض،لاعاض ي املُىعة الٗاثضة ملال٪ واخض في مسُِ م :في املشخلت الثالثت (ج  مجمٕى مؿاختها ًٍؼ

 آالٝ متر مغب٘.

ض ٖلى ٖكغة آالٝ  ال٪ واخض في مضًىت واخضة،لاعاض ي املُىعة الٗاثضة مل :عتاملشخلت الشابوؤزحرا، في   (ص  مجمٕى مؿاختها ًٍؼ

 متر مغب٘. 

ؾخ٩ىن وػاعة إلاؾ٩ان مؿاولت ًٖ جدهُل الغؾىم املؿخد٣ت، وؤي ٚغامت مترجبت ٖلى مسالٟت الىٓام ؤو الالثدت. و٢ض ؾب٤  .3

الن ًٖ ؤن وؿبت الغؾىم ؾخ٩ىن   لاعى.: مً ٢ُمت 2,5إلٖا

 ٘ ض مً مكاَع ؿاٖض ٖلى جدٟحز املٍؼ مً املخى٢٘ ؤن ًاصي َظا الىٓام الجضًض بلى بخضار حُٛحر حظعي في ؾى١ ال٣ٗاعاث في اململ٨ت َو

غ لؿض ٞجىة املؿا٦ً املخههت لظوي الضزل املخىؾِ.  الخٍُى

 لل٣ُ٘ ب٨ُُٟت عص ٞٗل الؿى١ ٖلى وحه الخدضًض
ً
 الجضًض بلى الىخاثج الخالُت: ىٓاماملخى٢٘ ؤن ًاصي ال ، بال ؤنوبِىما ال ًؼا٫ الى٢ذ مب٨غا

 .ا لخجىب ٖبء الغؾىم إلاياُٞت م٣ابل الاخخٟاّ باألعاض ي ٚحر املُىعة َغ  ؾٝى ًبضؤ ٖضص مً ؤصخاب لاعاض ي في جٍُى

  ٌٗاصة جىاٞغ لاعاض ي مً املخى٢٘ ؤن جىسٌٟ ؤؾٗاع  عاييهمؤمال٥ لاعاض ي ببُ٘ ؾ٣ُىم ب لاعاض ي لخجىب الغؾىم. وم٘ ٍػ

 
ً
 .ٌٗاهُه الؿى١ الظي  ؿبب الى٣وب التي ؾب٤ ؤن قهضث اعجٟاٖا

 ٟمجض٢ًُمت لاعى املىس 
ً
غ ؤمغا  ًت ؾخجٗل مً الخٍُى

ً
غ ال٣ٗاعي. ا  مً الىاخُت املالُت، مما ًدٟؼ وكاٍ الخٍُى

  ؾ٨ىُت بياُٞت حؿتهضٝ ٢ُإ إلاؾ٩ان ٘  املِؿغ.ؾدخم٨ً الضولت، مً زال٫ بًغاصاث الغؾىم، مً جىُٟظ مكاَع
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5 اىشرنة غٍو ٍُوذج 

لظا، حؿدثمغ الكغ٦ت مبالٜ مالُت ضخمت في ٧ل  .ى ؤنى٫ وؤعباح الكغ٦تجدبنى قغ٦ت صاع لاع٧ان همىطج ٖمل مغن ٌؿتهضٝ مًاٖٟت هم

 لهظٍ 
ً
ً الكغ٦ت مً جد٤ُ٣ ؤٖلى مٗض٫ لل٣ُمت املًاٞت. وجد٣ُ٣ا ِ

ّ
م٨ الٛاًت، جغ٦ؼ مكغوٕ ٌؿخىفي الجضوي الٟىُت والا٢خهاصًت وٍُ

ت ال٨بر الكغ٦ت ٖلى قغاء لاعاض ي ٚحر ا غ ٞيها ٢ضعاث قغاثُت ٖالُت، وجد٤ُ٣ ٢ُمت مًاٞت با٦خما٫  ي ملُىعة في املغا٦ؼ الخًٍغ التي جخٞى

غ بٗضة مغاخ غ. وجمغ ٖملُاث الخٍُى  لخُىاث ص٣ُ٢ت جًم٧ًل مغخلت مً مغاخل الخٍُى
ً
٣ا اصة ل ٞو  وهي ال٣ُمت املًاٞت في ٧ل مغخلت ٍػ

 ٦ما ًلي:

ش  املىخج املذخالث مشخلت الخطٍى

حر 3  ت.٣اهىهُؤؾـ ازخُاع لاعى والخد٤٣ مً بحغاءاث املل٨ُت ال — لاعى جٞى

 قغاء لاعى. —

 ؾدثماع في لاعى.الا  —

غ م٣ترح اؾدثماع —  .حضوي  صعاؾتزُت الٗمل و  م٘لاعى  ؤو جٍُى

ؤنل ًخمحز بمل٨ُت ٢اهىهُت وبم٩اهُت 

غ مً زال٫   م٣ترححُضة للخٍُى

 ٍتؾدثماع الا  الجضوي 

 جىُٓم املكغوٕ. — لمكغوٕلخسُُِ ال 1

 ؾتراجُجُت وبحغاءاث جىُٟظ املكغوٕ .ا وي٘ —

 ؾتراجُجُت وبحغاءاث بصاعة املكغوٕ.ا وي٘ —

 جسهُو املىاعص. —

  مخ٩امل٩َُل مكغوٕ 
ً
قامال

 ٞاٖلتملىاعص وزُت ٖمل ا جسهُو

غ املى٢٘ 1  الخهمُم والخسُُِ. — جٍُى

 الالػمت.الخهى٫ ٖلى الترازُو  —

 ؤٖما٫ الخٟغ والغصم.تهُئت املى٢٘ بما في طل٪  —

 .وج٣ؿُمها بلى مىا٤َ جسُُِ لاعى —

 ٢ُ٘ ؤعاض ي قبه مُىعة

غ البيُت الخدخُ 4  .اثاملىاص والخ٣ىُ — تجٍُى

 وؤٖما٫ جيؿ٤ُ املى٢٘ املكاة اثغ معن٠ الُغ١ وم —

 املخخلٟت. واملغا٤ٞ قب٩اث الخضماث —

 ٢ُ٘ ؤعاض ي مُىعة بال٩امل

غ 5  الخهمُم. — البيُت الٟى٢ُت جٍُى

 زُت إلاوكاء. —

 .اثاملىاص والخ٣ىُ —

 .ؤٖما٫ الٟدو والازخباع —

ت وخضة ؾ٨ىُت  قبه حاَؼة ؤو ججاٍع

توال ُتغا٤ٞ الؿ٨ىاملحك٨ُل وحُُٛت  — الدكُُب والض٩ًىع  6  .خجاٍع

 .ثُتوال٨هغبا ُتامل٩ُاه٨ُ ٖما٫لا  —

 .الىجاعة ولالىمىُىم ؤٖما٫ —

 الضَان.البالٍ و جغ٦ُب ؤٖما٫ اللُاؾت و  —

 ؤٖما٫ الض٩ًىع الضازلُت والخاعحُت. —

ت ؤووخضة ؾ٨ىُت  مىجؼة  ججاٍع

 وحاَؼة لإلًجاع ؤو البُ٘

ؤو     زضماث ما بٗض البُ٘ 7

 الخإححر 

 نُاهت مجاهُت ملضة ٖام. —

 ؤٖىام. 11يمان ٖلى اله٩ُل إلاوكاجي ملضة  —

ت جؼوٍض الٗمالء بمسُُاث الىخضاث الؿ٨ىُت — التي جىضح ٧اٞت  ؤو الخجاٍع

والهُاهت الٗالحُت بن صٖذ  الى٢اثُتالخجهحزاث للدؿهُل مً ٖملُاث الهُاهت 

 الًغوعة.

 ال٣ُام بإٖما٫ املسح املُضاوي الضوعي للى٢ىٝ ٖلى مضي عيا الٗمُل. —

ت مًمىهت  وخضة ؾ٨ىُت ؤو ججاٍع

الُت  الجىصة ٖو
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ٟها  التيؾتراجُجُاث الا  جخٛحر وٞـ٤ ْـغوٝ الؿـى١ ومدـضصاث ٦ٟـاءة الاؾـدثماع و  زـغهمـىطج الٗمـل مـً مكـغوٕ   خُبُـ٤ لصاع لاع٧ان جْى

ت ومالُت. التي  ىهبحٗخمض بضوعَا ٖلى ٖىامل احخماُٖت وا٢خهاصًت وججاٍع ـؼ مىعاصَـا مـً حـجغ٦ ٍو زـالر قـغاثذ  زـال٫ز الكـغ٦ت ٖلـى حٍٗؼ

 :وهي لألٖما٫

غ وبُ٘ لاعاض ي (1)  .جٍُى

غ  (2) ت وبُ٘جٍُى   .املباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع

(3) ً ت للخإححر ج٩ٍى  .مدٟٓت ؤنى٫ اؾدثماٍع

ت باململ٨ت مً زال٫ بْهاع ال٣ضعة ٖلى جبني ؤفي عئٍت الكغ٦ت  ج٨مًو  ٘ ملخخل٠ الثمتم مىاهجن ج٩ىن ؤًٞل مؼوص للخلى٫ ال٣ٗاٍع . املكاَع

غ لاعاضــ ي وبوكــاء ٖــضص مدــضوص مــً املؿــا٦ً، ومــً زــم بُــ٘ املؿــا٦ً  ةنهــاٞلــظا،  ٘ بخُــٍى  و لألٞــغاص. ج٣ــىم فــي بٗــٌ املكــاَع
ً
 ج٣ــىم ٢ــض ،ؤخُاهــا

ً ونــٛاع املُــىعٍحن، ببالكـغ٦ت  غلــى جبالــظي ًــاصي  لامــغُــ٘ لاعاضــ ي املُــىعة ؤو قــبت املُــىعة للكــغ٧اث واملؿــدثمٍغ  بال٩امــلاملكــغوٕ  ُــٍى

ـــت لا  غ الخًــــغي  مــــىهج فــــي بٗـــٌ لاخُـــانجيـــخهج الكـــغ٦ت  ٢ــــض وباملثـــل،زـــغي بجاهــــب املكـــغوٕ. وجىمُـــت اؾـــدثماعاث الكــــغ٦ت ال٣ٗاٍع الخُـــٍى

ــــت  ــــغاى  يــــمًالكــــامل ومــــً زــــم جبُــــ٘ املؿــــا٦ً لألٞــــغاص وجدــــخٟٔ بــــبٌٗ ال٣ٗــــاعاث الؿــــ٨ىُت والخجاٍع ت أٚل مدٟٓــــت لانــــى٫ الاؾــــدثماٍع

 الخإححر. 

 ،
ً
التي تر٦حز ٖلى ب٢امت املجمٗاث الؿ٨ىُت ال٨بحرة ال خى٫ ؤنها جخمدىع  فيصاع لاع٧ان  كغ٦تًم٨ىىا جلخُو املحزة الخىاٞؿُت لوبحماال

غ لا٣ُٞت والغؤؾُت ال ٗٓمح  :٦ما ًلي٣ُمت املًاٞت زال٫ مغاخل الخٍُى

ش ألافلي  1-5 الخطٍى

ش  الخدخُت البيُت جطٍى

 ت في  مىا٤َ ٖالُت الُلب ؤؾتهضاٝ ا ٘ ٣ٖاٍع غ  ؤو الخهى٫ ٖلى خ٤والاؾخدىاط ٖليها عاض ي مكاَع عاض ي مً زال٫ لا جٍُى

غ.الو  صاعةإلا ٣ٖىص   خٍُى

  غ ذ الىٓامُـــت واملٟهـــلت الض٣ُ٢ـــت الخهـــامُمفـــي طلـــ٪  مؿـــخسضمحنبٖـــضاص زُـــِ الخُـــٍى ، والخهـــى٫ ٖلـــى املىا٣ٞـــاث والخهـــاٍع

 الالػمت.

 الخدخُت الغثِؿت. ىقب٩اث البن بوكاء 

  ً  ٣ُمت.المً ؤحل حُٗٓم  للٗملالؿعي لدك٨ُل جدالٟاث اؾتراجُجُت م٘ املُىعًٍ آلازٍغ

  و آلا لمُىعًٍ لبُ٘ لاعاض ي ً ً و ازٍغ  ٨حن.ملؿتهلاملؿدثمٍغ

ش   2-5 الشأس يالخطٍى

  غ وبىاء مكغوٖاث ٦بري جخجاوػ في ؤَمُتها الخهى٫ ٖلى بًغاصاث مباقغة بلى الخإزحر بك٩ل ٦بحر ٖلى ال٣ُمت في جٍُى

 .هااملجخمٗاث املخُُت ب

 جدىٕى ٘ ٘: )ؤ( بحن ماصاع لاع٧ان  قغ٦تال٨بري التي جُىعَا  املكاَع ضخ الؿُىلت  بهضٝللبُ٘ )وخضاث ؾ٨ىُت(  مكاَع

ت، ومجمٗاث ؾ٨ىُت لإلًجاع( والتي بمجغص ا٦خما٫  املؿخسضمت في ج٣لُل املخاَغ، ؤو )ب( ؤنى٫ حكُٛلُت )مؿاخاث ججاٍع

 .ها والخهى٫ ٖلى ٖىاثض مً الخإححردى٫ بلى بصاعة لامال٥ والخإححر لدكُٛلخها جئبىا
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6  شجراثٌخٌةاال 

  ٌ 1-6 اظتراجُجُت الخىىع باألصى

م مً  ، ة التي حؿىص ال٣ُإ ال٣ٗاعي الخ٣لباث لازحر ٖلى الٚغ

صاع لاع٧ان ملتزمت بإَضاٞها الاؾتراجُجُت املخمثلت في  جٓل

غ املجخمٗاث املخ٩املت واملؿا٦ً ومغا٦ؼ الدؿى١  جٍُى

ما٫و   مً في الىمى آلازظةالتي جسضم الُب٣ت الىؾُى  لٖا

 املجخم٘ الؿٗىصي. 

غ جل٪  ٖلى ٢ضعاجىا الٗالُت ٖلى التر٦حز وبًٟل جٍُى

بإصاء  هاجخت بإٖما٫ ال٣ُام٣ٞض جم٨ىىا مً  ،املجخمٗاث

وؾمٗت َُبت في الؿى١  ٢ىي ومغ٦ؼ مالي  حكُٛلي ٖا٫  

 الؿٗىصي.

غ املجخمٗاث الٗمغاهُت ال٨بحرة املخ٩املت  ؤجاح  تٟغنالجٍُى

غ  الؾخمغاع ت الثالزت في مجا٫ الخٍُى همى وكاَاجىا الخجاٍع

غ لاعاض ي ال٣ٗاع  غ الؿ٨ي وهي جٍُى ني والخجاعي والخٍُى

طاث الهلت  الكغ٧اث فيوبصاعة لامال٥ والخإححر والاؾدثماع 

  باملجا٫ ال٣ٗاعي.

وجدؿحن  والخ٣لباثٍخمثل َضٞىا في زٌٟ املخاَغ و 

٤ الاؾخمغاع في  ٘  ؾُاؾتالغبدُت وإلاًغاصاث ًٖ ٍَغ جىَى

الضزل.  مهاصعمهاصع الضزل وإلاًغاصاث مً مسخل٠ 

اصةوٗمل ٖلى  ؾٝىو  ت مً زال٫  بًغاصاث ٍػ ؤٖمالىا الخجاٍع

غ لاعاض ي ٦غاٞض عثِس  خماص ٖلى وكاٍ جٍُى  يزٌٟ الٖا

وػٍاصة الاؾدثماع في لانى٫ املضعة للضزل والاؾخٟاصة مً 

ت ؤ٦ثر يمً  الٟغم املخاخت لبىاء وخضاث ؾ٨ىُت وججاٍع

ت للكغ٦ت. ٍغ  الخُِ الخٍُى

 

 

 

ج ٌ  مٍض  م1007 في ألاصى

 

 

ج  م1036 فيألاصٌى  مٍض

إداسة ألامالن 

 %2والخؤجير   

ع  مؽاَس

ظىىُت 

ت   وججاٍس

17% 

ش أساض ي  جطٍى

81% 

إداسة ألامالن 

 والخؤجير

 17% 

ع  مؽاَس

ظىىُت 

ت   وججاٍس

16% 

ش أساض ي  جطٍى

67% 
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2-6 مخضون أساض ي مخىىع في اململىت 

 مً لاعاض ي طاث لاع٧ان صاعجمل٪ 
ً
ٖلى  وحٗمل ،اململ٨ت في الغثِؿُت الىمى ىا٤َم في تالاؾتراجُجُ واملىا٢٘ ٗالُتال جىصةال مسؼوها

غ زال٫ مً غ الكغ٦ت في لاعاض ي التي جمل٨ها٦ما حؿدثم ،لظل٪ تالٟغن ؾىدذ ٖلى لاعاض ي ٧لما الاؾخدىاط لها،  الخدخُت ىالبن جٍُى

ؼوطل٪ مً ؤحل   الؿى١، ْغوٝ جخدؿً ٖىضما املؿخ٣بل في ٟغم٢خىام الال حُض ىي٘م في هٟؿها لاع٧ان صاعوجً٘ . تها٢ُم حٍٗؼ

 املحزاهُت ُتاهًباَٖلى  ٟاّخلل ٞٗا٫ بك٩ل الى٣ضي الخض٤ٞ بصاعةو  املمحزة لاعاض ي قغاءاملؿخمغ ما بحن  الخىاػن  بخد٤ُ٣ وجلتزم

 املؿخ٣بلُت الىاحب ؾضاصَا. اله٩ى٥ لؿضاصالخسُُِ و  الٗمىمُت

 لألع باجٖٗلى لاعجح  لاع٧ان صاع ٓلؾخ 
ً
ل مؿاخاا مسُُاث ٖلى  خهبذل املُىعة لاعاض ي مً متزاًضة ثاض ي وؾخضٞ٘ في اججاٍ جدٍى

ت ٣اعاث الخاَع بت )الٗىاثض وحني ؤعباح ما ٢بل  مً الؾخٟاصةبا للكغ٦ت ٌؿمذمما  لإلًجاع ٖو  .(EBITDAالٟىاثض والًٍغ

ت في عملُت همى الؽشهت  ش العىني والخجاسي ًمثل حجش الضاٍو 3-6 الخطٍى

 املجخمعاث العمشاهُت املخياملت 6-1-3

غ  ًٖ الىاججت الخىمُت ٞغممً  الاؾخٟاصةصاع لاع٧ان  حؿتهضٝ ت ؾ٨ىُت ؤنى٫  وبىاء املخ٩املت الٗمغاهُت املجخمٗاثجٍُى  بجىصة وججاٍع

  .البُ٘ بٛغى ٖالُت

 ص زههذ ضولتال ويٗتها التي الاؾتراجُجُت الخُت نالجضًغ بالظ٦غ، ؤ
ً
  ٖما

ً
ض الؿماح زال٫ مً ال٣ٗاعاث ل٣ُإ ٦بحرا  مً بمٍؼ

ل الًماهاث ٘ في املُىعًٍ م٘ ؤًٞل حٗاون و  ؤؾٕغ مىا٣ٞت صوعاثالخُت للخهى٫ ٖلى  وحؿعى املىاػ٫، ملكتري  والخمٍى  إلاؾ٩ان، مكاَع

غ في اململ٨ت َمىخاثٌؿحر بالخىاػي م٘  َظا٧ل و  اصتها ل٣ُإ الخٍُى  .صاع لاع٧ان ملىانلت ٍع

 
ً
ًهٓام ، ٞةن  وو٤ٞ ما ط٦غهاٍ آهٟا ت ٢ض م٨ىا و  ال٣ٗاعي  الَغ  الاؾتراجُجُت الجهىص جىحُه بٖاصة مً لاع٧ان صاعالثدت البُ٘ ٖلى الخاَع

حر ت وال٣ٗاعاث املؿا٦ً لخٞى ما٫ وعحا٫ املخىؾِ الضزل ً طوي كتًرلمل الاؾخسضاماث مخٗضصة الخجاٍع  قمـ مكغوٕؾىاء في  لٖا

اى  في  الٍغ
ً
اامل ؤ٦بر حمان،مكغوٕ ومازغا َغ  حضًضة ٞغم ًٖ البدث ؾىىانل ٦ما .جخمٗاث الٗمغاهُت املخ٩املت التي وٗمل ٖلى جٍُى

غ  .اململ٨تب ال٨بري  املضن في املخ٩املت الؿ٨ىُت املجمٗاث لخٍُى

 املعاهً املِعشة  6-1-1

 مً ٦بحر ٗضصوالتي جً٘ ههب ُٖىيها جلبُت الُلب املتزاًض ل ، م2131حٗض املؿا٦ً املِؿغة مً بحن ؤَم الغ٧اثؼ لاؾاؾُت لغئٍت اململ٨ت 

 ل. املىسٌٟ الضزل طوي  الؿ٩ان
ً
تصاع لاع٧ان  جمخل٪ ،اململ٨ت في لاعاض ي مُىعي ؤ٦بر ٩ىنهاوهٓغا  في لاعاض ي ٢ُ٘ مً مخمحزة مجمٖى

ٗت املضن ا بٗىاًت ٞاث٣ت بدُث جسضم ؤٚالتي  الىمى ؾَغ  صٖمللٛاًت ًم٨نها مً  حُض ىي٘ب غاى الؿ٨ً املِؿغ، ٦ما ؤنها جخمخ٘جم ازخُاَع

  املِؿغ الؿ٨ً ٩ُىن وبىاًء ٖلُه، ؾ. املِؿغ إلاؾ٩ان مك٩لت خل بلى الغامُت حهىصَا في إلاؾ٩ان وػاعة
ً
  ٖىهغا

ً
في ٖغوى  ؤؾاؾُا

٤ ،املؿخ٣بل في لاع٧ان صاعمىخجاث   مً ة٦بحر ٦مُت  والتي اخخىث ،م2116 ٖام زال٫ ؾ٩انإلا  وػاعة بلى امل٣ضمت الٗغوى وطل٪ ٞو

االتي ًم٨ً  الؿ٨ىُت الىخضاث َغ ؾخجابت لضٖىاث الا  لاع٧ان صاع قغ٦ت ؾخىانل وباملثل،. لاع٧ان صاع التي جمل٨ها عاض يلا  ٖلى جٍُى

٘ إلاؾ٩ان املِؿغإلا  وػاعة غ مكاَع  .عاض ي الىػاعةٖلى ؤ اململ٨ت ؤهداء ٧اٞت في ؾ٩ان للمكاع٦ت في جٍُى
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ش 6-1-1  خذماث الخطٍى

ُت وج٣ضًم جهمُم في مجا٫ لاع٧ان صاع إلام٩اهاث الهاثلت التي جخمخ٘ بها شجٗذ غ املخ٩امل ال ٖالُت هٖى ٖلى جىصة مً مسُُاث الخٍُى

غ مجمٗاث ٖمغاهُت َغختها بٌٗ ٞغم ٖضة ٦مىاٞـ ٖلى املكاع٦ت وػاعة و  ؾ٩انإلا  وػاعةمثل  الخ٩ىمُت والهُئاث الىػاعاث لخٍُى

. الؿاب٣ت الؿىىاث زال٫ الخام ال٣ُإ وحهاث مً الٗامت الاؾدثماعاث نىضو١  و الهُئت الٗامت للُحران املضوي و الضٞإ والُحران

غال زضماث ٖلى الُلب وػاص غ  في املباقغة املكاع٦ت ؤو خٍُى ا مً الجهاث  مًؤٖما٫ الخٍُى حَر  مً لالؾخٟاصةمجغص خاحت الضولت ٚو

غاى لاعاض ي ٠ُبلى ج الؿ٨ني ؾخسضامالا  أٚل ا لاع٧ان صاعزبراث  ْى غ جل٪ لصاعة اململ٨ت في الغاثض املُىع  باٖخباَع ٘ الخٍُى  هُابت مكاَع

 .لاعى ؤصخاب ًٖ

 عملُاث إداسة ألاصٌى والخؤجير همى 6-1-4

  ههب ُٖىيها جىمُت ٢اٖضة ؤنى٫ الخإححر ٖلى املضي املخىؾِ للخض مً ج٣لباث الضزل وجدؿحن الغبدُت. و٢ضل٣ض ويٗذ الكغ٦ت 

ت زال٫ ٖام امل٢ُمت  ونلذ ا٫ ؾٗىصي.  3,4م ما ٌؿاوي 2116خٟٓت الخإححًر وخضاث  واؾخمغ َلب الٗمالء ال٨باع ٖلى جإححرملُاع ٍع

ت ؤزغي  اى بالياٞت بلى ؤنى٫ ؾ٨ىُت وججاٍع ت بمضًىت الٍغ حضًضة في ؤمال٥ صاع لاع٧ان بما في طل٪ ؤخض ؤ٦بر مغا٦ؼ الدؿى١ الخجاٍع

اى وم٨ت امل٨غمت واملضًىت املىىعة. وؾٝى جى  غ ؤنى٫ ؾ٨ىُت هانل الكغ٦ت الاؾخٟاصة مً مكغوٖاتبمضن الٍغ ا املخ٩املت في جٍُى

ت لإلًجاع اى. ٦ما ؾدؿعفي مكغوٕ قمـ الٗغوؽ بلى حاهب مج وججاٍع نى٫ بجضًت بلى صٖم مدٟٓت لا  ىم٘ ؾ٨ني في قمـ الٍغ

ت بؾ٩اهُت ت جلبي مٗاًحر الكغ٦ت لالؾدثماع. /بممخل٩اث جإححًر  ججاٍع

4-6 اظدثماساث اظتراجُجُت أخشي جذعم همىرج أعماٌ الؽشهت 

ت  ُم٨ّملـت اث اؾتراجُجُت ؤزغي فـي ؤوكـُتؤ٢ضمذ الكغ٦ت ٖلى اؾدثماع  غ ال٣ٗـاعي، وؾخىانـل إلاصاعة البدـث ٖـً ٞـغم اؾـدثماٍع للخُـٍى

ُت ؤن ج٩ىن طاث حضوي ا٢خهاصًت وحٗؼػ مً ٢ُمت ؤؾهمها في املؿخ٣بل املىٓىع.   ؤزغي قٍغ

ل مخدفظت   5-6 اظتراجُجُت جمٍى

ـــل وجدؿـــحن ٢ـــضعاث الؿـــضاص مـــً ؤحـــل صٖـــم همـــىطج ؤٖمالهـــا وزٟـــٌ م ـــ٘ مهـــاصع الخمٍى ســـاَغ الؿـــُىلت. وؾـــٝى هجخـــذ الكـــغ٦ت فـــي جىَى

ـــل لازـــغي بٛـــغى صٖـــم الخُٛحـــراث الاؾـــتراجُجُت فـــي ؤٖمالهـــا. وفـــي بَـــاع  ـــ٘ مهـــاصع الخمٍى جىانـــل قـــغ٦ت صاع لاع٧ـــان البدـــث ٖـــً ؾـــبل جىَى

٘ ولانى٫ املخههت للخإححر بدُث جدىاؾب والاؾتراجُجُت  ل املكاَع اصة ٖملُاث جمٍى جُلٗاتها املؿخ٣بلُت، ؾٝى حٗمل الكغ٦ت ٖلى ٍػ

لال ٘ مهاصع الضزل، وبالخالي جخمخ٘ الكغ٦ت بمضص اؾخد٣ا١ ٍَى ل ؤ٢ل. تتي عؾمتها لخىَى  لاحل لل٣غوى وج٩لٟت جمٍى

ــا  ،م2117حٗــىص ٖال٢ــت قــغ٦ت صاع لاع٧ــان بؿــى١ الهــ٩ى٥ إلاؾــالمُت بلــى الٗــام  َغ خُــث جلتــزم الكــغ٦ت بالخٟــاّ ٖلــى َــظٍ الٗال٢ــت وجٍُى

 بالخٗامل م٘ ؤؾىا١ الهـ٩ى٥ امل
ً
خلُـت املخاخـت. وجخمحـز قـغ٦ت صاع لاع٧ـان بمؿـخىي مضًىهُـت مٗخـض٫ وحؿـعى لالؾـخمغاع فـي اهتهـاج مؿخ٣بال

ل الخالُت.  اث الخمٍى ل مخدٟٓت وجدؿحن مؿخٍى  زُِ جمٍى

 بخهي٠ُ مىصًؼ ٖىض مؿخىي 
ً
وجلتزم  (A/P)1/بي1ؤًه٦ما جدٓى بخهي٠ُ و٧الت عام ٖىض مؿخىي  (B) 1بي جخمخ٘ صاع لاع٧ان خالُا

 إلاصاعة بالخٟاّ ٖلى ٖال٢اث َُبت م٘ و٧االث الخهي٠ُ الاثخماوي وجخسظ ٧اٞت الخُىاث الالػمت لضٞ٘ لاصاء هدى آٞا١ ؤوؾ٘.
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7 ثطوًر اىػلارات اىصهٌِة واىجخارًة  

ش مجاٌاللطاع الخاص في  ؼشواث أهبر أخذألاسوان،  داس   1-7 في اململىت  وإلاوؽاءاث العلاسي  الخطٍى

غ لاع٧ان صاع قغ٦ت حٗض غ الخام في مجا٫ ال٣ُإ قغ٧اث ؤ٦بر ؤخض ال٣ٗاعي  للخٍُى  الٗغبُت اململ٨ت فيوإلاوكاءاث  ال٣ٗاعي  الخٍُى

اصة الكغ٦ت وجىٟغص. الؿٗىصًت غ الاؾدثماعفي مجا٫  بالٍغ  املجخمٗاثبما في طل٪  ال٣ُاٖاث، حمُ٘ فيال٣ٗاعي في اململ٨ت  والخٍُى

٘املخُِ لها بٗىاًت و  الطخمتالٗمغاهُت  غ مكاَع ت طاث الاؾخسضام املخٗضص  الخٍُى ٘الؿ٨ىُت الخجاٍع غ ججاعة الخجؼثت  ومكاَع جٍُى

 
ً
٘ ًٖ ًٞال غ مكاَع  .املكتر٦ت الخٍُى

2-7 جمان مؽشوع 

 ٖلى املٛمىعةقبه  لاعاض ي مً مغب٘ متر ملُىن  (8,2)مؿاخت املكغوٕ  وجبلٜ. جاعوث زلُج ٢بالت الكغ٢ُت املى٣ُت في املكغوٕ ٣ً٘

 خم اؾخهالخها ؾِ والتيالٗغبي  الخلُج ؾاخل
ً
٣ا شاملال٥  م٘ املبرمت لالجٟا٢ُت ٞو  جلٗب الاجٟا٢ُت َظٍ وبمىحب .م22/4/2114 بخاٍع

غ مضًغ صوع  لاع٧ان صاع قغ٦ت  .لاعى مً(:18,3) وؿبتها خهتن الكغ٦ت جمل٪ ٦ما ؤ للمكغوٕ الخٍُى

 
  

  املكغوٕ ًًم
ً
 متر (411,111) و الؿ٨ني لالؾخسضام مغب٘ مترملُىن  (2,7) مىهزهو  الاؾخسضاماث مخٗضص مخ٩امل ملجخم٘ مسُُا

 لوكاء مغب٘ متر (129,192.95) بلى بالياٞت (وؾ٨ني ججاعي ) املخخلُت لالؾخسضاماث مغب٘ مترملُىن (1,1)و الٟىضقي لالؾخسضام مغب٘

ا والخٗلُمُت والُبُت مل٨خبُت ا لالؾخسضاماث مغب٘ متر(694,323.78)و ججاعي  مجم٘ حَر  .ٚو

  ٗامللمسُِ ال لاولُتمُم ما ٢بل ااؾخ٨ملذ صاع لاع٧ان مغخلت الخه 
ً
٣ا غ ال٣اثمت ٖلى  ؾتراجُجُتال ملكغوٕ حمان ٞو الخٍُى

ما١ . ٦ما اؾخ٨ملذ صعاؾاث GRMC قغ٦ت بها ذصعاؾاث الجضوي الا٢خهاصًت والؿى٢ُت التي ٢ام تلٖا التي ؤقاعث بلى و  البدٍغ

الظي ًم٨ً  لامغمتر ٣ِٞ،  1,1 ٗم٤جدذ مؿخىي املاء ب ج٣٘( : 73ن ٚالبُت مؿاخت لاعى )ؤ جبحنحاطبُت املكغوٕ خُث  مضي
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غ البيُت الخدخُت للمكغوٕ. و   ىا٢كاث م٘امل جىانلذ٣ض ٖلى الجاهب آلازغ، ٞصاع لاع٧ان مً ج٣لُو الخ٩ال٠ُ وحعجُل جٍُى

ت بما ٞيها وػاعة الكئىن البلضًت وال٣غوٍت وؤماهت الضمام للخٍٗغ٠ باملكغوٕ بك٩ل ؤًٞل والاؾخمإ ٗىُامل جهاثال الٗضًض مً

م وبعقاصاتهم. ض مً الخٟانُل م، قهض املخُِ الٗام 2116م وزال٫ ٖا لىحهاث هَٓغ والخدؿِىاث املبضجي بصزا٫ املٍؼ

  والخٗضًالث للؿماح
ً
٘ ٖملُت و باملط ى ٢ضما لى مغخلت بمً ؤحل الاهخ٣ا٫  املٗىُت ٖلى الخهمُم املبضجيمىا٣ٞت الجهاث حؿَغ

غ النهاجي للمسُِ الٗام.  الخٍُى

اض ؼمغ مؽشوع  3-7 الٍش

اى، قمـ مكغوٕ لاع٧ان صاع قغ٦ت جُىع  غ مكغوٖاث ؤ٦بر وؤخض للكغ٦ت املخ٩املت املجخمٗاث مكغوٖاث زاوي الٍغ  في الؿ٨ني الخٍُى

ا  الدجم خُث مً اململ٨ت ُت  في وطل٪ ،ملُىن متر مغب٘ 5بمؿاخت بحمالُت ٢ضَع اى الٗانمت ٚغب قما٫الضٖع ؿتهضٝ. الٍغ  َو

دت املكغوٕ ى١  املخىؾِ الضزل قٍغ خمخ٘ املخىؾِ، ٞو  املكغوٕ ًمىذ الظي لاعى مؿخىي  اعجٟإ املثا٫ ؾبُل ٖلى منهاٖضًضة  بمؼاًا ٍو

ايُت اليكاَاث ملخخل٠ املخههت واملؿاخاث الخًغاء واملؿُداث الٟؿُدت والؿاخاث خىُٟت واصي ٖلى ؾاخغة بَاللت  الٍغ

 . لازغي  الٗامت الخضماث ومغا٤ٞ والث٣اُٞت والاحخماُٖت

 

 

اى مل الٗامخُِ امل ٖخماصال  املٗىُتاث جهاملىا٢كاث م٘ ال خ٣٣ذ  كغوٕ قمـ الٍغ
ً
، خُث خهل امل ج٣ضما

ً
ا الٗام  خُِملخْى

اى صٖمللمكغوٕ ٖلى  غ مضًىت الٍغ م مً طل٪،م. 2115في صٌؿمبر  (ADA) الهُئت الٗلُا لخٍُى بٌٗ لامىع الٗال٣ت  ب٣ُذ وبالٚغ

غ ٢ُض الخٟاوى  .بسهىم بٌٗ ٢ىاٖض الخٍُى
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اى )2116وزال٫ ٖام  غ مضًىت الٍغ ، ٢امذ قغ٦ت صاع لاع٧ان بخُٗحن قغ٦ت جهمُم ADA) م، وبىاء ٖلى جىنُت الهُئت الٗلُا لخٍُى

ت ٖاملُت مخسههت ) ملغاحٗت املخُِ الٗام وبصزا٫ بٌٗ الخٗضًالث مً ؤحل بنهاء لامىع الٗال٣ت واملخٗل٣ت AS+P) اؾدكاٍع

، مجخمٗحن، ٣ٌٗضون الاحخماٖاث وخل٣اث الى٣اف املؿخمغ AS+P) باملخُِ الٗام . الجضًغ بالظ٦غ، ؤن قغ٦ت صاع لاع٧ان وقغ٦ت )

غ مضًىت ا اى مً ؤحل الىنى٫ بلى جٟاَم نهاجي للمسُِ الٗام. وم٘ جُىع إلاهجاػ الخالي، مً املخى٢٘ م٘ الهُئت الٗلُا لخٍُى لٍغ

 م.2117الخهى٫ ٖلى املىا٣ٞت النهاثُت ٖلى املخُِ الٗام م٘ نهاًت الغب٘ الثاوي مً الٗام

ما٫ ضاص  وفي هٟـ الى٢ذ، ججغي لٖا دت َؿتهضٝاملكغوٕ، و في حؼء مً ؤعى  مٛل٤ مجم٘ لوكاءاملخُِ الٗام املبضجي ٖل  قٍغ

غ ال٣ٗاعي م٘ بالخدال٠  لاحىبُت الجالُاث ما٫ ٣ٖب ج٣ضًم الٗضًض مً البضاثل في مغخلت ما ٢بل  وجإحي. صاع البُان للخٍُى جل٪ لٖا

ا  جمالخهمُم املبضجي   .الجؼء َظا لبىاء والخجهحز الخهمُم ٖملُت لجمامالجهىص  ىانلخوج. للمكغوٕ الٗام املخُِ حٗضًلٖلى بزَغ

 
ً
جغي خالُا . وججضع إلاقاعة وجُىعاتها الؿى١  اث٨ُصًىامُ م٘ ًخماش ى بما الخانت باملجم٘ املٛل٤ ؾتراجُجُتالا و  جضوي ال ج٣ُُم بٖاصةٍو

ذ التي خاصزاثامل جىنلذ، م2115 ٖامزال٫ بلى ؤهه  ت ال ٖلُه ؤَل٤مبضجي  مابخ٩اع جهمُ بلىوػاعة إلاؾ٩ان  م٘ ؤحٍغ الؿ٨ىُت   ٣ٍغ

اى. صازل قم ٣ُت ا٢خهاصًت حضوي  صعاؾتصاع لاع٧ان  قغ٦ت وؤحغثـ الٍغ  وػاعة م٘ حغث التي الاحخماٖاثهخاثج  ٖلى بىاءً  وحؿٍى

ج حٗضًل جم ،الضعاؾت جل٪ هخاثج ٖلى وبىاءً . إلاؾ٩ان  املىا٢كاث وما جؼا٫ .الجضًض الاؾخسضام لُالثم جهمُمه وبٖاصة املكغوٕ ٖىانغ مٍؼ

غالخ اؾتراجُجُت بلى للخىنل م2116 ٖام في إلاؾ٩ان وػاعة م٘مؿخمغة   صاع ٖمل اؾتراجُجُتو  ػاعةالى  مخُلباثم٘  ىاؾبدج التي ٍُى

 .لاع٧ان

غ2116ل٣ض قمل الخدؿحن املؿخمغ للمسُِ الٗام زال٫ ٖام  اى لكمـ الخًغي  املغ٦ؼ  م  ٖملُت جٍُى  البىابت ٌٗض الظي  الٍغ

اى ) زُِاملغ٦ؼ الخًغي مً  ِؿخُٟضؾ خُث اململ٨ت، لٗانمت الٛغبُت الكمالُت غ مضًىت الٍغ  ل٢امت( ADAالهُئت الٗلُا لخٍُى

ت مغا٦ؼ ض مً ٖملُاث ال  الٗام زال٫قغ٦ت صاع لاع٧ان  اؾخُاٖذو . املضًىت ؤَغاٝ ٖلى بضًلت خًٍغ غبصزا٫ املٍؼ  ٖلى ؾتراجُييالا  خٍُى

اى قمـ مكغوٕمً  الجؼء َظا ٣ُت ا٢خهاصًت حضوي  صعاؾت وبحغاء الٍغ ض بصزا٫ غ، بياٞت بلىالخٍُى اججاَاث لخدضًض وحؿٍى  املٍؼ

اًت الًُاٞت لضوع لخجاعة الخجؼثت وؤزغي  ؤبيُت لًُم الجؼء َظا جهمُم ٖلى الخٗضًالث مً طاث  واملؿاخاث الصخُت والٖغ

ت الؿ٨ىُت الاؾخسضاماث  وببضاعي.  بٖالمي ومغ٦ؼ ؤ٣ًىوي وبغج ماجمغاث مغ٦ؼاملخخلُت بالياٞت بلى  والخجاٍع

  التي الخدخُت البيُت ؤٖما٫ وقملذ. :(49بلٛذ وؿبت بهجاػاث البيُت الخدخُت)
ُ
ت ؤٖما٫ منها هجؼؤ غ الدؿٍى  ومضزل واحهت وجٍُى

ت الؿ٨ىُت املى٣ُخحن بحن ما ًغبِ الىاصي ٖبر ًمغ حؿغوبوكاء  املكغوٕ ما٫ وفي. والخجاٍع  ٦هغباثِخحن مدُخحن بوكاء جم ،بَاع طاث لٖا

ما( 8117 و 8115 ع٢م)  ٞىلذ ٦ُلى 132 حهض ٦هغباثُت ٧ابالث جمضًض بلى بالياٞت. لل٨هغباء الؿٗىصًت للكغ٦ت وحؿلُمهما وازخباَع

ىُت املُاٍ قغ٦ت جؼوٍض جم ٣ٞض املُاٍ، مغا٤ٞبسهىم  ؤما. الٗالي الًِٛ لكب٨ت  مً املكغوٕ بمخُلباث املخٗل٣ت باملٗلىماث الَى

  .للمى٣ُت الغثِس ي الاؾتراجُيي الخؼان وبىاء املُاٍ قب٨ت جمضًضمً  املُاٍ قغ٦ت وبىاًء ٖلُه اهتهذ املُاٍ،

 مً الثاوي الىه٠ في قغ٦ت ؾٗىص ٧ىوؿلذ بلى الهلت طاث الخدخُت والبيُت املكغوٕ في الغثِؿُت لُغ١ ا جهمُم بٖاصة ٣ٖض بؾىاص جم

اى قمـملكغوٕ  لاؾاؾُت الخدخُت البيُتجم بؾىاص الخؼمت لاولى مً  م2116 ٖام نهاًت وفي. م2115 ٖام  ٣او٫ بلى م – الٍغ

 و  ،وكاءاثإلا
ً
وحكمل َظٍ الخؼمت البيُت الخدخُت  .م2117 ٖام مً لاو٫  الغب٘ زال٫الاهتهاء منها  ًخى٢٘التي  البىاء ؤٖما٫ججغي خالُا

ض ٖلى   ٦ُلىمتر َىلي. 3,2)٦هغباء، مُاٍ، نٝغ مُاٍ ؤمُاع، نٝغ نحي ...بلخ(، بالياٞت بلى الكىإع وعنٟها وبهاعتها بُى٫ ًٍؼ
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اى بلى  مكغوٕ ؤعى مً مغب٘ متر ملُىن  1,8 بُ٘ م2113و م2112 ٖامي زال٫ ت الؿٗىصًت للهىاٖاث لاؾاؾُ الكغ٦تقمـ الٍغ

 م خضر جُىع ملخّى في وجحرة البىاء. 2116ٖام  وزال٫ ،م2114 ٖام زال٫ البىاء ؤٖما٫ في الباًَ مُىعو قٕغ و٢ض. (ؾاب٪)
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  ُٞما ًلي جٟانُل املكغوٕ باألع٢ام:و 

اض *  مؽشوع ؼمغ الٍش

 الشكم البُان

 ملُىن متر مغب٘ 3,2 املكغوٕ فياملؿاخت إلاحمالُت املخب٣ُت 

غخههت للبُ٘املؿ٨ىُت لاعاض ي المؿاخت   متر مغب٘ 991,617.42 /الخٍُى

ت لاعاض ي المؿاخت  غخههت للاملخجاٍع  متر مغب٘ 412,693.75 بُ٘/الخٍُى

 متر مغب٘ 314,392.45 املخخلُت بحن الؿ٨ني والخجاعي لاعاض ي مؿاخت 

 : 49 وؿبت ا٦خما٫ البيُت الخدخُت **

  لاع٢ام* 
ً
٣ا غ لخُت ٞو  الخالُت الخٍُى

 لاعى ج٩لٟت حكمل ال**  

4-7 مؽشوع ؼمغ العشوط 
 

٘ امل قـمـ الٗــغوؽ َـى ٣ــ٘ فـي م٩ــان اؾـتراجُيي فــي مضًىـت حــضة  ،الخسُـُِ لكــغ٦ت صاع لاع٧ـان امل٨خملــتاث الؿـ٨ىُت جخمٗــزالــث مكـاَع ٍو

  متر ٦ُلى 12 بٗض ٖلى
ً
با املُـىعة ٖلـى  يإلاحمالُـت خـىالي زالزـت مالًـحن متـر مغبـ٘ مـً لاعاضـ  املكغوٕ ت. جبلٜ مؿاخاملضًىت وؾِ قغقيج٣ٍغ

ت الُغ١  ؤَم ؤخض ،امخضاص قإع ٞلؿُحن ت الخجاٍع ٤ ٞغعي بُـى٫ حضة مضًىت في الخٍُى ٤ ٞلؿُحن مً زال٫ ٍَغ . جم عبِ املكغوٕ بٍُغ

ـــغى  4 ًـــم زمؿـــت مؿـــاعاث، زالزـــت عثِؿـــ ٦52ُلـــىمتراث ٖو  ٍو
ً
عبـــِ املكـــغوٕ بكـــإع ٞلؿـــُحن بكـــ٩ل  ت ومؿـــاعان للخضمـــت. او٨ٗــــُمتـــرا

ت همى املى٣ُت ٧ اصة ٦بحرة  ؤخضر وبالخاليملضًىت حضة،  يجىؾع امخضاصبًجابي ٖلى ؾٖغ  بلى بالياٞت ،ال٣ُمت الؿى٢ُت ألعى املكغوٕ فيٍػ

٘ مٗامل البىاء للمكغوٕ بيؿبت  ؤن اصةؤؾهم في  : 111ٞع  مى٣ُت املكغوٕ.  فيالُلب ٖلى ال٣ٗاعاث  ٍػ

 



    
 

ش مجلغ إلاداسة للعام املالي املىخهي في   65 مً 25 نٟدت                                                م13/31/1036جلٍش

 

 

 

 مبُٗاث ػاصثم 2114الٗام  وزال٫ ،عاض ي ؾ٨ىُت مُىعة باملكغوٕؤبُ٘ ٢ُ٘ ب٢امذ الكغ٦ت  ،م2113 وم 2112ٖىام زال٫ لا 

قغ٦ت صاع  وانلذم 2116ٖام  وفي. الىؾُاء وبٌٗ املُىعًٍ لهٛاعمتر مغب٘  338,418 هدى بُ٘خُث  باملكغوٕ املُىعةلاعاض ي 

غ ملكغوٕ إلاياُٞت املىخجاثلاع٧ان جسُُِ وجهمُم  ُما ًلي جٟانُل املكغوٕ باألع٢ام:الٗغوؽ قمـ جٍُى  . ٞو

 مؽشوع ؼمغ العشوط * 

 الغ٢م البُان

 متر مغب٘ ؤل٠ 938 املؿاخت إلاحمالُت الهاُٞت املخب٣ُت باملكغوٕ

غخههت للبُ٘املؿ٨ىُت لاعاض ي المؿاخت   متر مغب٘ ؤل٠ 773 /الخٍُى

ت لاعاض ي المؿاخت  غخههت للاملخجاٍع  ؤل٠ متر مغب٘ 191 بُ٘/الخٍُى

 : 111 وؿبت ا٦خما٫ البيُت الخدخُت 

  لاع٢ام* 
ً
٣ا ت للخُت ٞو ٍغ  الخالُت الخٍُى

5-7 ؽشوع الخالٌم 
 

٤ لامحر ؾلُان في هُا١ الخغم وؤخض ؤَم الُغ١ املخىعٍت في املضًىت املىىعة، ،٣ً٘ مكغوٕ الخال٫ حىىب ٚغب املضًىت املىىعة ٖلى ٍَغ

 ٠ حمالُت خىالي إلا املكغوٕ  مؿاخت جبلًٜ مسجض ٢باء. ٖ ُلى متر٦ 8 خىالي٦ما ًبٗض  ،ُلى متر٦ 9ًبٗض ٖىه هدى  الظيالىبىي الكٍغ

غ ٧امل املخُِ حغي  خُثملُىن متر مغب٘  2,2 ُٞال باملكغوٕ وبُ٘  499الكغ٦ت مً بىاء  اهتهذ. ةوج٣ؿُمه بلى ٢ُ٘ ؤعاض ى مُىع  جٍُى

متر مغب٘ مً لاعاض ي املُىعة  11,182 مؿاخخه ماالكغ٦ت  باٖذ و٢ض. ةمً لاعاض ي املُىع  ةمؿاخاث ٦بحر  بُ٘بلى  بالياٞتمنها  ٖضص

ًبلى    ؤٞغاص. مكتًر
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صعاؾت الجضوي بهضٝ ؾ٩ان املكغوٕ  تخضمججاعي وخضاث٤ ٖامت ل الخهامُم املبضثُت ملبنىؤٖما٫ الكغ٦ت  باقغث 2116 وفي نهاًت ٖام

 باملكغوٕ. وبالخالي املط ي
ً
 ٢ضما

 

 باألع٢ام: الخال٫ كغوٕمُٞما ًلي جٟانُل 

 مؽشوع الخالٌ *

 الغ٢م البُان

 ؤل٠ متر مغب٘ 439 مؿاخت لاعاض ي الؿ٨ىُت املخُِ بُٗها

 ُٞال 499 باملكغوٕ املبيُتالٟلل  ٖضص

ت مسُِ بىا غاى الخإححرئ مؿاخت بىاء ججاٍع  متر مغب٘ 4,411 َا والاخخٟاّ بها أٚل

 : 111  كغوٕوؿبت ا٦خما٫ امل

  لاع٢ام* 
ً
٣ا ت للخُت ٞو ٍغ  الخالُت الخٍُى

ش مؽشوع  6-7 خضام كصش مىطلت جطٍى
 

غ قغ٦ت جإؾؿذ ت زؼام جٍُى غ قغ٧اث ٖلى املكغوٕ َغح مً الاهتهاء ٣ٖب ال٣ٗاٍع  . الخانت ال٣ٗاعي  الخٍُى
ً
 الكغ٦ت به جخمخ٘ ملا وهٓغا

٪ لخ٩ىن  مىاٞؿت قغ٦ت( 37) بحن مً لاع٧ان صاع ازخُاع جم٣ٞض بالهجاػاث،  خاٞل سجل و ٞىُت زبرة مً  قهغ في ٪وطل املُىع  الكٍغ

ل ت، زؼام قغ٦ت وجإؾؿذ .م2118 ٖام مً ؤبٍغ ا ل٩ُىن  مدضوصة، مؿئىلُت طاث قغ٦ت ال٣ٗاٍع  وجم حضة مضًىت في الغثِـ م٣َغ

ش  4131193919 ع٢م الخجاعي  السجل بمىحب حسجُلها ا٫ ملُىن ( 541) ٢ضٍع ما٫ وعؤؽ م2119 ؤ٦خىبغ 14بخاٍع  جمخل٪ ،ؾٗىصي ٍع

غ للخىمُت حضة قغ٦ت ٞيها مذ متر مغب٘ (252,141,45) مؿاختها ألعى ُٖيُت ٦دهت ٢ضمذ( : 49) وؿبت الٗمغاوي والخٍُى ُّ  بمبلٜ ٢

ا٫ ملُىن ( 264,7) غ لاع٧ان صاع لكغ٦ت( : 51وؿبخه ) ما م٣ابل ، ؾٗىصي ٍع ا ٣ُمتب ال٣ٗاعي  للخٍُى ا٫ ملُىن ( 275,5) ٢ضَع  صٞٗها جم ٍع

 
ً
 .ه٣ضا
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ت بلى  الكغ٦ت جإؾِـ يهضٝ غال٣ٗاٍع ىٓغ ؛ابه املخُُت ولاخُاء زؼام ٢هغ مى٣ُت جٍُى غ ملٗالجت مكغوٕ ؤضخمٖلى ؤهه  بلُه ٍو  وجٍُى

اًت املباصعة َظٍ خُٓذ و٢ض .حضة مى٣ُت في الٗكىاثُت املىا٤َ مت بٖغ ٟحن الخغمحن زاصم له املٟٛىع  مً ٦ٍغ  بً ٖبضهللا املل٪ الكٍغ

ؼ غ زؼام مً  جم٨ىذو٢ض  .الُمىح الخىمىي  املكغوٕ لهظا لاؾاؽ حجغ وي٘عخمه هللا ٖىضما  ٖبضالٍٗؼ  مً ٖضص بهجاػقغ٦ت جٍُى

 : منها هظ٦غ املكغوٕ ؤَضاٝ

ش (13169) ع٢م الهاصع بال٣غاع وال٣غوٍت البلضًت الكئىن  وػاعة بمىا٣ٞت خٓي للمكغوٕ ٖام مسُِ بٖضاص .1  بخاٍع

 ع٢م املٗخمض الخىُٓمي املخُِ ؤحله مً ؤنضع والظي حضة مداٞٓت ؤمحن مٗالي مً اٖخماصٍ وجم َـ،19/13/1431

غ في الٟىُت لاع٧ان صاع قغ٦ت زبراث ججلذ و٢ض .ف/ث/م/15  .الٗمغاوي للخمحز م٨ت حاثؼة ٖلى خاػ الظي الٗام املخُِ جٍُى

 .ال٣ٗاعاث مل٨ُاث هٕؼ صخاث٠ حمُ٘ بٖضاص مً الاهتهاء .2

ها املؼم٘ ال٣ٗاعاث ج٣ُُم مً الاهتهاء .3 اث واٖخماص هٖؼ  .الٗال٢ت طاث الجهاث مً الخ٣ُُم ٦كٞى

 زهاثو جدضًض بهضٝبه م٨خب مخسهو  ٢ام املكغوٕ مى٣ُت ٣ٖاعاث ملال٥ وا٢خهاصي احخماعي مسح ٖمل مً الاهتهاء .4

 .اهخ٣الهم آلُت م٘ للخٗامل مخ٩املت صعاؾت ووي٘ والاحخماُٖت الا٢خهاصًت الؿ٩ان

 وقب٨ت الُغ١  قب٩اثطل٪  في بما الخدخُت البيُت زضماث مً املكغوٕ خخُاحاثب ل٩اٞت ٞىُت صعاؾاث ٖمل مً الاهتهاء .5

 .والاجهاالث والغي  لامُاع مُاٍ جهٍغ٠ وقب٩اث الهحي، والهٝغومُاٍ الكغب  ال٨هغباء

ت ٢غاعاث جىُٟظ مً الاهتهاء جم ٣ٞض ،لاولى للمغخلت باليؿبت  ن٩ى٦ها وبنضاع ٞغػَا ل٦ما٫ املٗىُت الجهاث مىا٣ٞاث باهخٓاع وهي الظٖع

 
ً
ً ٖلى لٗغيها جمهُضا ٘ ؤٖما٫ ا٦خملذ ٣ٞض ،الثاهُت للمغخلت باليؿبتؤما  .املؿدثمٍغ ٘ ) املؿاحي الٞغ  لألعاض ي قامل مؿاحيٞع

  بالزالء ملال٥ا ٖالمل  املٗىُت الجهاث مىا٣ٞاث باهخٓاع وهي الخثمحن؛ واٖخماص والخثمحن( واملمخل٩اث
ً
 .إلاػالت بإٖما٫ للبضء جمهُضا

 

ت على ؼشهت داس ألاسوان في   7-7 م 1036جؤزير العىق العلاٍس

 بؿببوطل٪  ،م2116، واؾخمغ طل٪ في ٖام الؿى١  ؤصاءاهسٟاى و احؿم بالًبابُت  مىارم 2115ؾاص الىه٠ الثاوي مً ٖام 

 يٖام ؤوازغ ٟيٞ .والٗالمي إلا٢لُميٖلى الهُٗضًً  والا٢خهاصي الؿُاس ي الاؾخ٣غاع ٖضماؾخمغاع خالت و  الىِٟ ؤؾٗاع في الخ٣لباث

  الؿٗىصًت الٗغبُت اململ٨ت ؤٖلىذ ،م2116و  م2115
ً
  عجؼا

ً
ا٫ ؾٗىصي ملُاع 367 تها بلٜحزاهُم في ٢ُاؾُا  198و (ملُاع صوالع 97,9) ٍع

ا٫ ؾٗىصيملُاع   و٢ًاًااملىسًٟت  الىِٟ عاؾٗؤ ملىاحهت ؾدثماعي إلا  إلاهٟا١ ز٦ٌٟما ؤٖلىذ ًٖ  ،الخىاليٖلى ملُاع صوالع(  52,8) ٍع

 .والُلب الٗغى
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ت  ثقهض ،وفي امل٣ابل ضص املغب٘ املتر ؾٗغ مخىؾِ)ماقغاث الؿى١ ال٣ٗاٍع   ،(اله٣ٟاث ٖو
ً
 بضاًت مىظ اؾخمغ لازحرة آلاوهت في جغاحٗا

 الٗىامل مً ٗضصل ال٣ٗاعي  الؿى١  حٗغى اؾخمغاعاو٨ٗـ َظا التراح٘ ٖلى و . م2116وختى نهاًت ٖام  م2115 ٖام مً الثاوي الغب٘

ؾٝى ٌؿخمغ جإزحر و . واملخاٞٓاث للمضن الٗمغاوي الىُا١ صازل بًُاءال لاعاض ي ٖلى عؾىم ٞغى جُب٤ُ ٢غاع طل٪ في بما واملخٛحراث

 . م2117 ٖام زال٫ اململ٨ت في ال٣ٗاعي  الؿى١  ؤصاء ٖلى الٗىامل َظٍ بٌٗ

غ اؾتراجُجُت لاع٧ان صاع اٖخمضث٣ٞض املُُٗاث الؿاب٣ت،  بلى ىٓغبالو  ٘بخىاعص  ًخٗل٤ ُٞمام 2116  ٖام زال٫ مخدٟٓت جٍُى . املكاَع

 
ً
 ٦بحرا

ً
ا غ جهامُم املخُُاث الٗامت  في وم٘ طل٪، ٣ٞض ٢ُٗذ الكغ٦ت قَى ٘جٍُى اى قمـ ملكاَع  ٦ما  وحمان الٍغ

ً
 .وعص ؤهٟا

8 صولاأل إدارة 

1-8  عامت هظشة 

  ٧ان مما ؤبُإ ٧ان وبن، الكغ٦ت ؤخغػجه الظي الخ٣ضم ٖلى ،مً حضًض ،م2116 ٖامقهض 
ً
وفي َظا  يؿبت همى الضزل املخ٨غع.ل مخى٢ٗا

ا٫ ؾٗىصي ملُىن  146 املاحغة لانى٫  مً إلاًغاصاث بلٛذ، ؿُا١ال  .الكغ٦ت بًغاصاث بحمالي مً: 8 ما ًمثل ؤو م2116 ٖام نهاًت في ٍع

مت الخضماث وج٣ضًم الىاؾ٘ الىُا١ طاث املجخمٗاث بصاعة وحٗض ُّ اصة الالػمت لاؾاؾُت الٗىانغبحن  مًالٗالُت  الجىصة طاث ال٣  لٍؼ

ا  .باململ٨ت املخىامي الؿ٨ىُت املجخمٗاث ؾى١  فيبصاعة لامال٥ والخإححر  خهت  مالثمتولهظا، ٣ٞض َب٣ذ الكغ٦ت ؤ٢ىي الىٓم وؤ٦ثَر

ً ٖلى الخٟاّ لًمانلصاعة املمخل٩اث   .الُلب وجدٟحز املؿخإحٍغ

 

 ٢ابله ال٣ُاٖاث الُلب لضي َظٍ همى اهسٟاىبالياٞت بلى ؤن  ،مالُت يٍٛى مً تُخ٩ىم٣ُاٖاث الوال الكغ٧اث ٢ُاٖاثوحٗاوي 

حر في عاثضة ٦كغ٦ت ٖلى م٩اهتها لاع٧ان صاع قغ٦ت خاٞٓذوم٘ طل٪، . في مجا٫ الخإححر قغؾت مىاٞؿت دت جٞى  ،املؿا٦ً لهظٍ الكٍغ

ض  حظب مً وجم٨ىذ ً مًاَخمام املٍؼ ً ٢اثمت ٖلىفي هٟـ الى٢ذ  الخٟاّو  خالُتال كغ٧اثمً ال املؿخإحٍغ . الخالُحن املؿخإحٍغ

ت بضًلت  لاع٧ان صاعوحؿعى   الًٛىٍ بٟٗل لاؾىا١ ثجدىال  م٘بما ًخالثم  الٟغصًت إلاًجاع ٣ٖىصببغام و حاَضة لًجاص خلى٫ جإححًر

 ههج باؾخسضام ىمىال تها ٖلى ٢ضع مً املغوهت التي جًمًاؾتراجُجُمً وعاء طل٪ بلى ؤن ج٩ىن  لاع٧ان صاع وتهضٝ. واملالُت الا٢خهاصًت

دت الاٞغاص والك٤ الثاوي ٢ُإ الكغ٧اث،ق٣حن طي  بالخىاػي مَلب وكهضخُث  الك٤ الاو٫ قٍغ
ً
 مخىؾُا

ً
 للؿى١  الخالُت الٓغوٝ ٘ا

الُت الجىصة في مىا٢٘ مالثمت للٗمالء والخ٠ُُ٨ الظي ًًمً ٖلى ٤ زُت لاع٧ان صاعوججهؼ . جإححر الىخضاث الؿ٨ىُت الخضًثت ٖو  حؿٍى

 .الؿى١  في الٗملُاث همىاؾخمغاع  لًمان م2117 ٖام فيبَال٢ها  ؾِخم َمىخت وجإححر

٠ُٖلى جدؿحن الٗملُاث وجِؿحر الىٓم و  م2116 ٖامإلاصاعة زال٫  جغ٦حزو٢ض اؾخمغ   م اٖخماصج و٢ض. في َظا املجا٫ خبراءال جْى

غ لخ٣ضًم حضًضة بحغاءاث ً والهُاهت الاؾدبا٢ُت للمغا٤ٞ ومل حضًضة َغ١  ا٫صزبو  لانى٫، بصاعة ج٣اٍع  غاحٗتلخٟاّ ٖلى املؿخإحٍغ

 إلاهخاحُت وػٍاصة نى٫ الا  وجإححر بصاعة ٖملُاث جِؿحر بهضٝ طل٪ ٧لحغي  و٢ض. لانى٫  خالت ومسح املمخل٩اث وحؿلُم الخإححر ٖملُاث

 .الخضماث ٦ٟاءة وجدؿحن

٤ؤ٢ص ى ٦ٟاءة للدكُٛل  جد٤ُ٣و  الخالي لاصاء م ٖلى الاعج٣اء بمؿخىي 2117 ٖام زال٫ التر٦حز وؾِىهب  جدؿحن م٘ امل٨ث٠ والدؿٍى

 .ججغبت زضمت الٗمالء لضًىا
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ٌ ألا  إداسة ؼهذتها التي ألاخذار أهم  2-8  والخؤجير صى

 م1036 خالٌ الؽشهت أبشمتها التي الشئِعُت الخؤجير اجفاكُاث 8-1-3

 املصُف مجمع 8-1-3-3

اى مضًىت قما٫ ٣ٍ٘و  ُٞال 26 مً املجم٘ ًخإل٠  بال٩امل لؾ٩ان ميؿىبي بخضي الكغ٧ا. الٍغ
ً
ث الٗاملت في وماػا٫ املجم٘ ماحغا

اى. ٨ٗـ اؾخمغاع جإححر املجم٘ مغة ؤزغي اعجٟإ الُلب ٖلى ال٣ٗاعاث طاث الجىصة الٗالُت ل٣ُإ الكغ٧اث. مكغوٕ مترو الٍغ  َو

 اللصش مجمع 8-1-3-1

  الكغ٦ت و٢ٗذ
ً
 جلـ٪ مـً ال٨ثحـر ؤن ؾـغوعها صواعـي مـً و٧ـانم. 2116 ٖـام زـال٫ ٦بـري  قـغ٧اث مـ٘ ال٣هـغ بمجمـ٘ إلاًجـاع ٣ٖـىص مـً ٖضصا

ً حٗىص ال٣ٗىص وخـضة حضًـضة ملؿـخإحغ خـالي  25 جـإححر ال٣ٗـىص جلـ٪ يـمذ و٢ـض. ال٣هـغ مجمـ٘ فـي ب٢ـامتهم جمضًض ٢غعوا خالُحن ملؿخإحٍغ

ً خالُحن بياٞت بلى  اًت الصخُت في اململ٨ت ٦151ما جم جى٢ُ٘ ٣ٖىص حضًضة ملؿخإحٍغ م ألخض ٦باع الغواص في ٢ُإ الٖغ  .وخضة جم جإححَر

ٌ  اللصش 8-1-3-1  مى

 م 2116 ٖام قهض
ً
ت م٘ الخإححر اجٟا٢ُاث مً الٗضًض الكغ٦ت ؤبغمذ خُث ،لل٣هغ مى٫  الخإححري  اليكاٍ في جىؾٗا  مً مجمٖى

ت الكهحرة الٗالماث ُىممثل ٖالم حمىل الخجاٍع ُلُىم بحٞر ( و Matalan Clothes) نمالبـ ماجال و  (Heleum Perfumes) ي َو

متر مغب٘ )ؤو  67,376م ما ٌؿاوي 2116وبلٜ بحمالي املؿاخت املاحغة في ٖام . (Desndat for Watchesساعات دس ان دات )

ً ومبالٜ إلاهٟا2117.١وخضة ججؼثت(. وؾِكهض الٗام الجضًض  275 ت م٨ثٟت لخضار َٟغة في ٖضص الؼاثٍغ ٣ُت وجإححًر  م خملت حؿٍى

 الخالٌ 8-1-3-4

  لاع٧ــان صاعج٣ـىم و  الُلـب، جبــاَا الـخال٫ مجمـ٘ قـهض
ً
 َــظاٖلـى  ُلىبـتم جدؿــِىاثزـا٫ لص وجسُـِ الخــإححر اؾـتراجُجُت مغاحٗـتب خالُـا

ه ما جإححر جم و٢ض. ٖلُه الُلب جدٟحزاملجم٘ مً ؤحل   .ُٞال 87 مجمٖى
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3-8  الؽشهت إداسة جدذ املؤجشة املعاخت 

ـــتبا٢ـــت  لاع٧ـــان صاع قـــغ٦ت جــضًغ و٢ـــض . الخـــإححر مدٟٓـــت ًدخـــىي ٖلــى جٟانـــُل الـــظي الخـــالي الجـــضو٫  فــي مىضـــح َـــى ٦مـــا لانـــى٫  مــً مخىٖى

 .مغب٘ متر ؤل٠ 727بلى  م2116 ٖام بنهاًت الكغ٦ت بصاعة جدذ املاحغة ألنى٫ ال٩لُت لونلذ املؿاخت 

 مياجب ججاسي  ظىني املعاخت املؤجشة )باملتر املشبع( املؽشوع

 م٨خب 65 مٗغى 348 ُٞال 112ق٣ت و 2,447 512,514 اللصش مجم٘

 ٌ   مدل ومخجغ و مىٟظ بُ٘ 351  78,496 اللصش مى

ت ٍض   مٗاعى 6 ق٣ت 276 41,472 أبشاج العٍض

   ُٞال 26 6,838 مجمع املصُف 

   ُٞال 279 87,125 الخالٌ

م امللً فهذ  م٨خبي واخض مبنى   1,117 مبنى طٍش

    716,736 املعاخت اليلُت

 

4-8 دفظت أصٌى الخؤجيرموصف  

 اللصش مجمع 8-4-3

ضي حيفي  املكغوٕ ٣ً٘. اململ٨ت في لاع٧ان صاع قغ٦ت له زُُذمجم٘ ؾ٨ني مخ٩امل  ؤو٫  ال٣هغ مكغوٕ ٌٗخبر ـاى، بمضًىـت الؿٍى  الٍغ

مخــــاػ  الجهــــاث٦مــــا ًالثــــم مخُلبــــاث  املخىؾــــِ الــــضزل طاث لاؾــــغؤؾــــلىب خُــــاة  ًىاؾــــب الــــظي الغخــــب ومسُُــــه الخــــضًث بخهــــمُمه ٍو

ـــت والكـــغ٧اث واملاؾؿـــاث الخ٩ىمُـــت غ. الخجاٍع ـــٞى ـــت واملى٣ُـــت الغثِؿـــُت الخ٩ىمُـــت الجهـــاث بلـــى الىنـــى٫ املجمـــ٘ ل٣اَىُـــه محـــزة  ٍو  الخجاٍع

ت ٤ املخاطي مى٢ٗه بًٟل وطل٪ ،ؾهىلتٌؿغ و  ب٩ل املغ٦ٍؼ  .ٞهض املل٪ لٍُغ

 

ج ًخ٩ــىن    348و ٞــُال 112و قــ٣ت 2447) وخــضة آالٝ زالزــت مــً الخــإححري  املــٍؼ
ً
  65و مٗغيــا

ً
مثــل ؛(م٨خبــا   ال٣هــغ مجمــ٘ ٍو

ً
  همىطحــا

ً
 عاثــضا

ـــاث الخـــضاث٤ًجمـــ٘  الـــظي الغخـــب الخًـــغي  بخهـــمُمه لاؾـــغ حؿـــخمخ٘خُـــث  ،باململ٨ـــت والكـــاملت املخ٩املـــت الؿـــ٨ىُت للمجمٗـــاث  واملخجَز

ت واملخالث واملضاعؽ   ًجغي  ٦ما. الخجاٍع
ً
ت وامل٩اجب املضاعؽ في لازغي  الاؾدثماعاث مً ال٨ثحر بياٞت خالُا ض مما الخ٩ىمُت إلاصاٍع  مً ًٍؼ

 .والٗمل للِٗل ٦بِئت املجم٘ حاطبُت
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  ال٣هغ مجم٘ قهضم 2116 ٖام زال٫
ً
  ب٢باال

ً
 صٖض ًخل٣ى ًؼا٫ وما الخ٩ىمُت، وال٣ُاٖاث الكغ٧اث مً متزاًضا

ً
 ٦بحرا

ً
 ؤو ُلباثال مًا

ًالخالُت مً  ال٣اثمت جًم٦ما ؤعؾلذ بٌٗ الٗغوى لٗضص مً ٦باع الكغ٧اث. و  الخإححرالخانت ب الاؾخٟؿاعاث  بمجم٘ املؿخإحٍغ

ىض١ الخاعحُت وػاعة ال٣هغ تز ٞو ٟحن ؾ٨ً) ٧اعلخىن  ٍع  ومؿدكٟى الخبِب الخماصي مؿدكٟىو  املٟغوقت للك٤٣ بىص٫ وقغ٦ت( املْى

باء و  )ؾ٨ً ٟحن(.٦باع الَا   املْى

8-4-1  ٌ  اللصش مــى

غ   واملخُـىعة الخضًثت بدلخه مى٫  ال٣هغ ًٞى
ً
ُـه للدؿـى١  م٣هـضا ـغب وحىـىب وؾـِ لؿـ٩ان والتٞر ـاى ٚو  جبلـٜبحمالُـت  مؿـاخت ٖلـى الٍغ

 ال٠ 251
ً
  مترا

ً
  351 وجًم مغبٗا

ً
  مدال

ً
ا ُهلل وؤما٦ًججاٍع غً. وامل٣اهي املُاٖمبلى  بياٞت ،الٗاثلي تٞر  وعخبـت خضًثـه بِئت لؼواٍع املى٫  ٞى

  حٗض
ً
  م٩اها

ً
ُه الاحخماُٖت واليكاَاث للدؿى١  مىاؾبا   .الٗاثلي والتٞر

 
 

ُــــه ومغا٦ــــؼ واملُــــاٖم املخــــاحغ جًــــم ــــت الٗالمــــاث مــــً الٗضًــــض مــــى٫  بال٣هــــغ التٞر ىع  مثــــل الكــــهحرة الخجاٍع  ٧ىجــــىن و  (Carrefourre) ٧ــــاٞع

(Koton) وبًخـــــام والخمُطــــ ي(Etam) بم آهـــــض وبحـــــل (H&M) ومـــــاطع٦حر(Mothercare) وؾـــــىاحل (Swatch)  بـــــىحـو (Boots) ًـــــُج  ٞو

ـب ذ (Mango)ومـاهجى (Next)وه٨ؿـذ (Evans)وبًٟـاهؼ (Foot Locker)لـى٦غ ٞـىثو  (Vision Express) ٦ؿـبٌر  Suit)باله٩ـى وؾـٍى

Blanco) وما٥ (Mac) بًضج وبلى(Blue Age) وهاٖىمي (Nayomi) ون  وؾبىعحـ (SportsOne) ا٦ـوم (Max) جـاٙ وعٍض(Red Tag) 

 ونـً (Shoe Express) ب٦ؿـبرؽ وقـى (Coach) و٧ـىف (Cole Haan)َـان و٧ـى٫  (SportsSac) ؾـا٥ وؾـبىعحـ(Lindex)ولُىـض٦ـ

ــالم حمـىلي وه٩ُـي ؤن مــاع٥ (SACO) وؾـا٧ى (Sun Sand & Sports) ؾــبىعث آهـض ؾـاهض ـىم ؾـىتر (Nichi in Mark) ٖو  Home)َو

Center) . 

ىا٫ ضة ججغبخه بخ٣ضًم املى٫  اَخم ،م2116 ٖام َو يهُـتال وكـُتلاو  ٟٗالُـاثال ج٣ـضًم بجاهـب الكـابت، ولاؾـغ للمدؿـى٢حن الٍٟغ التـي  تٞر

اى مضًىت ؤهداء مسخل٠ مً الٗاثالث ججظب  .الٍغ
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ت 8-4-1 ٍض  أبشاج العٍض
 

 

ت ؤبغاج مكغوٕ ٣ً٘ ٍؼ ت حي ٢لب في امل٨غمت م٨ت في الٍٗؼ ٍؼ بٗـض ؾلُان، لامحر قإع ٖلى الٍٗؼ  ٖـً ٣ٞـِ ٦ُلـىمتر 5,5مؿـاٞت  املكـغوٕ ٍو

٠ امل٩ي الخغم ًم .منى مكٗغ ًٖ ٦ُلىمتراث وزالر الكٍغ  ؾلُان لامحر قإع ٖلى جُل ؤمامُت ؤبغاج زالر منها ؤبغاج ؾبٗت املكغوٕ ٍو

 12مً  منها ٧ل   ًخإل٠
ً
، َاب٣ا

ً
  11 مً منها ٧ل   ًخإل٠ زلُٟت ؤبغاج وؤعبٗت ؾ٨ىُا

ً
  َاب٣ا

ً
 .ؾ٨ىُا

ت ؤبغاج حكٛل ٍؼ   76,486 جبلٜ مؿاخت الٍٗؼ
ً
  مترا

ً
  41,472 جبلٜ ناُٞت ؾ٨ىُت بمؿاخت ق٣ت 276 وجًم مغبٗا

ً
بلـى  باليـاٞت ،مغبٗـا مترا

  2,135 بحمالُت بمؿاخت مٗاعى ؾخت
ً
  مترا

ً
التي حـضصث اجٟا٢ُـت الخـإححر لـثالر  الُبُت هللا ٖبض املل٪ ملضًىت لابغاججم جإححر  و٢ض. مغبٗا

 .ؤٖىام م٣بلت

 املصُف مجمع 8-4-4

 آزـغ  الؿـ٨ني املهــ٠ُ مجمـ٘ ٌٗـض
ً
حر فـي لاع٧ــان صاع قـغ٦ت الؾــدثماعاثهمىطحــا الُـت مخمحــزة ؾـ٨ىُت بِئــاث جـٞى  ٢ُــإ حؿـتهضٝ الجــىصة ٖو

ــاى مضًىــت قــما٫ املهــ٠ُ حــي فــي الؿــ٨ني املجمــ٘ َــظا ٣ٍــ٘و  .املاؾؿــاث خ٩ــىن  ،الٍغ  بمؿــاخاث مداَــت صوبل٨ـــؾــ٨ىُت  ٞــُال 26 مــً ٍو

ب زًغاء  .م2114مىظ ًىهُى  وؿما لكغ٦ت بال٩امل امله٠ُ مجم٘ جإححر و٢ض اؾخمغ .مؿبذ بلى بالياٞت لألَٟا٫ وماٖل
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 الخالٌفلل  مجمع 8-4-5

ـ٤ ٖلـى املىـىعة املضًىـت ٚـغب حىـىب الـخال٫ مكـغوٕ ٣ًـ٘ ـؼ ٖبـض بـً ؾـلُان لامحـر ٍَغ ٠ الىبـىي  الخـغم مى٣ُـت خـضوص وصازـل الٍٗؼ . الكـٍغ

غ الو  ٣ــت الخُــٍى غ املجمــ٘ بٍُغ ًــم .لاعى مــً مغبــ٘ متــر ملُــىن  2,2 مؿــاخت ٖلــى كــاملال خًــغي جــم جُــٍى  وؤعاضــ ي ٞــُال 499 املكــغوٕ ٍو

اث واملؿاحض املضاعؽ ل٢امت مسههت  .املكغوٕ ؤعى مً املخب٣ي بالجؼء للبُ٘ مُىعة ؤزغي  وؤعاض ي واملخجَز

 

ــــى ٞــــُال 279 الخــــإححر مدٟٓــــت جًــــم دت باليؿــــبت اؾــــتهضاٞه جــــم الٗــــضص الــــظي َو ً لكــــٍغ  ٖــــام زــــال٫الجهــــىص  وجغ٦ــــؼث. لاٞــــغاص املؿــــخإحٍغ

دت  الخإححر ٖلى م2116 دت لاٞغاص الكغ٧اثلكٍغ وؾـٝى جغ٦ـؼ  .املىـىعة املضًىـت مى٣ُـت فـي ت ٧ـل منهمـاؤَمُـ جؼصاص تيوال بالياٞت بلى قٍغ

ـــض صزـــا٫م ٖلـــى ب2117صاع لاع٧ـــان زـــال٫ ٖـــام  غ. ٦مـــا ًجـــغي  ٖلـــى الخدؿـــِىاث مـــً مٍؼ املجمـــ٘ والهـــُاهت املؿـــخمغة وبصاعة ٖملُـــاث الخُـــٍى

  .الكىإع وجيؿ٤ُ الٗامتالخسُُِ لصزا٫ الخدؿِىاث ٖلى لاما٦ً 
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9 اىلوائً اىٍاىٌة 

1-9 م1036م إلى 1031مت الذخل للعىىاث املالُت مً كائ 

غجى مغاحٗت ال٣ىاثم املالُت املىخضة ولال  ،الجضو٫ الخالي ًىضح ٢اثمت الضزل للؿىىاث املالُت الخمـ لازحرة ًُ َإل ٖلى الخٟانُل 

٣ت بها.  املض٣٢ت وإلاًًاخاث املٞغ

 البُان

االثا) بآالف   (لٍش
 م1031 م1031 م1034 م1035 م1036

 1,557,071 1,913,368 1,056,060 1,133,149 3,870,119 إًشاداث العملُاث

 (1,361,166) (3,778,097) (3,756,805) (3,118,337) )3,078,186)  جيلفت املبُعاث

 3,191,706 3,351,073 3,199,155 981,111 793,941 مجمل الشبذ

 (109,179) (381,691) (179,143) (141,814) )391,476)  مصاٍسف ألاعماٌ الشئِعت

 3,384,417 970,179 3,039,934 719,408 599,467 الشئِعُت صافي دخل العىت مً ألاعماٌ

ل ف جمٍى  (164,086) (131,959) (491,194) (184,803) )151,516)  مصاٍس

 91,616 41,570 61,895 31,875 31,846 إلاًشاداث ألاخشي 

 3,031,967 698,990 589,535 168,481 158,777 صافي الذخل كبل مخصص الضواة

 (15,410) (37,518) (34,810) (9,115) (7,941)  الخلذًشي مخصص الضواة 

 988,517 683,461 574,695 159,357 150,814 صافي دخل العىت

 0,91 0,61 0,51 0,11 0,11 سبدُت العهم

 

 (م1036 – 1031إلًشاداث الؽشهت وصافي الذخل لألعىام ) بُاويسظم 
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2-9  م1036م إلى 1031للعىىاث املالُت مً  يكائمت املشهض املال 

غجى ىىاث املالُت الخمـ لازحرة. ولال الجضو٫ الخالي ًىضح البىىص الغثِؿت ل٣اثمت املغ٦ؼ املالي للؿ ًُ َإل ٖلى جٟانُل َظا الجضو٫ 

٣ت بها.  مغاحٗت ال٣ىاثم املالُت املىخضة املض٣٢ت وإلاًًاخاث املٞغ

 

ملُت: مالخٓت ت ٖو غاى ججاٍع  اٚل
ً
ت بؤٞةن الكغ٦ت جٟصح ًٖ حسجُل بٌٗ  ،هٓغا ن ؤؾماء ممثلحن لها ؤو و٦الء ٖنها بٗض إنىلها ال٣ٗاٍع

ن خهلذ ٖلى الغؤي ؤال بٗض بجإزظ ٖليهم مؿدىضاث هٓامُت جدٟٔ خ٤ الكغ٦ت في مل٨ُتها لخل٪ الانى٫. ولم ج٣م الكغ٦ت بظل٪ 

 بإن َظا إلاحغاء مٗمى٫ به في ،نها جُٟض وجدٟٔ خ٣ى١ مؿاَميهاؤالظي ًا٦ض ؾالمت مثل جل٪ املماعؾت و ال٣اهىوي 
ً
بٌٗ البىى٥  ٖلما

ت. يالؿٗىصًت املخلُت والكغ٧اث التي ٢ض جىاحه بٌٗ الهٗىباث لض  ٦خابت الٗض٫ ؤو ألؾباب ججاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 البُان

االث)  (بآالف الٍش
 م 1031 م 1031 م 1034 م1035 م1036

  ٌ  ألاصى

 1,551,478 5,099,431 5,668,959 4,163,741 1,481,193 ألاصٌى املخذاولت

 38,150,317 39,011,550 10,641,108 10,875,085 10,917,151 ألاصٌى غير املخذاولت

 77,674 74,170 73,179 68,436 66,313 صافي ألاصٌى الثابخت

 ٌ  13,980,189 14,397,111 16,181,546 15,105,141 14,485,774 مجمىع ألاصى

 لتزاماثإلا 

 1,161,996 1,017,894 1,117,911 1,596,980 3,191,130 الخصىم املخذاولت

 1,105,914 5,376,637 5,477,308 4,783,590 4,936,057 الخصىم غير املخذاولت

 5,668,910 7,104,533 8,835,010 7,178,570 6,108,167 مجمىع الخصىم

 خلىق امللىُت 

 30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000 سأط املاٌ

 836,768 884,934 941,184 978,100 3,001,181 خخُاطى الىظاميالا 

 4,694,593 5,107,907 5,815,311 6,348,171 6,174,314 أسباح مبلاة

 36,133,159 36,991,813 37,567,536 37,916,671 38,377,507 مجمىع خلىق املعاهمين

 13,980,189 14,397,111 16,181,546 15,105,141 14,485,774 مجمىع الخصىم و خلىق ملعاهمين

ت*  كُمت العهم الذفتًر

 

36,81 36,60 36,17 35,71 35,30 

ت بلعمت إجمالي خلىق املعاهمين على إجمالي عذد الاظهم اللائمت بنهاًت ول ظىت   مالُت.* جم خعاب كُمت العهم الذفتًر
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 م(1036 –م 1031سظم جىطُحي لخغير إجمالي ألاصٌى لألعىام )

 
 

 

ت للعهم لألعىام )  م (1036 –م 1031سظم جىطُحي لخغير خلىق ملىُت املعاهمين واللُمت الذفتًر
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3-9 الىخائج الدؽغُلُت 

 م.2116م و 2115 لٗاميالدكُٛلُت  الجضو٫ الخالي امل٣اعهت بحن الىخاثج ًىضح

 البُان

االث(  )بآالف الٍش
 :الخغيروعبت  ( -الخغير )+ أو  م 1035 م 1036

 : 15.43- 02979,0- 2,211,349 1,,972,07 إلاًشاداث 

  : 12.21- 9217209- (1,228117) (970,2,21)  جيلفت إلاًشاداث

 : 19.46- 9197,21- 983,232 197120, مجمل الشبذ

 : 21.16- 897022- (24,3824) (91,72,1)  مصاٍسف ألاعماٌ الشئِعت

 : 18.93- 9017129- 739,418 ,811721 صافي الذخل مً ألاعماٌ الشئِعُت

ل ف جمٍى  : 8.12- 097,18 384,811 0807801 مصاٍس

 : 7.42- 970,1- 13,875 9,7221 اخشي  إًشاداث

  : 29.77- 9017,08- 368,482 ,,,827, الضواة كبل الذخل صافي

  : 14.82- ,9702- 9,325 (7120,) مخصص الضواة

  : 31.16- 90270,0- 359,157 807202, صافي الذخل العىىي 

 سبذ العهم

 

07,0 1,33 -0790 -31.31 :  

 

 إلاًشاداث 9-1-3

ا٫ ؾٗىصي في ٖام ١,٨٧٠بلٛذ إلاًغاصاث  ا٫ ؾٗىصي م 2,211، م٣اعهت بما ٢ُمخه م 2116ملُىن ٍع م، بيؿبت 2115ٖام  فيلُىن ٍع

ا  اهسٟاى ٗىص  ٢15,43ضَع بصاعة املمخل٩اث اعجٟٗذ بًغاصاث ٢ض و  .عاض يمبُٗاث لا  اهسٟاىإلاًغاصاث باألؾاؽ بلى  في الاهسٟاى:. َو

ا٫ ؾٗىصي زال٫ ٖام  146لخبلٜ  :  7بمٗض٫  ا٫ ؾٗىصي في ٖام  136م، م٣ابل مبلٜ 2116ملُىن ٍع ٗىصم، 2115ملُىن ٍع  بلىطل٪  َو

اى و  ت املخههت للخإححر في مى٣ُتي الٍغ  .املىىعة املضًىتهمى وؿب إلاقٛا٫ ب٣ٗاعاث الكغ٦ت الؿ٨ىُت والخجاٍع

ا٫ ١,٧٢٥بلٛذ بًغاصاث مبُٗاث لاعاض ي ٦ما  .م2116م في ٖا الؿ٨ىُت ال٣ٗاعاث بُ٘ مً ٖاثضاث ؤي ٖلى الكغ٦تجدهل  لم ملُىن ٍع

ا٫ ؾٗىصي في ٖام  2,175م م٣اعهت بما ٢ُمخه 2116ؾٗىصي زال٫ الٗام   ؤؾاؾا طل٪ ٍغح٘و  :٢17ضٍع  باهسٟاىم، ؤي 2115ملُىن ٍع

ت  املى٢٘ بدؿب الىاخض املغب٘ للمتر البُ٘ ؾٗغ مخىؾِ واهسٟاى بُٗها جم التي لاعاض ي مؿاخت اهسٟاى بلى ٍغ  لألعاض يوالخالت الخٍُى

 باهسٟاى وطل٪ مغب٘ متر ملُىن  3,11م 2116ٖام  زال٫ املباٖت لألعى إلاحمالُت املؿاخت و٢ض بلٛذ. م2115 ٖام م٘ م٣اعهت املباٖت

 .لاعاض ي مً مغب٘ مترملُىن  3,14 بُ٘ الظي قهضم 2115 ٖام ٠ًَُٟ ٖ

مً ٢ُمت الٗملُت ٦ضٞٗت م٣ضمت ٚحر ٢ابلت لالؾترصاص : 21ختىواؾخالم  عاض ي ٖىض جى٢ُ٘ ٖملُت البُ٘حٗتٝر الكغ٦ت بةًغاصاث بُ٘ لا 

باؾم املكتري بال بٗض  عى)ٖغبىن(، في خحن ًخم بزباث باقي ال٣ُمت في خؿاب الظمم املضًىت، ٖلى ؤن ال ًخم ب٦ما٫ بٞغاٙ وحسجُل لا 

 هتهاء مً ؾضاص ٧امل ٢ُمت البُ٘.الا 
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 إلاًشاداث جيلفت 9-1-1

ــــــا٫ ؾــــــٗىصي فــــــي ٖــــــام  ملُــــــىن  1,178بلٛــــــذ ج٩لٟــــــت إلاًــــــغاصاث  مــــــً بحمــــــالي إلاًــــــغاصاث، م٣اعهــــــت بـــــــما ٢ُمخــــــه  : 57,7م، ؤي بيؿــــــبت 2116ٍع

ا٫ ؾٗىصي لٗام 1,228 ٗؼي ٪  55,5 م، ؤي بيؿبت2115ملُىن ٍع ال٠ُُٟ في مٗض٫ ج٩لٟت إلاًغاصاث بلى  الاعجٟإمً بحمالي إلاًغاصاث، َو

 م.2115م م٣اعهت بٗام 2116زال٫ الٗام  لاعاض ي مبُٗاثً ٖالغبذ إلاحمالي الىاجج  اهسٟاى

ت واملصشوفاث البُع مصشوفاث 9-1-1  العامت إلاداٍس

ــــت الٗامــــت  ــــا٫  156بلٛــــذ مهــــغوٞاث البُــــ٘ واملهــــغوٞاث إلاصاٍع ــــا٫ ملُــــىن  214م، م٣اعهــــت بمــــا ٢ُمخــــه 2116ؾــــٗىصي فــــي ٖــــام ملُــــىن ٍع ٍع

ٗىص.  : 24 بلٛذ اهسٟاىم بيؿبت 2115في  ؾٗىصي ت والخضماث الغواجب ج٩ال٠ُاهسٟاى  بلىبك٩ل عثِس ي  الاهسٟاى َو  .الاؾدكاٍع

ل مصاٍسف 9-1-4  الخمٍى

ل  ا٫ ؾٗىصي في ٖـام  354بلٜ نافي ج٩ال٠ُ الخمٍى ـا٫ ؾـٗىصي فـي ٖـام  385م، م٣ابـل 2116ملُىن ٍع  اهسٟـاى يؿـبتم، ب2115ملُـىن ٍع

ا٫ ؾٗىصي ملُىن  31 ٌؿاوي  وبما : 8 بلٛذ م ٖىه 2116اهسٟاى مخىؾِ الضًً زال٫ ٖام بلى بك٩ل ؤؾاس ي ٗىص َظا الاهسٟاى َو  .ٍع

 م.2115في ٖام 

ف/)الاًشاداث صافي 9-1-5  ألاخشي ( مصاٍس

ـــا٫ ؾـــٗىصي ملُـــىن  13مـــا ٌؿـــاوي م 2116ٖـــام  زـــال٫لازـــغي  الاًـــغاصاث نـــافي بلــٜ ـــا٫ ؾـــٗىصي ملُـــىن  14بــــ  م٣اعهـــت ،ٍع م. 2115فـــي ٖـــام  ٍع

ٗىص لىالىصاج٘  حجم م٣ابلحجم الىصاج٘  اهسٟاىبلى ال٠ُُٟ طل٪ الاهسٟاى  َو   .م2115 ٖام في لٖا

 الذخل صافي 9-1-6

ــا٫ ؾــٗىصي لٗــام م 251 بلــٜ نــافي الــضزل ــا٫ ؾــٗىصي  359م، م٣ابــل 2116لُــىن ٍع  1,23 عبــذ الؿــهمم، وبلــٜ 2115ٖــام  فــيملُــىن ٍع
ً
ــاال ٍع

 لٗـــام 
ً
 لٗـــام  1,33م م٣ابـــل 2116ؾـــٗىصًا

ً
 ؾـــٗىصًا

ً
ـــاال  و م. 2115ٍع

ً
مبُٗـــاث  اهسٟـــاى بلـــىٌٗـــىص اهسٟـــاى نـــافي الـــضزل  ،ملـــا ؾـــب٤ بحمـــاال

م ٖلى َىامل لاعباح واهسٟاىلاعاض ي  ٠ البُ٘ ٖملُاث اهسٟاى مً الٚغ ت وج٩ال٠ُ الخمٍى واملهاٍع  .م2116 ٖام م٘ م٣اعهت لإلاصاٍع

4-9 العُىلت و املىاسد الشأظمالُت 

ا٫ ؾٗىصي م٣ابل  582م ما ٌؿاوي 2116 صٌؿمبر 31الى٣ضًت وما ٌٗاصلها في  الؿُىلتبلٛذ ٢ُمت  ـا٫ ؾـٗىصي  1,111ملُىن ٍع ملُـىن ٍع

 .م2115صٌؿمبر  31في 
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  الىلذي الخذفم 9-4-3

 م.2116م و 2115ًىضح الجضو٫ الخالي الخض٣ٞاث الى٣ضًت للكغ٦ت لألٖىام املالُت 

 البُان
االث(  )بمالًين الٍش

 م1035 م1036

 493 953 الخذفم الىلذي مً ألاوؽطت الدؽغُلُت

ت  (449) (159) الخذفم الىلذي مً ألاوؽطت الاظدثماٍس

لُت  (3,764) (3,330) الخذفم الىلذي مً ألاوؽطت الخمٍى
 

ـا٫ ؾـٗىصي فــي ٖـام  953بلـٜ نـافي الخــض٤ٞ الى٣ـضي الىـاجج مــً لاوكـُت الدكـُٛلُت  ــا٫  491م م٣اعهـت بمــا ٢ُمخـه 2016ملُــىن ٍع ملُـىن ٍع

ؽ املا٫ ؤلازغي في ع  الخٛحراث وبٌٗؤؾاس ي بلى اهسٟاى لاعاض ي املُىعة  بك٩ل إلاًجابير حَظا الخُٛ َٗؼي م، و 2115ؾٗىصي في ٖام 

غ بلـى خـضور جـض٤ٞ ه٣ـضي و  ؤعاضـ يالكغ٦ت فـي اث اؾدثماع اهسٟاى ؤصي و٢ض  م.2116 مالٗامل زال٫ ٖا ٘ ٢ُـض الخُـٍى  ٖـام زـاعجيمكـاَع

ت  ــا٫ ؾــٗىصي فــي 259 بلــٜمــً لاوكــُت الاؾــدثماٍع ــا٫ ؾــٗىصي فــي ٖــام  449م٣ابــل  م2116ملُــىن ٍع نــافي  بلــٜم، فــي خــحن 2115ملُــىن ٍع

لُت  ؿالبالخض٤ٞ الى٣ضي ال ا٫ ؾٗىصي  1,111مً لاوكُت الخمٍى ٗىص الؿـبب فـي امل٣ـام لاو٫ بلـملُىن ٍع  6الكـغ٦ت لهـ٩ى٥  ؾـضاصى َو

ا٫ لُىن م 1,125ب٣ُمت  مبر قهغ في ؾٗىصي ٍع  .م 2116 ٖام مً هٞى

  والاظدثماساث املؽشوعاث هفلاث 9-4-1

اج ٘ ىا لقملذ ؤولٍى ٘ البِئاث الؿ٨ىُت املخ٩املت مىانلت إلاهٟا١ ٖلى لهٝغ ٖلى املكاَع غ مكاَع غ لاعاضـ ي و فـي والاؾدثماعجٍُى  فـيجُـٍى

غ قـــغاء ت الا ٣ٗـــاعاث ال وجُـــٍى ـــا٫ ملُـــىن  1,112 ٢ُمخـــه مـــا الكـــغ٦ت ؤه٣ٟـــذ، م2116 ٖـــام وزـــال٫للـــضزل.  ةضع املـــؾـــدثماٍع  ٖلـــى ؾـــٗىصي ٍع

غ لاعاضــــ ي فــــي امل٣ــــام لاو٫ ول ــــا٫ ؾـــٗىصي ملُــــىن  553  مؿــــاخاث مــــً لاعاضـــ ي ب٣ُمــــت ٖلــــى الؾـــخدىاطجُـــٍى فــــي الىهــــ٠ لاو٫ مــــً ٖــــام  ٍع

  .م2116

٘ ٖلــى إلاهٟــا١عبمــا جخــإزغ ٢ُمــت  ٗ ٖلــى إلاهٟــا١ مخُلبــاثًم٨ــً جلبُــت  ؤهــه وٗخ٣ــض خُــث ،بٗــضص مــً املخــاَغ وجى٢ُخاتهــا املكــاَع مــً  ىامكــاَع

ج مً الخض٣ٞاث الى٣ضًت  ت. ًًمزال٫ مٍؼ ل الخاعجي مً مهاصع مخىٖى  الٗملُاث والخمٍى

10 األرباح ثوزًع شٌاشة 

 ا
ً
عباح لخملت لا ٖاث الجمُٗت الٗمىمُت للكغ٦ت، ًخم صٞ٘ احخما زال٫بلى هخاثج لاصاء املالي للؿىىاث الؿاب٣ت وما جم ب٢غاٍع  ؾدىاصا

ت حىاػ جىػَ٘ لاعباح مً ٖضمه.  لاؾهم بىاًء ٖلى صزل الكغ٦ت وويٗها املالي  وبٗض بحغاء ازخباعاث الٟاثٌ والخهُٟت ملٗٞغ

ىو الىٓام لاؾاس ي للكغ٦ت في ماصجه ) ت بٗض 43ٍو ( في خا٫ جىػَ٘ ؤعباح ه٣ضًت ٖلى املؿاَمحن، ؤن جىػٕ ؤعباح الكغ٦ت الهاُٞت الؿىٍى

ىػٕ الباقي ٖلى املؿاَمحن ٖلى ؤن ال ٣ًل ًٖ ):11وججىِب ) الؼ٧اةزهم  ً اخخُاَي هٓامي. ٍو  عؤؽ( مً :5( مً نافي الضزل لخ٩ٍى

 .املضٕٞى املا٫
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 هٓو 
ً
عيم مً جُىعاث 2116 م و2115ى ملا قهضٍ ال٣ُإ ال٣ٗاعي زال٫ ٖام غا ٦خُب٤ُ الغؾىم ٖلى الاعاض ي  ٖلى الهُٗض الدكَغ

ٗ احٗاهيه لي ال٣ٗباث التيياٞت بل اجضاُٖاث الىا٢٘ الا٢خهاصي بالبًُاء و  خماصاث والترازُو ملكاَع  هاالكغ٦ت في الخهى٫ ٖلى الٖا

ت الطخمت التي ٍغ ٘، ٣ٞض بض ختى ًخم ؾىىاث مً الٗمل والجهخُلب ج الخٍُى الخضاُٖاث ؤ٦بر و ٧ان لهظٍ الخُىعاث ٦ما٫ َظٍ املكاَع

املهلخت الٗامت  مغاٖاة و ٖلى املضي البُٗض مً مىُل٤ الخغم ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الكغ٦تم 2115عباح للٗام ٖضم جىػَ٘ لا  زغ فيلا

 .لجمُ٘ املؿاَمحن

11 اىجٍوًيي اىبرُاٌج 

ل اظتراجُجُت  1-11  الخمٍى

لُت تؾتراجُجُباال  التزامها لاع٧ان صاع جىانل  الضوعة بحن الخيؿ٤ُ ٖلى ؤؾاس ي بك٩ل الكغ٦ت جغ٦ؼ خُث ، عئٍتها ههج ٖلى الخمٍى

ت ل ؤمىا٫ مً اؾخضاهخه ما اؾخد٣ا١ وجى٢ُذ ،ؾىىاث زمـ بلى زالر مً جمخض والتي ،كغوٖاتهامل الاؾدثماٍع . املكغوٖاث جل٪ لخمٍى

٘ ؾٗيها الكغ٦ت وجىانل ل ٧ي  مهاصع لخىَى الاؾتراجُجُت  وفي َظا الهضص، بضث. املخلُت املهاٝع ٖلى ٧امل بك٩ل حٗخمض الالخمٍى

لُت ل ٗت إلاؾالمُت ٖلى مضي  املخىا٣ٞت والضولُت املخلُت إلاؾالمُت اله٩ى٥ مً ؾلؿلت بنضاع في واضخت لكغ٦تالخمٍى م٘ الكَغ

 .مدلُت له٩ى٥ واخض وبنضاع صولُت ن٩ى٥ بنضاعاث ؾذ الكغ٦ت َغخذخُث  ،املايُت الٗكغالؿىىاث 

ا٫ ؾٗىصي ملُاع 12,8اله٩ى٥ جل٪ مً  حمٗها جم التي لامىا٫بحمالي  بلٜ ا٫ ؾٗىصي ملُاع 9,6جم ؾضاص  ،ٍع  م،2116ٖام  نهاًتبمنها  ٍع

ا٫ ؾٗىصي ملُاع 3,2 مبلٌٜؿخد٤ ؾضاص خحن  في  . ت٣اصمؾىىاث الثالر خحن بلى الؿيال زال٫املخب٣ُت  ٍع
ً
٘ لؿُاؾت وو٣ٞا  الخىَى

 ٖلى الخهى٫  زاللها مً اؾخُاٖذ والضولُت وإلا٢لُمُت املخلُت املهاٝع م٘ حُضة ٖال٢اث في ب٢امت الكغ٦ت هجخذ ،الا٢خهاصي

لت مخىؾُت ٢غوى ٍى غاى وإلاحاعة املغابدت نُٜ زال٫ مً ؤٚلبها لاحل َو املبلٜ املؿخد٤ في نهاًت  بحماليوبلٜ  .للكغ٦ت الٗامت لأٚل

ا٫ ؾٗىصي ملُاع 2,19 مبلٜم، 2116ٖام   .ٍع

ل اله٩ى٥  ذ وؿبتبلٛ و٢ض ل ٢ُمت بلى بحمالي  الضولُت إلاؾالمُتجمٍى ذ وؿب في خحن بلٛ ،: 61 ٣ًغب مًم ما 2116نهاًت ٖام بالخمٍى

لُت للكغ٦توؾٝى جىانل  .: 41املغابدت وإلاحاعة م٘ البىى٥ املخلُت وإلا٢لُمُت  لتر٦حز ٖلى ههجها في ا في املؿخ٣بل الاؾتراجُجُت الخمٍى

لَجىى  ل مدضص الخهى٫  طل٪ في بما ،بك٩ل ؤ٦بر ٘ مهاصع الخمٍى لُت نُٜ ٖبر وإلا٢لُمُت املخلُت املهاٝع ًم ٖلى جمٍى  جغجبِ جمٍى

  الكغ٦ت اؾخُاٖذ٦ما . لازغي  الضولُت اله٩ى٥اؾخ٨كاٝ ؤؾىا١  و٦ظل٪ ،ت٧البُ٘ ٖلى الخاَع املكغوٖاث بدىُٟظ
ً
ً ؤًًا  ج٩ٍى

. املالُت املاؾؿاث مً ٢غوى ٖلى الخهى٫  لًمان للضزل مضعة ٧إنى٫  اؾخٛاللها ًم٨ً والتي ال٣ابلت للخإححر ال٣ٗاعاث مً مدٟٓت

ً في اله٩ى٥ الضولُت ٖلى مضي الؿىىاث  ،وفي هٟـ الى٢ذ املايُت،  الٗكغجث٤ صاع لاع٧ان في الٗال٢اث التي ؤعؾتها م٘ املؿدثمٍغ

ا في الض لاع٧ان صاعجىانل ٝى ، ؾاملخمحزها سجلوبًٟل  املا٫ املخلُت والضولُت لُغح  ؤؾىا١ بلى زى٫ الاخخٟاّ بهظٍ الٗال٢ت واؾدثماَع

 .انضاعاث مً اله٩ى٥ إلاؾالمُت.
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2-11 املذًىهُت 

  ٧اٞــــت جخىاٞــــ٤
ً
ــــل التــــي خهــــلذ ٖليهــــا الكــــغ٦ت مدلُــــا  مــــ٘ ؤنــــُٜ الخمٍى

ً
ٗت إلاؾــــالمُت، و  مبــــاصتو صولُــــا نــــُٜ مٗــــامالث إلاحــــاعة  جدبــــ٘الكــــَغ

ُما ًلي ون٠   م.2116نهاًت ٖام بلضًىن التي جم ؾضاصَا و٦ظل٪ املؿخد٣ت منها لواملغابدت، ٞو

لو اهخفاض جفاصُل املذًىهُت  33-1-3  م1036بنهاًت عام  الخمٍى

ل ٖلى الكغ٦ت خهلذ ،م2116 ٖام بنهاًت ا٫ ؾٗىصي ىن ملُ 411 ب٣ُمت نافي جمٍى مـً  الؿـاصؽ إلانـضاع ؾـضاصفـي  الكـغ٦توهجخذ . ٍع

ــا٫ ؾــٗىصيملُـــاع  1,1 ٢ُمخــه والبــالٜ هــ٩ى٥ال  والبالٛـــت املخلُــت الثىاثُــت املغابدــت حؿـــهُالثؾــضاص بٗــٌ مؿــخد٣اث  اؾـــخُاٖذ ٦مــا ؛ٍع

ا٫ ؾٗىصي ملُىن  384  .ٍع

 م1036جفاصُل املذًىهُت بنهاًت عام 

 إلاظالمُت الدعهُالث

 الثىائُت

اٌ ظعىدي(  )ملُىن ٍس

 العذاد
املبلغ 

 ألاصلي

خ بذاًت  جاٍس

ل  الخمٍى

 سصُذ

 بذاًت

 املذة

إلاطافاث 

 أزىاء

 م1036

املذفىع 

 أزىاء

 م1036

 نهاًت سصُذ

 املذة

خ  جاٍس

 الاظخدلاق

 مدلي مصشف - مشابدت

 العشبي()البىً 
 411 حؿضًض عب٘ ؾىىي 

مبر 12  هٞى

 م2113
133 - 133 - 

صٌؿمبر  31

 م2116

 مصشف مدلي -مشابدت 

 )البىً العشبي(

 هه٠حؿضًض 

 ؾىىي 
131 

 ٞبراًغ 2

 م2115
131 - 65 65 

ؤ٦خىبغ  31

 م2117

 مدلي مصشف – مشابدت

 3بىً معلط 
 111 حؿضًض عب٘ ؾىىي 

ًىلُى  11

 م2111
21 - 21 - 

صٌؿمبر  31

 م2116

 مدلي مصشف – مشابدت

 1بىً معلط 
 175 حؿضًض عب٘ ؾىىي 

ماعؽ  26

 م2115
163 - 16 147 

ؾبخمبر  31

 م2122

 مدلي مصشف – مشابدت

 1بىً معلط 
 411 صٞٗت واخضة

صٌؿمبر  14

 م2116
 م2123 ماًى 14 411 - 411 -

 مدلي مصشف – مشابدت

 بىً إلاهماء

حؿضًض عب٘ ؾىىي 

مً الغب٘ الثاوي  -

 م2116 لٗام

311 
  ًىهُى 11

 م2115
 م2127ماًى  31 287 13 - 311

 دولُت مصاسف –إجاسة

 داخل اململىت
 1,427 حؿضًض عب٘ ؾىىي 

ًىلُى  11

 م2115
 م2121ًىلُى  31 19194 118 - 1,312

ٌ  مصاسف – مشابدت  دو

 الخلُجي الخعاون  مجلغ

 داخل اململىت

 113 حؿضًض عب٘ ؾىىي 
 ماًى 7

 م2113 
 م2116ًىاًغ  12 - 19 - 19

  1,091 384 400 1,077  2,645 إلاجمالي

ا٫ ملُىن  582 بلىالغنُض الى٣ضي الخخامي  اهسٌٟ ٦ما. م2116 ٖامنهاًت  في : 22 لانى٫  بحمالي بلى الضًً نافي وؿبت بلٛذ  ٍع

ٗىص َظا الاهسٟاى بك٩ل ؤؾاس ي بلى ؾضاص إلانضاع  .م2115ٖام  بنهاًت ؾٗىصي ٍا٫ملُاع ع  1م٣ابل  م2116نهاًت ٖام  في ؾٗىصي َو

مبر  ا٫ 1,12م ب٣ُمت 2116الؿاصؽ مً اله٩ى٥ في هٞى  .ؾٗىصي ملُاع ٍع
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 والصىىن املشابداث ملخص

خ الاظخدلاق  جاٍس
االث الععىدًت  بمالًين الٍش

 الصىىن املشابدت الشصُذ اللائم

 - 332 332 م2117

 1,688 347 2,135 م2118

 1,511 359 1,859 م2119

 - 349 349 م 2121

  716 716 م2121

 1,388 1,091 5,183 إلاجمالي

 

3-11 م1036في  والعذادعلى إصذاساث الصىىن  عامتهظشة  

يي 100العادط بلُمت  الصىىن إصذاس ظذاد 33-1-3  ملُىن دوالس أمٍش

مبر 25 فـي ــا٫ ملُــاع  1,12مبلـٜ  ؿــضاصب لاع٧ــان صاع قــغ٦ت ٢امــذ م،2116 ٖــاممــً  هــٞى لهــ٩ى٥ مــً ا ؿــاصؽإلانــضاع الم٣ابــل  ؾــٗىصيٍع

 م. 2113التي نضعث ٖام  إلاؾالمُت

12 اىػالكة يذو األطراف ثػاٌالت 

الكغ٦ت في َظٍ املٗامالث هٟـ الكـغوٍ ولاؾــ املخبٗـت  اجبٗذصزلذ الكغ٦ت فى مٗامالث م٘ ؤَغاٝ طاث ٖال٢ت، و  م2116ٖام  زال٫

ـــخم الخهـــى٫ ٖلـــى املىا٣ٞـــاث الالػمـــت ٖليهـــا ؤزىـــاء احخمـــإ الجمُٗـــت الٗمىمُـــت وطلـــ٪ مـــ٘ الٛحـــر . وال جـــغجبِ َـــظٍ الخٗـــامالث بمـــضة مُٗىـــت ٍو

ُما ًلي ملخو لخل٪ الخٗامالث:لترزُو حٗامالث الٗام الخالي والٗام ال٣اصم.   ٞو

ل املعاهً "ظهل"  1-12  الؽشهت الععىدًت لخمٍى

ما٫ الٗاصًت.  ل املؿا٦ً  ؾهل  في ؾُا١ لٖا   ؾهل  َٞغ قغ٦ت وحٗخبرجضزل الكغ٦ت في مٗامالث م٘ الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى
ً
 اط ا

ملُىن مً لاؾهم  211ملُىن ؾهم مً ؤنل  31حٗاص٫ ٢ُمت  : 15 وؿبتها جبلٜ ؾهل   في خهت لاع٧ان صاعٖال٢ت، خُث جمخل٪ 

ًمالهاصعة.  ل املؿا٦ً  ؾهل  مجلـ بصاعة الكغ٦ت ٍو م: ؤ/ ًىؾ٠ ٖبضهللا  مً ؤًٖاءالؿٗىصًت لخمٍى مجلـ بصاعة صاع لاع٧ان َو

 ،ُبُٗت َظٍ املٗامالثل باليؿبت. و ٖبض الغخمً خمض الخغ٧ان/ص و ؤ/ٖبضالل٠ُُ ٖبضهللا الكالف وؤ/َظلى٫ نالح الهظلى٫  لكالف وا

ل ٞ بت الٗمُل، صاع لاع٧ان لكغاء مؿا٦ً.  قغ٦تٗمالء لهي جمٍى زال٫ ٖام و . لكغاء املؿا٦ً  ٦ممى٫ ؾهل  ازخُاعًخم وبىاًء ٖلى ٚع

 .له ؤو الُٝغ طل٪ لضيمؿخد٤ ؤو عنُض ٢اثم  وال ًىحض ؤي ،٪ حٗامالث م٘ قغ٦ت ؾهللم لم ٨ًً َىا2116
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ش ؼشهت   2-12 تخضام العلاٍس جطٍى

غقـــغ٦ت  ـــ جُـــٍى مـــً  27,554,651بٗـــضص خهـــو ًبلـــٜ  : 51 مـــا وؿـــبخهٖال٢ـــت، خُـــث جمخلـــ٪ صاع لاع٧ـــان ٞيهـــا  وهـــي َـــٝغ ط تزـــؼام ال٣ٗاٍع

ًم .54,128,728بحمالي ٖضص الخهو البالٜ  غ زـؼام  مضًغي مجلـ  ٍو  صاع لاع٧ـان  قـغ٦تمـً مجلــ بصاعة  ؤًٖـاءقغ٦ت جٍُى
ً
 و ؤًًـا

غاعة قـــغ٦ت بص َلبـــذ. ٖبـــض الـــغخمً خمـــض الخغ٧ـــان /ص و ؤ/ٖبـــضالل٠ُُ ٖبـــضهللا الكـــالف َـــم ـــ جُـــٍى اؾـــدثماع عنـــُض الى٣ـــض  تزـــؼام ال٣ٗاٍع

ـا٫ ؾـٗىصي(، ٖلـى ؤن ٩ًـىن سـخب  194,25 ٞخخاحيغنُض الا ال بلٜ،  م2116الؼاثض لضيها م٘ صاع لاع٧ان بغبذ عمؼي )فى بضاًت ٖام  ملُـىن ٍع

ــل عؤؽ املــا٫ الٗامــل. زــال٫ الٗــام  حر اخخُاحاتهــا لخمٍى ملُــىن  1,13ؾــضاص مبلــٜ و٢ــضٍع  الكــغ٦ت ؤٖــاصثم، 2116الٗاثــض جدــذ الُلــب لخــٞى

 
ً
ت م٣ضما ا٫ ؾٗىصي مً َظٍ املبالٜ املضٖٞى ـا٫ ؾـٗىصي للمخُلبـاث الدكـُٛلُت. وبـظل٪ ؤنـبذ  1,24بلى ٖاثض و٢ـضٍع  بالياٞت، ٍع ملُـىن ٍع

ش ٗال٢ـــت بال ياملؿـــخد٤ لهـــظا الُـــٝغ ط الخخـــاميغنـــُض ال ـــا٫ ؾـــٗىصي. 193,36م مبلـــٜ و٢ـــضٍع 2116صٌؿـــمبر  31خـــاٍع و٢ـــض جمـــذ  ملُـــىن ٍع

ش  خٗــامالثال ٍاملىا٣ٞــت ٖلــى َــظ ت 2116ى مــاً 1زــال٫ احخمــإ الجمُٗــت الٗمىمُــت الٗاصًــت بخــاٍع م، وبةم٩ــان الكــغ٦ت حؿــضًض املبلــٜ وحؿــٍى

 الغنُض في ؤي و٢ذ. 

3-12 بىً الخير  

ىا٥ٖال٢ت  وى٪ الخحر َى َٝغ طب م:ؤًٖاء في مجلـ بصاعجه مً ؤًٖاء مجلـ بصاعة صاع لا  َو ؤ/ ًىؾ٠ ٖبضهللا الكالف،  ع٧ان َو

الكغ٦ت بى٪  ٧لٟذ، وؤ/ٖبضالل٠ُُ ٖبضهللا الكالف. ال٣اؾم ٖبضالغخمً ماحض، وؤ/ م(2116ماًى  12)ختى   وؤ/َظلى٫ نالح الهظلى٫ 

ٗت إلاؾالمُت و  املا٫ ؾى١  في مُٗىت ن٣ٟت في الٗامت املالُت الاؾدكاعاث بخ٣ضًمالخحر   إلاصاعي  الضٖمبدُث ج٩ىن مخىا٣ٞت م٘ الكَغ

ا٫ ال٠ 111 البالٜ الاٞخخاحي الغنُض باؾخثىاء ؤومهغوٞاث ؤحٗاب الكغ٦ت جخ٨بضلم  م2116. زال٫ ٖام الضولُت اله٩ى٥ لنضاع  ٍع

ى ؾٗىصي، خه  ؤو ؾاب٤ و٢ذ في املضٕٞى املبلٜ مً جب٣ى ما َو  .م2117زال٫ ٖام الظي ؾِخم صٞٗه/ حؿٍى

4-12  وابِخاٌ الخير 

غاٝ ٧ابِخا٫قغ٦ت الخحر حٗض  ؾهم مً بحمالي  11,211,111حٗاص٫ ٢ُمت  ٞيها : 34ٗال٢ت خُث جمخل٪ صاع لاع٧ان خهت ال اثط مً لَا

ـم لاع٧ـان صاع بصاعة مجلــ ؤًٖـاء بـحن مـً ٧ابِخـا٫ الخحر بصاعة مجلـ في ؤًٖاء َىا٥ملُىن ؾهم.  31ٖضص لاؾهم الهاصعة والبالٜ   :َو

خ٣ضًم الاؾدكاعاث املالُت ب ٧ابِخا٫ الخحر ج٣ىمؤ/ٖبضالل٠ُُ ٖبضهللا الكالف.  و ؤ/َظلى٫ نالح الهظلى٫  و ؤ/ ًىؾ٠ ٖبضهللا الكالف

 الخانت لامىع  مغاحٗتجمثُل وج٣ضًم املؿدىضاث هُابت ًٖ صاع لاع٧ان لهُئت الؿى١ املالُت وجضاو٫ والهُئاث ال٣اهىهُت لازغي، و و الٗامت 

ٗت إلاؾالمُت و ب ـال١ الجؼجـي املب٨ـغ لنـضاع الكـغ٦ت مـً ةله٩ى٥ الضولُت املهـضع ا نضاعالضٖم إلاصاعي ل  ج٣ضًمالخىا٤ٞ م٘ الكَغ ، وإلٚا

 مؿـخد٤وال ًىحـض عنـُض  ؤومهـغوٞاث ؤحٗـاب ؤيلـم جخ٨بـض الكـغ٦ت  م2116ٖـام  زـال٫. الباًَ ومً مباقغة ال٣ٗاعاث وجإححراله٩ى٥ 

خه ؤو صٞٗه ًيبغي  .حؿٍى

13 اىشرنة ب>غٍال اىٍجػيلة اىٍخاطر 

 .َبٍى ؤؾٗاع الىِٟ بك٩ل خاص 

 .الخ٣ُٗضاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ٖلى الهُٗض إلا٢لُمي 

 .ل طاث الخ٩لٟت الٟٗالت لل٣ُام باؾدثماعاث عؤؾمالُت ٦بحرة لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الكغ٦ت في الىمى غ مهاصع الخمٍى  مضي جٞى
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 خماص ٖلى الىمى الكامل لل٣ُإ ال ل ا والا٢خهاصي، خُث ًم٨ً ؤن ً ٣ٗاعي الٖا بك٩ل ؾـلبي ٖلـى همـى  املضيزغ ؤي جباَا ٍَى

 الكغ٦ت. 

 اء بالتزاماتهم الخٗا٢ضًت، خُث ؤن ٖضم التزام ؤي  منهم باالجٟا٢ُاث ٢ض ًازغ ؾل حن في الٞى خماص ٖلى امل٣اولحن والاؾدكاٍع  الٖا
ً
با

٘ و   الغبدُت.ٖلى وؿب بهجاػ املكاَع

  ٘ اصة ٚحر مخى٢ٗت في ؤؾٗاع املىاص وؤؾٗاع ال٣ىي الٗاملت.٢ض جخإزغ ج٩ال٠ُ مكاَع  بإي ٍػ
ً
 الكغ٦ت ؾلبا

 .عؾىم الاعاض ي البًُاء وجبٗاتها 

  الخللباث في اللطاع العلاسي. 

ـــت ٚحـــر املىاجُـــت فـــي ال٣ُـــإ  ٍغ  ٖلـــي بُـــ٘ لاعاضـــ ي، لـــظا ٞـــةن الخ٣لبـــاث الجَى
ً
حٗخمـــض عبدُـــت الكـــغ٦ت ٖلـــى بًجـــاعاث املبـــاوي وؤًًـــا

غي ٖلى ؤٖما٫ الكغ٦ت وهخاثج ٖملُاتها وويٗها املالي وجى٢ٗاتها املؿخ٣بلُت.ال٣ٗاعي ٢ض   جازغ بك٩ل ؾلبي وحَى

  لت ألاجل  ملخغيراث في العىق مع مشوس الىكذباجؤزش علىد إلاًجاس طٍى

ٌ ال لــت لاحــل ؾــخ٩ىن ٧اُٞــت لخٗــٍى ــاصاث التــي جدــضصَا الكــغ٦ت و٢ــذ ببــغام ٣ٖــىص إلاًجــاع ٍَى كــغ٦ت ال ًىحــض يــمان بــإن الٍؼ

ــت ملٗــضالث الىمــى التــي جُــغؤ ٖلــى ال٣ــُم  ــاصاث مىاٍػ ــاصة فــي ج٩ــال٠ُ الدكــُٛل ؤو مٗــضالث الخطــخم ؤو ؤن ج٩ــىن َـظٍ الٍؼ ٖـً الٍؼ

ـــت ٖىـــض خلىلهـــا. وبالخـــالي، ٞـــةن طلـــ٪  غي ٖلـــى ؤٖمـــا٫ الكـــغ٦ت وهخـــاثج ٖملُاتهـــا ٢ـــض إلاًجاٍع ًـــاصي بلـــى الخـــإزحر بكـــ٩ل  ؾـــلبي وحـــَى

 .٣بلُتوويٗها املالي وجى٢ٗاتها املؿخ

  مصشوفاث الدؽغُل والصُاهتبعع اسجفاع 

٠ حكــُٛل ونـُاهت املجمٗـاث ـت الخابٗــت لهـا ال حكـمل ه٣ٟـاث الكــغ٦ت الضوعٍـت مهـاٍع ٛـغى الخٟــاّ بؿــ٨ىُت واملغا٦ـؼ الخجاٍع

ت ٖليها، خُث جدخاج جل٪ املجمٗاث الؿ٨ىُت واملغا٦ؼ  الهُاهت املؿخمغة للخٟاّ ٖلى خالتها الدكُٛلُت في ؤًٞـل  ىلبالخجاٍع

ً والـــؼواع. وفـــي خـــا٫ اعجٟـــإ َـــظٍ امل اتها ولاللخخٟـــاّ بجاطبُتهـــا للمؿـــخإحٍغ ٠ ٖـــً ال٣ـــضع املخى٢ـــ٘ لهـــا هٓـــغ مؿـــخٍى  هـــاٍع
ً
لٗـــضة  ا

اصة ج٩ال٠ُ الٗمالت، وج٩ال٠ُ ال٣ٗىص م٘ الٛحر، وج٩ال٠ُ إلانالح والهُاهت، ؤو ٖضم اؾخُاٖت الكغ٦ت  ٖىامل مً يمنها ٍػ

غي ٖلـــى ؤٖمـــا٫ الكـــغ٦ت وهخـــاثج  ً، ٞةهـــه ؾـــ٩ُىن َىـــا٥ ؤزـــغ ؾـــلبي وحـــَى ه٣ـــل ٖـــبء جلـــ٪ الى٣ٟـــاث واؾـــترصاصَا مـــً املؿـــخإحٍغ

 .ٖملُاتها وويٗها املالي وجى٢ٗاتها املؿخ٣بلُت

  جضخم ألاظعاس في بعع اهداء اململىت واسجفاع الفائذة كذ ًدذان مً جاربُت العىق العلاسي 

ــل ال٣ٗـــاعي لخهــل بلـــى « ؾـــاما»ماؾؿـــت الى٣ــض الٗغبـــي الؿــٗىصي  بن ٢ــغاع ــاصة الخـــض لا٢صـــ ى ليؿــبت مبلـــٜ الخمٍى مـــً  : 85بٍؼ

ـــت ٖىامـــل مـــً قـــإنها ؤ لُـــت وال٣ٗاٍع ن جدـــض مـــً حاطبُـــت ٢ُمـــت املؿـــ٨ً، بلـــى حاهـــب اعجٟـــإ ؤؾـــٗاع الٟاثـــضة ٖلـــى ال٣ـــغوى الخمٍى

ــت لــى الجاهــب لازــغ، ؤصي .الؿــى١ ال٣ٗاٍع زــال٫  –ىاَىحن ٖــً الكــغاء وخالــت التر٢ــب فــي الؿــى١ ال٣ٗــاعي بحجــام بٗــٌ املــ ٖو

بلـى الخـإزحر بكـ٩ل  ، بٗض ال٣ـغاعاث لازحـرة املخٗل٣ـت بٟـغى الغؾـىم ٖلـى لاعاضـ ي البًُـاء صازـل الىُـا١ الٗمغاوـي –ٞترة ػمىُت 

غي ٖلى ؤٖما٫ الكغ٦ت وهخاثج ٖملُاتها وويٗها املالي وجى٢ٗاتها املؿخ٣بلُت  .ؾلبي وحَى

 ٞت بلى املخاَغ املظ٧ىعة ؤٖالٍ، ؾٝى هل٣ي الًىء ٖلى املخاَغ الىاعصة في ال٣ىاثم املالُت املض٣٢ت وهي:باليا 

 

 مخاطش الائخمان 

ــــاء بالتزاماجــــه  ٢ــــضعة ؤخــــض ؤَــــغاٝ لاصاة املالُــــت ٖلــــىمســــاَغ الاثخمــــان هــــي ٖبــــاعة ٖــــً الخؿــــاعة املالُــــت فــــي خــــا٫ ٖــــضم  الٞى

مــً حهــاث طاث ٖال٢ــت والــظمم املضًىــت والــظمم  تالخٗا٢ضًــت، وجيكــإ بكــ٩ل ؤؾاســ ي مــً لاعنــضة لــضي البىــى٥ واملؿــخد٣

 املضًىت لازغي.

بةًضإ ؤعنضتها في ٖضص مً املاؾؿاث املالُت طاث ال٣ضعاث الاثخماهُت الٗالُت ولضيها ؾُاؾـت للخـض مـً  صاع لاع٧ان ج٣ىم

ــت والـــظمم املضًىـــت لازـــغي لكـــغوٍ )ٖـــضم حجــم ؤعنـــضته ا املىصٖـــت فـــي ٧ـــل ماؾؿــت مالُـــت. وجسًـــ٘ الـــظمم املضًىـــت الخجاٍع
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وحـىص اثخمــان( ول٨ـً فــي بٗـٌ الخــاالث ج٩ــىن َىـا٥ حــضاو٫ صٞـ٘ لــبٌٗ الٗمــالء ؤو ًُلبـىن الــضٞ٘ ٖلـى ٞتــراث مسخلٟــت، 

بلٜ املؿخد٤ مً َاالء الٗمالء، ٚحر ؤهه في َظٍ مٗغيت ملخاَغ الاثخمان ُٞما ًخٗل٤ بامل كغ٦توفي َظٍ الخاالث ج٩ىن ال

ختــى ًــخم صٞــ٘ املبلــٜ بال٩امــل  ،بخإحُــل الدؿــلُم النهــاجي ؤو خُــاػة املمخل٩ــاث للخ٣لُــل مــً املخــاَغ الكــغ٦تالخــاالث ج٣ــىم 

 
ً
٣ــا ــخم بهــٟت صوعٍــت ب٦مــا٫ مغا٢بــت لاعنــضة ومخابٗتهــا وبالخــالي ٩ًــىن حٗــغى  ٞو   الكــغ٦تلل٣ٗــض، ٍو

ً
مــ٘ للخؿــاثغ مدــضوصا

 وحىص مسههاث مىاؾبت للمبالٜ املك٩ى٥ في جدهُلها، ٖىض الخاحت لظل٪.

 

 مخاطش معذالث العمىلت 

جخٗل٤ مساَغ مٗضالث الٗمىلت بالخٛحر في مٗضالث الٗمىلت املخاخت ٖىض بٖاصة الخٟاوى خى٫ لاصواث املالُت التي جخـإزغ 

ملخــاَغ مٗــضالث الٗمــىالث ُٞمــا ًخٗلــ٤ بخٗهــضاث وجخٗــغى قــغ٦ت صاع لاع٧ــان  باألويــإ املالُــت الخالُــت للؿــى١ الٗــالمي.

لـت لاحــل دؿــهُالث املغابدــت إلاؾــالمُت لازــغي لالٗمىلـت الٗاثمــت التــي ًــخم املىا٣ٞــت ٖليهـا  )٢ــغوى مخجــضصة( التــي ًــخم  ٍَى

ـخم بٖـاصة الخٟـاوى خـى٫ مٗـضالث ال٣ـغوى املخجـضصة ٢هـحرة لاحـل ٖىـض ججضًـض ٧ـل  الخهى٫ ٖليهـا مـً بىـى٥ مدلُـت. ٍو

 وجهىعَا للمساَغ. كغ٦تٖغى للخهى٫ ٖلى ؤًٞل مٗض٫ ٖمىلت ل٨ٗـ املىانٟاث املالُت لل

ٗت إلاؾـالمُت لصاعة مسـاَغ مٗـضالث الٗمىلـت،  ؾُاؾت م٣اًًت ؤؾٗاع قغ٦ت صاع لاع٧انجدب٘  ٖمىلت مخىا٣ٞت م٘ الكَغ

ع لُبــــىع فــــي خــــحن حٗخمــــض ٢غويــــها املخلُــــت ٖلــــى ؤؾــــٗاع ٖلــــى ؤؾــــٗا للكــــغ٦توحٗخمــــض مٗــــضالث الٗمىلــــت لل٣ــــغوى الٗاملُــــت 

٣ا للخٛحراث في ؤؾٗاع لُبىع وؾاًبىع. الكغ٦ت، وبالخالي ٞةن حٗغى (SIBOR)ؾاًبىع   ملخاَغ الٗمىالث مخٟاوث ٞو

 

 مخاطش العُىلت 

تـــــراٝ بـــــاملىحىصاث ؤوالخهـــــى٫ ٖلـــــى لامـــــىا٫ الالػمـــــت مل٣ قـــــغ٦ت صاع لاع٧ـــــانهـــــي مســـــاَغ حٗـــــغى  ابلـــــت لهـــــٗىباث فـــــي الٖا

غ لامـىا٫ والخـض٣ٞاث  ٤ الخإ٦ض بك٩ل صوعي مـً جـٞى الالتزاماث املغجبُت باألصواث املالُت. وجضاع مساَغ الؿُىلت ًٖ ٍَغ

تراٝ باملىحىصاث مل٣ابلت ؤًت التزاماث خا  لُت ومؿخ٣بلُت.الى٣ضًت الىاقئت ًٖ الٖا

 

 مخاطش العمالث ألاجىبُت 

جغا٢ــب إلاصاعة ج٣لبــاث  و ث فــي ؤؾــٗاع نــٝغ الٗمــالث لاحىبُــتبؿــبب الخٛحــراهــي مســاَغ الخٛحــر فــي ٢ُمــت لاصواث املالُــت 

ـت خُــث ؤن الٗملــت الغثِؿــُت  ٚحــرصاع لاع٧ــان ؤؾـٗاع نــٝغ الٗمــالث لاحىبُـت وحٗخ٣ــض ؤن  ٍغ مٗغيـت ملخــاَغ ٖمــالث حَى

٩ي.  بهامل بؿُِ م٣ابل الضوالع لامٍغ
ً
ى زابذ خالُا ا٫ الؿٗىصي َو  التي جخٗامل بها هي الٍغ

 

 اللُمت العادلت لألدواث املالُت 

جمثل ال٣ُمت التي ًخم بمىحبها جباص٫ ؤنل ؤو ؾضاص التزام ما بحن ؤَغاٝ عاٚبت في طل٪ و بكغوٍ حٗامل ٖاصلت. وخُث 

ت وج٣ضًغاث ال٣ُمت  سُت، ٣ٞض جٓهغ ٞغو٢اث بحن ال٣ُم الضٞتًر ٣ا للخ٩لٟت الخاٍع ؤهه ًخم بٖضاص ال٣ىاثم املالُت املىخضة ٞو

ت الٗاصلت، وحٗخ٣ض إلاصاعة ؤن ال٣ُم الٗاصلت للمىحىصاث واملُلىباث املالُت ال جسخل٠ بك٩ل ٦بحر  .ًٖ ٢ُمها الضٞتًر
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14 واإلدارة اىجِظًٌ 

1-14 إلاداسة مجلغ حؽىُل 

؛ 11 مً م٩ىن  بصاعة مجلـ م2116 ٖام زال٫الكغ٦ت  ؤصاع
ً
ًىان جىُٟظًان ًٖىان ًٖىا . مؿخ٣لحن ؤًٖاء وؾبٗتن حجىُٟظً ٚحر ٖو

ت  عب٘ صوعٍت احخماٖاث املجلـ ٣َٗضو   ٖـام وزـال٫. الو٣ٗـاصٍ يـغوعة املجلــٞيها  ًغي  َاعثت خالت ؤي في و٦ظل٪ عثِؿه، مً بضٖىةؾىٍى

 :ؤصهاٍ مىضح َى ٦ما املجلـ ؤًٖاء خًىع  و٧ان احخماٖاث،ؤعب٘  املجلـ ٣ٖض، م2116

 الهٟت اؾم الًٗى .م
جهي٠ُ 

 ؤًٖاء املجلـ

ٖضص إلاحخماٖاث 

ا  التي خًَغ

ت مجالـ بصاعاث قغ٧اث  ًٍٖى

 ي مؿاَمت ؤزغ 

 4 ٚحر جىُٟظي عثِـ املجلـ ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الكالف 3

ل املؿا٦ً -  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 بى٪ الخحر -

 قغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫ -

 ٖبضالل٠ُُ بً ٖبضهللا الكالف 1
الًٗى 

 املىخضب
 3 جىُٟظي

ل املؿا٦ً -  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 بى٪ الخحر -

 قغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫ -

 قغ٦ت جأػع  -

ل املؿا٦ً - 4 جىُٟظي ًٖى ص. ٖبضالغخمً بً خمض الخغ٧ان 1  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 4 مؿخ٣ل ًٖى َظلى٫ بً نالح الهظلى٫  4

ل املؿا٦ًا -  لكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 م(2116ماًى  12بى٪ الخحر )ختى  -

 قغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫ -

  4 ٚحر جىُٟظي ًٖى ٖبضهللا الكالفزالض بً  5

 4 مؿخ٣ل ًٖى َاع١ بً دمحم الجاعهللا 6
 

ؼ بً ٖبضهللا الكالف 7   4 مؿخ٣ل ًٖى ٖبضالٍٗؼ

  3 مؿخ٣ل ًٖى ماحض بً عومي الغومي 8

  2 مؿخ٣ل ًٖى اخمض بً دمحم ٖثمان الضَل 9

 بى٪ الخحر - 4 مؿخ٣ل ًٖى ماحض بً ٖبضالغخمً ال٣اؾم 30

33* 
ؼ ابغاَُم دمحم املاو٘  مً  2 مؿخ٣ل ًٖى ٖبضالٍٗؼ

ً
 م2116ًىهُى  23بٖخباعا

سان بً نالح  م2116ًىهُى  23 ىخت 2 مؿخ٣ل ًٖى املُحري  مٍغ

  م2116 ًىهُى 23* 
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2-14 املجلغ اجخماعاث خظىس  سجل 

 مبردٌع 11 اغعطغ 3 ماًى 11 فبراًش  11 اظم العظى م

 الكالف ٖبضهللا بً ًىؾ٠ 3

 الكالف ٖبضهللا بً ٖبضالل٠ُُ 1

 الخغ٧ان خمض بً ٖبضالغخمً. ص 1

 الهظلى٫  نالح بً َظلى٫  4

 الكالف ٖبضهللا بً زالض 5

 الجاعهللا دمحم بً َاع١  6

ؼ 7  الكالف ٖبضهللا بً ٖبضالٍٗؼ

 الغومي عومي بً ماحض 8

 الضَل ٖثمان دمحم بً اخمض 9

 ال٣اؾم ٖبضالغخمً بً ماحض 30

33* 
ؼ ابغاَُم دمحم املاو٘ص.       ٖبضالٍٗؼ

سان بً نالح    املُحري  مٍغ

 م٢٠١٦ ونيوي ٢٣* 

3-14 املجلغ لجان 

 :ملذمت

 ًلي: ٦ما هاحك٨ُلو  ،ولجىت املغاحٗت -لجىت الترقُداث وامل٩اٞأث -لجان، وهي اللجىت الخىُٟظًت زالرجخ٩ىن لجان املجلـ مً 

 :مً وجخىىن  الخىفُزًت اللجىت 34-1-3

 الهٟت اؾم الًٗى .م
ٖضص إلاحخماٖاث 

ا  التي خًَغ
 مالخٓاث

  ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الكالف 3
ً
  4 عثِؿا

   ٖبضالل٠ُُ بً ٖبضهللا الكالف 1
ً
  4 ًٖىا

   ٖبضالغخمً بً خمض الخغ٧انص.  1
ً
  4 ًٖىا

   َاع١ بً دمحم الجاعهللا 4
ً
  4 ًٖىا

   ماحض بً ٖبضالغخمً ال٣اؾم 5
ً
 م2116ًىهُى  23ىه في ِجم حُٗ - ًٖىا

 

 مهام واجخماعاث اللجىت

ت وؤَضاٝ الكغ٦ت مخابٗت جُب٤ُ اؾتراجُجُت الكغ٦ت مً زال٫ إلاقغاٝ ٖلى بٖضاص الخُِ الدكُٛلُت وجىُٟظَا، ومغاحٗت ٢ُم  وعٍئ

ل املخخلٟت الؾدثماعاث الكغ٦ت، هاوؾُاؾاتها التي جدضص الىهج الٗام للكغ٦ت في جىُٟظ ؤٖمالها والخىنُت بخبىي ، ومخابٗت زُِ الخمٍى

٘ مكتر٦ت و/اوج٣ضًم الىصح ُٞما ًخٗل٤ باالؾدثماعاث الغثِؿت واملهمت في الكغ٦ت واملخمثلت بالضزى٫ في  ؤو هضماحاث و/ؤو مكاَع

ل  ٘، والخإ٦ض مً لالخهى٫ ٖلى جمٍى ل  مُاب٣تلمكاَع جسهُو املىاعص لخىُٟظ اؾتراجُجُاث الكغ٦ت مثل اؾتراجُجُت الخمٍى

ت، ووي٘ مٗاًحر ازخُاع الغثِـ الخىُٟظي وال٣ُاصاث الٗلُا في إلاصاعة الخىُٟظًت وإلاقغاٝ ٖلى ج ، ُب٣ُهاواؾتراجُجُت املىاعص البكٍغ
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ت ومغا٢بت ومٗالجت ؤي  خُث مًصاعة الخىُٟظًت ومغاحٗت وج٣ُُم ؤصاء إلا  هدغاٞاث، ومغاحٗت اجد٤ُ٣ لاَضاٝ الاؾتراجُجُت املىيٖى

الًغوعة خؿب مُُٗاث الؿى١ واملخُلباث  صٖذُمها وحٗضًلها بطا ُالخُِ الاؾتراجُجُت بك٩ل صوعي )عب٘ ؾىىي( بهضٝ ج٣

غ الضوعٍت امل٣ضمت مً  إلاصاعة الخىُٟظًت واملخٗل٣ت بالىي٘ الخىاٞس ي للكغ٦ت والٗىامل الخىُٓمُت الضازلُت لازغي، ومغاحٗت الخ٣اٍع

لت امل واملالُت والخ٣ىُت لازغي التي جازغ ، واٖخماص الخىنُاث املخٗل٣ت بىي٘ ؾُاؾاث وؤهٓمت املىاعص ضيٖلى اؾتراجُجُت الكغ٦ت ٍَى

ا ٖلى ؤٖما٫ الكغ٦ت.  ت مً ٢بل إلاصاعة الخىُٟظًت وج٣ُُم ؤزَغ ت ومغاحٗت وج٣ُُم الخُِ الؿى٢ُت ولاهماٍ الخىاٞؿُت املىيٖى البكٍغ

 احخماٖاث. عب٘ؤ م٣ٖ2116ضث اللجىت زال٫ ٖام  و٢ض

  : املشاجعت لجىت 34-1-1

 لجضًض في صوعجه التي بضؤث ملجلـ إلاصاعة ازال٫ ؤو٫ بحخمإ 
ً
عشح املجلـ حك٨ُل لجىت املغاحٗت بٛغى  ،م2116ًىهُى  23مً اٖخباعا

ذ ٖلى ازخُاع ؤًٖائها ومهامها ويىابِ ٖملها وم٩اٞأث ؤًٖائها في احخمإ الجمُٗت الٗامت ال٣اصم  حؿُحر املهام ٖلى ؤن ًخم الخهٍى

 بن قاء هللا وطل٪ جىُٟظ
ً
 جخ٩ىن لجىت املغاحٗت مً: ( مً هٓام الكغ٧اث الجضًض .111للماصة ) ا

 الهٟت اؾم الًٗى .م
ٖضص إلاحخماٖاث 

ا  التي خًَغ
 مالخٓاث

  َاع١ بً دمحم الجاعهللا 3
ً
  6 عثِؿا

   َظلى٫ بً نالح الهظلى٫  1
ً
  6 ًٖىا

   ماحض بً ٖبضالغخمً ال٣اؾم 1
ً
  6 ًٖىا

   ماحض بً عومي الغومي 4
ً
  6 ًٖىا

 
 

 مهام واجخماعاث اللجىت

  لب ؤي بًًاح ؤو بُان مً مجلـ إلاصاعة إل ٖلي سجالتها ووزاث٣ها َو املغا٢بت ٖلى ؤٖما٫ الكغ٦ت، ولها في ؾبُل طل٪ خ٤ إلَا

جىػ لها ؤن جُلب مً مجلـ إلاصاعة صٖىة الجمُٗت الٗامت للكغ٦ت لالو٣ٗاص بطا ؤٖا١ مجلـ إلاصاعة  ؤو إلاصاعة الخىُٟظًت، ٍو

 ٖملها ؤو حٗغيذ الكغ٦ت أليغاع ؤو زؿاثغ حؿُمت.

  ًهلهم وجدضًض ؤحٗابهم بٗض الخإ٦ض م ؾخ٣اللُتهم، ومخابٗت ؤٖما٫ االخىنُت ملجلـ إلاصاعة بخُٗحن املخاؾبحن ال٣اهىهُحن ٞو

ملغاحٗت، وصعاؾت املخاؾبحن ال٣اهىهُحن واٖخماص ؤي ٖمل زاعج هُا١ ؤٖما٫ املغاحٗت التي ٩ًلٟىن بها ؤزىاء ٢ُامهم بإٖما٫ ا

إلاملالخٓاث الهاصعة مً املخاؾب ال٣اهىوي ٖلى ال٣ىاثم املالُت ومخابٗت ما جم بكإنها،  زُت املغاحٗت م٘ املخاؾب  ٖلى والَا

اث اللجىت ٖليها ومىا٢كت ٧ وعٍت مىخٓمت م٘ لامىع التي جىضعج يمً مهام اللجىت في احخماٖاث ص اٞتال٣اهىوي وببضاء ملخْى

 .اهىوياملخاؾب ال٣

  ت ٢بل ٖغيها ٖلى مجلـ إلاصاعة وببضاء الغؤي والخىنُت بكإنها، وصعاؾت الؿُاؾاث  صعاؾت ال٣ىاثم املالُت لاولُت والؿىٍى

 ومىا٦بت ما ٌؿخجض مً لىاثذ ومباصعاث وببضاء الغؤي والخىنُت ملجلـ إلاصاعة، والبذ في ؤً
ً
 تاملخاؾبُت املخبٗت ومغاحٗتها صوعٍا

  .هُا١ ؤٖماله و٦ُُٟت ال٣ُام بهازالٞاث جيكإ بحن بصاعة الكغ٦ت واملخاؾب ال٣اهىوي بسهىم 
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 ما٫ واملهماث اٞٗالُتها و  يإلاقغاٝ ٖلى بصاعة املغاحٗت الضازلُت في الكغ٦ت مً ؤحل الخد٤٣ مً مض ؾخ٣اللُتها في جىُٟظ لٖا

ت التي خضصَا لها مجلـ إلاصاعة، ومغاحٗت واٖخماص زُِ الخض٢ُ هظٍ الخُت، والخإ٦ض مً بالخٛحراث الغثِؿُت  و٧اٞت٤ الؿىٍى

غ املغاحٗت الضازلُت ممضي التزام بصاعة املغاحٗت الضازلُت باملٗاًحر الضولُت لل ماعؾت املهىُت للمغاحٗت الضازلُت، وصعاؾت ج٣اٍع

اث الىاعصة ٞيهاومخابٗت جىُٟظ إلاحغاءاث ال  .خصخُدُت للملخْى

 غ م٨خىب ًٖ عؤيها وجىنُاتها في قإهه،صعاؾت هٓام الغ٢ابت ا  ٧اُٞت مً  لضازلُت ووي٘ ج٣ٍغ
ً
لى مجلـ إلاصاعة ؤن ًىصٕ وسخا ٖو

ض او٣ٗاص ا غ في مغ٦ؼ الكغ٦ت الغثِـ ٢بل مٖى ب مً لجمُٗت الٗامت بٗكغة ؤًام ٖلى لاَظا الخ٣ٍغ ٢ل لتزوٍض ٧ل مً ٚع

غ ؤزىاء او٣ٗاص الجمُٗت. خلى الخ٣ٍغ   املؿاَمحن بيسخت مىه، ٍو

   املخاَغ،  جل٪ج٣ُُم ٞٗالُت بصاعة مساَغ الكغ٦ت والخُىاث التي جخسظَا إلاصاعة لغنض ومٗالجت 

  تزام والخد٤٣ مً مضي ٞٗالُتها، واملىا٣ٞت ٖلى ؾُاؾاث املُاب٣ت وصلُل الالتزام، لقغاٝ ٖلى ؤٖما٫ بصاعة املُاب٣ت والاإلا

٦ٟاءة الخىُٟظ وإلاقغاٝ ٖلى حهىص الكغ٦ت في الالتزام بالؿُاؾاث وج٣ُُم ؾُاؾاث املُاب٣ت والالتزام بك٩ل مىخٓم ويمان 

و٢ض ٢امذ اللجىت بضعاؾت  حخماٖاث.اؾذ  م2116و٢ىاٖض الؿلى٥ املنهي ولاهٓمت طاث الهلت. و٢ض ٣ٖضث اللجىت زال٫ ٖام 

 وعٞ٘ الخىنُاث الالػمت للمجلـ.  م2116للٗام  ومىا٢كت ال٣ىاثم املالُت الغبُٗت والؿىىبت

  :مً وجخىىن  وامليافآث الترؼُداث تلجى 34-1-1

 الهٟت اؾم الًٗى .م
ٖضص إلاحخماٖاث 

ا  التي خًَغ
 مالخٓاث

  ماحض بً ٖبضالغخمً ال٣اؾم 3
ً
  3 عثِؿا

    ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الكالف 1
ً
  3 ًٖىا

   زالض بً ٖبضهللا الكالف 1
ً
 م2116ًىهُى  23اؾخ٣ا٫ في  3 ًٖىا

ؼ بً ٖبضهللا الكالف 4    ٖبضالٍٗؼ
ً
 م2116ًىهُى  23في  اؾخ٣ا٫ 3 ًٖىا

   الضَل ٖثمان دمحم بً اخمض 5
ً
 م2116ًىهُى  23ىه في ِجم حُٗ - ًٖىا

ؼ ابغاَُم دمحم املاو٘ص.  6    ٖبضالٍٗؼ
ً
 م2116ًىهُى  23ىه في ِجم حُٗ - ًٖىا

 

 مهام واجخماعاث اللجىت

ت  ت لالخخُاحاث املُلىبت مً املهاعاث املىاؾبت لًٍٗى ت مجلـ إلاصاعة، واملغاحٗت الؿىٍى الخىنُت ملجلـ إلاصاعة بالترقُذ لًٍٗى

ت، ومغاحٗت ٩َُل مجلـ إلاصاعة والخىنُاث في قإن الخُٛحراث التي ًجب  الث املُلىبت للًٍٗى املجلـ وبٖضاص ون٠ لل٣ضعاث واملَا

ا، وجدضًض حىاهب  ضم وحىص حٗاعى مهالح بطا ٧ان الًٗى  صوعي بك٩لال٠ًٗ وال٣ىة ُٞه، والخإ٦ض بحغاَئ ًاء ٖو مً اؾخ٣اللُت لٖا

 
ً
٣ا ًاث وم٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ إلاصاعة و٦باع الخىُٟظًحن ٞو ت مجلـ بصاعة قغ٦ت ؤزغي، ووي٘ ؾُاؾت واضخت لخٍٗى ٌكٛل ًٍٖى

 احخماٖاث. زالرم ٣ٖ2116ضث اللجىت زال٫ ٖام  ٢ضملٗاًحر جغجبِ باألصاء. و 
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15 اىجِفٌذًٌَ ونبار اإلدارة ٌخيس ألغضاء اىٍدفوغة واىجػوًضات اىٍهاف;ت 

ًاء مجلـ إلاصاعة وزمؿت مً ٦باع الخىُٟظًحن الظًً جل٣ىا ؤٖلى امل٩اٞأث  ت أٖل ًاث املضٖٞى ُٞما ًلي ٢اثمت جىضح امل٩اٞأث والخٍٗى

 م.2116مً الكغ٦ت زال٫ الٗام املالي  ولاحىع 

 البُان

أعظاء 

املجلغ 

 الخىفُزًين

أعظاء املجلغ 

غير الخىفُزًين/ 

 املعخللين

هباس الخىفُزًين ممً جللىا أعلى 

ظاث )بما فيهم  امليافآث والخعٍى

 الشئِغ الخىفُزي واملذًش املالي(

ظاث امليافآث  6,364,400 - - والخعٍى

 1,578,540 - - البذالث

ت  - - - امليافآث الذوسٍت والعىٍى

تالخطط   531,700 - - الخدفيًز

ظاث أو مضاًا عُيُت أخشي جذفع بؽيل ؼهشي  أي حعٍى

 أو ظىىي 
- - - 

 

16 ونبار اىشرنة إدارة ٌخيس ألغضاء ثػود نججابا وحلوق ثػاكدًة ٌاىٌة وأوراق ٌصيحة ألي وصف 

 في ثغٌٌر وأي اىجابػة شرناثها ٌَ أي أو اىشرنة دًَ أدوات أو أشهً في وأكربائهً اىجِفٌذًٌَ

 م2016 اىػام خالل اىحلوق ثيم أو اىٍصيحة ثيم

 

 

 انصفت االسى
ػذد األسهى فٍ 

 بذاَت انؼبو

َسبت انًهكُت فٍ 

 بذاَت انؼبو

صبفٍ انخغُش فٍ 

ػذد األسهى خالل 

 انؼبو

إخًبنٍ األسهى فٍ 

 َهبَت انؼبو

إخًبنٍ َسبت 

انخًهك فٍ َهبَت 

 انؼبو

 صفت انًهكُت

 َىسف بٍ ػبذ  انشال 
سئُس يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.0001% 1,000 0 0.0001% 1,000

 هزنىل بٍ صبنر انهزنىل
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.7434% 8,028,850 0 0.7434% 8,028,850

 خبنذ بٍ ػبذ  انشال 
ػضى يدهس 

 اإلداسة

 ِببششة 2.5670% 27,723,293 (41,900,000) 6.4466% 69,623,293

957 0.0001% 0 957 0.0001% 
ٍِىُت ألبسة ِٓ 

 اٌذسخت األوًٌ

 يبخذ بٍ ػبذانشزًٍ انمبسى
ػضى يدهس 

 اإلداسة

 ِببششة 0.3560% 3,844,550 1,000,000 0.2634% 2,844,550

639,154 0.0592% 0 639,154 0.0592% 
ٍِىُت ألبسة ِٓ 

 اٌذسخت األوًٌ

 طبسق بٍ   اندبس 
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.0003% 3,000 0 0.0003% 3,000

 ػبذانؼضَض بٍ ػبذ  انشال 
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.3564% 3,849,550 1,000,000 0.2638% 2,849,550

 يبخذ بٍ سويٍ انشويٍ
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.3560% 3,844,550 1,000,000 0.2634% 2,844,550

 ػبذانهطُف بٍ ػبذ  انشال  
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.8461% 9,137,550 1,000,000 0.7535% 8,137,550

 ازًذ بٍ   ػثًبٌ انذه 
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.1857% 2,005,104 0 0.1857% 2,005,104

 ػبذانشزًٍ بٍ زًذ صبنر انسشكبٌ
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.0009% 10,000 0 0.0009% 10,000

 ػبذانؼضَض بٍ إبشاهُى   انًبَغ
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.0001% 1,300 1,300 0.0000% -

 صبنر بٍ يشَخبٌ اندبشٍَ انًطُشٌ )شخص ( 
ػضى يدهس 

 اإلداسة
 ِببششة 0.0000% - 0 0.0000% -

صبنر بٍ يشَخبٌ اندبشٍَ انًطُشٌ  )يًثم انهُئت انؼبيت 

 نهخؤيُُبث االخخًبػُت(

ػضى يدهس 

 اإلداسة
1,000 0.0001% (1,000) - 0.0000% 

ٍِىُت اٌهُئت اٌؼبِت 

 ٌٍخإُِٔبث االخخّبػُت

 أزًذ بٍ صبنر سهًبٌ انذزُالٌ
يذَش انًشاخؼت 

 انذاخهُت
 ِببششة 0.0074% 80,000 0 0.0074% 80,000

 %5.4786 59,168,858 (37,899,700) %8.9878 97,068,558 اإلخًبنٍ
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ثػود ألشخاص )غدا أغضاء ٌخيس في فئة األشهً ذات األحلٌة في اىجصوًت وصف ألي ٌصيحة   17

أنثر، وأي ثغٌٌر في  أو : 5( أبيغوا اىشرنة بجٍيههً وأكربائهًإدارة اىشرنة ونبار اىجِفٌذًٌَ 

 م2016اىػام ثيم اىحلوق خالل 

 َسبت انًهكُت ػذد األسهى اإلخطبسحبسَخ  االسى
انخغُش فٍ 

 َسبت انًهكُت
 صفت انًهكُت

شركة بوينت 
 المحدودة

م٢٠١٦يناير  ٧  ٧٠,٢٨٠,٣٠٣ 6.517 :  - 
غُش ِببششة: حصت ِٓ ٍِىُت 

 ششوت خبصت

م٢٠١٦فبراير  ١٦  ٤٣,٧٢٣,٠٤٤ 4.148 :  -2.459 :  
غُش ِببششة: حصت ِٓ ٍِىُت 

 ششوت خبصت

 

18 اىشرنة حونٍة 

 بالثدت خى٦مت الكغ٧اث الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ املالُت، اٖخمض مجلـ إلاصاعة الثدت خى٦مت 
ً
 فـيمـ٘ لازـظ  قغ٦ت صاع لاع٧اناؾترقاصا

خبـــاع ـــؼ الٗال٢ـــت مٗهـــم  الٖا ٟحن وحمُـــ٘ ؤصـــخاب املهـــالح وحٍٗؼ ـــاء بد٣ـــى١ املؿـــاَمحن والٗمـــالء واملـــْى وبمىحـــب مهـــالخهم.  وخماًـــتالٞى

وجدضًـــــض مؿـــــئىلُاتهم  ،وجُٟٗـــــل صوع مجلــــــ إلاصاعة وإلاصاعة الخىُٟظًـــــت ،مبـــــاصت الكـــــٟاُٞت وإلاٞهـــــاحبالكـــــغ٦ت  جلتـــــزم ،الثدـــــت الخى٦مـــــت

بهم بهٟت مؿخمغة.    الكغ٦ت حؿعى ٦ماوجضٍع
ً
ؼ ٞاٖلُت الغ٢ابت الضازلُـت وبصاعة املخـاَغ ؤًًا يـاٞت بال ، بلى الخإ٦ض مً وحىص آلُاث لخٍٗؼ

ـــؼ  ،الهـــاصعة ٖـــً َُئـــت الؿـــى١ املالُـــت مـــ٘ الثدـــت خى٦مـــت الكـــغ٧اث مخثـــا٫الا بلـــى  وجبنـــي ؤًٞـــل املماعؾـــاث فـــي مجـــا٫ الخى٦مـــت بهـــضٝ حٍٗؼ

بــت َــظٍ الخُــىاث ٨ٗـــحوجُبُــ٤ ٢ىاٖــض إلاصاعة الؿــلُمت بالكــغ٦ت. و  ،الث٣اٞــت املاؾؿــُت الكــغ٦ت فــي الٗمــل بجــض للىنــى٫ بلــى ؤٖلـــى  ٚع

 
ً
اث في مجا٫ الخى٦مت وجد٤ُ٣ عئٍتها الهاصٞت بلى ؤن ج٩ىن الكغ٦ت همىطحا ىُت مؿاَمت. و املؿخٍى في ؾبُل جد٤ُ٣ ًدخظي به ٦كغ٦ت َو

 للجىت الخىُٟظًت. وهي لجىت الترقُداث وامل٩اٞأث ولجىت املغاحٗت واالٟٗالت  ٌٗمل مجلـ إلاصاعة مً زال٫ لجان املجلـ ،ؤَضاٞه

( الهـاصعة ٖـً َُئـت الؿـى١ املالُــت، ؾترقـاصًتوالا ججـضع إلاقـاعة بلـى ؤن الكـغ٦ت ٢ـض َب٣ـذ ٧اٞـت بىـىص الثدــت خى٦مـت الكـغ٧اث )إلالؼامُـت 

ذ ٖلـى بىـض ازخُـاع ؤًٖـاء مجلــ إلاصاعة ٣ت للخهٍى ذ الترا٦مي ٦ٍُغ  ٖضا البىض )ب( مً املاصة الؿاصؾت الخانت بالٗمل بىٓام الخهٍى

 بإن  ،الجمُٗت الٗامت احخماٖاثفي 
ً
ذ الترا٦مي ٢ىاٖضٖلما زخُـاع ؤًٖـاء مجلــ إلاصاعة ال٣ـاصم. ٦مـا جـم بٖـضاص ؾِخم جُب٣ُهـا ال  الخهٍى

ــ االىٓــغ بليهــالتــي ًيبغــي و الثدـت خى٦مــت قــغ٦ت صاع لاع٧ــان فــي يــىء املٗـاًحر الٗاملُــت املخٗــاٝع ٖليهــا فــي خى٦مــت الكـغ٧اث،  ؤؾــاؽ  اباٖخباَع

خٗحن لازظ بهالكغ٦تخى٦مت في هٓام ال اع ا ا، ٍو عي واحب الخُب٤ُ في اململ٨تيمً إلَا لى وحه الخهىم ما ًلي:لدكَغ  ، ٖو

ش  31باملغؾىم املل٩ي ع٢م م/  ةالهاصع في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الؿى١ املالُت  مخُلباث َُئت -1 ولىاثدت  َـ 1424/ 2/6 وجاٍع

 الخىُٟظًت.

ش  6هٓام الكغ٧اث الهاصع باملغؾىم املل٩ي ع٢م م/  -2 وحٗضًالجه. وال٣غاعاث والخٗامُم الهاصعة مً وػاعة ٌ 1385/ 22/3وجاٍع

 .والاؾدثماعالخجاعة 

 الىٓام لاؾاس ي لكغ٦ت صاع لاع٧ان. -3
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ما الكغ٦ت ٖلى ًىُب٣ان الفي الثدت خى٦مت الكغ٧اث  بىضانًىحض  وم٘ طل٪، ًيبغي  ؤهه ٖلى جىو التي 6 املاصة هٟـ مً( ص) البىض َو

ًٖلى  حنمً لاشخام  املؿدثمٍغ خباٍع ىن  الظًً الٖا ً ًٖ هُابت ًخهٞغ  في إلاٞهاح - املثا٫ ؾبُل ٖلى الاؾدثماع نىاص٤ً - آلازٍغ

ا َغ ت ج٣اٍع دُت ؾُاؾاتهم ًٖ الؿىٍى ملُاث الخهٍى ذ ٖو غي  جًاعب ؤي م٘ لخٗاملوإلاٞهاح ًٖ ٦ُُٟت ا الٟٗلي الخهٍى  املهالح في حَى

 الصخو ؤن ٖلى جىو التي 12 املاصة مً( ٍ) ال٣ٟغة و٦ظل٪ ،باؾدثماعاتهم ًخٗل٤ ُٞما لاؾاؾُت الخ٣ى١  مماعؾت ٖلى ًازغ ٢ض

خباعي  ذ له ًد٤ ال إلاصاعة، مجلـ فيله  ممثلحن حُٗحن للكغ٦ت لاؾاس ي الىٓام بمىحب له ًد٤ الظي الٖا  ؤًٖاء جغقُذ ٖلى الخهٍى

ً  .إلاصاعة مجلـ في آزٍغ

19 اىداخيٌة اىٍراحػة 

 أل 
ً
 الؾخ٣اللُتها ٞحٗخبر بصاعة املغاحٗت الضازلُت مً ؤَم إلاصاعاث في قغ٦ت صاع لاع٧ان، وهٓغا

ً
نها جدب٘ مباقغة بلى مجلـ ةَمُتها وجد٣ُ٣ا

 الضازلُت للمغاحٗت املهىُت للمماعؾت الضولُت ملٗاًحر٤ اهجاػ ؤٖمالها ٞوةوج٣ىم بصاعة املغاحٗت الضازلُت ب، في اله٩ُل الخىُٓمي  إلاصاعة

٨ُت املخدضة الىالًاثب ٞلىعٍضا ىالًتب الضازلُحن نغاحٗحامل مٗهض ًٖ الهاصعةو  خم. لامٍغ ٟي اٖخماص ٍو  ٢بل مً تالضازلُ املغاحٗت مْى

  .الضازلُحن غاحٗحنامل مٗهض

ت مً ؤحل جد٤ُ٣ ٢ بالكغ٦ت جخمثل مهمت املغاحٗت الضازلُت ُت واؾدكاٍع ُمت مًاٞت وجدؿحن في ج٣ضًم زضماث مؿخ٣لت ومىيٖى

٣ت مىهجُت ومىًبُت لخ٣ُُم  مً زال٫ املغاحٗت الضازلُت الكغ٦ت ٖلى بلٙى ؤَضاٞها ؿاٖضخُث حٖملُاث الكغ٦ت، اٖخماص ٍَغ

غاثوجدؿحن ٞٗالُت بصاعة املخاَغ والغ٢ابت الضازلُت وخى٦مت الكغ٧ ُت وطاث الهلت  املغاحٗت الضازلُت بصاعة . وجٞى املٗلىماث املىيٖى

 جؼوصَظٍ املٗلىماث ٖلى ج٣ُُم الىي٘ الخالي للكغ٦ت، وبهما  صوع  ٣خهغًبالٗمل لإلصاعة الٗلُا ولجىت املغاحٗت في الى٢ذ املىاؾب، وال 

بصاعة املغاحٗت  حٗمل. و املىاؾبتلُت والخىُٟظًت لل٣ُام بمؿاولُاتهم واجساط ال٣غاعاث املابالبُاهاث الالػمت جلـ إلاصاعة مملؿاولحن و ا

ؤَضاٞها مً زال٫ مؿاٖضة ميؿىبي الكغ٦ت ٖلى ال٣ُام بمؿاولُاتهم ٖلى ؤخؿً وحه، وطل٪ بتزوٍضَم  ٖلى جد٤ُ٣ الضازلُت

ؼ الغ٢ابت الٟٗالت و إواملٗلىماث املخٗل٣ت ب اثؾدكاع بالخدلُل والخ٣ُُم والخىنُاث والا  جدؿحن بحغاءاث الٗمل وكُت املغاحٗت، م٘ حٍٗؼ

 بخ٩ال٠ُ م٣ٗىلت.

٣ترخاث والخىنُاث الٗضًض مً املًٖ ٢غب م٘ إلاصاعاث مً زال٫ جؼوٍضَم ب م2116املغاحٗت الضازلُت زال٫ ٖام بصاعة  ٖملذو٢ض 

اصة ٞٗالُت و٦ٟاءة هٓام الغ٢ابت والىهاثذ  الضازلُت والخد٨م في ُٞما ًخٗل٤ بخدؿحن بحغاءاث ٖملُاث الكغ٦ت وؾُاؾاتها، وطل٪ لٍؼ

٘ امل  .واملؿاهضة بلى إلاصاعاث لازغي ملؿاٖضتها في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ٗىن خخلٟت، بالياٞت بلى ج٣ضًم الج٩ال٠ُ املكاَع

20  باىشرنة اىداخيٌة اىركابة ُظام 

حغاء مخ٩امل جم جهمُمه ملٗالجت املخاَغ والخإ٦ض مً صخت وص٢ت ال٣ىاثم املالُت بهٓام الغ٢ابت الضازلُت في قغ٦ت صاع لاع٧ان َى 

ت واملؿاَمت في الغ٢ابت ٖلى ؤوكُت الكغ٦ت وجدؿحن ٦ٟاءة ٖملُاتها والاؾخٗما٫ الٟٗا٫  ويمان الالتزام بال٣ىاهحن واللىاثذ الؿاٍع

 خسضام.ؾالا نى٫ الكغ٦ت مً الخل٠ ؤو الًُإ ؤو ؾىء ؤملىاعصَا بهضٝ خماًت 
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1-21 عىاصش هظام الشكابت الذاخلُت 

 البِئت الشكابُت للؽشهت

بحن  ٟىى الهالخُاث ٍو ًمثل اله٩ُل الخىُٓمي املغح٘ لاؾاس ي لخدضًض البِئت الغ٢ابُت في الكغ٦ت، خُث ؤهه ًدضصاملؿاولُاث ٍو

٩ُلها الاؾدثم  اعي.الٗال٢اث اله٩ُلُت بىيىح ال لبـ ُٞه، ٦ما ؤهه ًجؿض اؾتراجُجُت الكغ٦ت َو

 هظم املعلىماث املخطىسة

غ  ت مً لاهٓمت املخُىعة التي بىِذ ٖلى املٗاًحر الضولُت وحؿاَم بٟاٖلُت في الغ٢ابت الضازلُت التي جٞى حٗخمض صاع لاع٧ان ٖلى مجمٖى

 بضوعَا مٗلىماث ص٣ُ٢ت وقٟاٞت. 

 إجشاءاث الشكابت الذاخلُت

ت  واملخاؾبُت وهٓام الخد٨م الضازلي بكغ٦ت صاع لاع٧ان. وجى٨ٗـ جل٪ إلاحغاءاث في حكمل بحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت الغ٢ابت إلاصاٍع

ت الؿُاؾاث و إلاحغاءاث املٗخمضة في الكغ٦ت م٘ الال تمجمٖى   .تزام بال٣ىاهحن واللىاثذ الؿاٍع

ت لفاعلُت   2-21 الشكابت الذاخلُت بالؽشهت إجشاءاثهخائج املشاجعت العىٍى

غ املغاحٗت الضازلُت الضوعٍت و٢ضمذ جىنُاتها ، ٢امذ لجىت املم2116زال٫ ٖام  غاحٗت املىبث٣ت ًٖ مجلـ إلاصاعة بضعاؾت ج٣اٍع

إلاحغاءاث املالُت والدكُٛلُت  ٩اٞتؤصاء هٓام الغ٢ابت الضازلُت املخٗل٤ بو  ٞاٖلُتملجلـ إلاصاعة، و٢ض ٢ام مجلـ إلاصاعة بمغاحٗت 

غي بوجىا٣ٞه م٘ اللىاثذ وهٓم بصاعة املخاَغ ولم جٓهغ ٖملُاث مغاحٗت ٞاٖلُت  حغاءاث الغ٢ابت الضازلُت بالكغ٦ت ؤي ي٠ٗ حَى

 .بلُه إلاقاعة ًم٨ً

 

21 غالكات اىٍصجثٍرًَ 

 ً لكغ٦ت، وصاثما ما ٩ًىن َىا٥ خىاع ااؾتراجُجُت  اثؤَم ؤولٍى مًاملالي  والىؾٌِٗض الاجها٫ املؿخمغ م٘ املؿاَمحن واملؿدثمٍغ

ً املخلُحن والضولُحن.  ٢ىاٖضمىخٓم بحن مؿاولي الكغ٦ت الخىُٟظًً و  اجسظث الكغ٦ت الٗضًض  ،ٗامال َظازال٫ و املؿاَمحن واملؿدثمٍغ

٤ إلاٞهاح  يمً إلاحغاءاث الت  ل٣ىاٖض َُئت  بكٟاُٞتجًمً الخٟاّ ٖلى خ٣ى١ خملت لاؾهم في الخهى٫ ٖلى املٗلىماث ًٖ ٍَغ
ً
جبٗا

 ٘ ما٫ باملكاَع ت وج٣ضم ؾحر لٖا الن ًٖ الىخاثج املالُت الٟهلُت والؿىٍى الؿى١ املالُت، وطل٪ ٖبر ال٣ىىاث املخههت بما في طل٪ إلٖا

ت جسو ؤٖما٫ الكغ٦ت. توجىنُاث مجلـ إلاصاعة وؤً ٍغ  جُىعاث حَى

ً واملخللحن واملجخم٘ املالي بهٟت ٖامت  ٞٗالُتدؿحن جؤحل  ومً وكغ املٗلىماث الصخُدت املخٗل٣ت بالكغ٦ت و الاجها٫ باملؿدثمٍغ

لاؾهم ؤو اله٩ى٥ واملخللحن املالُحن مً بُىث  ملتاث الضوعٍت م٘ مؿدثمغيها مً خوجُىع ؤٖمالها، جىٓم الكغ٦ت ؾلؿت مً الاحخماٖ

 مً بصاعة الكغ٦ت بإَمُت  وطل٪لكغ٦ت، ا صاء٣ىمىن بالخُُٛت الخدلُلُت أل الخبرة املالُت املخلُت والٗاملُت الظًً ً
ً
 الٟٗا٫ الخىانلبًماها

 إلاٞهاح الض٤ُ٢ واملىخٓم الظي ًى٨ٗـ ٖلى الٟهم الصخُذ والخ٣ُُم الٗاص٫ للكغ٦ت.و 

حر ال٩ىاص واملؿدثمغ٦ما ج٣ضم بصاعة الكغ٦ت الضٖم املؿخمغ للمؿاَم  ً واملخلل املالي مً زال٫ جٞى لت في ٢ؿم ٖال٢اث املؿدثمٍغ ع املَا

٤بخُىع ؤٖما٫ الكغ٦ت وخؿاباث وسجالث املؿاَمحن  املخٗل٣تؾخٟؿاعاث الا  ًٖ لإلحابت ٢ىىاث مخٗضصة حكمل الهاج٠  ًٖ ٍَغ
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ض إلال٨ترووي. ٦ما َىعث الكغ٦ت نٟدت جٟاٖلُت جم٨ً املؿدثمغ واملخلل واملؿاَم مً ض ؤو الٟا٦ـ ؤو البًر َلب  املجاوي ؤو البًر

 املٗلىماث ًٖ الكغ٦ت مً زال٫ مى٢ٗها إلال٨ترووي. 

 وحٗلًالكغ٦ت ٖلى جىحُه الضٖىة ل٩اٞت املؿاَمحن لخًىع احخماٖاث الجمُٗاث الٗامت واملؿاَمت في اجساط ال٣غاعاث.  جدغمو 

املى٢٘ إلال٨ترووي للؿى١ املالُت الؿٗىصًت )جضاو٫( واملى٢٘ إلال٨ترووى للكغ٦ت والصخ٠ الُىمُت.  زال٫ مً الضٖىاث جل٪ ًٖ الكغ٦ت

لت ومضعبت ل  لل٣ىاٖض  بحغاءاث دؿهُلوحسخغ الكغ٦ت بم٩اهاث لاهٓمت آلالُت التي حكٝغ ٖليها ٧ىاصع مَا
ً
٣ا الجمُٗت الٗمىمُت ٞو

غػ الىخاثج املخبٗت ولًمان ٦ٟاءة وقٟاُٞت حسجُل وبخهاء لانى  و٢ض قاع٥ املؿاَمىن في  .في وحىص الجهاث الخ٩ىمُت املىٓمتاث ٞو

ذ ٖلى بىىص الجمُٗت الٗامت الٗاصًت  ش  تيال ةٖكغ  تلثالثاالخهٍى  م.2116 ماًى ٣ٖ1ضث بخاٍع

 مً خغم و 
ً
ً لٗغى ٢هو  في صاع الاع٧ان ٗت ٢اٖضة مؿدثمغيها، قاع٦ذٖلى جىؾ الكغ٦تاهُال٢ا ؤ٦ثر مً ٞٗالُت صولُت للمؿدثمٍغ

ت املؿخ٣بلُت. و٢ض ٖبر جىاحض الكغ٦ت في َظٍ الٟٗالُاث ًٖ ز٣ل ومخاهت مغ٦ؼ الكغ٦ت  ٗها الخالُت وزُُها الاؾدثماٍع هجاخها ومكاَع

ً حٗضص الٟغم التي ًدٓ ياملال ت باململ٨ت بك٩ل ٖ ىٖو  . امبها ال٣ُإ ال٣ٗاعي الؿٗىصي والبِئت الاؾدثماٍع
 

 م1036 عام خالٌ معدثمشيها كاعذة مع ألاسوان داس ملابالث ًبين جىطُحي سظم

 

 

22 اىبشرًة اىٍوارد 

1-22 املاٌ البؽشي  سأط 

ت املخمحزة لالؾخٗاهت بهم في مىاحهت الخدضًاث   بٗملُت حظب واؾخ٣ُاب الخبراث وال٨ٟاءاث البكٍغ
ً
 ٦بحرا

ً
جىلي بصاعة الكغ٦ت اَخماما

ت ون٣لها. ٗنىوحآلاهُت واملؿخ٣بلُت.  غ ال٣ضعاث واملهاعاث البكٍغ بلٜ ٖضص  ٢ضو  إلاصاعة باالؾدثماع في الٗىهغ البكغي مً زال٫ بىاء وجٍُى

  وزمؿت وؤعبٗىن زالزماثت ( 345)في الكغ٦ت  الٗاملحن
ً
ٟا   .م2116 لٗام مً انهاًت قهغ صٌؿمبر ب مْى
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 مساهم محلي -أفراد 

 صناديق استثمارية 

 شركات وساطة -تغطية تحليلية 
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م عً هبزة  2-22 العلُا إلاداسة فٍش

 الشئِغ الخىفُزي  -د. عبذالشخمً الحشوان 

خمخ٘ بسبرة جخجاوػ  غ ال٣ٗاعي باململ٨ت ٍو  ج٣لض زاللها  27ٌٗض الض٦خىع ٖبضالغخمً ؤخض ؤ٦بر املؿئىلحن الخىُٟظًحن في ٢ُإ الخٍُى
ً
ٖاما

 في مجالـ بصاعاث الٗضًض مً الكغ٧اث، بالياٞت بلى ج٣لضٍ مىانب ؤ
ً
ت َامت و٧ان ًٖىا ُٗت في اململ٨ت الٗغبُت مىانب بصاٍع ٧اصًمُت ٞع

ت مً حامٗت املل٪ ؾٗىص، زم خهل ٖلى املاحؿخحر  الؿٗىصًت. خهل الض٦خىع الخغ٧ان ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت املٗماٍع

٨ُت. و٢بُل اهًمامه لكغ٦ت صاع لاع٧ا ن، قٛل والض٦خىعاٍ في طاث الخسهو مً حامٗت  مدصجً آن ؤعبغ  بالىالًاث املخدضة لامٍغ

ما٫ وؤمحن  الض٦خىع الخغ٧ان مىهب ٖمُض قئىن ال٣بى٫ والدسجُل بجامٗت املل٪ ؾٗىص. ٦ما قٛل مىهب املضًغ الخىُٟظي ل٣ُإ لٖا

ت  بالياٞت بلى ٖضة مىانب في ‖ ناٞىال―ٖام ؤو٢اٝ حامٗت املل٪ ؾٗىص، ٦ما قٛل مىهب هاثب الغثِـ ل٣ُإ ال٣ٗاع بمجمٖى

 اؾؿاث. مجالـ بصاعاث الٗضًض مً امل

 

 الشئِغ الخىفُزي للعملُاث -هظاٌ ظىان 

ت  غ والكئىن الخجاٍع ٌكٝغ الؿُض هًا٫ ؾىان ٖلى جىُٟظ اؾتراجُجُت الكغ٦ت بك٩ل ٞٗا٫ مً زال٫ جيؿ٤ُ ؤوكُت بصاعاث الخٍُى

ىا٫ ؾىىاث زبرجه الىاؾٗت التي ججاوػث  غ ال٣ٗاعي  33وإلاوكاءاث وبصاعة لانى٫. َو  في ٢ُاٖاث الخٍُى
ً
وإلاوكاءاث، ٧ان الؿُض  ٖاما

االث في قغ٧اث ال٣ُاٖحن الٗام والخام. جسغج الؿُض  ٘ الطخمت التي ججاوػث ٢ُمتها ملُاعاث الٍغ  ًٖ ٖضص مً املكاَع
ً
هًا٫ مؿئىال

٨ُت، وجىلى مىانب ٢ُاصً م1982هًا٫ ٖام  اها  الخ٣ىُت بالىالًاث املخدضة لامٍغ ٍؼ ت في مً ٢ؿم الهىضؾت ال٨هغباثُت في حامٗت  لٍى

الٗضًض مً الكغ٧اث في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُيي منها املضًغ الٗام إلا٢لُمي لكغ٦ت آ٫ خامض لإلهماء والخٗمحر، واملضًغ الٗام لكغ٦ت 

٘ بكغ٦ت  غ وبصاعة املكاَع ٘ الهىضؾُت ومضًغ الخٍُى ٪ واملضًغ الٗام لكغ٦ت  بغاًم  للمكاَع غ ال٣ٗاعي، والكٍغ صاع لالؾدثماع والخٍُى

٘. جىٍى غ ال٣ٗاعي، بالياٞت بلى الغثِـ الخىُٟظي امل٩ل٠ للٗملُاث لضي قغ٦ت ٢ُغ لصاعة املكاَع  ً للخٍُى

 

فىال   الشئِغ الخىفُزي للؽئىن املالُت  -مُيا جٍى

ض ٖلى  ٟىال زبرة جٍؼ  جى٣ل زاللها بحن ٖضص مً الكغ٧اث الٗاملُت في مى٣ُت الكغ١ لاوؾِ وال 25ًمخل٪ الؿُض م٩ُا جٍى
ً
ضو٫ ٖاما

٨ُت. و٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع لاع٧ان، ٧ان الؿُض م٩ُا ٌكٛل مىهب عثِـ  عوؾُاالاؾ٨ىضهاُٞت وؤوعوبا و  والىالًاث املخدضة لامٍغ

ت الٗغاب للم٣اوالث باململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، لكغ٦ت  ؾ٩اوؿ٩ا ؤوي   ت  ؤًه بي بي صعاًٟؼ . ًدمل ملو ال٣ُإ املالي ملجمٖى جمٖى

٩ا صعحت املاحؿخحر في الا٢خهاص مً حامٗت  حُٟاؾ٩اًال  في ٞىلىضا، ٦ما ًدمل صعحت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت املضهُت قٗبت الؿُض مُ

ى زبحر في ؤؾىا١ اله٩ى٥ ل الكغ٧اث والضمج والاؾخدىاط َو سخو الؿُض م٩ُا بةصاعة جمٍى  .بصاعة إلاوكاءاث. ٍو

 

 الشئِغ الخىفُزي لألصٌى  -وظام الحاصمي 

الؿُض وؾام الخاػمي ٖلى جىُٟظ اؾتراجُجُت الكغ٦ت بك٩ل ٞٗا٫ مً زال٫ جيؿ٤ُ ؤوكُت بصاعاث الخإححر وزضماث ونُاهت  ٌكٝغ

ض ٖلى  مخل٪ زبرة جٍؼ غ ال٣ٗاعي والدكُٛل. جسغج الؿُض وؾام ٖام  17املغا٤ٞ وبصاعة ال٣ٗاعاث، ٍو  في ٢ُاٖاث الخٍُى
ً
م مً 1997ٖاما

ؼ باململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. و٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع لاع٧ان قٛل الؿُض وؾام ٢ؿم إلاصاعة والا٢خهاص في حامٗ ت املل٪ ٖبضالٍٗؼ

٘ الطخمت وجىلى مىانب ٢ُاصًت منها مضًغ بصاعة ال٣ٗاعاث لكغ٦ت بٖماع الؿٗىصًت  مىانب َامت في الٗضًض مً الكغ٧اث واملكاَع

ت.مضًىت املل٪ ٖبض هللا الا٢خهاصًت ومضًغ املى٣ُت ا ت وال٣ٗاٍع  لٛغبُت لكغ٦ت املغا٦ؼ الٗغبُت املخضصوة لصاعة وحكُٛل املغا٦ؼ الخجاٍع
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ع  -خعام الشمحي   الشئِغ الخىفُزي ملىخب إداسة املؽاَس

ض ٖلى  غ ال٣ٗا 18ًمل٪ الؿُض خؿام الغمحي زبرة جٍؼ  في مجاالث مخٗضصة قملذ الخٍُى
ً
 .عي وإلاوكاءاث والخهيُ٘ والخضماثٖاما

ت الهامت لضي قغ٧اث وماؾؿاث ٖاملُت عاثضة مثل   مً املىانب إلاصاٍع
ً
و٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع لاع٧ان قٛل الؿُض خؿام ٖضصا

ل ؤوجىمِكً  لامغ  ل  وقغ٦ت  عو٧ٍى ت بً الصن الؿٗىصًتقغ٦ت  َني ٍو خهل الؿُض خؿام ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ  .٨ٍُخحن ومجمٖى

 منها قهاصة مهىضؽ حىصة ومغاح٘ مٗخمض مً  في الهىضؾت الهىاُٖت. ٦ما
ً
خهل ٖلى مىٓىمت مً الكهاصاث املهىُت املٗغوٞت ٖاملُا

٨ُت للجىصة وقهاصة الخؼام لاؾىص ) ما٫.  6الجمُٗت لامٍغ غ لٖا ٘ وجٍُى  ؾُجما(، ٦ما ؤن الؿُض خؿام مٗخمض ٦مضًغ مكاَع

 

اض  -صالح البطي   الشئِغ الخىفُزي ملؽشوع ؼمغ الٍش

ض ٖلى خهل ا ت.  23لؿُض نالح البُي ٖلى زبرة جٍؼ ما٫ الخجاٍع غ ال٣ٗاعي والهىاٖت والخضماث ولٖا  في مجا٫ الاؾدثماع والخٍُى
ً
ٖاما

دمل الؿُض نالح صعحت الب٩الىعَـ في الهىضؾت امل٩ُاه٨ُُت مً حامٗت ؤم ال٣غي وصعاؾاث ٖلُا في مجا٫ إلاصاعة. و٢بُل اهًمامه بلى  ٍو

غ ال٣ٗاعي واملضًغ قغ٦ت صاعالاع٧ان، قٛ ل الٗضًض مً املىانب ال٣ُاصًت منها هاثب الغثِـ الخىُٟظي لكغ٦ت الٗثُم لالؾدثماع والخٍُى

ا٫  لخضماث البِئت املخضوصة وقٛل  غ ال٣ٗاعي . ٦ما قٛل مىهب املضًغ الٗام لكغ٦ت  ٞع الٗام لكغ٦ت  الٗب٩ُان لالؾدثماع والخٍُى

ت ق  مً املىانب املخخلٟت بمجمٖى
ً
ؼ الغاححي  ُٞداء ال٣هُم  ٖضصا ًى مجلـ بصاعة بخضي قغ٧اث دمحم الٗبضالٍٗؼ غ٧اث البابُحن ٖو

ًى في ٖضص مً اللجان املخخلٟت.  ٖو

 

 مذًش مؽشوع -هبُل الغٌى 

ض ٖلى  مخل٪ زبرة جٍؼ اى، ٍو  في مجا٫ إلاوكاءاث. ًدمل الؿُض هبُل 35ٌكٛل الؿُض هبُل الٛى٫ مىهب مضًغ مكغوٕ قمـ الٍغ
ً
ٖاما

ى،ٖبمً حامٗتاملل٪  ي الهىضؾتالب٩الىعَـ ف صعحت ؿترن ؤوهخاٍع  ضهللا، ٦ما ًدمل قهاصة مضًغ مكغوٕ مدتٝر مٗخمض مً حامٗت َو

ما٫ مً الب٩الىعٍىؽ فيوصعحت  الؿُض هبُل مىانب قٛل  ٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع لاع٧ان،و حامٗت بار باململ٨ت املخدضة.  بصاعة لٖا

ُٗت  ت في إلاماعاث الٗغبُتاملخدضة وقغ٦ت املخدضة للخجاعة و جداص ال٣ٗاقغ٦ت الا في٢ُاصًت ٞع باململ٨ت  ّٖمان جغ٦ُب الخضًض والهلب فيٍع

 لاعصهُت.

 

 الشئِغ الخىفُزي للخذماث املؽترهت  -بذس الحشبي 

ت ٣ًىم الؿُض بضع الخغبي بالقغاٝ ٖلى جىُٟظ اؾتراجُجُت الكغ٦ت بك٩ل ٞٗا٫ مً زال٫ جيؿ٤ُ ؤوكُت بصاعا ث املىاعص البكٍغ

ضج   ما٫ مً حامٗت  ٧امبًر ت والكئىن ال٣اهىهُت وج٣ىُت املٗلىماث. ًدمل الؿُض بضع صعحت املاحؿخحر في بصاعة لٖا والكئىن إلاصاٍع

 في بصاعة الخسُُِ وإلا 
ً
٦ما ًدمل صعحت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت مً الجامٗت  صاعة الخىُٓمُت،الضولُت باململ٨ت املخدضة مخسهها

ض ًٖ  مخل٪ الؿُض بضع زبرة جٍؼ ٨ُت. ٍو  في مجاالث مخٗضصة قملذ الخضماث املؿاهضة وال17لامٍغ
ً
 .خهيُ٘ وبصاعة املمخل٩اث واملغا٤ٖٞاما

ُٗت منها املضًغ الٗام للكغ٦ت الؿٗىصًت لهخاج مىاص البىاء  و٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع لاع٧ان، قٛل الؿُض بضع مىانب ٢ُاصًت ٞع

 بؽ بي ؤم املخضوصة ، ٦ما قٛل مىهب مضًغ ٖام إلاصاعة الٗامت للخضماث املؿاهضة ٖلى مؿخىي مضن اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لضي 

ض ال اى ولاؾمىذ لابٌُ ماؾؿت البًر ؿٗىصي بالياٞت بلى ٖضص مً املىانب الهامت في قغ٧اث لاؾمىذ الٗغبُت وؤؾمىذ الٍغ

 الؿٗىصي. 



    
 

ش مجلغ إلاداسة للعام املالي املىخهي في   65 مً 57 نٟدت                                                م13/31/1036جلٍش

 

 

ض الظعُان   الشئِغ الخىفُزي لالجصاالث  -عبذالعٍض

ؼ الًــُٗان مــً حامٗــت امللــ٪ ٞهــض للبتــرو٫ واملٗــاصن بٗــض خهــىله ٖلــى صعحــت الب٩ــالىعٍىؽ فــي الد ــىا٫ جســغج الؿــُض ٖبــضالٍٗؼ ٤. َو ؿــٍى

ــــالن. و٢بُــــل  ٤ والٗال٢ــــاث الٗامــــت والضٖاًــــت وإلٖا مؿــــاٍع املنهــــي خهــــل ٖلــــى الٗضًــــض مــــً الكــــهاصاث والخبــــراث الىاؾــــٗت فــــي مجــــا٫ الدؿــــٍى

اهًمامه لكغ٦ت صاع لاع٧ان، قٛل الؿُض الًُٗان مىانب ٖلُا في ٢ُإ البىـى٥ خُـث ٖمـل فـي  بىـ٪ الغاححـي  و بىـ٪ ؾـامبا  و بىـ٪ 

اى .  الٍغ

 

23 (QEHS) اىٍهٌِة واىبٌئة واىصحة واىصالٌة اىخودةة إدار 

ــؼ والخــضماث املىخجــاث حــىصة جدؿــحنفــي  تٗاملُــال املٗــاًحر جبنــي ٖلــى (QEHS) املهىُــت بصاعة الجــىصة والبِئــت والصــخت والؿــالمت جغ٦ــؼ  وحٍٗؼ

ًالٗمــالء  عيــا بٗــت٩اٞــت الاقــتراَاث ل مخثــا٫باال  لاع٧ــان صاعجلتــزم  طلــ٪، حاهــببلــى . واملؿــدثمٍغ ، والؿــالمت والصــخت البِئــت فــي مجــاالث املخَّ

ما٫ اؾخضامت جدؿحن قإنها مً ٚحر م٩لٟت ٖملُاث جُىع  ٦ما  .لٖا

 

 املخ٩امــل إلاصاعة هٓــاموجدؿــُنها، وطلــ٪ فــي بَــاع  والؿــالمت والصــخت البِئــتويــ٘ هٓــم ومبــاصعاث الجــىصة و  خــى٫  إلاصاعة ؤوكــُت وجخمدــىع 

(QEHS IMS)، إلاصاعة هٓــمملٗــاًحر  الٟٗــا٫ والامخثــا٫ الخىُٟــظتهـضٝ بلــى  التــي حــغاءاثإلا و  ىازُــ٤املو  ؿُاؾــاثالٖـضص مــً  مــً ًخ٩ــىن  يظالــ 

 الخانت بها. اقتراَاث الخُب٤ُ ٩اٞتل الامخثا٫ مغا٢بتو  OHSAS18001: 2007 و ISO 9001: 2015، ISO14001: 2015 الضولُت

1-23  م1036 العام خالٌ املهىُت الجىدة والبِئت والصحت والعالمت إداسة إهجاصاث 

  بٖاصة جغجِب هٓام إلاصاعة املخ٩امل للجىصة والبِئت والصخت والؿالمتQEHS IMS .لُخالءم م٘ الخٛحراث لازحرة في اله٩ُل الخىُٓمي 

   ٣ت ؤ٦ثر ٟحن بٍُغ وكغ ٧اٞت إلاحغاءاث املٗخمضة والىماطج املخٗل٣ت بها ٖلى قب٨ت إلاهتراهذ الضازلُت لخهبذ في مخىاو٫ ٧اٞت املْى

 ؾهىلت ومىزى٢ُت.

  بؽ جي بؽ واحخُاػ ٖملُخحن ملغاحٗت الجىصة بىجاح ؤحغتها قغ٦ت  9111الاخخٟاٍ بكهاصة لاًؼو . 

  الخض٤ُ٢ ٖلى حىصة ٧اٞت إلاحغاءاث املىز٣ت.بٖضاص وجىُٟظ صوعجحن مً بغهامج 

  ( ٣ٖض احخماٖحن مً احخماٖاث مغاحٗت لاصاءMRM.لىٓم الجىصة ) 

  .ت صازل الكغ٦ت ت لضٖم ٞغ١ الٗمل املخىٖى ت بياُٞت مً إلاحغاءاث باللٛخحن الٗغبُت وإلاهجلحًز غ مجمٖى  جٍُى

   مؿخىي ٘  .(OHSAS18001 و ISO 9001، ISO14001)إلاحغاءاث املخٗل٣ت بمخُلباث الثالر مٗاًحر ٞع

 .غ ٖنها  اؾخدضار لىخت البُاهاث الخانت بىٓم الجىصة والبِئت والصخت والؿالمت لغنض ؤصاء إلاصاعة وج٣ضًم الخ٣اٍع

 ( الخُب٤ُ الٟٗا٫ لىٓام إلاحغاءاث الخصخُدُت والى٢اثُتCAPA.) 

  ٟحن مً إلاصاعاث لازغي وبقغا٦هم في بحغاء ب املْى  املغاحٗاث الضازلُت ٖلى الجىصة.جضٍع
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24 واىٍخجٍع اىبٌئة خدٌات 

اء بجدغم  ت املخ٩املت في اململ٨تالاحخماُٖت مً زال٫ صوعَا الغاثض  اتهامؿئىلُصاع لاع٧ان ٖلى الٞى وج٣ىم . ٧إ٦بر مؼوص للخلى٫ ال٣ٗاٍع

مكغوٖاث لِـ ٣ِٞ مً زال٫ ج٣ضًم  ،زضمت املجخم٘ الظي حٗمل ُٞه ىٖلصاع لاع٧ان  املؿئىلُت الاحخماُٖت التي جخبىاَا ٞلؿٟت

لى ؾبُل املثا٫، جامً الكغ٦ت بإنمً زال٫  بهماو  ،زضماث مخمحزةو  ٣ت التي ًخم بها ج٣ضًم جل٪ الخضماث واملكغوٖاث. ٖو لاؾلىب  الٍُغ

 ًخ٤ٟ م٘ مباصئإلاًجابي في الخٗامل م٘ املؿاثل املخٗل٣ت بالصخت والؿالمت والبِئت مً لامىع ا
ً
 بًجابُا

ً
ا هلتي ًم٨ً ؤن جد٤٣ ازخالٞا

 غ٦ؼ . ٦ما ؤنها جامً بهاجلاؾاؾُت التي 
ً
غ صاثما خباعاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُتاٖلى الخٍُى ، ملؿخمغ وجد٤ُ٣ الخىاػن بحن الٖا

ً جى٢ٗاث وايٗت ههب ؤُٖنها  ت لازغي وبصاعة املخاَغ ولاَضاٝ الٗملُت و الٗمالء واملؿدثمٍغ  .الخجاٍع

ملُاث الدكُٛل التي و  ٘ ٖو والغئي  صٖم مباصعاث الخىمُت بال٣ضعة ٖلى زضمت املجخم٘ مً زال٫ صاع لاع٧ان ٣ضمهاججمخاػ املكاَع

حر ٞغمالزل٤ ٞغم و  املؿخ٣بلُت للضولت، ، بل ومً زال٫ َبُٗت الخضماث التي ج٣ضمها َظٍ ىعصًً املخلُحنالكغا٦ت م٘ امل ٗمل وجٞى

٘. وألهىا  ض املكاَع ىُت مؿاولت الؿٗىصي جخم٘للمهٍغ مً ؿخم٘ وهخجاوب وهخٗاون م٘ ٖمالثىا ، ٞةهىا والاؾخٟاصة مً خًىعها ٦كغ٦ت َو

غ املغ٦ؼ هىع مللخٟاٖل م٘ الج التي ؤؾؿىاَا غؾمُتال٣ىىاث زال٫ ال ٞى لدسجُل ٖملُت مت ى مىٓومنها مغ٦ؼ زضمت الٗمالء بالكغ٦ت. ٍو

اث التي تهم الٗمالء وا امل٣ضمت ؤعاء الٗمالء وصعحت عياَم خى٫ الخضماث واملىخجاث مٗالجت الك٩اوي و لى٢ٝى ٖلى الخى٢ٗاث ولاولٍى

ياٞت بلى طل٪، جُغح الكغ٦ت ٖلى ٖمالءَا الخالُحن . بال و٢ذ مم٨ً ؤؾٕغالؿلبُت في  َاالتي ًخم الخد٤٣ منها والخس٠ُٟ مً آزاع 

ت الهامت وجىػَ٘ ت والخث٣ُُٟت واملخخملحن اؾخُالٖاث الغؤي مً زال٫ املكاع٦ت في لاخضار ال٣ٗاٍع ٍى  .بمىخجاث الكغ٦ت امليكىعاث الخٖى

٘ صاع لاع٧ان ٢ض م٨ىتها مً ج٣ضًم ال٨ثحر للمجخم٘ الؿ  ؤَم بحن ومًٗىصي زال٫ و٢ذ ٢هحر، بن َبُٗت الخضماث التي ج٣ضمها مكاَع

٘ جل٪ ضي جبيذ الكغ٦ت مً زالله جإَُل خض٣ًت مجم٘ ال٣هغ الؿ٨ني والخجاعي والظي املكاَع ٖلى مؿاخت الٗامت في مدُُه  الؿٍى

ا  متر مغب٘ ؤل٠ 155بلٛذ   وبخ٩لٟت ٢ضَع
ً
با ا٫ ؾٗىصيملُىن  31ج٣ٍغ  مخجَزوقملذ الخض٣ًت  .ٍع

ً
كباب ومى٣ُت لل وآزغلٗاثالث ل ا

 ًٖ 
ً
يهُت ٖامت، ًٞال مالًحن  3 بالخبٕر بمبلٜ لالٗاب. و٢ضباصعث الكغ٦ت٤َ امىللؿُاعاث و ومىا٠٢ اهخٓاع  الٗامت مى٣ُت الخضماثجٞغ

ا٫ ؾٗىصي   ال٣هغ كغوٕمصازل  ؾلمان للٗلىم املل٪ٕٞغ واخت  وكاءل ٍع
ً
لليكاٍ الخٗلُمي ووكغ الث٣اٞت الٗلمُت في  منها صٖما

 صازل مكغوٕ مجم٘ ال٣هغ الؿ٨ني ملباوي الخضماث واملغا٤ٞ الخ٩ىمُت، وعاٖذ في جهمُم  .املجخم٘
ً
٦ما زههذ صاع لاع٧ان مؿاخت

اصة املؿُداث الخًغاء وممغاث املكاٍ، لخبلٜ اليؿبت النهاثُت ملغا٤ٞ الخضماث الٗامت والاحخماُٖت  مً بحمالي مؿاخت  : 53املجم٘ ٍػ

٘.مكغوٕ مجم٘ ال٣هغ، وهي وؿبت   جٟى١ املخُلباث الٗامت ملثل َظٍ املكاَع

 
ذي  خذًلت العٍى



    
 

ش مجلغ إلاداسة للعام املالي املىخهي في   65 مً 59 نٟدت                                                م13/31/1036جلٍش

 

مى٫  ، ٖبر اؾخًاٞت  ٦ما ج٣ضم صاع لاع٧ان نىعة ؤزغي مً نىع التزامها بمؿئىلُاتها الاحخماُٖت مً زال٫ املغ٦ؼ الخجاعي  ال٣هغ

ىي والث٣افي والاحخماعي  بةزغاء الجاهباَخمام قغ٦ت صاع لاع٧ان  ح٨ٗـ التي ولاوكُت املجخمُٗت الٟٗالُاث وعٖاًت الٗضًض مً الخٖى

ىي  ٞٗالُت البرهامج ٞٗالُت، مً ؤبغػَا 14م ؤ٦ثر مً 2116ملغجاصي املى٫. بط قهض  ال٣هغ مى٫  زال٫ الٗام  جصخىا ،  نىمىا"الخٖى

ٗالُت ٘ ٞو ٗالُت  الصخت مجا٫ في والث٣اٞت الىعي مؿخىي   ٞع  لاؾغة لُب ٗىصًتالؿ للجمُٗت الخملت الخث٣ُُٟت"الىٟؿُت ، ٞو

ٗالُت  ا. الؿٗىصًت الؿ٨غي  حمُٗت"واملجخم٘ ، ٞو حَر ت ، ٚو  الخحًر

 
 ٌ  إخذي الفعالُاث التي أكُمذ في اللصش مى

٘ صاع لاع٧ان لدكمل غ وفي املى٣ُت الٛغبُت، احؿ٘ هُا١ ؤٖما٫ مكاَع  الٗكىاثُت واملىا٤َ حضة مضًىت وؾِ في زؼام ٢هغ مى٣ُت جٍُى

حر املكغوٕ هضٝؿتَو .الخ٩ىمُت الجهاث م٘ بالكغا٦ت وطل٪ به املخُُت  ٌؿهم ٦ما، وآمىت صخُت بيُت طاث ٖمغاهُت مخ٩املت بِئت جٞى

٘ في املكغوٕ غ للمى٣ُت الٗمغاهُت ال٣ُمت ٞع ٞى   ٍو
ً
ت، بالياٞت للٟغم ؤوؾ٘ مجاال حر بلى الاؾدثماٍع ُُٟت الٟغم آلاٝ جٞى . ٦ما الْى

 الخغمحن، وطل٪ ٍَغ٤ قغ١  ٞلؿُحن لٍُغ٤ الجضًض الامخضاص قمـ الٗغوؽ  في مضًىت حضة  كغوٕم زال٫ مً صاع لاع٧ان هٟظث

غى ٦ُلىمتراث 4 بُى٫    52 ٖو
ً
ا٫ ؾٗىصي ملُىن  31 بلٛذ بخ٩لٟتو  مترا  .ٍع

  
 ؼاسع فلعطين
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ٗهاُت مً زال٫ ٖاحخمالا  بمؿئىلُتها بااللتزام ٣ِٞ لاع٧ان صاع ج٨خٟي الو   ؤٖمالها بإصاء تهخم وبهما ال٣ُإ، ٢ًاًا م٘ وجٟاٖلها مكاَع

٣ت غ ٖلى الكغ٦ت حٗمل خُث ميؿىبيها، ججاٍجغاعي مؿاولُتها  بٍُغ حر ٢ضعاتهم وبم٩اهُاتهم جٍُى ُٟي لامان وجٞى اًت الْى  الكاملت والٖغ

م. الِٗل لهم ولٗاثالتهم ج٨ٟل التي حر ٖلى حٗمل الكغ٦ت ٦ما ال٨ٍغ  م٘ صازلُت ل٣اءاث جىُٓم زال٫ مً ومثالُت صخُت ٖمل بِئت جٞى

ٟحن ُاص الغمًاوي إلاُٞاع مثل املىاؾباث الٗامت واؾخٛال٫ املْى  ٖلى ٌؿاٖض الظي لامغ بُنهم، والىص لالٟت عوح لالحخمإ وبث ولٖا

اصة في حؿهم نالخت ٖمل بِئت زل٤  .لاصاء حىصة وعٞ٘ إلاهخاحُت ٍػ

25 م2016 اىػام في األرنان دار ورغاًات ٌشارنات 

1-25 م1036 ألاسوان داس مليعىبي العىىي  الشمظاوي إلافطاس خفل 

 

 
 

ت  ت في ج٣ٍى  ٖلى ٖاصتها الؿىٍى
ً
ا اى، وطل٪ حٍغ ىث بمضًىت الٍغ ؤ٢امذ الكغ٦ت خٟل إلاُٞاع الغمًاوي الؿىىي مليؿىبيها في ٞىض١ ماٍع

صاعة لاؾخاط ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الهالث الىصًت بحن ميؿىبيها وبقاٖت عوح لاؾغة الىاخضة بُنهم. وقٝغ الخٟل ؾٗاصة عثِـ مجلـ إلا 

ضص ٦بحر مً ميؿىبي الكغ٦ت، وؾِ ؤحىاء وصًت.  الكالف بدًىع ٢ُاصاث الكغ٦ت و٦باع الخىُٟظًحن ٖو

 

٨ٗـ حر َو ت وخغنها ٖلى جٞى ؼ الخىانل بحن ميؿىبيها ومضي اَخمامها بالجىاهب املٗىٍى  جىُٓم َظا الل٣اء ؾُاؾت الكغ٦ت الهاصٞت لخٍٗؼ

ض مً الجهض وإلابضإ لخد٤ُ٣ الىمى والخُىع الظي جيكضٍ الكغ٦ت.بِئت الٗمل إلاًج  ابُت مما ًدٟؼ ميؿىبي الكغ٦ت ٖلى ج٣ضًم املٍؼ
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ش العمشاوي مل املاس ي الشاعي ألاسوان داس  اض للعلاساث وإلاظيان والخطٍى 2-25 م1036عشض الٍش

ؿخاج٨ـ  غ الٗمغاوي )َع اى لل٣ٗاعاث وإلاؾ٩ان والخٍُى اى 19قاع٦ذ صاع لاع٧ان ٦غاعي ماس ي في مٗغى الٍغ ( والظي ؤ٢ُم في مغ٦ؼ الٍغ

ً مً 1437ٖكغ وختى الخاؾ٘ ٖكغ مً عحب الضولي للماجمغاث واملٗاعى مً الؿاب٘  ً بلى الؿاصؽ والٗكٍغ َـ املىا٤ٞ للغاب٘ والٗكٍغ

ل   م.2116ؤبٍغ

 

 

 
ض ًٖ وج غى ججغبتها الغاثضة  681هضع حىاح صاع لاع٧ان املٗغى بمؿاخت جٍؼ ت، ٖو متر مغب٘. وؤبغػ حىاح الكغ٦ت ؤَم بهجاػاتها ال٣ٗاٍع

ٗها املخخلٟت في مىا٤َ اململ٨ت. ت الٟاٖلت ٖبر اؾخٗغاى مكاَع حر الخلى٫ ال٣ٗاٍع غ املجخمٗاث الٗمغاهُت املخ٩املت وجٞى  في جٍُى

 

26 اإلدارة إكرارات ٌخيس  

 بما ًلي:  ةالثالثت ولاعبٗىن مً ٢ىاٖض الدسجُل وإلاصعاج، ٣ًغ مجلـ إلاصاع  ةمً املاص 23ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة  بىاءً 

 .الصخُذ بالك٩ل الخؿاباث ٢ض جم سجالث ؤن بٖضاص .1

 .وهٟظ بٟاٖلُت ؾلُمت ؤؾـ لىٖ جم ٢ض الضازلُت الغ٢ابت هٓام بٖضاص ؤن .2

 .وكاَها مىانلت ٢ضعة الكغ٦ت ٖلى في ًظ٦غ ق٪ صوىؤ ًىحض ال ؤهه .3

27 اىػلوبات واىغراٌات 

 م.2116ع٧ان زال٫ ٖام قغ٦ت صاع لا ٖلى و ٣ٖىباث اث مالُت ؤال ًىحض ٚغام
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28 (IFRS) اىدوىٌة اىٍحاشبةػاًٌر خطة اشجػداد اىشرنة ىجطبٌق ٌ 

 الامخثـا٫ لاع٧ـان صاعهـا ٞي بمـا املضعحـت ال٨ُاهـاثًيبغـي ٖلـى ٧اٞـت ، ٞةهه (SOCPA) الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن لخىحيهاث ٣ٞاو 

غالضولُت ل مٗاًحرلل  .م2117 ًىاًغ 1 مً التي جبضؤ املالُت لٟتراثفي ا جُب٣ُهاو ( IFRS) املخاؾبُت لخ٣اٍع

٣ــا للمٗــاًحر املخاؾــبُت الهــاصعة مــً الهُ ،وفــي َــظا الؿــُا١ ٞــان الكــغ٦ت ا لل٣ــىاثم املالُــت املض٣٢ــت ٞو ئــت الؿــٗىصًت وباليــاٞت الــى انــضاَع

٣ـا ملٗـاًحر املخاؾــبت الضولُـت مىــ ٣ٞــض ،للمداؾـبحن ال٣ـاهىهحن غ مالُـت مض٣٢ــت ٞو م 2118ظ نهاًـت الؿــىت املالُـت لٗــام ؾـٗذ الــى انـضاع ج٣ــاٍع

 .وعا١ املالُت الضولُتفي ؾى١ الا  وطل٪ في اَاع صٖم مٗامالتها

غالضولُــت لالخدــى٫ للمٗــاًحر  ألَمُــت ٓـغاوه ٣ٞــض ؤولتهــا بصاعة الكــغ٦ت  ٖىاًــت زانــت زــال٫ ٖــام  الاهخ٣الُــت،زــال٫ املغخلــت  املخاؾــبُت لخ٣ــاٍع

٤ق٩لذ و م 2116 ، وطلـ٪ وحـضث بن وإلاٞهاخاث املخاؾبُت الؿُاؾاث وجدضًث ٟدول املغاحٗت لجىت بقغاٝ جدذ زام ٖمل ٍٞغ

 .ملٗاًحرخل٪ الخام ال مخثا٫لخد٤ُ٣ الا 

ــــالوة ــــاوؽ بــــغاٌـالكــــغ٦ت بخُٗــــحن الؿــــاصة/  بصاعة٢امــــذ  ال٩امــــل، الامخثــــا٫ مغاحٗــــت زُــــت لًــــمان، و طلــــ٪ ٖلــــى ٖو ( PWC) ٧ــــىبغػ  ووجَغ

 ٗــاًحرملا مخُلبــاث مــ٘ وم٣اعهتهــا وببــضاء املالخٓــاث ٖليهــا وإلاٞهــاخاث املخاؾــبُت الؿُاؾــاثو  غاحٗــت مؿــىصاث ال٣ــىاثم املالُــت املخضزــتمل

غالضولُت ل  .املخاؾبُت لخ٣اٍع

٤ م٘ والاحخماٖاث املىا٢كاث٣ٖب اهتهاء الٗضًض مً  ـاوؽ بغاٌـ قغ٦ت ٢ضمذ وإلاصاعة، لاؾاس ي الٍٟغ ـ ٧ـىبغػ  ووجَغ َغ ش    اج٣ٍغ  21بخـاٍع

غالضولُـــت ل ٗـــاًحرملال٣اثمـــت واملخىا٣ٞـــت مـــ٘ ا املالُـــت ٣ـــىاثمال بكـــإن والخىنـــُاث ثالخٓـــاوامل الىخـــاثجوالـــظي ًدـــىي  م2116 صٌؿـــمبر  لخ٣ـــاٍع

ــــغ َـــــظاولــــم ًدخــــىي . املؿــــىصة املخضزــــت التـــــي جــــم ج٣ــــضًمها بلــــيهم ملغاحٗتهـــــاو  املخاؾــــبُت ــــت  حُٛحــــراث ؤو ٣ترخـــــاثٖلــــى ؤًــــت م الخ٣ٍغ ٍغ  فـــــي حَى

خٓـــاث التـــي حٗخبــــر حـــؼء مــــً بسهــــىم املال  امل٣ترخـــت الخٗـــضًالث بٗــــٌ َىـــا٥ ٧ـــان ٗخمــــضة فـــي الكـــغ٦ت ، خُــــث امل املخاؾـــبُت الؿُاؾـــاث

غ املالُت بهضٝ  ؼالخ٣اٍع ٣ت و  الكٟاُٞت حٍٗؼ  .الٗغىٍَغ

 اؾخٗضاصاث ٖلى ءً وبىا . جضاو٫   فيالثالزت  ٖضاصإلا  مغاخل مً مغخلت ٧لًٖ  الكغ٦ت٣ٞض ٦كٟذ  املالُت، الؿى١  لخىحُه َُئت و٣ٞاو 

غالضولُت ل ٗاًحرامل ملخُلباث ها وامخثال الكغ٦ت  حُٛحراث  تؤً جبني في جإزحر ؤو مكا٧ل ؤي ٞةن الكغ٦ت ال جخى٢٘ خضور ،تخاؾبُامل لخ٣اٍع

 في ؤي ٞترة  مُلىبت ج٩ىن  ٢ض جهي٠ُ بٖاصة ٖملُاث ؤو بياُٞت
ً
 ٖلى ؤجم الاؾخٗضاص لخُب٤ُ الكغ٦تٞةن  طل٪، ٖلى ٖالوةو . مؿخ٣بال

غ املخاؾبُت الضولُت املٗاًحر ش  للخ٣اٍع  .م1/1/2117في جاٍع
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29 أشبابها وبٌان ىها ٌوحز وصف ٌع م2016خالل اىػام  باىٍدفوغات اىِظاٌٌة بٌان 

 البُان
 م1036

اٌ الععىدي  بالٍش
 العبب الىصف

الخؤمُىاث 

 إلاجخماعُت
1,114,763 

٣ا ألخ٩ام و٢ىاٖض املاؾؿت الٗامت للخإمُىاث  املؿخد٤ ٞو

 الاحخماُٖت باململ٨ت وجم ؾضاصَا بال٩امل
 مُلب هٓامي

 3,381,398 سظىم خىىمُت

ت وعؾىم  ت الخجاٍع عؾىم عزو البىاء واقترا٥ الٛٞغ

ا وجم الؿضاص  حَر جإقحراث اؾخ٣ضام وججضًض ب٢اماث ٚو

 بال٩امل

 مُلب هٓامي

 16,106,171 صواة
٣ا ألخ٩ام و٢ىاٖض ٍٞغًت الؼ٧اة وحٗلُماث  املؿخد٤ ٞو

 وجم الؿضاص بال٩امل اململ٨ت مهلخت الؼ٧اة والضزل في
 مُلب هٓامي

   19,634,111 يإلاجمال
 

اث الىٓامُت املؿخد٣ت املكاع بليها جمثل ال٣ُمت املىخضة للكغ٦ت وقغ٧اتها الخابٗت.  ٢ُمت املضٖٞى
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30 اىخوائز 

1-31  م مً مجلت "ووسلذ فاًىاوغ"1036جائضة "أفظل هظام خىهمت للؽشواث باململىت" لعام  

 في للكغ٧اث خى٦مت هٓام ؤًٞلة  حاثؼ ٖلى  لاع٧ان صاعلذ خه

 املغمى٢ت الٗاملُت  ووعلض ٞاًىاوـ  مجلت مً م2116 للٗام  اململ٨ت

ما٫ املا٫ ٢ُإ في واملخسههت  لاع٧ان صاعازخاعث املجلت و . ولٖا

  جل٪ ٖلىللخهى٫ 
ً
 ؤًٞل جُب٤ُ في املخىانلت لجهىصَا الجاثؼة ج٣ضًغا

خى٫ الٗالم،  واملؿدثمٍغً الٗمالء م٘ الخٗامل في الخى٦مت مماعؾاث

  ًٖ وإلاٞهاح الكٟاُٞت بمباصت والتزامها
ً
 حىصة ٖلى املٗلىماث، وصلُال

  لضيها. الضازلُت الغ٢ابت هٓام

 

 

ت ألاولى في اململىت لعام   2-31 م" مً مجلت "را ًىسبُان"1036جائضة "الؽشهت العلاٍس

ت حاثؼة  الكغ٦ت لاع٧ان صاع خ٣٣ذ  الٗغبُتاململ٨ت  في لاولى ال٣ٗاٍع

 مجلت والتي جمىدها الخىالي، ٖلى للمغة الثاهُت م2116 الؿٗىصًت  للٗام

ما٫ املا٫ ٢ُإ في ًىعبُان  الٗاملُت املخسههت  طا وجم ازخُاع  .ولٖا

غ مجاالث في ال٣ُاصي صوعَا صاع لاع٧ان لهظٍ الجاثؼة اؾدىاصا بلى  الخٍُى

 ٖلى ابخ٩اع ل٣ضعتهاو  ال٣ٗاعي، والاؾدثماع وبصاعة املمخل٩اث ال٣ٗاعي 

غ اء مكغوٖاث مخمحزة وجٍُى  بِئت في الٗمالء باخخُاحاث والٞى

 ًٖ الخضماث ٖالُت
ً
التي ج٣ضمها  الجىصة ا٢خهاصًت مخٛحرة. ًٞال

ت والخضماث املىخجاث الكغ٦ت وؤًٞل  جغض ي الٗمالء التي ال٣ٗاٍع

.ً  واملؿخإحٍغ
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لُا" لعام جائضة "أفظل هظام خىهمت للؽشواث في الؽشق   3-31 م مً "را ًىسبُان"1036ألاوظط وؼماٌ أفٍش

 الكغ١  في للكغ٧اث هٓام خى٦مت ؤًٞل"حاثؼة  لاع٧ان خهضث صاع

٣ُا وقما٫ لاوؾِ  الخىالي، والتي ٖلى الغابٗت للؿىت م 2016لٗام "ؤٍٞغ

ما٫ املا٫ ٢ُإ في ًىعبُان  الٗاملُت املخسههت  طا مجلت جمىدها  .ولٖا

إحي ازخُاع صاع   بالجىصةٍو
ً
 التي الٗالُت لاع٧ان للٟىػ بهظٍ الجاثؼة اٖتراٞا

 بالكغ٦ت، املاؾس ي والخىُٓم الضازلُت الغ٢ابت هٓام ًخمحز بها

 في وزانت املجاالث مسخل٠ في الكغ٦ت التي جيخهجها وللكٟاُٞت الٗالُت

الغؾمُت  املخُلباث ولخجاوػَا املٗلىماث، ًٖ ؾُاؾت الاٞهاح

 م٘ الخٗامل في واملماعؾاث لاؾالُب ألًٞل ُب٣ُهاج بلى لإلصعاج، بياٞت

  .الٗالم خى٫  ومؿدثمغيها ٧اٞت ٖمالئها

 

عخاجىغ"  "مؽشوع جمان" جائضة أهبر مؽشوع إظياوي واعذ في اململىت  4-31 م1036 -مً "َس

 بؾ٩اوي  ؤ٦بر مكغوٕ حاثؼة لاع٧ان صاع جُىعٍ الظي مكغوٕ  حمان  ٞاػ

 املخمحزة لاع٧ان صاع مكاع٦ت وطل٪ زال٫ م ،2116 لٗام اململ٨ت في واٖض

اى لل٣ٗاعاث وإلاؾ٩ان مٗغى في غ الٍغ اًت2116 الٗمغاوي والخٍُى  م بٖغ

 الخ٣ُل. لاؾخاط ماحض إلاؾ٩ان وػٍغ مٗالي

 ل٨ٟغجه الخهمُمُت
ً
جا  والخسُُُُت وحاء ازخُاع مكغوٕ  حمان  جخٍى

ت املكغوٖاث ؤخض ل٩ُىن  ؤَلخه التي ت الخجاٍع  الغاثضة وإلاؾ٩اهُت ال٣ٗاٍع

الٗغبي. ل٣ض نممذ صاع لاع٧ان مكغوٕ  الخلُج ومى٣ُت اململ٨ت في

خٟغص بالخُاة مجخمٗا مخ٩امال ًيبٌ  حمان  لُهبذ ت بىاحهخه ٍو  البدٍغ

ٍغ بلى بًجاص ويهضٝ به، املخُُت الخالبت والبِئت الُبُُٗت  جٍُى

مغاهُت مجخمٗاث ؾ٨ىُت خًمً املجخم٘.  قغاثذ مسخل٠ جسضم ٖو ٍو

ت ؾ٨ىُت مىا٤َ الٗام بوكاء املخُِ جهمُم  َبُت ومغا٤ٞ وججاٍع

ت وحٗلُمُت ىض٢ُت ومىخجٗاث وججاٍع يهُت ومضًىت ٞو  خض٣ًت حكمل جٞغ

  مما ًسل٤ الٗامت، الخضمُت املغا٤ٞ بلى بياٞت ماثُت
ً
 ا٢خهاصًت ٞغنا

ت ت ٖىاثض طاث واؾدثماٍع  لخمحز مجٍؼ
ً
املكغوٕ  مى٢٘ وؤَمُت هٓغا

ضال ومسُُه ت مىخجاجه وجىٕى ٍٟغ  .ومغا٣ٞه ال٣ٗاٍع

 

 

 


