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 اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثظٕذٚقخ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجٕٛد اٌّزوٛسح فٟ ٔششح إْ 

ثخ١ذ ششوخ أطٛي ٚ ٚاٌزٞ رذ٠شٖ ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ اٌسؼٛد٠خ ثخ١ذ  أطٛي ٚ

ِـبثك ألزىبَ الئسخ طٕبد٠ك االسزثّبس اٌزبثؼخ ١ٌٙئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ االسزثّبس٠خ 
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 ثغى اهلل ٔانظالح ٔانغالو ههٗ سعٕل اهلل ٔههٗ آنّ ٔطؾجّ أعًوٍٛ ٔثوذ:

 

ٔ  ْزِ َششح خبطخ ثبنششٔؽ ٔاألؽكبو نـ "طـُذٔ   " ْٔـٕ طـُذٔ  اعـزضًبس٘    نهًزـبعشح ثبألعـٓى انغـوٕدٚخ   ثخٛـذ   أطـٕل 

ثٛخ انغـوٕدٚخ. ٔٚغـت ههـٗ انًشـزش      ثالئؾخ طُبدٚق االعزضًبس انظبدسح يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ انوش هزضوي

 فٙ انظُذٔ  قشاءح َششح انًوهٕيبد انخبطخ ثبنظُذٔ  قشاءح ربيخ ؽٛش أَٓب رؾزٕ٘ ههٗ يوهٕيبد رفظٛهٛخ هٍ انظُذٔ .

 

 إشؼبس ٘بَ

  قجم ارخبر أ٘ قشاس اعزضًبس٘ ثشؤٌ انظُذٔ . انًوهٕيبدههٗ انًغزضًشٍٚ انًؾزًهٍٛ قشاءح َششح 

  ٌى ُٚـٕ٘ ههٗ يخبؿشح هبنٛخ، إال أٌ االعزضًبس فٙ انظُذٔ  ٚوزجش أكضش أيبَـب  االعزضًبس فٙ األعٓإ 
ٔٚشعٗ االؿالم ثوُبٚخ ههـٗ  َلشا  نزُٕٚن االعزضًبس. يٍ االعزضًبس انًجبشش فٙ عٕ  األعٓى َغجٛب  
( يٍ ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ  "انًخبؿش انشئٛغخ نالعزضًبس فٙ انظـُذٔ " نهزوـشع ههـٗ    12انفقشح )
 .انًؾزًهخ نالعزضًبس فٙ انظُذٔ انًخبؿش 

 انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ انشـشهٛخ   ٚغزضًش انظُذٔ  أيٕانّ فٙ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخ
% يـٍ  30، كًـب ًٚكـٍ أٌ ٚغـزضًش انظـُذٔ  يـب ال ٚضٚـذ هـٍ        انششهٛخ نهظـُذٔ   انهغُخانزٙ رقشْب 

% يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ 30ٚذ هٍٓ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ انٕؽذاد انوقبسٚخ انًزذأنخ ٔيب ال ٚض
 .)ًَٕ( أعٓى انششكبد انًذسعخ فٙ انغٕ  انًٕاص٘

       الئؾـخ طـُبدٚق   رهزـضو ث ٚقش يذٚش انظُذٔ  ثؤٌ عًٛن انًوهٕيبد ٔانجُـٕد انًـزكٕسح فـٙ ْـزِ انُشـشح
 ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ.انظبدسح يٍ االعزضًبس 

 أَٓب طؾٛؾخ ٔدقٛقخ فٙ ربسٚخ إهـذادْب، كًـب أَـّ     َوزقذيٍ يظبدس  انُششحِ نقذ رى رغًٛن ثٛبَبد ْز
ال  انُشـشح نى ٚزى إخفبء أٔ هذو رؼًٍٛ أٚخ يوهٕيبد يوشٔفخ نذُٚب ثٓـذع رؼـهٛم انًغـزضًش. كًـب أٌ     

 رؼًٍ اعزًشاسٚخ طؾخ ٔكًبل انًوهٕيبد ٔانزٕقوبد انٕاسدح هقت ربسٚخ اإلهذاد.

 ْـــ انًٕافــق 12/03/1428ؿــشػ ٔؽــذاد ْــزا انظــُذٔ  ثزــبسٚخ ٗ ٔافقــذ ْٛئــخ انغــٕ  انًبنٛــخ ههــ
 .و31/03/2007

  َششح انًوهٕيبد ْزِ نقذ رى إهذاد  ٍ ههـٗ   ثٓذع رقذٚى عًٛن انًوهٕيبد انزٙ رغـبهذ انًغـزضًشٚ
ٔين رنك فئَـّ ال ٚغـت اهزجـبس أ٘ يوهٕيـبد فـٙ ْـزِ        فٙ انظُذٔ .االشزشا  ٓى ثشؤٌ ارارخبر قشاس
 نظُذٔ  كزٕطٛخ نششاء ٔؽذاد انظُذٔ .آساء يذٚش اانُششح أٔ 

 
 
 

 :ِذ٠ش اٌظٕذٚقػٕٛاْ اسُ ٚ

 االسزثّبس٠خثخ١ذ  ششوخ أطٛي ٚ

 11526اٌش٠بع   63762ص.ة.   

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ

 966-11-419-1797٘برف: 

 966-11-419-1899فبوس: 

 CRD@OBIC.COM.SA: ١ٌىزشٟٚٔاثش٠ذ 
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 :اٌظٕذٚق د١ًٌٍِخض 

 
 

 : ٟاالسُ اٌشسّ
ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ ثخ١ذ أطٛي ٚ  طٕذٚق 

 اٌسؼٛد٠خ

 سؼٛدٞ س٠بي 1.00 : ٌٍٛزذح سؼش االوززبة

 س٠بي سؼٛدٞ 100000 : ٌٍّسزثّش اٌٛازذ اٌسذ األدٔٝ ٌالوززبة

 2007َ إثش٠ً 7 -٘ـ  1428سث١غ األٚي  19 : ربس٠خ ثذا٠خ االوززبة

 2007َ ِب٠ٛ 6 -٘ـ 1428ا٢خش سث١غ  19 : ربس٠خ االٔزٙبء ِٓ االوززبة

 .سٛقاٌوً ٠َٛ ػًّ لجً اغالق  : ِٛاػ١ذ اسزالَ ؿٍجبد االشزشاوبد ٚاالسزشداداد

 .سٛقاٌوً ٠َٛ رؼًّ ف١ٗ  : أ٠بَ اٌزؼبًِ

 غ١ش ِسذد ِٚفزٛذ اٌّذح : ػّش اٌظٕذٚق

 ( ِٓ اٌششٚؽ ٚاألزىب13َأٔظش اٌفمشح ) : اٌشسَٛ ٚاٌّظبس٠ف

 
 

  :ف رٚٚ اٌؼاللخاألؿشا
 

 : ِذ٠ش اٌظٕذٚق

 ثخ١ذ االسزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ

سخض ثٕبءًا ػٍٝ الئسخ األشخبص اٌّشخض ( 1010219805سدً ردبسٞ سلُ )
 ٚاٌزؼبًِ ( ٌزمذ٠ُ خذِبد اإلداسح08126-07سلُ ) ٌُٙ  ِٓ ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ

 دٚس ا١ٌّضا١ٔٓ. –زٟ اٌؼ١ٍب ، ثشج اٌجسش٠ٓ  –ؿش٠ك اٌٍّه فٙذ ٚاٌسفظ ، اٌؼٕٛاْ: 

-419-1797اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ، ٘برف:  11526اٌش٠بع  63762ص.ة. 
 www.OBIC.com.saاٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  966-11-419-1899فبوس  11-966

 : أ١ِٓ اٌسفظ

 ثخ١ذ االسزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ

( سخض ثٕبًء ػٍٝ الئسخ األشخبص اٌّشخض 1010219805سلُ ) سدً ردبسٞ

(، اٌؼٕٛاْ: 08126-١07ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٌّضاٌٚخ ِٕٙــخ اٌسفــظ سلُ )ٌُٙ ِٓ ٘

 63762ص.ة.  دٚس ا١ٌّضا١ٔٓ. –زٟ اٌؼ١ٍب ، ثشج اٌجسش٠ٓ  –ؿش٠ك اٌٍّه فٙذ 
فبوس  966-11-419-1797اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ، ٘برف:  11526اٌش٠بع 

 www.OBIC.com.saاٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  1899-419-11-966

 : غ اٌسسبثبدِشاخ

KPMG ْاٌفٛصاْ ٚاٌسذزب 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ، 11663اٌش٠بع  92876ص.ة. اٌؼٕٛاْ: 

 .966-11-874-8600، فبوس: 966-11-874-8500٘برف:  

 : اٌّسزشبس اٌمبٟٔٛٔ

 ِسبِْٛ ِٚسزشبسْٚ  ٚاٌضِخششٞ اٌمبسُ

  اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ،  11623اٌش٠بع  89402اٌؼٕٛاْ: ص.ة. 

 .966-11-460-0602فبوس   966-11-460-0066٘برف: 

 : اٌششػ١خ  اٌٍدٕخ

 أزّذ اٌش١خ / د.إسشبدفؼ١ٍخ 

 ػض٠ض اٌشزّٓ فؼ١ٍخ اٌش١خ   / 

 ، اٌجسش٠ٍِّٓىخ  -إٌّبِخ  21051اٌؼٕٛاْ: ص.ة. 

   973-1-721-5898٘برف: 
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 لبئّخ اٌّظـٍسبد:

 

 

 .ثخ١ذ االسزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ  : ششوخاٌ

 .ثخ١ذ االسزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ : ِذ٠ش اٌظٕذٚق

 .ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ اٌسؼٛد٠خثخ١ذ أطٛي ٚ  ِدٍس إداسح طٕذٚق  : ِدٍس اإلداسح

 .ثخ١ذ االسزثّبس٠خ ششوخ أطٛي ٚ : أ١ِٓ اٌسفظ

 ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ. : ا١ٌٙئخ

 : اٌسٛق
ٚي(، أٞ أسٛاق األسـُٙ اٌسـؼٛد٠خ ٚرشـًّ اٌسـٛق اٌّب١ٌـخ اٌسـؼٛد٠خ )رـذا       

 اٌسٛق اٌشئ١س١خ ٚ اٌسٛق اٌّٛاصٞ )ّٔٛ(.

 .ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ اٌسؼٛد٠خثخ١ذ أطٛي ٚ  طٕذٚق  : اٌظٕذٚق

 : االسزششبدٞ اٌّؤشش
أٔذ ثٛسص ألسُٙ اٌشـشوبد اٌسـؼٛد٠خ  اٌّزٛافمـخ ِـغ اٌؼـٛاثؾ      سزبٔذسد ِؤشش 

 اٌششػ١خ.

 ب.رارٙ اٌّزسب٠ٚخ زذاد ٌٙب اٌم١ّخ ٚا١ٌّّضاد ٚاٌسمٛق٠ٕمسُ اٌظٕذٚق ٌٛ : ٚزذاد اٌظٕذٚق

 : رؼبسة اٌّظبٌر
ِذ٠ش اٌظـٕذٚق  ٘ٛ اٌٛػغ أٚ اٌّٛلف اٌزٞ رزؤثش ف١ٗ ِٛػٛػ١خ ٚاسزمال١ٌخ لشاس 

 .ثّظٍسخ شخظ١خ ِبد٠خ أٚ ِؼ٠ٕٛخ

 الئسخ طٕبد٠ك االسزثّبس اٌظبدسح ػٓ ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ. : الئسخ طٕبد٠ك االسزثّبس

 : شاٌّخبؿ
ِدّٛػخ ِٓ اٌّـؤثشاد اٌّسزٍّـخ اٌزـٟ ٠دـت اإلٌّـبَ ثٙـب ٚاالززـشاص ِٕٙـب لجـً          

 ارخبر اٌمشاس االسزثّبسٞ.

 ِبٌىٛ ٚزذاد اٌظٕذٚق. : اٌّشزشوْٛ

 اٌفٛصاْ ٚاٌسذزبْ KPMG : ِشاخغ اٌسسبثبد

 .ِسبِْٛ ِٚسزشبسْٚ ٚ اٌضِخششٞ اٌمبسُ : اٌّسزشبس اٌمبٟٔٛٔ

 : اٌٍدٕخ اٌششػ١خ
   د. إسشبد أزّذخ / فؼ١ٍخ اٌش١

 ػض٠ض اٌشزّٓ فؼ١ٍخ اٌش١خ / 

 ٠َٛ ػًّ فٟ اٌٍّّىخ ؿجمًب أل٠بَ اٌؼًّ اٌشس١ّخ فٟ ا١ٌٙئخ.  أٞ  : ٠َٛ ػًّ

 أٞ ٠َٛ ٠زُ ف١ٗ ث١غ ٚاسزشداد ٚزذاد طٕذٚق االسزثّبس.   : ٠َٛ اٌزؼبًِ

 أٞ ٠َٛ، سٛاء أوبْ ٠َٛ ػًّ أَ ال.   : ٠َٛ رم٠ّٟٛ

 :                   أسُٙ اٌششوبد

فــٟ اٌســٛق اٌشئ١ســ١خ ٚ اٌســٛق   ٘ــٟ أســُٙ اٌشــشوبد اٌؼبد٠ــخ ٚاٌّّزــبصح 

٠ـخ ٚاألسـُٙ   ٛ، ٚأسُٙ االطـذاساد األ١ٌٚـخ، ٚأسـُٙ زمـٛق االٌٚ    )ّٔٛ( اٌّٛاصٞ

 .٠خٛاٌّزجم١خ ِٓ ػ١ٍّخ االوززبة فٟ زمٛق االٌٚ

اٌٛزذاد اٌؼمبس٠خ 

 اٌّزذاٌٚخ
: 

بئ١ًب لبثٍـخ ٌزسم١ـك دخـً    ٟ٘ ٚزذاد رسزثّش فٟ ػمبساد ِــٛسح رــ٠ٛشًا إٔشـ   

 دٚسٞ ٚ رؤخ١شٞ.
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 ثخ١ذ ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ اٌسؼٛد٠خأطٛي  ٚ  طٕذٚق          
 

 ٚاألزىبَ اٌششٚؽ
 

 اسُ طٕذٚق االسزثّبس: .1

ثوذ انؾظـٕل ههـٗ   )انظُذٔ ( ثخٛذ نهًزبعشح ثبألعٓى انغوٕدٚخ"  أطٕل ٔ "طُذٔ ثخٛذ االعزضًبسٚخ ششكخ أطٕل ٔ أعغذ 

ثشَـبيظ اعـزضًبس٘ ؿٕٚـم األعـم     (. ْٔـٕ  و2007يبسط  31)ٕافق انً (ْـ1428سثٛن األٔل  12)يٕافقخ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ ثزبسٚخ 

ٔيفزٕػ انُٓبٚخ )غٛش يؾـذد انًـذح( ٚٓـذع إنـٗ إربؽـخ انفشطـخ نهًغـزضًشٍٚ )انًشـزشكٍٛ( فٛـّ ثبنًشـبسكخ عًبهٛـب  فـٙ هبئـذ              

 .انظُذٔ  انظُذٔ  هٍ ؿشٚق ششاء ٔؽذاد

 

 :ِذ٠ش اٌظٕذٚقػٕٛاْ  .2

( ٔرـشخٛض ْٛئـخ انغـٕ  انًبنٛـخ سقـى      1010219805ُذٔ "( عـغم رغـبس٘  سقـى )   ثخٛذ االعزضًبسٚخ )"يذٚش انظ ششكخ أطٕل ٔ

 دٔس انًٛـضاٍَٛ.   –ؽـٙ انوهٛـب ، ثـشط انجؾـشٍٚ      –ؿشٚق انًهك فٓذ ٔانؾفق ، انوُٕاٌ:  ٔانزوبيم  ( نزقذٚى خذيبد اإلداسح07-08126)

انًٕقــن   966-11-419-1899فــبكظ  966-11-419-1797انًًهكــخ انوشثٛــخ انغــوٕدٚخ، ْــبر :     11526انشٚــبع  63762ص.ة. 

  www.OBIC.com.saاالنكزشَٔٙ 

 

 ربس٠خ اٌجذء:  .3

 .(و2007إثشٚم  7)انًٕافق  (ْـ1428سثٛن األٔل  19)عٛجذأ قجٕل االشزشاكبد فٙ انظُذٔ  ثزبسٚخ 

 

 ا١ٌٙئخ إٌّظّخ:  .4

ٛـخ انغـوٕدٚخ، ْٔـٙ انغٓـخ انًُلًـخ      رزجن ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو انهٕائؼ انظبدسح هٍ ْٛئخ انغـٕ  انًبنٛـخ فـٙ انًًهكـخ انوشث    

ٔانؾفـق يـٍ قجـم     ٔانزوبيـم  نوًم انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ. ٔقذ ؽظم يـذٚش انظـُذٔ  ههـٗ سخـض اإلداسح    

ثـئداسح انظـُذٔ  ٔاإلشـشاع     ششكخٔقذ كه  يذٚش انظُذٔ  قغى إداسح األطٕل فٙ ان (08126-07)ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ ثشقــــــى 

 .ههّٛ

 

 ربس٠خ إطذاس ششٚؽ ٚأزىبَ اٌظٕذٚق: .5

ٔقذ رى أخش رؾذٚش نشـشٔؽ ٔأؽكـبو    (.و2007يبسط  31)انًٕافق  (ْـ1428سثٛن األٔل  12)طذسد ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ  ثزبسٚخ 

 و(.14/13/2016)( انًٕافق ْـ15/06/1438 )انظُذٔ  ثزبسٚخ

 

 االشزشان: .6

)هشـشح آالع(   10,000)هششح آالع( سٚبل عوٕد٘، ٔانؾذ األدَٗ نإلػبفخ ٔاالعزشداد ْـٕ   10,000إٌ انؾذ األدَٗ نالشزشا  ْٕ 

ًٔٚكٍ نًذٚش انظُذٔ  قجٕل يجبنغ أقم يٍ رنك فٙ انؾبالد ، )هششح آالع( سٚبل 10,000سٚبل، ٔانؾذ األدَٗ نهشطٛذ انًزجقٙ ْٕ 

 ( يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو(.22ٔنٙ نهًبدح ). )رخؼن يجبنغ االشزشاكبد خالل فزشح انـشػ األانزٙ ٚشاْب يُبعجخ

 

 ػٍّخ اٌظٕذٚق: .7

ٚزوبيم "انظُذٔ " ثبنشٚبل انغوٕد٘ فقؾ. ٔٚغت ههٗ انًشزشكٍٛ إٚذام أيٕانٓى فٙ ؽغبة يـذٚش انظـُذٔ  ثبنشٚـبل انغـوٕد٘     

٘ ثبنًجـبنغ انفوهٛـخ   فقؾ، ٔٚوبيم يذٚش انظـُذٔ  عًٛـن انؾـٕاالد انـٕاسدح يـٍ خـبسط انًًهكـخ أٔ أ٘ هًـالد غٛـش انشٚـبل انغـوٕد           

 انًغزهًخ ثبنشٚبل انغوٕد٘.

 

 ِدبي اسزثّبس اٌظٕذٚق: .8

 انهغُـخ ٔانًزٕافقـخ يـن انؼـٕاثؾ انشـشهٛخ انزـٙ رقشْـب       غـٕ   انٚشًم يغبل اعزضًبس انظـُذٔ  عًٛـن األعـٓى انًذسعـخ فـٙ      

ثبإلػبفخ إنٗ االعـزضًبس   )ًَٕ( نغٕ  انًٕاص٘نششكبد انًذسعخ فٙ ا، ٔٚشًم يغبل االعزضًبس أٚؼب  أعٓى اانششهٛخ نهظُذٔ 

 فٙ انٕؽذاد انوقبسٚخ انًزذأنخ.

 

 اٌّؤشش االسزششبدٞ: .9

 .أَذ ثٕسص ألعٓى انششكبد انغوٕدٚخ  انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ انششهٛخعزبَذسد يؤشش 

 

 أ٘ذاف اٌظٕذٚق: .10

ْٕٔ يؤشش  االعزششبد٘ثٙ )يقبسَخ ثبنًؤشش رزًضم أْذاع "انظُذٔ " فٙ رًُٛخ سأط انًبل يٍ خالل رؾقٛق هبئذ َغجٙ اٚغب

أَذ ثٕسص ألعٓى انششكبد انغوٕدٚخ  انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ انشـشهٛخ( يـن رؾًـم أدَـٗ يغـزٕٖ يًكـٍ يـٍ انًخـبؿش         عزبَذسد 

، كًب ًٚكـٍ أٌ ٚغـزضًش   ٔرنك يٍ خالل االعزضًبس فٙ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخ انزٙ رزٕافق ين انؼٕاثؾ انششهٛخ
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يٍ قًٛـخ أطـٕنّ فـٙ    % 30% يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ فٙ انٕؽذاد انوقبسٚخ انًزذأنخ ٔ يب ال ٚضٚذ هٍ 30ُذٔ  يب ال ٚضٚذ هٍ انظ

٘  أعٓى ا ٙ  اعـزضًبس انغـٕٛنخ انُقذٚـخ انًزـٕفشح فـٙ انظـُذٔ       ، ثبإلػـبفخ إنـٗ   )ًَـٕ(  نششكبد انًذسعخ فٙ انغـٕ  انًـٕاص  فـ

ثبنشٚبل انغوٕد٘ )يضم هًهٛبد انًشاثؾخ ٔطُبدٚق انًشاثؾخ ثبنشٚبل انغوٕد٘(. إٌ اعزضًبساد يُخفؼخ انًخبؿش ٔهبنٛخ انغٕٛنخ 

انظُذٔ  "يفزٕػ"، كًب نٍ ٚزى رٕصٚن أٚخ أسثبػ ههٗ انًشزشكٍٛ فّٛ، ثم عٛوبد اعزضًبس عًٛـن األسثـبػ انًؾظـهخ فـٙ انظـُذٔ       

 يًب عُٛوكظ ههٗ عوش ٔؽذح انظُذٔ .

 

 إسزشار١د١خ االسزثّبس: .11

 رٛغٛخ إداسح انظُذٔ  فًٛب ٚهٙ:رزهخض إعزشا

انًزٕافقخ ين انؼـٕاثؾ انشـشهٛخ انًؾـذدح يـٍ قجـم ْٛئـخ        ٚغزضًش انظُذٔ  فٙ أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخ (1)

% يٍ طـبفٙ قًٛـخ أطـٕنّ فـٙ انٕؽـذاد انوقبسٚـخ       30ًٚكٍ أٌ ٚغزضًش يب ال ٚضٚذ هٍ كزنك ٔنهظُذٔ   انشقبثخ انششهٛخ

، ثبإلػبفخ إنـٗ  )ًَٕ( % يٍ قًٛخ أطٕنّ فٙ أعٓى انششكبد انًذسعخ فٙ انغٕ  انًٕاص30٘انًزذأنخ ٔ يب ال ٚضٚذ هٍ 

 ششهٛخ.انشقبثخ ان بدهًهٛبد انًشاثؾخ ٔطُبدٚق انًشاثؾخ ثبنشٚبل انغوٕد٘ انًؾذدح يٍ قجم ْٛئ

م سثن عُخ، ٔفٙ عٛزى دساعخ رٕافق انششكبد انغوٕدٚخ انًغبًْخ ين انؼٕاثؾ انششهٛخ ثوذ إهالٌ انقٕائى انًبنٛخ نك (2)

ٚـٕو   14انششكبد انًًهٕكخ فـٙ انظـُذٔ  نهؼـٕاثؾ انشـشهٛخ فغـٛزى ثٛوٓـب فـٙ يـذح ال رزغـبٔص          أ٘ يٍ  رقٛذؽبل هذو 

 يٍ ربسٚخ انذساعخ. رقًٕٚٙ

عٛزى رشكٛض االعزضًبساد ثبنزُٕٚن ٔانزٕصٚن نألطٕل ههٗ قـبهبد عٕ  األعٓى انغوٕد٘ انزـٙ ٚزٕقـن نٓـب رؾقٛـق ًَـٕ       (3)

 ، ٔيٍ صى عٛزى انزشكٛض ههٗ انششكبد انًغبًْخ األفؼم يٍ ؽٛش انًؤششاد انًبنٛخ.عٛذ فٙ أسثبؽٓب

انظـُذٔ    رًٕٚمٚزغبٔص  ثؾٛش أالؾبالد انزٙ ٚقشْب يغهظ إداسح انظُذٔ  انفٙ  نهزًٕٚمٚهغؤ يٍ ؽق يذٚش انظُذٔ  أٌ  (4)

 ؽغت انؼٕاثؾ انششهٛخ.ٔرنك %( يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕنّ 10يب َغجزّ )

)قٛـٕد االعـزضًبس( فـٙ     39انششكبد ؽغت انُغجخ انشعًٛخ انًظشػ ثٓب فٙ انًـبدح  فٙ ُغجخ انزًهك ٚهزضو انظُذٔ  ث (5)

 انجبة انغبثن ) إداسح انظُبدٚق( فٙ الئؾخ طُبدٚق االعزضًبس انزبثوخ نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ.

  .إٌ االعزضًبس فٙ انظُذٔ  ْٕ اعزضًبس يفزٕػ ٔؿٕٚم األعم، ٔرنك يٍ أعم رؾقٛق أْذاع انظُذٔ (6)

 

 اٌّخبؿش اٌشئ١سخ ٌالسزثّبس فٟ اٌظٕذٚق: .12

، ٔٚغـت ههـٗ انًغـزضًش أٌ ٚوهـى ثـؤٌ      أعٓى انششكبد انغوٕدٚخ انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ انشـشهٛخ ٚغزضًش انظُذٔ  أيٕانّ فٙ 

ً  االعزضًبس فٙ األعٓى ُٚـٕ٘ ههٗ يخبؿشح هبنٛخ، إال أٌ االعزضًبس فٙ انظُذٔ  ٚوزجش أكضش أيبَب  بس انًجبشـش  َغجٛب  يٍ االعـزض

شـشكخ أطـٕل ٔ   انظُذٔ  نٛظ ٔدٚوخ  أٔ انزضايب  كًب أَـّ نـٛظ يؼـًَٕب  يـٍ     ٌ اد انظُذٔ ، كًب أن اعزضًبسٕصَٚلشا  نز انغٕ فٙ 

 . ٔيٍ انًخبؿش انزٙ ٚؾزًم أٌ ٕٚاعٓٓب االعزضًبس فٙ انظُذٔ  يب ٚهٙ:ثخٛذ االعزضًبسٚخ

 

 .غٕ انعؾ قذ ٚؤصش ههٗ االقزظبد انغوٕد٘ ٔثبنزبنٙ ههٗ إٌ هذو اعزقشاس يُـقخ انشش  األٔ اٌّخبؿش اٌس١بس١خ: (1)

 

انُفؾ ٔٚزؤصش يٍ ذخم اناالقزظبد انغوٕد٘ يٍ االقزظبدٚبد انُبشئخ ْٕٔ ٚوزًذ ثشكم كجٛش ههٗ  اٌّخبؿش االلزظبد٠خ: (2)

 ثززثزة أعوبسِ.

 

نـٍ رشـًم عًٛـن    انًزبؽـخ نالعـزضًبس    ؽٛش أٌ انظُذٔ  ٚزجن انؼـٕاثؾ انشـشهٛخ، فـئٌ انشـشكبد     :اٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ (3)

خـشٔط أ٘ يـٍ   ، يًب ٚضٚذ يـٍ يخـبؿش االعـزضًبس فـٙ انظـُذٔ . كًـب أَـّ يـٍ انًخـبؿشح          غٕ انانًذسعخ فٙ انششكبد 

يٍ ثٛوٓب خـالل انًـذح انًؾـذدح،    يذٚش انظُذٔ  رًكٍ ٔهذو  بنؼٕاثؾ انششهٛخهٍ انزقٛذ ثانششكبد انًًهٕكخ نهظُذٔ  

 .انؾبنخ فغٛزى ثٛوٓب فٙ أقشة فشطخ يًكُخ ٔفٙ ْزِ

 

ُـ     :رٛلغ إٌزـبئح اٌّب١ٌـخ اٌّسـزمج١ٍخ ٌٍشـشوبد اٌّسـبّ٘خ      (4) قشاسارـّ  يـذٚش انظـُذٔ     ٙيـٍ أْـى األدٔاد انزـٙ ٚج

إال أٌ ْزِ انزٕقوبد هشػخ نهظٕاة ٔانخــؤ، كًـب أَـّ    ، رٕقن انُزبئظ انًبنٛخ انًغزقجهٛخ نهششكبدْٙ االعزضًبسٚخ ههٛٓب 

 انُزبئظ انًبنٛخ نهششكخ فئٌ انغوش انغٕقٙ نغًٓٓب قذ ٚزؾش  ثبرغبِ يخبن  نهزٕقوبد. ثوذ إهالٌ

 

ٚوزًذ يذٚش انظُذٔ  شؤَّ شؤٌ أ٘ يذٚش اعزضًبس٘ ههٗ انوُظش انجشش٘ ثشكم كجٛـش، ٔثبنزـبنٙ فـئٌ     ِخبؿش اإلداسح: (5)

ًـ   بل انظـُذٔ  ٔطـوٕثخ رـٕفٛش ثـذائم ههـٗ      انظُذٔ  قذ ٚزؤصش عهجب  ثخغبسح انًذساء انزُفٛزٍٚٛ ٔانًٕكفٍٛ انًـشرجـٍٛ ثؤه

 .انًغزٕٖ رارّ يٍ انخجشح ههٗ انًذٖ انقظٛش

 

ٚوزًذ يذٚش انظُذٔ  ههٗ اعزخذاو انزقُٛـخ فـٙ إداسح انظـُذٔ  ٔؽفـق أطـٕل انوًـالء، إال أٌ أَلًـخ         ِخبؿش اٌزم١ٕخ: (6)

غى يـٍ االؽزٛبؿـبد األيُٛـخ    انًوهٕيبد نذّٚ قذ رزوشع نوًهٛبد اخزشا  أٔ فٛشٔعـبد أٔ روــم عضئـٙ أٔ كهـٙ ههـٗ انـش      

 انًشذدح انًزجوخ نذّٚ.

 

نظوٕثبد فٙ انزذأل ثؾٛش ٚزوغش اعزشداد أٔ رقٕٚى ٔؽذاد انظُذٔ . إال أَّ فٙ غٕ  انزوشع ٚقذ طؼٛثبد اٌزذاٚي:  (7)

، ٔنـٍ ركـٌٕ   غـٕ  انْزِ انؾبنخ فئٌ انًخبؿش انزٙ رٕاعّ انظُذٔ  ْٙ رارٓـب انزـٙ عـزٕاعّ عًٛـن انًغـزضًشٍٚ فـٙ       

 يقزظشح ههٗ انظُذٔ  فقؾ.

 

ال ٕٚعـذ ؽـذ أههـٗ نالشـزشا  فـٙ       اسزسٛار ػذد ل١ًٍ ِٓ اٌّشزشو١ٓ ػٍٝ ٔسجخ ػب١ٌخ ِٓ أطٛي اٌظٕذٚق: (8)

% يـٍ أطـٕل   10كضـش يـٍ   خالل فزشح االكززـبة األٔنـٙ ٔثبنزـبنٙ فئَـّ يـٍ انًًكـٍ رًهـك ثوـغ انًشـزشكٍٛ أل         انظُذٔ  

 ٚغجت يخبؿش هُذ اعزشداد عضء أٔ كم ْزِ انفئخ يٍ انًشزشكٍٛ ألطٕنٓى يٍ انظُذٔ . انظُذٔ ، ْٔزا قذ
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انًخبؿش انًزوهقخ ثبنزذأل فٙ طُبدٚق االعزضًبس انوقبسٚخ انًزذأنخ : يـٍ انًًكـٍ أٌ ٚغـزضًش انظـُذٔ  فـٙ طـُبدٚق        (9)

بؿش انًزوهقـخ ثبنقــبم انوقـبس٘ ٔؿجٛوـخ     االعزضًبس انوقبسٚخ انًزذأنخ ٔٚشرجؾ االعزضًبس فٙ ْزِ انظـُبدٚق ثـجٛوـخ انًخـ   

انظُبدٚق انوقبسٚخ انًزذأنخ ٔيُٓب انًخبؿش انًزوهقخ ثبنُشبؽ االقزظبد٘ ٔاَخفبع انـهت ، يخبؿش انزششٚوبد ، انًخبؿش 

ء ، انزشغٛهٛخ ٔ ركبنٛ  طٛبَخ ٔرـٕٚش انوقبساد ، يخبؿش انغٕٛنخ ٔطوٕثخ ثٛن االطٕل ، انًخـبؿش انًزوهقـخ ثبإلَشـبء ٔانجُـب    

ٔانًخبؿش انًزوهقخ ثبنًغزؤعشٍٚ ٔهذو قذسرٓى ههٗ انٕفبء ثبإلٚغبس. ٔيخبؿش هذو ٔفبء يذٚش انظُذٔ  ثغًٛن يغـؤٔنٛبرّ  

 فٙ يزبثوخ أهًبل انظُذٔ .

ثوـذد   )ًَٕ( )ًَٕ( : ٚشرجؾ االعزضًبس فٙ انغٕ  انًٕاص٘ هٕايم انًخبؿشح انًشرجـخ ثبنزذأل فٙ أعٓى انغٕ  انًٕاص٘ (10)

 يُٓب:يٍ انًخبؿش ٔ

يخبؿش شؼ انغٕٛنخ ٔهذو ٔعٕد رذأل ههٗ أعـٓى يوُٛـخ نًـذح صيُٛـخ ؿٕٚهـخ. يخـبؿش انززثـزة انكجٛـش فـٙ           -

 أعوبس األعٓى .

يخبؿش انشفبفٛخ ؽٛش أٌ افظبؽبد انششكبد ٔانزضايبرٓب روزجش أقم يٍ رهك فٙ انغٕ  انشئٛغٙ، إػـبفخ إنـٗ    -

 طوٕثخ انؾظٕل ههٗ انًوهٕيبد. 

عذا،  ؽجـش أٌ ثوـغ انشـشكبد قـذ ركـٌٕ طـغٛشح انؾغـى ٔيؾـذٔدح انُشـبؽ يـب قـذ             يخبؿش انششكبد انظغٛشح -

ٚوشػٓب نًخبؿش انزشكٛض ههٗ َشبؽ يوٍٛ يٍ انًًكٍ أٌ ٕٚاعّ طوٕثبد فٙ ؽبالد اقزظـبدٚخ يـب، إػـبفخ إنـٗ     

 رشكٛضْب ههٗ يٕكفٍٛ يؾذدٍٚ فٙ أهًبنٓب يب ٚغوهٓب هشػخ نزغٛشاد فٙ ؽبل رشكٓى انوًم.

 

 ٌّظبس٠ف:اٌشسَٛ ٚا .13

 " ْٔٙ كبنزبنٙ:  يبنكٕ انٕؽذاد" انًشزشكٌٕٔٚزؾًهٓب رجوب  نزنك ٔانًظبسٚ  انًزكٕسح أدَبِ شعٕو عًٛن انٚزؾًم انظُذٔ  

% عـُٕٚب  يـٍ طـبفٙ أطـٕل انظـُذٔ . ٔٚـزى دفـن انشعـٕو         1.50رؾزغت سعـٕو اإلداسح ههـٗ أعـبط     :اإلداسحسسَٛ  (1)

 .أشٓش نًذٚش انظُذٔ  3انًغزؾقخ كم 

ٚـزى دفـن   ٔعُٕٚب  يٍ طـبفٙ أطـٕل انظـُذٔ ،    سٚبل عوٕد٘  200,000يجهغ انؾفق ههٗ  أيٍٛعٛؾظم  :ظاٌسفسسَٛ  (2)

 .انؾفق ٍيٛأشٓش أل 3انشعٕو انًغزؾقخ كم 

ٔعزقغى  سٚبل عوٕد٘ عُٕٚب .  35,000عٛؾظم يشاعن انؾغبثبد ههٗ يجهغ يقـٕم قذسِ :أرؼبة ِشاخغ اٌسسبثبد (3)

 .عٕو رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخانش

ؽغـت انغـوش انغـبئذ فـٙ     ) انغـُخ خالل  نهظُذٔ  فوهّٛ ٔيجبششح يظبسٚ  رًٕٚم فٙ ؽبل ٔعٕد :ِظبس٠ف اٌز٠ًّٛ (4)

انشـشهٛخ   انهغُـخ ٔثوذ أخز يٕافقخ  ،%( يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕن10ّخ )جانظُذٔ  َغرًٕٚم ٚزغبٔص  ال ثششؽ أٌٔ  (انغٕ 

 .ههٗ انزًٕٚم

 ( يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو.15ٍ انًبدح )( ي2أَلش انفقشح ): أػؼبء ِدٍس اإلداسح ِىبفآد (5)

 .( يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو21: أَلش انًبدح )خ١اٌششػاٌٍدٕخ ِىبفؤح أػؼبء  (6)

. نهظـُذٔ   نقـبء هًهٛـبد انًشاعوـخ ٔاإلفظـبػ     سٚـبل عـوٕد٘ عـُٕٚب     7.500قـذسِ   ٔيجهغ يقـٕم  دفن :اٌشسَٛ اٌشلبث١خ (7)

 شٓش. 12ى دفن انشعٕو انًغزؾقخ كم ٚز، ٔٔعزقغى انشعٕو رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخ

َشش انًوهٕيبد سٚبل عوٕد٘ عُٕٚب  نقبء  5,000قذسِ ٔيجهغ يقـٕم  دفنسسَٛ ٔشش اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِٛلغ رذاٚي :  (8)

 شٓش.   12. ٔعزقغى انشعٕو رُبعجٛب  ههٗ هذد أٚبو انغُخ، ٔٚزى دفن انشعٕو انًغزؾقخ كم ههٗ يٕقن رذأل 

 .( اإلفظبػ انًبنٙ انًشفق ين ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو1فٙ انًهؾق )ًخظٕيخ يٍ أطٕل انظُذٔ  ان انًظبسٚ  إعًبنٙهشع ٔرى 

 

 ِظبس٠ف اٌزؼبًِ )اٌٛسبؿخ(: .14

ٚزؾًم انظُذٔ  عًٛن يظبسٚ  ٔسعٕو انزوبيم انًزوهقـخ ثـبنجٛن ٔانشـشاء فـٙ األعـٓى انغـوٕدٚخ أٔ أٚـخ سعـٕو َلبيٛـخ أخـشٖ           

 يم.رفشػٓب ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ أٔ ٔعٛؾ انزوب

 

 ِدٍس إداسح اٌظٕذٚق )اٌّدٍس(: .15

أهؼبء يٍ ثُٛٓى سئٛظ انًغهظ ٔهؼـٕاٌ يغـزقالٌ، ٔرغـزًش     خًغخٚزٕنٗ إداسح انظُذٔ  يغهظ إداسح )انًغهظ( يؤن  يٍ 

هؼٕٚخ انًغهظ نًذح ال رضٚذ هٍ خًظ عُٕاد. ٔعٛكٌٕ نًذٚش انظُذٔ  انؾق فٙ رغٛٛش األهؼبء ثوذ أخز يٕافقـخ انٓٛئـخ فـٙ    

إشوبس يبنكٙ انٕؽذاد ثؤ٘ رغٛش فٙ يغهظ إداسح انظُذٔ . ٔرجذأ يذح هؼٕٚخ أٔل يغهـظ إداسح يـٍ رـبسٚخ يٕافقـخ     رنك، ٔعٛزى 

  ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ ههٗ إَشبء انظُذٔ .

 

 أسّبء أػؼبء ِدٍس إداسح اٌظٕذٚق: (1)

 

 " غٛش يغزقم – أ. ثشش يؾًذ ثشْبٌ انذٍٚ ٚبعٍٛ ثخٛذ "انشئٛظ .1

اإلداسح ثخٛذ االعزضًبسٚخ "يذٚش انظُذٔ "، ؽبطم ههٗ انًبعغـزٛش فـٙ    ل ٔششكخ أطٕ فٙ  اداسح هؼٕ يغهظ

ثخٛـذ نإلطـذاساد   أطـٕل ٔ  ، ْٕٔ هؼٕ فٙ يغهظ إداسح طُذٔ  "و1987خ يٍ عبيوخ "كٕٛ" ثبنٛبثبٌ هبو ٛانُٓذع

ٔ طــُذٔ  "أطــٕل ٔ ثخٛــذ نهًزــبعشح ثؤعــٓى ثخٛــذ نهًزــبعشح ثبألعــٓى انقـشٚــخ"أطــٕل ٔ  ٔ طــُذٔ  "األٔنٛــخ"

 ".  انششهٛخطذاساد األٔنٛخ انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ اال

  

 

 هؼٕا  غٛش يغزقم"  "يبصٌ يؾًذ َبطش انذأدأ. .       2
ٚشغم ؽبنٛب يُظت انشئٛظ انزُفٛز٘ نذٖ ششكخ أطٕل ٔثخٛذ االعزضًبسٚخ. ؽبطم ههٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ إداسح األهًبل 

(، صـى ثوـذ رنـك ؽظـم ههـٗ دسعـخ انًبعغـزٛش فـٙ االداسح يـٍ كهٛـخ           Portland State Universityيٍ عبيوخ "ثٕسرالَذ" )

( ثبنًًهكـخ انًزؾـذح. ْٔـٕ هؼـٕ فـٙ يغهـظ إداسح طـُذٔ          City University"كبط" إلداسح االهًبل، يٍ عبيوخ "عٛزٙ" )
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ن انؼـٕاثؾ  "أطٕل ٔ ثخٛـذ نالطـذاساد االٔنٛـخ" ٔ طـُذٔ  "أطـٕل ٔ ثخٛـذ نهًزـبعشح ثؤعـٓى االطـذاساد األٔنٛـخ انًزٕافقـخ يـ            

 انششٚوخ".

 

 "و. هبيش هفٛ  يؾًذ انًؾًظبَٙ "هؼٕا  غٛش يغزقم.       3

، انشٚبع ،انًًهكـخ انوشثٛـخ    خٛنُٓذعنالعزشبساد ا انًؾًظبَٙ طبؽت يكزتسعم أهًبل، يُٓذط يغزشبس ٔ 

ــبو        ــب ه ــخ "ركغــبط" ثؤيشٚك ــٍ عبيو ــخ ي ــٙ انُٓذعــخ انًذَٛ ــٗ انًبعغــزٛش ف  و.1984انغــوٕدٚخ، ؽبطــم هه

ْٔـٕ هؼـٕ فـٙ      و.1982فـٙ ثٛـشٔد ، نجُـبٌ ، هـبو      األيشٚكٛـخ نٕسٕٚط فٙ انُٓذعـخ انًذَٛـخ يـٍ انغبيوـخ     بٔثك

ٔ ثخٛـذ نإلطـذاساد األٔنٛـخ"   أطٕل ٔ ٔ طُذٔ  "ثخٛذ نهًزبعشح ثبألعٓى انقـشٚخ"أطٕل ٔ  يغهظ إداسح طُذٔ  "

 "انششهٛخثؾ طُذٔ  "أطٕل ٔ ثخٛذ نهًزبعشح ثؤعٓى االطذاساد األٔنٛخ انًزٕافقخ ين انؼٕا

 

 

 يؾًذ هجذاهلل انذٔٚش "هؼٕا  يغزقال " هجذاهلل أ. .       4                   

،نذٚـّ خجـشح فـٙ    ششكخ انغـوٕد٘ انفشَغـٙ كبثٛزـبل    . هًم عبثقب  فٙ ITA Agri Ltdششكخ فٙظ شئٛانَبئت 

عــزؾٕار، األعــٕا  انًبنٛــخ نهــذٍٚ، يغــبل انظــفقبد ٔ انوًهٛــبد  )يضــم االكززبثــبد انوبيــخ األٔنٛــخ، االَــذيبط ٔاال 

. ؽبطـم ههـٗ دسعـخ انجكـبنٕسٕٚط فـٙ      انـشٔؽبد انخبطخ، إطذاس انؾقٕ ( فؼال  هٍ هًهٛـبد انزًٕٚـم انزغـبس٘    

ثخٛــذ أطــٕل ٔ ْٔــٕ هؼــٕ فــٙ يغهــظ إداسح طــُذٔ  "  2005ثؤيشٚكــب هــبو  ٔالٚــخ ثٕسرالَــذانًبنٛــخ يــٍ عبيوــخ 

ً أطـٕل ٔ  ٔ طُذٔ "نإلطذاساد األٔنٛـخ"   ٔ طـُذٔ  "أطـٕل ٔ ثخٛـذ نهًزـبعشح    زـبعشح ثبألعـٓى انقـشٚـخ"   ثخٛـذ نه

 ".  انششهٛخثؤعٓى االطذاساد األٔنٛخ انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ 

 

 ""هؼٕا  يغزقال انقشهبٔ٘  هجذاهلل ؽًذ  أ. ؿبس .      5

ٔانــشئٛظ انزُفٛــز٘ فــٙ شــشكخ اػــفبء نالعزشــبساد انًبنٛــخ ٔاالداسٚــخ  ؽبطــم ههــٗ انًبعغــزٛش فــٙ    ًبنــكان

انًؾبعجخ  يٍ عبيوخ" عٕسط ٔاشُـٍ"  ٔٚشغم يُظت سئٛظ انهغُخ انزُفٛزٚخ  فـٙ شـشكخ عـاليخ نهزـبيٍٛ ،     

ٕ   .IMAٔهؼـٕ انغًوٛـخ االيشٚكٛـخ نهًؾبعـجٍٛ االداسٚـٍٛ        CFMٔؽبطم ههٗ شٓبدح يذٚش يبنٙ يوزًذ  ْٔـٕ هؼـ

ثخٛـذ نإلطـذاساد   أطـٕل ٔ  ٔطـُذٔ  "   ثخٛـذ نهًزـبعشح ثبألعـٓى انقـشٚـخ"    أطـٕل ٔ  فٙ يغهظ إداسح طـُذٔ  " 

 ".  انششهٛخٔ طُذٔ  "أطٕل ٔ ثخٛذ نهًزبعشح ثؤعٓى االطذاساد األٔنٛخ انًزٕافقخ ين انؼٕاثؾ  األٔنٛخ"

 

 

 ِىبفآد ٚثذالد أػؼبء ِدٍس اإلداسح: (2)

 هؼبء يغهظ إداسح انظُذٔ  ههٗ انُؾٕ انزبنٙ:ركٌٕ انًكبفآد انًبنٛخ أل

 أهؼبء. اسثوخنٛظ يٕك  فٙ انششكخ ٔانز٘ ٚجهغ هذدْى سٚبل( نكم هؼٕ  30,000عُٕٚخ ثقًٛخ ) يكبفؤح .1

 %( يٍ سعٕو اإلداسح انغُٕٚخ نهظُذٔ .5ٚغت أٌ ال رضٚذ إعًبنٙ انًكبفآد انغُٕٚخ نكم هؼٕ هٍ ) .2

أ٘ يكبفـآد أٔ ثـذالد َلٛـش هؼـٕٚزٓى فـٙ       يٍ انًٕكفٍٛ فٙ انششكخنٍ ٚزقبػٗ أهؼبء يغهظ إداسح انظُذٔ   .3

 يغهظ إداسح انظُذٔ .

رٕصم انشعٕو انًغزؾقخ ههٗ انظُذٔ  ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚـبو انغـُخ، ٔٚـزى دفـن انشعـٕو انفوهٛـخ ألهؼـبء         .4

 شٓش.  12كم  ٔغٛش انًغزقهٍٛ يٍ غٛش يٕكفٙ انششكخ يغهظ اإلداسح انًغزقهٍٛ

 دهذ انؾبعخ نؾؼٕس االعزًبهبد ألهؼبء يغهظ اإلداسح.ركبنٛ  انغفش إرا  .5

 

 ِسؤ١ٌٚبد أػؼبء ِدٍس اإلداسح:  (3)

 رٙ:رشًم يغؤٔنٛبد أهؼبء يغهظ إداسح انظُذٔ ، ههٗ عجٛم انًضبل ال انؾظش، اٜ

 انًٕافقخ ههٗ عًٛن انوقٕد ٔانقشاساد ٔانزقبسٚش انغْٕشٚخ انزٙ ٚكٌٕ انظُذٔ  ؿشفب  فٛٓب. .1

نك يُبعجب ، انًظبدقخ ههـٗ أ٘ رؼـبسة يظـبنؼ ٚفظـؼ هُـّ يـذٚش انظـُذٔ  ٔفقـب  نالئؾـخ          اإلششاع، ٔيزٗ كبٌ ر .2

 طُبدٚق االعزضًبس.

االعزًبم يشرٍٛ عُٕٚب  ههٗ األقم ين يغؤٔل انًـبثقخ ٔاالنزضاو )نغُخ انًـبثقخ ٔاالنزضاو( نـذٖ يـذٚش انظـُذٔ      .3

         ٍ انزـضاو يـذٚش انظـُذٔ  ثغًٛـن انهـٕائؼ       ٔيغؤٔل انزجهٛـغ هـٍ غغـم األيـٕال ٔرًٕٚـم اإلسْـبة نذٚـّ، نهزؤكـذ يـ

 ٔاألَلًخ انًزجوخ.

 إقشاس أ٘ رٕطٛخ ٚشفوٓب انًظفٙ فٙ ؽبنخ روُّٛٛ. .4

 انزؤكذ يٍ اكزًبل ٔانزضاو ششٔؽ ٔأؽكبو انظُذٔ  ثالئؾخ طُبدٚق االعزضًبس. .5

ٕ ٚانزؤكذ يٍ قٛبو يذٚش انظُذٔ  ثًغؤٔنٛبرّ ثًب  .6  ظـُذٔ ، ؽـذاد ٔفقـب نشـشٔؽ ٔأؽكـبو ان    ؾقق يظهؾخ يـبنكٙ ان

 ٔأؽكبو الئؾخ طُبدٚق االعزضًبس.انششهٛخ  انهغُخٔقشاساد 

 انوًم ثؤيبَخ ٔنًظهؾخ طُذٔ  االعزضًبس ٔيبنكٙ انٕؽذاد فّٛ. .7

 

 إخشاءاد اٌزظ٠ٛذ ألػؼبء ِدٍس إداسح اٌظٕذٚق: (4)

ٛـ ٚغزًن يغهظ إداسح انظُذٔ  ثذهٕح خـٛخ يٍ سئٛغّ قجم انًٕهذ انًؾذد نالعزًبم ثخًغـخ هشـش ٕٚيـب      ههـٗ  ب  رقًٕٚ

األقم، ٔٚغت ههٗ سئٛظ انًغهظ أٌ ٚذهٕ إنٗ االعزًبم يزٗ ؿهت رنك اصُبٌ يٍ األهؼبء، ٔٚغت أٌ ال رقـم اعزًبهـبد   

انًغهظ هٍ اعزًبهٍٛ عُٕٚب ، ٔروقذ اعزًبهبد انًغهظ فٙ يقش يذٚش انظُذٔ  أٔ فٙ أ٘ يكبٌ آخـش ٚقـشسِ انًغهـظ.    

  أهؼبء انًغهظ ههٗ األقم ثًٍ فٛٓى سئٛظ انًغهظ أٔ يـٍ ُٚٛجـّ   ٔال ٚكٌٕ اعزًبم انًغهظ طؾٛؾب  إال إرا ؽؼشِ َظ

يٍ األهؼبء، ٔفٙ ؽبل إَبثخ هؼٕ يغهظ اإلداسح هؼٕا  آخش فٙ ؽؼٕس اعزًبهبد انًغهظ ٚزوٍٛ أٌ ركٌٕ اإلَبثخ ثبنؼٕاثؾ 

 اٜرٛخ:

 أٌ ركٌٕ اإلَبثخ صبثزخ ثبنكزبثخ.   .1
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 .ٔاؽذ فٙ ؽؼٕس راد االعزًبمال ٚغٕص نوؼٕ يغهظ اإلداسح أٌ ُٕٚة هٍ أكضش يٍ هؼٕ  .2

رظذس قشاساد انًغهظ ثؤغهجٛخ آساء األهؼبء انؾبػشٍٚ ثبألطبنخ ٔاإلَبثخ، ٔهُذ رغبٔ٘ األطٕاد ٚشعؼ انغبَـت انـز٘    .3

 .طٕد يوّ سئٛظ انًغهظ

 

 

 ِذ٠ش اٌظٕذٚق: .16

الئؾخ األشخبص انًشخض  ( سخض ثُبء  هه1010219805ٗثخٛذ االعزضًبسٚخ "يذٚش انظُذٔ " عغم رغبس٘ سقى ) ششكخ أطٕل ٔ

ؽٙ انوهٛب، ثشط انجؾشٍٚ  -ؿشٚق انًهك فٓذ(، انوُٕاٌ: 08126-07سقى ) طٕل إداسح األ َشبؽنٓى يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ نًضأنخ 

-11-419-1899فـبكظ   966-11-419-1797انًًهكخ انوشثٛـخ انغـوٕدٚخ، ْـبر :     11526انشٚبع  63762. ص.ة. دٔس انًٛضاٍَٛ  –

،  ٔٚوزجش يذٚش انظُذٔ  أعٛشا  نـذٖ انظـُذٔ ، ٔٚؾظـم يقبثـم إداسرـّ ههـٗ سعـٕو         www.OBIC.com.saاالنكزشَٔٙ  انًٕقن 966

 ( اإلفظبػ انًبنٙ(.1اإلداسح )كًب ْٕ يٕػؼ فٙ انًهؾق )

 

 أ١ِٓ اٌسفظ: .17

شـخبص انًـشخض   ( سخض ثُبء  ههـٗ الئؾـخ األ  1010219805ثخٛذ االعزضًبسٚخ "أيٍٛ انؾفق" عغم رغبس٘ سقى ) ششكخ أطٕل ٔ

 –ؽـٙ انوهٛـب، ثـشط انجؾـشٍٚ      -ؿشٚق انًهك فٓـذ انوُٕاٌ: (، 08126-07ق سقى )ــانؾف َشبؽنٓى يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ نًضأنخ 

 966-11-419-1899فـبكظ   966-11-419-1797انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ، ْـبر :   11526انشٚبع  63762. ص.ة. دٔس انًٛضاٍَٛ

 www.OBIC.com.sa.انًٕقن االنكزشَٔٙ 

 

 ِشاخغ اٌسسبثبد: .18

KPMG ٌ11-874-8500انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ، ْبر :  11663انشٚبع  92876، ص.ة. "يشاعن انؾغبثبد" انفٕصاٌ ٔانغذؽب-

. ٔنًغهظ إداسح انظُذٔ  انؾق فٙ رغٛٛش يشاعن انؾغبثبد ثوذ إخــبس ْٛئـخ انغـٕ  انًبنٛـخ،     966-11-874-8600، فبكظ: 966

 يبنكٙ انٕؽذاد ثزنك. ٔعٛزى إشوبس

 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌس٠ٕٛخ اٌّذلمخ ٚاٌدذاٚي اٌّزّّخ ٌٙب: .19

عٛزى إؿالم يبنكٙ ٔؽذاد انظُذٔ  ٔانوًالء انًؾزًهـٍٛ ثـبنقٕائى انًبنٛـخ انغـُٕٚخ انًشاعوـخ نهظـُذٔ  يغبَـب  ٔرنـك ثُشـشْب          

أٔ هٍ   www.OBIC.com.saزشَٔٙ انخبص ثًذٚش انظُذٔ  يٍ َٓبٚخ انوبو فٙ انًٕقن اإلنكرقًٕٚٛب  ( ٕٚيب  90خالل يذح ال رزغبٔص )

. كًـب عـٛقٕو يـذٚش    2007ؿشٚق انجشٚذ فٙ ؽبل ؿهجٓب، ٔعٛزى إهذاد أٔل قـٕائى يبنٛـخ عـُٕٚخ نهظـُذٔ  اثزـذاء  يـٍ َٓبٚـخ هـبو         

ٔعـٛزى إؿـالم   يـٍ َٓبٚـخ َظـ  انغـُخ،     رقًٕٚٛـب   ( ٕٚيـب   45انظُذٔ  ثئهذاد قٕائى يبنٛخ َظ  عُٕٚخ يفؾٕطخ نهظُذٔ  خـالل ) 

يبنكٙ ٔؽذاد انظُذٔ  ٔانوًالء انًؾزًهٍٛ يغبَب  يٍ خالل انًٕقن اإلنكزشَٔٙ انخبص ثًذٚش انظُذٔ  أٔ هـٍ ؿشٚـق انجشٚـذ فـٙ     

 .2008ؽبل ؿهجٓب، ٔعٛزى إهذاد أٔل قٕائى يبنٛخ َظ  عُٕٚخ يفؾٕطخ اثزذاء  يٍ َٓبٚخ انُظ  األٔل يٍ هبو 

 

 خظبئض اٌٛزذاد ٚأسثبزٙب: .20

رارٓب ٔال ٕٚعذ رٕصٚـن نألسثـبػ ٔعـٛوبد اعـزضًبس األسثـبػ فـٙ       انًزغبٔٚخ ظُذٔ  نٕؽذاد نٓب انقًٛخ ٔانًًٛضاد ٔانؾقٕ  ُٚقغى ان

 انظُذٔ .

 

 اٌششػ١خ ٌٍظٕذٚق: اٌٍدٕخ .21

 أسّبء أػؼبء اٌٍدٕخ اٌششػ١خ اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ االسزشبساد: (1)

 أزّذ: د.إسشبد /  اٌش١خفؼ١ٍخ  .1

إداسح األهًبل فٙ  شٓبدح انزخظض، فٙ انفقّ ٔاإلفزبء ٔانزخظض حم ههٗ شٓبدانذكزٕس إسشبد أؽًذ يغزشبس ششهٙ ؽبط

، ْٕٔ هؼٕ فٙ يُزذٖ انًغزشبسٍٚ انششهٍٛٛ نهجُك انًشكض٘ انجبكغزبَٙ ٔانًوُٙ ثٕػن انًوبٚٛش انششهٛخ )انزًٕٚم(

يوخ إقشأ ٔانًوٓذ انٕؿُٙ نهًؤعغبد انًبنٛخ اإلعاليٛخ ٔيشاقجزٓب، إػبفخ إنٗ كَّٕ هؼٕ ْٛئخ رذسٚظ صائش فٙ كم يٍ عب

 .ثغبيوخ كشارشٙ ٔيشكض انشٛخ صاٚذ اإلعاليٙ اإلعاليٙ نهذساعبد انًظشفٛخ )انجُك انًشكض٘ انجبكغزبَٙ( ٔيشكض االقزظبد

 

 اٌزسظ١ً اٌؼٍّٟ:

 .ٛخ يٍ عبيوخ داس انوهٕوًؽبطم ههٗ انشٓبدح انوبن

 و.انفقّ ٔاإلفزبء يٍ عبيوخ داس انوهٕ فٙ انزخظضههٗ شٓبدح ؽبطم 

 إداسح األهًبل )انزًٕٚم(فٙ  انًبعغزٛشؽبطم ههٗ شٓبدح 

 

 :فؼ١ٍخ اٌش١خ / ػض٠ض اٌشزّٓ  .2

 انشٛخ هضٚض انشؽًٍ ؽبطم ههٗ شٓبدح يٍ يوٓذ داس انوهٕو ثًذُٚخ أكٕسا خزك ثبكغزبٌ، فٙ انفقّ ٔاإلفزبء ٔانقؼبء،
( نٛظجؼ AAOIFIنٛخ اإلعاليٛخ )كًب أعٛض انشٛخ هضٚض انشؽًٍ يٍ ْٛئخ انًؾبعجخ ٔانًشاعوخ نهًؤعغبد انًب

، ثبإلػبفخ إنٗ رخشعّ يٍ ثشَبيظ انًؾبعجٍٛ انًٍُٓٛٛ اإلعاليٍٛٛ (CSAA)يغزشبسا  ششهٛب  ٔيذققب  يبنٛب  يٕصقب  
(، كًب أن  انشٛخ هضٚض انشؽًٍ هذح كزت ٔأٔسا  ثؾضٛخ، يُٓب أثؾبس نألعٕا  انًبنٛخ انشائذح هٍ آفب  CIPAانًٕصـقٍٛ )

يٙ داخم اإليبساد انوشثٛخ انًزؾذح ٔخبسعٓب، ثبإلػبفخ انٗ أٌ انشٛخ هضٚض انشؽًٍ يحؾكمى إعاليٙ يٕصق انزًٕٚم اإلعال
 (.CIFAفٙ انشؤٌٔ انًبنٛخ )

 
 اٌزسظ١ً اٌؼٍّٟ:

 ؿبنت دكزٕساِ فٙ انظٛشفخ االعاليٛخ يٍ عبيوخ اإلداسح ٔ انزكُٕنٕعٛب الْٕس .
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 ثبكغزبٌ . -ٚشح اعًبهٛم خبٌد -يبعغزٛش فٙ انذساعبد اإلعاليٛخ عبيوخ عٕيم 

 شٓبدح يٍ انًغهظ انٕؿُٙ نهًؤعغبد انذُٚٛخ انوبنًٛخ فٙ انوهٕو انوشثٛخ ٔاالعاليٛخ. 

 

 

 :ِمبثً اسزشبسرُٙ ٚؿج١ؼخ ِٚظذس أٞ أخش ٠زُ دفؼٗ ٌُٙ (2)

كبيهخ ٔانًظـبسٚ    ٔاالقبيخ، ين ركهفخ انغفش  سٚبال 33,000قذسْب يكبفؤح عُٕٚخ ههٗ يغزًوٍٛ عٛؾظم أهؼبء انهغُخ انششهٛخ 

زٕصم انشعٕو انًغزؾقخ ههٗ انظـُذٔ  ثشـكم رُبعـجٙ ههـٗ أٚـبو انغـُخ،       نؾؼٕس االعزًبهبد. ٔع )إرا دهذ انؾبعخ(االخشٖ

ثوـذ  انهغُـخ  ٔعٛكٌٕ نًذٚش انظُذٔ  انؾق فٙ رغٛٛـش أهؼـبء    شٓش.أ 3كم انهغُخ انششهٛخ ألهؼبء انًغزؾقخ ٔٚزى دفن انشعٕو 

 ٔعٛزى إشوبس يبنكٙ انٕؽذاد ثزنك. ،ثزنكانغٕ  انًبنٛخ إخـبس ْٛئخ 

 

 اٌّؼب١٠ش اٌزٟ اسزخذِٙب اػؼبء اٌٍدٕخ اٌششػ١خ فٟ اطذاس اٌفزٛٞ اٌزٟ رد١ض االسزثّبس فٟ اٌظٕذٚق : (3)

 انًجُٛـخ ؽكـبو انشـشٚوخ اإلعـاليٛخ    ألانششهٛخ ههٗ يوبٚٛش ٔػٕاثؾ إلطذاس قشاسارٓى ؽـٕل يٕافقـخ انظـُذٔ      انهغُخاهزًذ أهؼبء 

 قبئًخ األؽكبو ٔانششٔؽ.  ثانؼٕاثؾ انششهٛخ انًشفق ( 3)ًهؾق انفٙ 

 

 

 اٌـشذ األٌٟٚ: .22

ٔرُزٓـٙ  و 2007إثشٚم  7انًٕافق  ْـ1428سثٛن األٔل  19ن رجذأ ثزبسٚخ: ٛعززى هًهٛخ االكززبة فٙ انظُذٔ  خالل فزشح أسثوخ أعبث

انزؤعـٛظ ْـٕ )سٚـبل ٔاؽـذ( ٔعـٛزى اعـزضًبس       ٔعٛكٌٕ عوش انٕؽـذح هُـذ    و،2007يبٕٚ  6ْـ انًٕافق 1428سثٛن اٜخش  19ثزبسٚخ 

عًٛن األيٕال انًؾظهخ خالل فزشح االكززبة فٙ أدٔاد يبنٛخ يزٕافقخ ين انؼٕاثؾ انششهٛخ راد يخـبؿش يُخفؼـخ. ٔعـٛجذأ هًـم     

 انظُذٔ  فٕس َٓبٚخ هًهٛخ االكززبة. ٔنٍ ٚكٌٕ ُْب  ؽذ أدَٗ نهًجبنغ انًؾظهخ يٍ االكززبة نجذء هًم انظُذٔ .

 

 بس ِذ٠ش اٌظٕذٚق فٟ اٌظٕذٚق:اسزثّ .23

هُذ ثذء انظُذٔ  ًٚكٍ نًذٚش انظُذٔ  ٔفقب  نزقذٚشِ انخبص، انًشبسكخ فٙ انظُذٔ  كًغزضًش، ٔٚؾزفق يـذٚش انظـُذٔ  ثؾقـّ    

فٙ رخفٛغ يشبسكزّ كهٛب  أٔ عضئٛب  يزٗ سأٖ رنك يُبعجب  ٔعٛقٕو يذٚش انظُذٔ  ثبإلفظبػ فٙ َٓبٚخ كم عُخ هٍ أٚـخ اعـزضًبس   

 انظُذٔ . نّ فٙ

 

 إخشاءاد االشزشان ٚاالسزشداد ٌٍظٕذٚق: .24

هُذ االشزشا  فٙ انظُذٔ  ٚقٕو انوًٛم ثزوجئخ ًَٕرط اشـزشا  إػـبفخ إنـٗ رٕقٛـن ْـزِ األؽكـبو         إخشاءاد االشزشان : (1)

 .ٔانششٔؽ ٔرقذًّٚ إنٗ يذٚش انظُذٔ 

 

ٕو انًشـزش  ثزوجئـخ ًَـٕرط ؿهـت     هُذ ؿهت انًشـزش  اعـزشداد كـم أٔ ثوـغ قًٛـخ ٔؽذارـّ، ٚقـ        إخشاءاد االسزشداد : (2)

االعزشداد ٔرقذًّٚ نًذٚش انظُذٔ . ٔٚغت ههٗ انًشزش  فٙ ؽبل اعزشداد ثوغ قًٛخ ٔؽذارـّ االؽزفـبف ثبنؾـذ األدَـٗ     

 ( "االشزشا " يٍ ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو.6نهشطٛذ انًزجقٙ انًزكٕس فٙ انًبدح )

 

م االشزشا  فـٙ انظـُذٔ  ثوـذ رقـذٚى ؿهـت االشـزشا  ٔدفـن        ًٚكٍ االشزشا  فٙ انظُذٔ  ٕٚيٛب . ٔٚقج :أ٠بَ االشزشان (3)

 انزبنٙ. انزوبيم، ٔعٛكٌٕ االشزشا  ثغوش انٕؽذح إلغال  ٕٚو غٕ  انكبيم قًٛخ االشزشا  قجم يٕهذ إغال  

 

عـزشداد قجـم   ًٚكٍ االعزشداد يٍ انظُذٔ  ٕٚيٛب . ٔٚقجم االعزشداد يـٍ انظـُذٔ  ثوـذ رقـذٚى ؿهـت اال      أ٠بَ االسزشداد: (4)

انزبنٙ. ٔٚزى رؾٕٚم يجهغ االعزشداد نؾغـبة  انزوبيم ، ٔعٛكٌٕ االعزشداد ثغوش انٕؽذح إلغال  ٕٚو غٕ انيٕهذ إغال  

 انوًٛم خالل ٕٚيٙ هًم يٍ رُفٛز االعزشداد.

 

 :  اسزخذاَ أِٛاي ِذ٠ش اٌظٕذٚق ٌز٠ًّٛ ػ١ٍّبد االسزشداد (5)

فـٙ ؽغـبة طـُذٔ  االعـزضًبس غٛـش كبفٛـخ نزغـٛـخ ؿهجـبد االعـزشداد، ٚغـٕص نًـذٚش             إرا كبَذ األيٕال انًزـٕافشح  .1

 نزغـٛخ ْزِ انـهجبد. نّ خربثو -يٕاسد  ٘ا أٔ انظُذٔ  اعزخذاو يٕاسدِ انخبطخ

نزغـٛـخ ؿهجــبد االعــزشداد فــٙ أ٘ طــُذٔ   يــٕاسد ربثوــخ نــّ  يــٕاسدِ أ أ٘ فـٙ ؽبنــخ اعــزخذاو يــذٚش انظـُذٔ    .2

، ثبإلػـبفخ  هك األيٕال نًذٚش انظُذٔ  يٍ ؽغبة طُذٔ  االعزضًبس انًخظض نالعزشداداعزضًبس، ٚغٕص رغذٚذ ر

 إنٗ هًٕنخ ٚزى ؽغبثٓب ههٗ أعبط انغوش انغبئذ فٙ انغٕ .

 

 .غٕ  انفّٛ وًم ْٕٚ كم ٕٚو  ٠َٛ اٌزؼبًِ: (6)

 

د زشداد يـٍ طـُذٔ  االعـزضًبس فـٙ انؾـبال     ٚغٕص نًذٚش انظُذٔ  رؤعٛم رهجٛخ أ٘ ؿهـت اعـ   رؤخ١ً ػ١ٍّبد االسزشداد: (7)

 :خاٜرٛ

 

%( أٔ 10إرا ثهغ إعًبنٙ َغجخ عًٛن ؿهجبد االعزشداد نًبنكٙ انٕؽذاد ٔانًـهٕة رهجٛزٓـب فـٙ أ٘ ٚـٕو روبيـم )     .1

 أكضش يٍ طبفٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ .

 أٔ أ٘ أطٕل أخشٖ ًٚهكٓب انظُذٔ .غٕ  انإرا رى روهٛق انزوبيم فٙ  .2

 ثؾٛش ٚزوغش اعزشداد أٔ رقٕٚى ٔؽذاد انظُذٔ .غٕ  انؽبل ؽذٔس طوٕثبد فٙ فٙ  .3

 .   ٔعٛزى انزوبيم ين ؿهجبد االعزشداد انًؤعهخ ثبنُغجخ ٔانزُبعت
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ؽـبل هـذو  رـجٛـق  انًشـزش  ألَلًـخ      ٚؾق نًذٚش انظُذٔ  سفغ أ٘ ؿهـت اشـزشا  فـٙ انظـُذٔ       سفغ االشزشان: (8)

ٚزى إسعبم قًٛخ االشزشا  إنٗ ؽغبة انوًٛم خالل صالصخ أٚبو هًم يٍ ربسٚخ رقذٚى قًٛخ االشزشا  ٔرنك . ٔٔنٕائؼ انٓٛئخ

( "أْهٛخ االعزضًبس" فٙ انجبة انزبعـن "ؿـشػ انٕؽـذاد ٔاعـزشدادْب" فـٙ "الئؾـخ طـُبدٚق االعـزضًبس         51ؽغت انًبدح )

 انزبثوخ نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ".

 

 إلػالْ ػٕٙب:رم٠ُٛ أطٛي طٕذٚق االسزثّبس ٚا .25

ٚزى رقٕٚى أطٕل انظُذٔ  كم ٕٚو هًم ؽغت أعوبس اإلغـال  انٕٛيٛـخ نألعـٓى انًًهٕكـخ فـٙ انظـُذٔ ، ٔٚـزى ؽغـبة عـوش          

انٕؽذح ثقغًخ طبفٙ قًٛخ أطٕل انظُذٔ  ههٗ إعًبنٙ هذد انٕؽذاد انقبئًخ فٙ رنك انٕٛو. ٔٚزى اإلهـالٌ هـٍ عـوش انٕؽـذح     

، أيب فًٛب ٚخض انغٕ  انًٕاص٘ )ًَٕ( ٔفـٙ ؽـبالد اعـزضُبئٛخ، ٚـزى رقـٕٚى      نًذٚش انظُذٔ  كم ٕٚو هًم هجش انًٕقن اإلنٛكزشَٔٙ

األٔسا  انًبنٛخ فٙ انظُذٔ  يٍ قجم يذٚش انظُذٔ  ٔ ٔفق إعشاءاد انزغوٛش انزٙ ٔافق ههٛٓـب يغهـظ إداسح انظـُذٔ  ٔانؾـبالد     

 ركٌٕ كبنزبنٙ:

 روزس انؾظٕل ههٗ عوش إغال . -

 ههٗ انغٓى روكظ انغوش انوبدل.ال رٕعذ رذأالد كبفٛخ  -

 

 سسَٛ االسزشداد اٌّجىش: .26

، ٚغـزٕفٙ انظـُذٔ  سعـى اعـزشداد يجكـش      ٕٚيـب  رقًٕٚٛـب    30فٙ ؽبنخ ؿهت اعزشداد يجبنغ أٔ ٔؽذاد نـى ًٚـغ ههـٗ اشـزشاكٓب     

 فـؤكضش  ٕيـب  رقًٕٚٛـب   ٚ 30 ـن % يٍ "يجهغ االعزشداد"، ٔٚزى إهفبء انًشزشكٍٛ يٍ ْزِ انشعٕو هُذ اؽزفبكٓى ثٕؽذارٓى0.5ثُغجخ 

 (.FIFOفٙ انظُذٔ . ٔعٛزى ؽظش انٕؽذاد فٙ االشزشا  ٔاالعزشداد ثـشٚقخ انٕؽذاد انًشزشاح أٔال  رغزشد أٔال  )

 

 اٌزظف١خ ٚرؼ١١ٓ ِظف: .27

ًبس نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ طالؽٛخ روٍٛٛ يذٚش ثذٚم أٔ يظـ  أٔ ارخـبر أ٘ رـذثٛش رـشاِ يُبعـجب  ٔرنـك ٔفقـب  نالئؾـخ طـُبدٚق االعـزض          

 انظبدسح يٍ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ.

 

 إٔٙبء اٌظٕذٚق: .28

ٚؾزفق يذٚش انظُذٔ  ثؾق إَٓبء انظُذٔ  دٌٔ أٌ ٚزشرت ههٗ رنك أ٘ عضاء ههٗ أ٘ ؿشع يشبس ، ٔرنك ثزٕعٛـّ إشـوبس ٚشعـم    

ٙ ْزِ انؾبنخ ٚـزى  يٍ إَٓبء انظُذٔ  ٔفرقًٕٚٛب  إنٗ انًشزشكٍٛ ثوذ انؾظٕل ههٗ يٕافقخ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ قجم عزٍٛ ٕٚيب  

 رظفٛخ انظُذٔ  ٔرٕصم ؽظٛهخ انزظفٛخ ههٗ انًشزشكٍٛ ٔفق يغبًْزٓى فٙ انظُذٔ .

 

 :"اٌٛزذاد ِٛبٌىفٟ اٌظٕذٚق " ٌٍّشزشو١ٓرمذ٠ُ اٌزمبس٠ش  .29

 رزؼًٍ انًوهٕيبد اٜرٛخ: قظٗكم صالصخ أشٓش كؾذ أ هًشزشكٍٛعٛقٕو يذٚش انظُذٔ  ثزقذٚى رقبسٚش ن

 نظُذٔ .طبفٙ قًٛخ أطٕل ٔؽذاد ا (1)

 ٔطبفٙ قًٛزٓب. انًشزش هذد ٔؽذاد انظُذٔ  انزٙ ًٚهكٓب  (2)

 .انزٙ َفزْب انًشزش ظفقبد بنعغم ث (3)

 كًب ٚقذو يذٚش انظُذٔ  انقٕائى انزبنٛخ هُذ طذٔسْب: (4)

 انقٕائى انًبنٛخ انُظ  عُٕٚخ انًفؾٕطخ نهظُذٔ . .1

 انقٕائى انًبنٛخ انغُٕٚخ انًشاعوخ. .2

 

 ٌ ٔ/أٔ انفـبكظ كًـب ْـٕ يجـٍٛ فـٙ ًَـٕرط فـزؼ        انٓـبر   انجشٚـذ٘ ٔ/أٔ انجشٚـذ اإلنكزشَٔـٙ ٔ/أٔ     ٔعٛزى إسعبل انزقبسٚش ههٗ انوُـٕا

( ٕٚيـب   60انؾغبة إال إرا رى إشوبس يذٚش انظُذٔ  ثؤ٘ رغٛٛش فٙ انوُٕاٌ. ٔٚغت إخـبس يذٚش انظُذٔ  ثـؤ٘ أخــبء خـالل عـزٍٛ )    

 هٍ يذٚش انظُذٔ  َٓبئٛخ ٔؽبعًخ.  يٍ إطذاس رهك انزقبسٚش ٔثوذ رنك رظجؼ انزقبسٚش انظبدسحرقًٕٚٛب  

 

 رؼبسة اٌّظبٌر: .30

األٔنٕٚـخ  يذٚش انظـُذٔ   وـٙ ٚ، ًٔشزشكٍٛنهؾٛهٕنخ دٌٔ قٛبو أ٘ ؽبنخ رزؼبسة فٛٓب يظبنؾّ ين يظبنؼ انيذٚش انظُذٔ  غوٗ ٚ

ٕ كًـب  ههـٗ آخـش.   يشـزش   ههٗ ؽـذ عـٕاء دٌٔ رقـذٚى    ًشزشكٍٛ وبيم عًٛن انٛدائًب ، كًب عانًشزشكٍٛ نًظبنؼ  و يـذٚش  عـٛق

انظُذٔ  ثزقذٚى اإلعشاءاد انزٙ عززجن نًوبنغخ رؼبسة انًظبنؼ هُذ ؿهجٓب. انغذٚش ثبنزكش أٌ يذٚش انظـُذٔ  ٚؾلـش ههـٗ عًٛـن     

فـٙ أعـٕا  األعـٓى انزـٙ ٚغـزضًش فٛٓـب       ثشـكم يجبشـش   يٕكفّٛ أٔ أقشثبئٓى يٍ انذسعخ األٔنٗ )انضٔعـخ ٔاألٔالد( يـٍ انزـذأل    

 بنؼ.انظُذٔ  رغُجب   نزؼبسة انًظ

 

 س١بسبد زمٛق اٌزظ٠ٛذ: .31

ثوذ انزشبٔس ين يغؤٔل انًـبثقخ ٔاالنزضاو، ٕٚافق يغهظ إداسح انظـُذٔ  ههـٗ انغٛبعـبد انوبيـخ انًزوهقـخ ثًًبسعـخ ؽقـٕ         

انزظٕٚذ انًًُٕؽخ نهظُذٔ  ثًٕعت األٔسا  انًبنٛخ انزٙ رشكم عضءا  يٍ أطٕنّ. ٔٚقشس يذٚش انظُذٔ  ؿجقب  نزقذٚشِ يًبسعـخ أٔ  

 ًبسعخ أ٘ ؽقٕ  رظٕٚذ ثوذ انزشبٔس ين يغؤٔل انًـبثقخ ٔاالنزضاو.هذو ي

 

 رؼذ٠ً ششٚؽ ٚأزىبَ اٌظٕذٚق: .32

ٔٚخؼن رنـك   ،إٌ األؽكبو ٔانششٔؽ انًجُٛخ فٙ ْزِ االرفبقٛخ روزجش عبسٚخ انًفوٕل يب نى ٚغش ههٛٓب يذٚش انظُذٔ  روذٚال  عْٕشٚب 

 نهششٔؽ انزبنٛخ:

 نهًٕاد انًزوهقخ ثبنؼٕاثؾ انششهٛخ نهظُذٔ .   انششهٛخانؾظٕل ههٗ يٕافقخ ْٛئخ انشقبثخ  (1)
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 انؾظٕل ههٗ يٕافقخ ْٛئخ انغٕ  انًبنٛخ. (2)

 يٍ عشٚبٌ يفوٕل انزوذٚم.رقًٕٚٛب   عزٍٛ ٕٚيب رجهٛغ انًشزشكٍٛ خـٛب  قجم  (3)

 

 إخشاءاد اٌشىبٜٚ: .33

ٍ   إٌ اإلعشاءاد انخبطخ ثًوبنغخ انشكبٖٔ عٛزى رقذًٚٓب هُـذ ؿهجٓـب يـٍ قجـم ْٛئـخ انغـٕ         إنـٗ يـذٚش   /انًبنٛـخ ٔ/أٔ ثـهـت يـ

 إنٗ نغُخ انفظم فٙ يُبصهبد األٔسا  انًبنٛخ. خ انشكبٖٔٔعٕع ٚزى إؽبن ،انظُذٔ  ثشؤٌ أ٘ َضام ُٚشؤ

 

 إٌظبَ اٌّـجك: .34

 رخؼن ْزِ انششٔؽ ٔاألؽكبو نألَلًخ انغبسٚخ انًوًٕل ثٓب فٙ انًًهكخ انوشثٛخ انغوٕدٚخ.

 

 إلشاس: .35

ششٔؽ ٔاألؽكبو يـبثقخ ألؽكبو الئؾخ طُبدٚق االعزضًبس انزبثوخ نٓٛئخ انغٕ  انًبنٛخ فٙ انًًهكخ ْزِ ان ٚقش يذٚش انظُذٔ  ثؤٌ

 انوشثٛخ انغوٕدٚخ ٔرؾزٕ٘ ههٗ إفظبػ كبيم ٔطؾٛؼ ثغًٛن انؾقبئق انغْٕشٚخ راد انوالقخ ثبنظُذٔ .

 

 اٌٍغخ اٌّؼزّذح: .36

ؽبنخ ٔعٕد أ٘ اخزالع فٙ انًوُٗ ثٍٛ انُظٍٛ، ٚكٌٕ انُض انوشثـٙ  ًٚكٍ رؾشٚش ْزِ االرفبقٛخ ثبنهغزٍٛ انوشثٛخ ٔاالَغهٛضٚخ، ٔفٙ 

 ْٕ انز٘ ٚوزذ ثّ ٔانًشعن انؾبعى.       

 

 

 

 

ُٙ ِـب خـبء ثٙـب ٚاٌّٛافمـخ ػ١ٍٙـب ٚرـُ اٌسظـٛي        ٌمذ لّذ/لّٕب ثمشاءح اٌششٚؽ ٚاألزىبَ ٚاٌّالزك اٌخبطخ ثبٌظٕذٚق ٚف

 ػٍٝ ٔسخخ ِٕٙب ٚاٌزٛل١غ ػ١ٍٙب:

 

 االسُ:

 

 

 

 اٌزبس٠خ:       اٌزٛل١غ:

 

 

 

 

 

 ٚثبهلل اٌزٛف١ك ٚطٍٝ اهلل ػٍٝ ٔج١ٕب ِسّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطسجٗ ٚسٍُ.
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 اإلفظبذ اٌّبٌٟ (1) ٍّسكاٌ
 

 *2015اٌظٕذٚق خالي ػبَ  إخّبٌٟ اٌّظبس٠ف اٌّخظِٛخ ِٓ أطٛي

 اٌّظبس٠ف
ل١ّخ اٌّظشٚف 

 اٌفؼٍٟ

إٌسجخ ِٓ طبفٟ 
ل١ّخ أطٛي 
 اٌظٕذٚق**

 )انُغجخ انًئٕٚخ%( )سٚبل عوٕد٘( 

 سسَٛ اإلداسح

 يٍ طبفٙ أطٕل انظُذٔ  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( عُٕٚب  01.5%)
4220670 1.50% 

 اإلداسحِدّٛع ِىبفؤح أػؼبء ِدٍس 

نكم هؼٕ نٛظ يٕك    % يٍ سعٕو اإلداسح أًٚٓب أقم5أن  سٚبل عُٕٚب  أٔ  03ذ أقظٗ )ثؾ 

 فٙ انششكخ ٔهذدْى صالصخ ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ(

630399 0.22% 

 ِظبس٠ف اٌسفظ

 أن  سٚبل عُٕٚب  يٍ طبفٙ أطٕل انظُذٔ  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( 200)
200,000 0.71% 

 ف اٌزؼبًِ  )اٌٛسبؿخ(ِظبس٠

)ٚزؾًم انظُذٔ  عًٛن يظبسٚ  ٔسعٕو انزوبيم انًزوهقخ ثبنجٛن ٔانششاء فٙ األعٓى 
 انغوٕدٚخ(

180639 0.07% 

    أرؼبة ِشاخغ اٌسسبثبد

 أن  سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( 30) 
30,000 0.11% 

 ِدّٛع ِىبفؤح ا١ٌٙئخ اٌششػ١خ

 ُٕٚب  نكم هؼٕ ٔ ْى هؼٍٕٚٛ ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ(أن  سٚبل ع 05) 
70,000 0.25% 

 اٌشسَٛ اٌشلبث١خ

 سٚبل عُٕٚب  ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( 00533)
7,500 0.03% 

 اٌزـ١ٙش اٌششػٟ

 )َغجخ يٍ قًٛخ األطٕل فٙ كم عٓى ٔرٕصم ثشكم رُبعجٙ ههٗ أٚبو انغُخ( 
30094 0.01% 

 أخشٜ ِظبس٠ف

 )سعٕو رؾٕٚم(
244 0.00% 

 %2.89 8150546 ِدّٛع اٌّظبس٠ف اٌس٠ٕٛخ

 .*انزفبطٛم انكبيهخ نإلٚشاداد ٔانًظبسٚ  يزٕفشح فٙ انقٕائى انًبنٛخ انًذققخ نهظُذٔ 
 .و2015** انُغجخ يٍ يزٕعؾ طبفٙ قًٛخ األطٕل نوبو  

 

 إ٠شاد سسَٛ االسزشداد اٌّجىش ***

 (ٕٚو رقًٕٚٙ 03انًغزشدح، ٔانزٙ نى ًِٚغ ههٗ اشزشاكٓب يٍ قًٛخ انٕؽذاد  0.50%.)
110157 %0.04 

 %2.85 8040389 اٌّظبس٠ف اٌس٠ٕٛخ طبفٟ

  يٍ انوًٛم ٔرؼبع إنٗ أطٕل انظُذٔ سعٕو االعزشداد انًجكش رخظى  ***
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 ( األداء اٌسبثك2اٌٍّسك )

 

 ثخ١ذ ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ اٌسؼٛد٠خ أطٛي ٚ أداء طٕذٚق

 ِٕز اإلٔشبء سٕٛاد 10 سٕٛاد 5 سٕٛاد 3 سٕخ 
(6/5/2007) 

ثخ١ـــذ ٌٍّزـــبخشح ثبألســـُٙ  أطـــٛي ٚ طـــٕذٚق
 اٌسؼٛد٠خ

 %98.3 ؽ/َ 41.4% 29.8% 14.7%-

ــشوبد      ــُٙ اٌش ــٛسص ألس ــذ ث ــزبٔذسد أٔ ــش س ِؤش
 اٌسؼٛد٠خ اٌّزٛافمخ ِغ اٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ

 %6.7- ؽ/َ 0.9%- 6.5%- 17.7%-

 31/12/2015وّب فٟ

 

 ثخ١ذ ٌٍّزبخشح ثبألسُٙ اٌسؼٛد٠خ أطٛي ٚ ٚقسؼش ٚزذح طٕذ

 

 

 31/12/2015وّب فٟ  

 
ِالزظخ ٘بِخ: إْ األداء اٌسبثك ٌٍظٕذٚق أٚ اٌّؤشش ال ٠ذي ػٍٝ األداء فٟ اٌّسزمجً، وّب أْ اٌظٕذٚق ال ٠ؼّٓ 

 اء اٌسبثك.ٌّبٌىٟ اٌٛزذاد أْ أداءٖ )أٚ أداءٖ ِمبسٔخ ثبٌّؤشش( س١زىشس ِسزمجاًل أٚ س١ىْٛ ِّبثاًل ٌألد
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 اٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ( 3)ٍّسك اٌ
 

 ذ. ٔقذ ٔافقانهغُخ انششهٛخقشسِ رٚزى رُفٛز أهًبل انظُذٔ  فٙ عًٛن األٔقبد ثًب ٚزٕافق ين انؼٕاثؾ انششهٛخ، ؽغجًب 
 ههٗ انؼٕاثؾ انزبنٛخ: انهغُخ انششهٛخ

 
 اٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ

 
 ٚهٙ: ال ٚغزضًش انظُذٔ  فٙ ششكبد رًبسط أَشـخ رزوهق ثًب -1

 
 انخذيبد انًظشفٛخ انزقهٛذٚخ أٔ أهًبل انزؤيٍٛ أٔ أٚخ أَشـخ أخشٖ راد هالقخ ثبنفٕائذ انشثٕٚخ؛ .أ 
 رظُٛن أٔ رٕصٚن انًششٔثبد انكؾٕنٛخ؛  .ة 
 رظُٛن أٔ رٕصٚن األعهؾخ؛ .ط 
 انًقبيشح أٔ انًٛغش؛ .د 
 ٛش انؾالل؛ اإلَزبط أٔ انزغهٛ  أٔ انزوهٛت أٔ أ٘ َشبؽ آخش ٚزوهق ثًُزغبد األؿوًخ ٔانًششٔثبد غ .ِ 
انزشفّٛ )ثًب ٚشًم دٔس انغًُٛب ٔانًٕعٛقٗ ٔانًُزغبد اإلثبؽٛخ، ٔإَزبط أٔ ثٛن أٔ رٕصٚن يضم ْزِ انًٕاد انزشفٛٓٛخ  .ٔ 

 كبنقُٕاد انزهفضَٕٚٛخ ٔيؾـبد اإلراهخ(؛ ٔ
 .انهغُخ انششهٛخقشسِ رأٚخ أَشـخ أخشٖ يؾشيخ ششهب  ؽغجًب  .ص 

 
انؼٕاثؾ انششهٛخ نششؽ إهذاد رؾهٛم إػبفٙ نًٛضاَٛزٓب انوًٕيٛخ. ٔٚغت  رخؼن انششكبد انزٙ رًبسط أَشـخ يزٕافقخ ين -2

 هذو االعزضًبس فٙ انششكبد راد انُغت انًبنٛخ انزبنٛخ:
 

 % أٔ أكضش.33َغجخ إعًبنٙ انذٍٚ )انًُزغخ نهفبئذح( يقغٕيب  ههٗ يزٕعؾ انقًٛخ انغٕقٛخ ٔانز٘ ٚغبٔ٘  .أ 
 % أٔ أكضش.70ؾ انقًٛخ انغٕقٛخ ٔانز٘ ٚغبٔ٘ َغجخ انُقٕد ٔانزيى انًذُٚخ يقغٕيخ ههٗ يزٕع  .ة 
َغجخ يغًٕم انُقذ صائذ األٔسا  انًبنٛخ انًُزغخ نهفبئذح يقغٕيخ ههٗ يزٕعؾ انقًٛخ انغٕقٛخ ٔانز٘ ٚغبٔ٘  .ط 

 .% أٔ أكضش33
 % أٔ أكضش يٍ اإلٚشاداد.5َغجخ انذخم انًؾشو ششهب  رغبٔ٘  .د 

 
ُٕٚ٘ يذٚش انظُذٔ  االعزضًبس فٛٓب فئٌ انزؾهٛم انخبص ثًٛضاَٛزٓب ثبنُغجخ نهـشٔؽبد األٔنٛخ نهششكبد انغذٚذح ٔانزٙ  -3

 انوًٕيٛخ ٚغت أٌ ٚقغى ههٗ طبفٙ أطٕل انششكخ.
 
أيب ثبنُغجخ نهششكبد انزٙ ٚزى رذأل اعًٓٓب يذح سثن عُخ يبنٛخ ههٗ األقم ٔ يذسعخ فٙ انغٕ  ٔنٓب ربسٚخ رذأل  -4

 ٕيٛخ ٚغت أٌ ٚقغى ههٗ يزٕعؾ انقًٛخ انغٕقٛخ نهششكخ.ٔقًٛخ عٕقٛخ، فئٌ انزؾهٛم انخبص ثًٛضاَٛزٓب انوً
 

ٔانزٙ رشًم  ثشكم دٔس٘ ثًشاعوخ انؼٕاثؾ انششهٛخ ْزِ نزؾذٚذ يغبالد االعزضًبس انششهٛخ انهغُخ انششهٛخقٕو ر -5
 .عًٛن االٔسا  انًبنٛخ ثبنظُذٔ  

 
 انذخم غٛش انششهٙ -6

يجهغ َبرظ هٍ دخم غٛش ششهٙ رى كغجّ أٔ اعزاليّ. ٔفٙ  ًٚكٍ أٌ رشزًم انوٕائذ انُبرغخ يٍ اعزضًبساد انظُذٔ  ههٗ
، ٔرـٓٛشِ انهغُخ انششهٛخْزِ انؾبنخ، ٚزى اؽزغبة قًٛخ أ٘ هبئذ غٛش ششهٙ ٔفقب  نهؼٕاثؾ انششهٛخ انًوزًذح يٍ ِقجم 

 ثبنزجشم ثّ فٙ أٔعّ انجش ٔانخٛش. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


