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1  نيٍة رئٌس ٌخيس اإلدارة 

غ الؿىىي لكغ٦ت صاع الاع٧ان ًٖ الٗام  م، وهى ٖام آزغ جىانل ُٞه قغ٦ت 2115ٌؿّغوي هُابت ًٖ مجلـ ؤلاصاعة، ؤن ؤ٢ضم الخ٣ٍغ

اصتها لل٣ُإ  ت وبصاعة صاع ألاع٧ان ٍع ٍغ ٘ جٍُى ال٣ٗاعي بًٟل ألانى٫ التي جمخل٨ها مً ؤعاِى ممحزة طاث مىا٢٘ اؾتراجُجُت ومكاَع

ض مً   ؤمام مؿاولُت الحٟاّ ٖليها، ألامغ الظي ًخُلب بظ٫ اإلاٍؼ
ً
اصة في ال٣ُإ ال٣ٗاعي جًٗىا صاثما واُٖت لألنى٫. وهظه الٍغ

 الخ٣لباث التي مّغ بها ال٣ُإ زال٫ هظا الٗام الجهىص اإلابخ٨غة والخال٢ت في ؾى١ ٌكهض ؾلؿلت مً ال
ً
ٓغوٝ الهٗبت وزهىنا

 في خغ٦ت البُ٘ والكغاء  م2115والتي ونلذ به بلى مغخلت ٚحر مؿبى٢ت مً الغ٧ىص ال٣ٗاعي. ل٣ض قهض ٖام 
ً
 خاصا

َ
اهسٟايا

غ لٗضة ؤؾباب ؤهمها؛ جغ٢ب هٓام عؾىم ألاعاض ي الظي ؤ٢ّغه مجلـ الىػعاء والالثدت الخىُٟظًت الهاعمت لىٓام  والا٢تراى والخٍُى

ل ال٣ٗاعي الجضًضة واهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ والظي ؤصي بضوعه بلى جباَا همى بحمالي الىاجج املحلي وؤلاهٟا١ الح٩ىمي  الخمٍى

ذ.  والؿُىلت ؤلاحمالُت، باإلياٞت بلى اؾخمغاع نٗىبت اؾخسغاج الخهاٍع

 

٘ مهاصع الضزل في ؤٖمالها وزٌٟ حجم ومً حهتها، جىانل قغ٦ت صاع ألاع٧ان الالتزام ب اؾتراجُجُتها اإلاٗلىت التي تهضٝ بلى جىَى

ووؿبت الضزل الٗاثض مً مبُٗاث ألاعاض ي. وؾٝى حٗؼػ هظه الاؾتراجُجُت مً ٢ضعة الكغ٦ت ٖلى الاؾخٟاصة بك٩ل ؤ٦بر مً ال٣ُمت 

اصة في ألاعباح واؾخ٣غاع و  ويىح مٗضالتها وج٣لُل املخاَغ اإلاالُت التي ٢ض جخٗغى لها الٟٗلُت لألعاض ي اإلاملى٦ت ٖىض بُٗها وجد٤ُ٣ ٍػ

 الكغ٦ت.

 

 ما جدمل في َُاتها الٗضًض مً الٟغم الا٢خهاصًت. ٞها هدً وكهض اجساط بحغاءاث 
ً
بهىا في قغ٦ت صاع الاع٧ان هامً بإن ألاػماث صاثما

٘ مىاعصه وبٖضاصه إلاىاحهت  ل ألامض الهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ. حاصة لًبِ وجىؾُ٘ ٢اٖضة الا٢خهاص الؿٗىصي وجىَى ى ٍَى ؾِىاٍع

 ؾٝى جتر٥ ٖملُت بٖاصة اله٩ُلت هظه ؤزغها ٖلى الؿى١ ال٣ٗاعي ٖلى اإلاضي البُٗض وؾٝى ججٗله ؤ٦ثر مغوهت مً ؤي و٢ذ 
ً
وخخما

خ ً ال٣ُإ الخام مً اإلاكاع٦ت بٟٗالُت في الخىمُت الا٢خهاصًت للبالص والابخٗاص ًٖ الٖا ِ
ّ
ماص ال٨لي ٖلى مط ى، ألامغ الظي ًم٨

 ال٣ُإ الح٩ىمي.

 

٘ ؤلاؾ٩ان ؾٝى ًىمى بك٩ل متزاًض في اإلامل٨ت  ٖلى الجاهب آلازغ، ٞةن ٧اٞت اإلااقغاث ما ػالذ جض٫ ٖلى ؤن الُلب ٖلى مكاَع

ًمىا  بت في امخال٥ الؿ٨ً ؾٝى ًضٖمان الُلب ٖلى اإلاؿا٦ً ٍو الٗغبُت الؿٗىصًت، وؤن اهسٟاى حجم ألاؾغة واؾخمغاع الٚغ

م مً اهسٟاى ؤلاهٟا١ الح٩ىمي في بٌٗ ال٣ُاٖاث؛ ًخىانل الضٖم 2116حاطبُت ال٣ٗاعاث الؿ٨ىُت في ٖام  اعاؾخمغ  . وبالٚغ

غ اإلاكتر٦ت م٘ اإلاُىعًٍ مً ال٣ُإ الخام.  الح٩ىمي ال٨بحر لإلؾ٩ان مً زال٫ وػاعة الاؾ٩ان التي حٗمل ٖلى زل٤ ٞغم الخٍُى

ت قي الخ جُت في ٦ما ًخىؾ٘ نىضو١ الخىمُت ال٣ٗاٍع كهض بصزا٫ جُىعاث جضٍع ل الؿ٨ني للمىاَىحن واإلاُىعًٍ الؿٗىصًحن َو مٍى

 الدؿهُالث اإلا٣ضمت لإل٢غاى ال٣ٗاعي.
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 م٘ 2115وال ًٟىجني هىا ؤن ؤقحر بلى ؤن ٖام 
ً
ؼ اله٩ُل الخىُٓمي للكغ٦ت واؾخ٣ُاب ٖضٍص مً اإلاىاهب اإلاخمحزة جماقُا م قهض حٍٗؼ

 مً ؤًٞل اإلاماعؾاث الٗاإلاُت. ٦ما 
ً
ضا غ اله٩ُل الخىُٓمي للكغ٦ت بما ًمىدها مٍؼ بضؤث الكغ٦ت زُت بحغاء حُٛحراث بهضٝ جٍُى

 
ً
ت في الخىؾ٘ عؤؾُا  وبًجاص بِئت ٖمل ؤًٞل  الحٍغ

ً
ا  وبالخالي جم٨حن الكغ٦ت مً َغح زضمت ؤقمل وجد٤ُ٣ همٍى ؤ٦ثر جىٖى

ً
وؤ٣ُٞا

اًت والاهخمام ال٩افي ب٩اٞت ٖ مالء الكغ٦ت. وفي ؾبُل طل٪، سخغث الكغ٦ت ٧اٞت ؤلام٩اهُاث الالػمت جم٨ً َا٢م الٗمل مً بظ٫ الٖغ

ى٨ٗـ ٖلى ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت للكغ٦ت. وؾٝى جإزظ هظه  ٟيها يمً بَاع ٖام ٌٗمل ٖلى جدٟحزهم ٍو ل٣ُاؽ ؤصاء مْى

 زال٫ الٗ
ً
جُا  2116ام الخُٛحراث م٩انها جضٍع

ً
 لدكُٛلُت.الاؾتراجُجُت واالكغ٦ت  جد٤ُ٣ ؤهضاٝ وعاءم ؾُٗا

 

ً ٖلى ما بظلىه مً حهىص مًيُت وما َغخىه مً  ؛ ٌؿغوي ؤن ؤج٣ضم بسالو الك٨غ بلى ػمالجي ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاى٢ٍغ
ً
زخاما

ُٟىا املخلهحن الظًً بظلىا ٧ل ما في وؾٗهم لخضمت الكغ٦ت. ٦ما  ؤ٩ٞاع بىاءة، والك٨غ مىنى٫ للؼمالء في ؤلاصاعة الخىُٟظًت ومْى

٣ىا ؤجىحه ب٩ل الك  هللا الٗلي ال٣ضًغ ؤن ًٞى
ً
٨غ والخ٣ضًغ لٗمالثىا ومؿاهمُىا ال٨غام ٖلى الث٣ت الٛالُت التي ؤولىها بًاها، ؾاثال

 إلاا ُٞه الخحر الٗمُم، بهه وٗم اإلاىلى ووٗم الىهحر.
ً
 حمُٗا

 

 

 سئِغ مجلغ إلاداسة

 ًىظف بً ؽبذهللا الؽالػ
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5 م5115 ىػام االشجراثٌخٌة اإلدارة ٌخيس رؤًة 

ادتها جدخفػ ألاسوان داس – ملذمت  1-2 العىق  جللباث سغم الؾلاسي  لللطاؼ بٍش

 ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت خُث اهسًٟذ ؤؾٗاع الىِٟ بك٩ل خاص 2115قهض الٗام 
ً
 ٦بحرا

ً
م حٛحرا

٘ ا٢خهاص البالص ومهاصع صز34بلٛذ وؿبخه  لها مً ال٣ُاٖاث ٚحر الىُُٟت، باإلياٞت بلى % مما جُلب البدث ًٖ ؾبل جىَى

م نضوع ال٣غاع الظي َا٫ اهخٓاعه بٟخذ ؾى١ ألاؾهم 2115ُىعة. ٦ما قهض ٖام اإلاٞغى يغاثب ٖلى ألاعاض ي البًُاء ٚحر 

اث الاؾدثماع ألاحىبي مً زال٫ ٢ُام   في مؿخٍى
ً
ماؾؿاث الؿٗىصي ؤمام "اإلااؾؿاث ألاحىبُت" ألو٫ مغة، ألامغ الظي ًد٤٣ حٛحرا

لى ٨ٖـ جل٪ الهىعة، و  م بالاؾدثماع الٗاإلاُت ال٨بري باالؾدثماع في الكغ٧اث املحلُت اإلاضعحت بالبىعنت. ٖو لخدضًاث اٚغ

الدكُٛلُت والىٓامُت والا٢خهاصًت الىاحمت ًٖ ي٠ٗ ؾى١ ألاؾهم والىٓغة الا٢خهاصًت ٚحر اإلاخٟاثلت وؾُاؾاث الهٝغ 

اصي في ال٣ُإ ال٣ٗاعي الؿٗىصي بًٟل مسؼونها اإلاخمحز مً ألاعاض ي  الح٩ىمي، ٣ٞض خاٞٓذ صاع ألاع٧ان ٖلى مغ٦ؼها الٍغ

ت الاؾتراجُجُت وبصاعتها الجُضة للممخل٩اث. ٍغ  ومكغوٖاتها الخٍُى

، ول٨ً في ْل الخدضًاث التي ؾاصث 2115قهض ٖام 
ً
 في مبُٗاث ألاعاض ي ومً زم ؤلاًغاصاث ٖما ٧ان مخى٢ٗا

ً
 اهسٟايا

ً
م ؤًًا

 اإلاايُت ٧اهألاؾىا١ زال
ً
. جًمىذ جل٪ الخدضًاث عؾىم  ذ٫ هظا الٗام ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن هخاثج الازني ٖكغ قهغا

ً
مغيُت بحماال

ألاعاض ي وهٓام الغهً ال٣ٗاعي اإلاؿخدضر ب٣ىاهِىه الهاعمت الخانت بالغهىهاث الجضًضة للمىاػ٫ والتي جمى٘ بًجاص مىٟظ خ٣ُ٣ي 

 في ن٣ٟاث بُ٘ ألاعاض ي، باإلياٞت بلى حٛحر الىٓغة الح٩ىمُت للؿى١ الظي لٗملُاث الغهً والتي سجلذ بضوعها جغاح
ً
 واهسٟايا

ً
ٗا

ٖبر ٖىه ٚمىى الخىحه الاؾتراجُجي لىػاعة ؤلاؾ٩ان. و٢ض او٨ٗـ الاهسٟاى في ن٣ٟاث ألاعاض ي ٖلى ٖاثضاث ألاؾهم التي 

ا٫ للؿهم مً  1.33جغاحٗذ لخهل بلى  ا٫ للؿهم في ٖام  1.53ٍع  م.2114ٍع

جي لذمالخ  ؿ واظتراجُجُت املعخمش الخذٍس 2-2 الخىَى

خماص ٖلى مبُٗاث  ت م٘ زٌٟ الٖا ٘ مهاصع الضزل في ؤٖمالها الخجاٍع جىانل صاع ألاع٧ان الالتزام باؾتراجُجُتها الخانت بدىَى

و٦ما ؤقغها ؾاب٣ا،  ألاعاض ي مما ًاصي بلى حُٗٓم ٢ُمت ألاعاض ي اإلاملى٦ت وػٍاصة ؤلاًغاصاث وجس٠ُٟ حجم املخاَغة اإلاالُت للكغ٦ت.

غ الؿ٨ني والخجاعي ٖلى اإلاضي 15% للخإححر و35% لبُ٘ ألاعاض ي و51ٞةن الهضٝ هى جىػَ٘ الضزل بدُث ٩ًىن بيؿبت  % للخٍُى

 % ٖلى الخىالي.13%، 17%، 71بلٛذ جل٪ اليؿب:  م2115اإلاخىؾِ. وفي ٖام 

 ت،باإلامل٨ ٖالُتمىا٤َ حكهض مٗضالث همى  فيؾتراجُجُت ىا٢٘ الا جمخل٪ صاع ألاع٧ان خهت ٦بحرة مً ألاعاض ي طاث الجىصة الٗالُت واإلا

ض مً ألاعاض ي متى خاهذ الٟغمال  الغامُتؾُاؾتها  الكغ٦ت وجىانل لظل٪. باإلياٞت بلى طل٪، حؿدثمغ  اإلاىاؾبت مخال٥ اإلاٍؼ

غالكغ٦ت في   ل الخدخُت البيُت جٍُى
ً
ض  هااهلًحُٗٓم ٢ُمتها. ٦ما ؤن مى٢٘ صاع ألاع٧ان ال٣ىي  بهضٝ ألعاض ي اإلاملى٦ت ؾاب٣ا خىام اإلاٍؼ اٚل

حن امخال٥ ألاعاض ي ب ماّ ٖلى الخىاػن احٟبالالتزامها في هٟـ الى٢ذ  م٘مً الٟغم في اإلاؿخ٣بل ٖىضما جخدؿً ْغوٝ الؿى١، 

اء بؿضاص اله٩ى٥ اإلاؿخ٣بلُت.  هانبما ًم٨ اإلاغ٦ؼ اإلااليؤحل جدؿحن  مًى٣ضًت الخض٣ٞاث ال مً حُض مؿخىي  وبصاعةالجُضة  مً الٞى

 
ً
ىضما هىٓغ ٢ضما غ ؤًٞل الٟغم لخدؿحن بًغاصاث الخإححر.ٖو  ، هجض ؤن املجمٗاث اإلاٛل٣ت والىخضاث الؿ٨ىُت جٞى
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ش فشص خالٌ مً الخىافعُت امليزة ؽلى الحفاظ  3-2  الجذًذة الخطٍى

ت التي َغخ ٖضص ٖلى اإلاىاٞؿت في حكاع٥ ؤن مًصاع ألاع٧ان  جم٨ىذ ٍغ  مثلها الىػاعاث واإلااؾؿاث الح٩ىمُت تمً الٟغم الخٍُى

 هظاواإلااؾؿاث الخانت زال٫  بلوػاعة ؤلاؾ٩ان ووػاعة الضٞإ والُحران وهُئت الُحران اإلاضوي ونىضو١ الاؾدثماعاث الٗامت 

ت الكاملت ٖلى صعحت ٖاال اثخُُاملوطل٪ بًٟل ٢ضعتها ٖلى جهمُم وجىُٟظ  ،الٗام ٍغ ٢ض جؼاًض الُلب ٖلى و لُت مً الجىصة. خٍُى

ت ؤو اإلاكاع٦ت بك٩ل مباقغ في  ٍغ غ بؿبب خاحت ال ٖملُاثالخضماث الخٍُى ألاعاض ي  ٛال٫الؾخ لخانتت واُح٩ىمال جهاثالخٍُى

غاى مخٗضصة وحُٗحن  غ هُابت ًٖ مال٥  ُىع الغاثض في البالص إلصاعةاإلاالتي جمل٨ها لألٚغاى الؿ٨ىُت وأٚل  ألاعاض ي.ٖملُاث الخٍُى

ض  ش الخىغُمي الهُيل حؾٍض 4-2 املهىُت املماسظاث أفظل مؿ لُخماش ى الؽشهت ميعىبي أداء وجطٍى

 والغؤس ي ألا٣ٞياملجا٫ للخىؾ٘  وبٞؿاحجدؿحن اله٩ُل الخىُٓمي للكغ٦ت  هضٝب م2115زُت للخُٛحر زال٫ الٗام  الكغ٦ت ذويٗ

ض مً الخضماث الك بضازلها ىعاث جد٤ُ٣ملت و اوج٣ضًم اإلاٍؼ ض إلا الجهىص جىحُهوؾاثل ج٣لُل الخ٩ال٠ُ ألازغي و  اجبإو  الحجم ٞو ٍؼ

ما٫ املخخهت. وؾ خي زال٫ ا خٗملمً التر٦حز ٖلى زضمت الٗمالء مً زال٫ ٞغوٕ ألٖا لكغ٦ت ٖلى جُٟٗل جل٪ الخُٛحراث بك٩ل جضٍع

ت م الدؿلؿلو  ومً زم جدؿحن اله٩ُل ؤلاصاعي م. 2116ٖام  ؼ الخبراث ؤلاصاٍع ُٟي وحٍٗؼ ٠ُ الْى  التي اإلاخمحزة ال٨ٟاءاثً زال٫ جْى

اصً م٩اهتها ح٨ٗـ بةصاعة ألاع٧ان صاع اخخٟاّ جًمً اع، جخجه الكغ٦ت هدى  وفيفي ال٣ُإ ال٣ٗاعي.  تالٍغ ب واؾدب٣اء حظطل٪ ؤلَا

ُُٟت   مًع٧ان صاع ألا  جم٨ىذزال٫ الٗام اإلاىهغم و . البُٗض اإلاضي ٖلى الكغ٦ت في الىمى عجلت صٞ٘ ؤحل مًؤًٞل ال٩ىاصع الْى

ماقغاث ؤصاء عثِؿُت حضًضة  ويٗذال٣ُإ، ٦ما  فياإلاٗاًحر الؿاثضة  م٘ه٩ُل الضازلي بىجاح بدُث ًدىاؾب البٖاصة جىُٓم 

ٟيها  ٦ٟاءةل٣ُاؽ   دكُٛلُت ليكاَها الخجاعي.الؾتراجُجُت و الا هضاٝ ألا إلا٩اٞأث ونُاٚت ا جدضًض ؤؾاؾها ٖلى ًخمؤصاء مْى

5-2 هي هما الطلب دوافؿ ؽلى إلابلاء مؿ م1132 ؽام في املخىكؾت الخدذًاث 

الخدضًاث بؿبب ؤلاحغاءاث الخ٣كُٟت التي اجسظتها الح٩ىمت بٗض  عهً م2116جى٢ٗاث الحالت الا٢خهاصًت الٗامت في  جٓل

اث.  ، وازخال٫في ؤؾٗاع الىِٟ حاصالاهسٟاى ال وجإحُل الٗضًض مً اإلاكغوٖاث  الهٗبتألاخىا٫ الا٢خهاصًت  وجضٞ٘محزان اإلاضٖٞى

ً  ،وؤلاحغاءاث الح٩ىمُت الخانت بخ٣لُل الخ٩لٟت   بلىاإلاؿدثمٍغ
ً
م، 2116ؾدثماع في ألاعاض ي زال٫ ٖام الا في  ؤن ٩ًىهىا ؤ٦ثر خظعا

ت ٧إنى٫ الظي ٣ًلل الُلب ٖلى ألاعاض ي  ألامغ  طل٪ م٘. و اؾدثماٍع
ً
حجم  م٘ جىا٢و ، ًب٣ى الُلب ٖلى اإلاؿا٦ً في اإلامل٨ت زابخا

اصة الُلب و  اؾخمغاعهظه الٗىامل في  حؿهمألاؾغ واػصًاص الُلب ٖلى امخال٥ اإلاىاػ٫. وؾٝى  ب٣اء ؾى١ ال٣ٗاعاث  يمانٍػ

 . الجاعي  الٗامبحن ال٣ُاٖاث الجاطبت زال٫  مًالؿ٨ىُت 

م مً ج٣لُل الهٝغ الح٩ىمي في بٌٗ ال٣ُاٖاث، و  غً زال٫ ٞغم ؤنها ؤب٣ذ ٖلى صٖمها ل٣ُإ اإلاؿا٦ً م بالٖلى الٚغ  الخٍُى

غ بٌٗ اإلاكغوٖاث الؿ٨ىُت وػٍاصة ال٣غوى الؿ٨ىُت التي  اإلاكتر٦ت التي جدُدها وػاعة ؤلاؾ٩ان لل٣ُإ الخام للمؿاهمت في جٍُى

ت للمىاَىحن واإلاُىعًٍ الؿٗىصًحن، والخدؿً اإلاًُغص في ٢غوى الغهً ال٣ٗاعي مً زال٫ هٓم  ًمىدها نىضو١ الخىمُت ال٣ٗاٍع

 لخدضًاث والخهضيؾتراجُجُدىا ا ؤهضاٝ جىُٟظ ٖلى التر٦حزٗني ؤن ٖلُىا الاؾخمغاع في ح مجخمٗت الٗىامل هظه مغوهت. ولىاثذ ؤ٦ثر

ب اإلاؿخ٣بل خباع ؤن  وايٗحن، ال٣ٍغ   .واٖضة ماػالذالؿى١ ال٣ٗاعي الؿٗىصي ٖلى اإلاضي البُٗض  بم٩اهاثفي الٖا
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3 م5115 ىػام اىجشغٌيٌةٌخيس اإلدارة  رؤًة 

1-3 الدؽغُلُت ألاؽماٌ ؽً هبزة 

 م1132 ؽام في الؾلاسي  اللطاؼ ؽلى أزشث التي والعىكُت الحىىمُت املبادساث 1-3-3

ت التي  بسالٝ  قهض طل٪ الٗام ٖضص ٣ضم، 2115ٞالا٢خهاص ال٨لي زال٫ ٖام  واحههامالبؿاث الخدضًاث ال٣ٍى
ً
 ٖملُاثمً  ا

ضاإلا جىُٟظؿهل ال٣ُإ وح اثؾاؤؾ ؾخضٖمغ ؤلاًجابُت التي ٍالخُى  ٢ُاصة  في خٛحرو٢ض ؤخضر ال .ؾ٩انمً اليكاَاث في ٢ُإ ؤلا  ٍؼ

 اإلاُىع  ألنهااإلامل٨ت. و  فيؤحل خل مك٩لت ؤلاؾ٩ان  مًًٟل للمُىعًٍ للٗب صوع ؤ٦بر اإلااإلا٩ان  صٞٗت بًجابُت لجٗلها وػاعة ؤلاؾ٩ان

غ اإلاؿا٦ً ومً زم هام صوع  للٗبصاع ألاع٧ان  جخهضيالبالص،  في ألا٦بر ال٣ٗاعي  اإلاؿاهمت واإلاكاع٦ت في الى٣اقاث الٗضًضة  في جٍُى

ت لضٖم اإلاباصعاث الجضًضة التي جُغخها وػاعة ؤلاؾ٩ان. وجبلىعث ؤبغػ جل٪ اإلاؿاهماث في الٗغى  ٢ضمخه صاع ألاع٧ان  الظيالجاٍع

ت وخؿب ما ج٣خًُه  مًلىػاعة ؤلاؾ٩ان  ٍغ غ وخضاث ؾ٨ىُت بإؾٗاع م٣ٗىلت مً زال٫ مدٟٓتها الخٍُى اجُجُت ؾتر اؤحل جٍُى

ت  عبِن ٦ما ؤوػاعة ؤلاؾ٩ان.  ٤ إلاىذ  جدؿحنىػاعة ؤلاؾ٩ان و بٖملُاث نىضو١ الخىمُت ال٣ٗاٍع ٢ضعاجه اإلاالُت ؾٝى ًمهض الٍُغ

ً للمكغوٖاث الؿ٨ىُت في اإلاؿخ٣بل. ل ؤًٞل ل٩ل مً اإلاُىعًٍ واإلاكتًر  جمٍى

٘صاع ألاع٧ان واإلاكاع٦حن الغثِؿُحن بؿى١ ال٣ٗاع  صٖمذل٣ض  حٗضًل قغوٍ الغهً  ؤوبخس٠ُٟ  جُالبالى٣ض  ماؾؿتمظ٦غة بلى  ٞع

اصة وؿبت ٢ُمت ال٣غى ٖلى ؾبُل اإلاثا٫(، وجم٨حن اإلاهاٝع مً  ٤ ٍػ  بهضٝ وطل٪ ،ٖملُت ؤلا٢غاى مىانلتال٣ٗاعي )ًٖ ٍَغ

 هابي الؿٗىصي وؤزغ الى٣ض الٗغ  ماؾؿتاؾدُٟاء قغوٍ ال٣غوى الهاعمت واإلاخٗل٣ت بيؿبت ال٣غى بلى ٢ُمت ألاعى والهاصعة ًٖ 

اث اإلاؿا٦ً.  النهاجي ٖلى ٢غوى الغهً ال٣ٗاعي وما ًدب٘ طل٪ مً جإزحر ٖلى ججاعة ألاعاض ي ومكتًر

  البُظاء ألاساض ي ؽلى الشظىم 3-1-2

 
ً
ٗا مما ؤزغ ٖلى ججاعة ألاعاض ي زال٫ الٗام  م2115ٖلى ألاعاض ي البًُاء ٚحر اإلاُىعة في ٖام  عؾىملٟغى  َغخذ الح٩ىمت حكَغ

٢ُ٘ ألاعاض ي املخههت للمباوي  غؾىمخل٪ الحؿتهضٞو . غؾىمألاعاض ي بمثل جل٪ ال جإزغمضي ب اإلاخٗل٣ت الٛمىى خالتبؿبب 

غها  تجل٪ ألاعاض ي التي ًدخٟٔ بها ؤصحابها ألػمىو  الىُا١ الٗمغاويالؿ٨ىُت صازل  لت صون جٍُى خضماث الالتي جم جؼوٍضها ب ؤوٍَى

مسؼونها مً ألاعاض ي بما  ؤن خُثٖلى ألاعاض ي البًُاء  غؾىمخل٪ البصاع ألاع٧ان  جإزغ بٗضوؿد هدًالبلضًت مثل الُغ١ واإلاىاٞ٘. و 

غ   ِخه الخدخُت ؤو ؤنها ؤعاض ي زام مؼوصة بسضماث بلضًت مدضوصة.ىٍخم حكُِض بو مُىع بك٩ل ٧امل ومٗغوى للبُ٘ ؤو جدذ الخٍُى

 الجزب ؽىاصش 3-1-3

م مىىً خالىىت الاعجبىىا٥ التىىي حؿىىىص ألاؾىىىا١  ٖلىىى ٢ُىىإ ال٣ٗىىاعاث الؿىى٨ىُت ٖلىىى  اإلاؿىىخ٣بلُتال٣هىىحر، ٞىىةن الىٓىىغة  ياإلاىىض ٖلىىىٖلىىى الىىٚغ

 جاإلاىىىضي البُٗىىىض 
ً
ا ٗاث الضاٖمىىىت )٢ىىىىاهىن  ب٣ىىىى ٖلىىىى حاطبِخىىىه فىىىي اإلامل٨ىىىت الٗغبُىىىىت الؿىىىٗىصًت مىىىضٖٞى بىىىالىمى الؿىىى٩اوي اإلاًىىىُغص والدكىىىَغ

 (.ؾُاؾاث وػاعة ؤلاؾ٩ان للخٗاون م٘ ال٣ُإ الخامو الغهً ال٣ٗاعي والضٖم الح٩ىمي 
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2-3 الؽشهت أداء 

ت الصفلاث بظؾف املخؤزشة إلاجمالُت املبُؾاث 1-1-3  الخجاٍس

ته٣ٟاث الالجإزغث بًغاصاث صاع ألاع٧ان بؿبب ٢لت  ا٫ )مً  21211 ى١، خُث اهسًٟذ الٗاثضاث بلىؿال في خجاٍع  31156ملُىن ٍع

ا٫ في الٗام  غ٢ها الاهخ٣اثُت في 2114ملُىن ٍع ت ٢ض خهغ  ن٣ٟاثم(. ٚحر ؤن الىٓام اإلاالي للكغ٦ت َو ألاعاض ي بهىامل مجٍؼ

 م.2114في الٗام  %18.8% م٣اعهت بى 16.2 بيؿبتاهسٟاى هامل الغبذ 

ش ؽلى الترهيز مؿ بُؾها، جم املطىسة ألاساض ي مً مشبؿ متر ملُىن  1,3: ألاساض ي ججاسة 3-2-2  الؾلاسي  الخطٍى

البالص خُث جمخل٪ ؤ٦بر مسؼون مً ألاعاض ي ٖالُت الجىصة  فياألعاض ي بٖلى ويٗها ٧إ٦بر مخاحغ  الحٟاّصاع ألاع٧ان  جىانل

م مً ْغوٝ الؿى١  لى الٚغ الاؾخسضام  طاثملُىن متر مغب٘ مً ألاعاض ي  314جم٨ىذ صاع ألاع٧ان مً بُ٘  الهٗبتباإلامل٨ت. ٖو

غ  جىانل٦ما  .ي مجضيخٗضص لٗمالهها مد٣٣ت هامل عبخاإلاالؿ٨ني و  مً زال٫ مدٟٓت الكغ٦ت الاؾدثماع في ٖملُاث الخٍُى

  باجذ ٣ٞض ولظل٪ألاعاض ي، م٘ التر٦حز ٖلى الاهخ٣اثُت في ازخُاع ؤحىص ؤهىإ ألاعاض ي إلياٞتها بلى مدٟٓت الكغ٦ت. 
ً
 صاع ألاع٧ان باجٗا

  اؤ٦ثر منه
ً
ا  م.2115لألعاض ي زال٫ ٖام  مكتًر

 

ٌ  مً مشبؿ متر 212,111: املمخلياث 3-2-3  الؽشهت جذًشها املئجشة ألاصى

تخضماث ٖالُت الجىصة بإؾٗاع الخ٩املت وج٣ضًم اإلاجمٗاث املحٗخبر بصاعة  بصاعة  خهى٫ بحن ؤهم الٗىانغ التي ؤصث بلى  مً مٍٛغ

و٢ض ٧ان التر٦حز ٖلى ال٣ُإ  ٖلى ههِب ألاؾض في ؾى١ اإلاؿا٦ً باإلامل٨ت. ألاع٧ان صاع ضمهااإلامخل٩اث وزضماث الخإححر التي ج٣

 خ ،اإلااؾس ي والح٩ىمي ؤخض ؤهم صواٞ٘ الىمى
ً
  ُث وحضث صاع ألاع٧ان َلبا

ً
جإححر ٣ٖاعاث خضًثت طاث  ٖلىمً هظا ال٣ُإ  متزاًضا

 . مالثمتحىصة ٖالُت وفي مىا٢٘ 

اصة وؿبت بًغاصاث الخإححر و    ،بحمالي ٖاثضاث الكغ٦ت مًحٗخبر ٍػ
ً
٘ مهاصع الضزل فيؾتراجُجُت صاع ألاع٧ان ا هجاح ٖلى ماقغا  ،جىَى

 م.2114% في الٗام 4م٣اعهت بى  الكغ٦ت ًغاصاثبحمالي ب% مً 6م بيؿبت 2115ٖام  فيجٟٗذ بًغاصاث الخإححر اع  خُث

م بالؤويإ الؿى١ ٚحر اإلاالثمت، و  زلُٟت ٖلىم بك٩ل ٠َُٟ ٫2115 ال٣ٗاعاث اإلااحغة زال٫ الٗام اقٛب٦ما ػاصث وؿبت  ً مٚغ

٣ها بلى ٖمالهها الغثِؿُحن،  ٣ٞضطل٪  مما ػاص ٖضص  يمً ٣ٖاعاث صاع ألاع٧ان الُلب ٖلى وخضاث حضًضة وػاصوحضث الكغ٦ت ٍَغ

ٌٗض ؤ٦بر  الظيو الىخضاث الؿ٨ىُت إلاكغوٕ ال٣هغ  لخإححر اإلاؿخ٣بليالُلب  ػاص و٢ض. وخضة بياُٞت 97 وخضاث الخإححر بىدى

 مجم٘ ؾ٨ني للخإححر.

يهُت، ٣ٖض  جضًضاإلاكٛل ال حمىلي، و٢٘ؤما في ال٣هغ مى٫ ٣ٞض   م2115متر مغب٘ في الغب٘ الغاب٘ مً  51271ؾدئجاع اللىؾاثل التٞر

ُت ه٣لت إلخضار بال٩املخُث ٌؿخسضم جل٪ اإلاؿاخت  يهُت باإلاى٫. ا في هٖى بلى حمىلي، جم٨ىذ الكغ٦ت  وباإلياٞتلخضماث التٞر

  م2115زال٫ ٖام 
ً
  مً جإححر زالزت ٖكغ مخجغا

ً
ٗت. ٦ما جم ازخُاع ال حضًضا لمغة ل٣هغ مى٫ ومُٗمحن لخ٣ضًم الىحباث الؿَغ

اى للدؿى١ بىجاح ٦بحر.  الثاهُت ٖلى الخىالي الؾخًاٞت مهغحان الٍغ
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ت في  مجم٘ اإلاه٠ُ بلٛذ وؿبت بقٛا٫ ٣ٞضمً هاخُت ؤزغي،  ٍؼ اى وؤبغاج الٍٗؼ  َىا٫م٘ ؤصاء حُض  %،111 اإلا٨غمت م٨تفي الٍغ

٤ املجم٘ ٖلى اإلااؾؿاث ؤو  وجىانلذالٗام.  الجهىص لخدؿحن وؿبت جإححر الىخضاث في مجم٘ الخال٫ الؿ٨ني مً زال٫ حؿٍى

 الجهاث الح٩ىمُت في اإلاضًىت اإلاىىعة.

ش  ش كُذ الؾامت املخططاث مً مشبؿ متر ملُىن  31: الىبري  واملؽشوؽاث الؾلاسي  الخطٍى 3-3 الخطٍى

 الخخطُط 1-1-3

 قغ٦ت صاع ألاع٧ان  لضي
ً
 واإلاخُلباثؤن جىُٟظها ٌٗخمض ٖلى اؾخ٨ما٫ بٌٗ ؤلاحغاءاث  بالالخىُٟظ،  ٢ُض ال٨بري ٘ َع امً اإلاك ٖضصا

 ألن الحهى٫ ٖلى ال ٞتراث َى٫  مً الكغ٦ت ٖاهذ و٢ضالىٓامُت. 
ً
الجهاث املخخهت قٍغ ؤؾاس ي للبضء  جغازُوخإزحر هٓغا

غ املخُُاث الٗامت   ما هى الٗام هظا َغؤ الظي الهام الخُٛحرلخل٪ اإلاكغوٖاث.  بخٍُى
ً
نالخُاث بنضاع  مىذ مً خضر مازغا

ت ؾُ الظي ألامغ ،ؿ٨ىُت بلى وػاعة ؤلاؾ٩انلا اثخُُاإلاىا٣ٞت ٖلى امل وجُب٤ُ  الؿ٨ىُت اتهمسُُم اٖخماصم٨ً اإلاُىعًٍ مً ؾٖغ

 .الًغوعة صٖذ متى( FARهٓام مٗامل بىاء ؤٖلى )

ش مؽشوؽاث 3-3-2  الخطٍى

 :ؼمغ الٍشاض

اى إلا الٗامخُِ امل ٖخماصال  اإلاٗىُتاث جهاإلاىا٢كاث م٘ ال خ٣٣ذ  كغوٕ قمـ الٍغ
ً
، خُث خهل امل ج٣ضما

ً
ا الٗام  خُِملحْى

اى في صٌؿمبر  صٖمللمكغوٕ ٖلى  غ مضًىت الٍغ ْلذ بٌٗ ألامىع الٗال٣ت بسهىم بٌٗ  بال ؤهه م.2115الهُئت الٗلُا لخٍُى

غ اى اإلاٛل٤  اإلاكتر٥ الخدال٠ خ٦٤٣ما  .م ٢2115ُض الخٟاوى في نهاًت ٖام  ٢ىاٖض الخٍُى غ مكغوٕ مجم٘ قمـ الٍغ لخٍُى

غ ال٣ٗاعي   بالخٗاون م٘ صاع البُان للخٍُى
ً
ا  ملحْى

ً
ما٫ الخهمُم  هاماصعاؾت الجضوي واؾخسض اؾخ٨ما٫ جمخُث ج٣ضما ٧إؾاؽ أٖل

 هىضؾُت م٣غها صبي. اؾدكاعاث، وهي قغ٦ت DWPالتي ؤعؾِذ مىا٢هتها ٖلى قغ٦ت و  خٟهُليال

ض ألاع٧ان صاع ؤصزلذم 2115زال٫ ٖام   مٍؼ
ً
اى الظي ٌك٩ل اإلا ٖلى الخُىعاث مً ا بىابت المى٢ٗه بغ٦ؼ الحًغي لكمـ الٍغ

اى الكمالُت ال غ الٍغ ؿخُٟض مً زُِ هُئت جٍُى ت بضًلت خى٫ اإلاضًىت. ٌكمل لٛغبُت للٗانمت الؿٗىصًت َو خل٤ مغا٦ؼ خًٍغ

يهُت وعٖاًت غ مدالث ججؼثت ومغا٦ؼ جٞغ غاى ومغ٦ؼ ماجمغاث  جهمُم هظا الٗىهغ جٍُى صحُت ومجم٘ ؾ٨ني وججاعي مخٗضص ألٚا

ً و وبغج مخمحز باإلياٞت بلى مغ٦ؼ ببضاعي وبٖالمي.  ً واإلاؿدثمٍغ وفي هظا الهضص  اإلاكغوٕ. بسهىمججغي اإلاىا٢كاث م٘ اإلااحٍغ

ت قغ٦ت ال ٖلىالُغ١ الغثِؿُت والبيُت الخدخُت اإلاهاخبت لهظا اإلاكغوٕ  جهمُمبٖاصة جمذ جغؾُت ٣ٖض  خضماث الاؾدكاٍع

ما٫ ٖلى اإلا٣اولحن زال٫  َغح ؾِخمم. و 2115الؿٗىصًت لالؾدكاعاث الهىضؾُت في الىه٠ الثاوي مً ٖام   م.2116ألٖا

 :مؽشوؼ جمان بالذمام

  ٗام، اؾخ٨ملذ صاع ألاع٧ان مغخلت الخهمُم ما ٢بل ألاولى للمسُِ الم 2115ٖام  زال٫
ً
٣ا غ  ؾتراجُجُتال إلاكغوٕ حمان ٞو الخٍُى

ما١ . ٦ما اؾخ٨ملذ صعاؾاث GRMC قغ٦ت بها ذال٣اثمت ٖلى صعاؾاث الجضوي الا٢خهاصًت والؿى٢ُت التي ٢ام ت التي ألٖا البدٍغ

 ألامغمتر ٣ِٞ،  111 ٗم٤جدذ مؿخىي اإلااء ب ج٣٘%( 73ن ٚالبُت مؿاخت ألاعى )ؤ جبحنحاطبُت اإلاكغوٕ خُث  مضيؤقاعث بلى 

غ البيُت الخدخُت للمكغوٕ. و٢ض حغث مىا٢كاث مؿخًُٟت م٘ الالظي ًم٨ً صاع ألاع٧ان مً ج٣لُو الخ٩  جهاثال٠ُ وحعجُل جٍُى
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ت بما ٞيها وػاعة الكئىن البلضًت وال٣غوٍت وؤماهت الضمام للخٍٗغ٠ باإلاكغوٕ بك٩ل ؤًٞل والاؾخمإ لىحهاث هٓغهم ٗىُاإلا

 وبعقاصاتهم.

 :ؼمغ الؾشوط في جذة

 اإلاكغوٕ مجمٗ كملَو م. 2115ؾخمغ َغح ٢ُ٘ ألاعاض ي اإلاُىعة يمً اإلاكغوٕ للبُ٘ في ٖام ا
ً
 ؾ٨ىُ ا

ً
ًًم  الاؾخٗماالثمخٗضص  ا

 ألاماهت.  ؤعاض ي الجؼء الجىىبي وج٣ؿُمها بالخيؿ٤ُ م٘  اثوخضة. ٦ما ًجغي جسُُِ اؾخسضام 31314

 :مؽشوؼ الخالٌ باملذًىت

غ ً. ٦ما م2115ُ٘ زال٫ ٖام ؾخمغ ٖغى ٢ُ٘ ألاعاض ي اإلاُىعة للبا ض مً اإلاىخجاث إلاكغوٕ جٍُى جغي جسُُِ وجهمُم اإلاٍؼ

 الخال٫.

4-3 م1132 للؾام املالُت الشإٍت 

  الدؽغُلي ألاداء 1-3-3

ا٫ ) 2211% بلى 27.6اهسًٟذ ؤلاًغاصاث بيؿبت  ا٫ في  3156بى  م٣اعهتملُىن ٍع م( بؿبب اهسٟاى مبُٗاث 2114ملُىن ٍع

ا٫ ) 2175ألاعاض ي باإلامل٨ت ٖما هى مخى٢٘، خُث بلٛذ بًغاصاث بُ٘ ألاعاض ي  ا٫ في  2931بى  م٣اعهتملُىن ٍع م( ؤي 2114ٍع

ا٫ ) 136واػصاصث بًغاصاث بصاعة اإلامخل٩اث والخإححر بلى %. 29.2 خهباهسٟاى وؿب ا٫ في م 125 بى م٣اعهتملُىن ٍع م( ؤي 2114لُىن ٍع

 بصاعة اإلامخل٩اث ث بًغاصا مً% 9.1بيؿبت 
ً
مً  بؿبب الىخضاث التي جم جإححرها لىػاعة الخاعحُت ومؿدكٟى الحماصي اٖخباعا

حىصة ألاعاض ي اإلاباٖت مً مدٟٓت صاع  ٖلى ض٫. ٧ان هامل الغبذ ٖالُا مما ًالكغ٦ت ًغاصاثب% مً بحمالي 6 ذمثلالتي م، و 2115

بلٛذ مهغوٞاث اإلابُٗاث والى٣ٟاث الٗامت  ٦مام(. 2114% في 42.5 بى م٣اعهت% )44.5ألاع٧ان. خُث جدؿً الهامل بيؿبت 

ت  ا٫ ) 214ؤلاصاٍع ا٫ في  237 بى م٣اعهتملُىن ٍع ٗؼي طل٪ بك٩ل 2114ملُىن ٍع بلى اهسٟاى الخضماث اإلاهىُت  ؤؾاس يم( َو

ت في والاؾد  م.2115كاٍع

ل 3-4-2  ألاخشي  واملصشوفاث الخمٍى

ل بك٩ل ٦بحر زال٫ الٗام  الكغ٦تهجحذ  ٠ الخمٍى ل 2115في جدؿحن مضًىهُتها ومهاٍع م، خُث اهسٌٟ مخىؾِ ج٩لٟت الخمٍى

ٗؼي طل٪ بلى ما جم ؾضاصه زال٫ 2114% في 7.8% م٣اعهت بيؿبت 5.5وؿبت بلى  م مً مؿخد٣اث اله٩ى٥ طاث الٗاثض 2115م، َو

ل  ُت املحلُت وؤلا٢لُمُت باليؿبت  فياإلاغجٟ٘ وجدؿً قغوٍ الخمٍى لاإلااؾؿاث اإلاهٞغ ل.  للخمٍى بلٛذ  ٦ماالجضًضوبٖاصة الخمٍى

ل  ٠ الخمٍى ا٫ ) 385مهاٍع ا٫ في  493بى  م٣اعهتملُىن ٍع ا٫ 14بلى  ألازغي ضزل ال بًغاصاث اهسًٟذم(. 2114ملُىن ٍع  ملُىن ٍع

ا٫ في  63 مً ا٫ )مً  251315اهسًٟذ ٢ُمت ألانى٫ بلى  بؿبب اهسٟاى مخىؾِ الى٣ض اإلاىصٕ. وطل٪م 2114ملُىن ٍع ملُىن ٍع

ا٫ في  261383 ا٫. 1688م والتي بلٛذ 2115م( بؿبب ؾضاص اله٩ى٥ اإلاؿخد٣ت في ٞبراًغ 2114ملُىن ٍع  ملُىن ٍع

 الشبدُت 3-4-3

ا٫ م٣اعهت بى  359بلى  ليهبِ %37.6ؤصي اهسٟاى حجم اله٣ٟاث بلى اهسٟاى نافي الغبذ بيؿبت  ا٫ في  575ملُىن ٍع ملُىن ٍع

م مً الهىامل اإلاغجٟٗت التي جد٣٣ذ مً بُ٘ ألاعاض ي واهسٟاى مهغوٞاث الدكُٛل،  ٦مام. 2114 اهسًٟذ الغبدُت ٖلى الٚغ

 م(.2114 ٖام% في 18.8بى  م٣اعهت% )16.2اهسٌٟ نافي هامل الغبذ بيؿبت و 
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 والذًىن  العُىلت 3-4-4

ا٫ )مً  1111اهسٌٟ الغنُض الى٣ضي بلى  ا٫ في  2311ملُىن ٍع م ما 2115صاع ألاع٧ان في ٞبراًغ  ؾضصثم( خُث 2114ملُىن ٍع

ا٫ مً ن٩ى٥  ٢1688ُمخه   صًى الكغ٦ت ثم ، ٦ما ؾضص2115ملُىن ٍع
ً
ا٫ خؿب  411بمبلٜ  م2115آزغ زال٫ ٖام  ا ملُىن ٍع

ش اؾخد٣ا١ ال٣غوى ال٣اثمت.   الكغ٦ت خ٣٣ذ٦ما  جىاٍع
ً
  ج٣ضما

ً
ل خُث نضع الضًً الجضًض ل مؿٗاها في َُبا ٘ مهاصع الخمٍى خىَى

ل الدؿهُالث ؤلا٢لُمُت ٦ماً مهاٝع مدلُت بًمان ألانى٫ اإلااحغة م بكغوٍ حُضة في الىه٠  الحالُتاملجمٗت  جم بٖاصة جمٍى

ا٫ ) ٢6293ض بلٛذ حملت الضًىن ال٣اثمت الثاوي مً الٗام. و  ا٫ في  7617ملُىن ٍع  م( و٢ض بلٛذ وؿبت بحمالي الض2114ًًملُىن ٍع

 %.26عؤؽ اإلاا٫  بلى

م. 2127ؤحل ؾضاص اإلاؿخد٣اث ٖلى الكغ٦ت ختى ٖام  ٍمخضحؿحر ٖملُت بصاعة الى٣ض، و  باإلاثلآحا٫ الؿضاص بك٩ل حُض و جم جىػَ٘ 

 الكغ٦ت الخض٤ٞ الى٣ضي  ضًغج
ً
ب الٗاحل،  بٗىاًت جدؿبا ٖلى جض٤ٞ ه٣ضي حكُٛلي حُض  وجداِٞالؾخد٣ا١ ؾضاص اله٩ى٥ في ال٣ٍغ

مبر  غ بالُض ٨ًٟي لؿضاص اله٩ى٥ اإلاؿخد٣ت في هٞى  ماًى قهغ٩ىن هىا٥ اؾخد٣ا٢اث له٩ى٥ ٢بل ًلً  بالخالي،م. 2116وه٣ض مخٞى

 م.2118

5-3 املالي املشهض كائمت 

ا٫ )ملُىن  1949بلٛذ الظمم اإلاضًىت  ا٫ في  1748بى  م٣اعهتٍع م( بؿبب قغوٍ الضٞ٘ اإلامخضة له٣ٟاث ألاعاض ي. 2114ملُىن ٍع

غ واإلامخل٩اث اإلااحغة و  ا٫ ) 211536بلٛذ ٢ُمت ألاعاض ي ومكغوٖاث الخٍُى ا٫ في  211673بى  م٣اعهتملُىن ٍع م(، 2114ملُىن ٍع

 م.2115اض ي زال٫ ع ألا باهسٟاى ٠َُٟ خُث ٧اهذ صاع ألاع٧ان جبُ٘ ؤ٦ثر مما حكتري مً 

ا٫ ) 391ألاعاض ي بلى  امخال٥اهسٌٟ الاؾدثماع في  ا٫ في  1872بى  م٣اعهتملُىن ٍع خباع في وايٗحنم( 2114ملُىن ٍع مسؼون  الٖا

غ البيُت الخدخُت  مًألاعاض ي الطخم لضي الكغ٦ت و  خؼونها ملؤحل املحاٞٓت ٖلى الى٣ض. ٦ما وانلذ صاع ألاع٧ان الاؾدثماع في جٍُى

ا٫ في  697اض ي، خُث بلٛذ جل٪ الاؾدثماعاث مً ألاع  ا٫ في  421بى  م٣اعهتم )2115ملُىن ٍع اهسٌٟ بحمالي ٦ما  م(.2114ملُىن ٍع

ا٫ ) 251315ألانى٫ بلى  ا٫ في  261383بى  م٣اعهتملُىن ٍع م ب٣ُمت 2115م( بؿبب ؾضاص مؿخد٣اث ن٩ى٥ لؿىت 2114ملُىن ٍع

ا٫ في ٞبراًغ  1688  م.2115ملُىن ٍع

6-3  الائخماوي الخصيُف 

"مىصًؼ" للخهي٠ُ الاثخماوي مما  و٧الت" مً Ba3صعحت " ٖىضخاٞٓذ صاع ألاع٧ان ٖلى هٓغة مؿخ٣بلُت مؿخ٣غة وجهي٠ُ اثخماوي 

ت طاث ال٣ُمت  الكغ٦ت٨ٌٗـ وي٘ الكغ٦ت ال٣ىي في بِئتها الدكُٛلُت والٗملُت باإلياٞت بلى همى مدٟٓت  مً ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 واجبإ الكغ٦ت لؿُاؾت مالُت ؤ٦ثر جدٟٓ الٗالُت اإلاضعة للضزل،
ً
ل بك٩ل اؾدباقي. ا   جغ٦ؼ ٖلى بصاعة اؾخد٣ا٢اث الخمٍى

ً
ألن  وهٓغا

صاع ألاع٧ان  ٢غعثؤلاب٣اء ٖلى ماؾؿت جهي٠ُ اثخماوي واخضة ٣ِٞ، ٣ٞض  جخُلبالكغوٍ الحالُت لبرهامج ن٩ى٥ صاع ألاع٧ان 

 و٠٢ زضماث الخهي٠ُ الاثخماوي التي ج٣ضمها و٧الت "ؾ
ً
 م. 2115مً صٌؿمبر  خاهضعػ آهض بىعػ" اٖخباعا

7-3 م1132 جىكؾاث 

. بيخاثجها الخيبا ًهٗب والتي اإلامل٨ت، اجسظتها التي الخ٣ك٠ جضابحر ْل في حّمت جدضًاث م2116 بٗام الخانت الخى٢ٗاث جٟغى

 الؿى١، ٌِٗكها التي الٛمىى خالت ْل وفي. بًجابي بك٩ل الكغ٦ت وؤصاء الؿى١  ٖلى جازغ ؤن ًم٨ً ٦بحرة ٞغم هىا٥ طل٪، وم٘

  .ال٣ٗاعي  ال٣ُإ ٖلى اإلاازغة بالٗىامل ًهبذ مً الؿهل الخيبا ختى باألصاء اإلاخٗل٣ت ؤلاعقاصاث بنضاع ؤلاصاعة ٖلى ًهٗب
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4 أغٍال وأُشطة اىشرنة  

غ ال٣ٗاعي قغ٦ت مؿاهمت ؾٗىصًت، بضؤث ؤٖمالها  ، 1111161195م بمىحب سجل ججاعي ع٢م 1994 ٖامقغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى

ش  1121م جدىلذ بلى قغ٦ت مؿاهمت بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م 2115وفي ٖام   م. 17/7/2115هى، اإلاىا٤ٞ 11/6/1426الهاصع بخاٍع

 مً الكغ٧اث 
ً
غ ال٣ٗاعي وكاَها الغثِـ، و٢ض ؤؾؿذ ٖضصا مثل الخٍُى الخابٗت لها طاث حٗمل الكغ٦ت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٍو

٘ مهاصع  ت وبالخالي جىَى ٘ ال٣اٖضة الاؾدثماٍع مؿاولُت مدضوصة لدؿهُل مؼاولت ؤٖمالها وجد٤ُ٣ ؤهضاٞها ؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ جىَى

 الضزل. 

1-4  الخابؾت الؽشواث 

ؿ  3-3-3  ؼشهت داس ألاسوان للمؽاَس

غ ال٣ٗاعي،  5111111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111247583مسجلت في الٍغ م ، وحٗمل في اإلامل٨ت 5/4/2118هى اإلاىا٤ٞ 28/3/1429بخاٍع

ت )ؤلاوكاء/ الٗغبُت الؿٗىصًت في اإلا٣اوالث الٗام  / الهضم/ الترمُم(.الهُاهتت للمباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع

  للؾلاساث ألاسوان داس ؼشهت 3-3-1

غ ال٣ٗاعي،  5111111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111254163مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اإلامل٨ت 28/7/2118هى اإلاىا٤ٞ 25/7/1429بخاٍع

ت واإلاغا٤ٞ الٗامت. غ وجمل٪ ال٣ٗاع وب٢امت وحكُٛل ونُاهت اإلاباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع  الٗغبُت الؿٗىصًت في جٍُى

 لالظدثماس ألاسوان داس ؼشهت 3-3-1

ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت 5111111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه  غ ال٣ٗاعي،  ٍع بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111247585مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اإلامل٨ت الٗغبُت 5/4/2118هى اإلاىا٤ٞ 28/3/1429بخاٍع

 الؿٗىصًت في قغاء وجمل٪ وجإححر ال٣ٗاعاث واؾدثماعها. 

  ألاسوان داس صىىن ؼشهت 3-3-3

غ ال٣ٗاعي،  5111111بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه  قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111256421مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اإلامل٨ت 16/9/2118هى اإلاىا٤ٞ 16/9/1429بخاٍع

غ ال٣ٗاعي.  الٗغبُت الؿٗىصًت في الاؾدثماع والخٍُى

 ألاسوان صىىن ؼشهت 3-3-2

غ ال٣ٗاعي،  5111111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه  ا٫ ؾٗىصي، مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111274417مسجلت في الٍغ م، وحٗمل في اإلامل٨ت 1/11/2119هى اإلاىا٤ٞ 11/11/1431بخاٍع

غ ال٣ٗاع وقغاء ألاعاض ي واإلا٣اوالث الٗامت.الٗغبُت الؿٗىصًت في بصاعة   ونُاهت وجٍُى
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  الاظدثماس زىابذ ؼشهت 3-3-2

ا٫ ؾٗىصي، قغ٦ت جابٗت مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان  5111111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه  ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  غ ال٣ٗاعي، مسجلت في الٍغ ش  1111275449للخٍُى  م19/11/2119 هى اإلاىا31/11/1431٤ٞبخاٍع

غ ال٣ٗاعي.  وحٗمل في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في الاؾدثماع والخٍُى

 الذولُت صىىن داس ؼشهت 3-3-2

ا٫ ؾٗىصي، قغ٦ت جابٗت مملى٦ت بال٩امل لكغ٦ت صاع ألاع٧ان  5111111قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة بغؤؽ ما٫ مضٕٞى ٢ضعه   ٍع

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  غ ال٣ٗاعي، مسجلت في الٍغ ش  1111275448للخٍُى  م19/11/2119 هى اإلاىا31/11/1431٤ٞبخاٍع

غ ال٣ٗاعي.وحٗمل في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في الا   ؾدثماع والخٍُى

  الخابؾت الؽشواث حؾٍشف ؽليها ًىطبم اظدثماساث 3-3-8
 
 املالُت العىق  هُئت للىاؽذ وفلا

ت  3-3-8-3 ش خضام الؾلاٍس  ؼشهت جطٍى

ت ٦كغ٦ت طاث مؿئىلُت مدضوصة غ زؼام ال٣ٗاٍع بحن قغ٦ت حضة  5411281728بٗضص بحمالي مً الحهو ًبلٜ  جإؾؿذ قغ٦ت جٍُى

غ الٗمغاوي اإلاملى٦ت بال٩امل ألماهت مداٞٓت حضة وجمل٪ وؿبت ) غ ال٣ٗاعي وجمل٪ 49للخىمُت والخٍُى %(، وقغ٦ت صاع ألاع٧ان للخٍُى

 مً ألاؾهم ًبلٜٖضص
ً
ش  4131193919مسجلت في حضة بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  وهي%(، 51يؿبت )ؾهم ب 2715541651 ا بخاٍع

ا٫ ؾٗىصي.  541م، بغؤؽ ما٫ مضٕٞى بال٩امل ًبلٜ 14/11/2119ىا٤ٞ هى اإلا25/11/1431 م٣غ الكغ٦ت الغثِـ في مضًىت  ٣ً٘ملُىن ٍع

غ مكغوٕ ٢هغ زؼام(. فيحضة وحٗمل في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  غ ال٣ٗاعي )جٍُى  مجا٫ الخٍُى

 ؼشهت الخير وابِخاٌ العؾىدًت 3-3-8-1

ملُىن ؾهم  31البالٛت  كغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫ الؿٗىصًتألاؾهم الهاصعة لً % م34دهت ٢ضعها ؾهم ب 1112111111 جمل٪ الكغ٦ت

و٦ُل )باؾخثىاء جىُٟظ ن٣ٟاث هامل الخُُٛت( والخٗهض بالخُُٛت و  ٧إنُلاإلاغزو لها مً هُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت بالخٗامل و 

الخحر ٧ابِخا٫ قغ٦ت مؿاهمت ؾٗىصًت مٛل٣ت مسجلت في ؤٖما٫ ألاوعا١ اإلاالُت، وقغ٦ت  والحٟٔ في ةوالترجِب وج٣ضًم اإلاكىع  ةوؤلاصاع 

اى بمىحب السجل الخجاعي ع٢م  ش  1111264915الٍغ م، بغؤؽ ما٫ مضٕٞى بال٩امل ًبلٜ 24/13/2119هى اإلاىا٤ٞ 27/13/1431بخاٍع

اى وحٗمل ف 311 ا٫ ؾٗىصي، وم٣غها الغثِـ في مضًىت الٍغ  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. يملُىن ٍع
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5 أُشطة اىشرنة وٌدى ثأثٌرها في اإلًراداتوصف  

 :يت وهُعثِؿ ٢ُاٖاثزالر  بلىؤلاصاعة ٖملُاتها  وج٣ؿمٖملُاث الكغ٦ت صازل اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،  ٧اٞت ججغي 

ش  1-5 الؾلاسي  الخطٍى

ً واإلاُىعًٍ. و٢ض  ت وألاعاض ي لألٞغاص والكغ٧اث واإلاؿدثمٍغ غ ال٣ٗاعي ًغ٦ؼ ٖلى مبُٗاث ال٣ٗاعاث الؿ٨ىُت والخجاٍع  بلٛذالخٍُى

غ ال٣ٗاعي زال٫ الٗام اإلاالي  ٢ُإؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ  ا٫ ؾٗىصي جمثل وؿبت  21175 م ما ٢ُمخه2115الخٍُى مً  %93.85ملُىن ٍع

ا٫ ؾٗىصي جمثل 21931عهت بما ٢ُمخه بحمالى ؤلاًغاصاث، م٣ا  .م2114بًغاصاث ٖام  حملت% مً 95.92ملُىن ٍع

2-5 والخؤجير ألامالن اداسة 

 جإزحر  ٢ُإجمثل بًغاصاث بصاعة ألامال٥ والخإححر زاوي ؤ٦بر 
ً
. وجخمثل مهاصع بًغاصاث بصاعة  ا

ً
 ؤًًا

ً
في بًغاصاث الكغ٦ت ٦ما ؤنها ألاؾٕغ همىا

 الضزل الىاجج ًٖ بصاعة وحكُٛل ونُاهت ألامال٥ والخإححر في ؤلاًج
ً
ت والؿ٨ىُت، وؤًًا اعاث الىاججت ًٖ اؾدثماع ال٣ٗاعاث الخجاٍع

ت واإلاغا٤ٞ الٗامت. زال٫ الٗام  دت بصاعة ألامال٥ والخإححرم، ؤؾهمذ ؤلا 2115اإلاباوي الؿ٨ىُت والخجاٍع بمبلٜ  ًغاصاث الىاججت ًٖ قٍغ

ا٫ ؾٗىصي وهى ما ًمثل 136 ا٫ ؾٗىصي جمثل وؿبت  125مً بًغاصاث الكغ٦ت م٣اعهت بى % 6.15ملُىن ٍع % مً بًغاصاث 4.18ملُىن ٍع

 م. 2114الكغ٦ت في ٖام 

ت ألاوؽطت  3-5 الاظدثماٍس

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

ت. وزال٫ الٗام لٗملُاث صاع  ٍغ ت ؤي جإزحر حىهغي ٖلى نافي ؤعباح الكغ٦ت خُث م لم ٨ًً لهظه ألاوكُت الا 2115ألاع٧ان الخٍُى ؾدثماٍع

 ٦ما خ٣٣ذ نافي الغبذ ؤلاحمالي للكغ٦ت. مً%  3.56 بلٛذالكغ٦ت في ألاعباح والخؿاثغ مً هظه الكغ٧اث اإلاؿدثمغ ٞيها  ؤن خهت

ا٫ جمثل ما وؿبخه  111ت بلٛذ بؾمُ ٢ُمت م2115ٖام  زال٫ الكغ٦ت بؾالمُت  وصاج٘ ٖلىح اعبمً نافي الضزل وحٗىص أل  %1.3ملُىن ٍع

ا٫ ملُىن  47 مبلٜم٣اعهت ب  .م2114% مً نافي الضزل في ٖام  8.2وؿبخه  مامثلذ  ٍع
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6 اىصػودي اىػلاري اىلطاع غيى غاٌة ُظرة 

1-6 العؾىدي كخصادالا 

 م 2115 الٗام قهض
ً
ا٫ ملُاع975 الٟٗلُت اإلاحزاهُت ه٣ٟاث بلٛذ)خُث  الح٩ىمي ؤلاهٟا١ في اهسٟايا لى(. ؾٗىصي ٍع م ٖو  مً الٚغ

اصة بؿببم 2115ٖام  زال٫الٗالمي للىِٟ  لؿٗغالكضًض ل هسٟاىالا  كٛا٫ البالص بالحغب ووا الٗالمي الا٢خهاص وجباَا اإلاٗغوى ٍػ

  وي٘ ٖلى الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت خاٞٓذ ٣ٞض ؛في الُمً
ً
التي جمل٨ها واإلاغوهت الٗالُت  الطخمت الاخخُاَُاث بًٟلمالي ٢ىي حضا

٣تحجم ؤلاهٟا١ بك٩ل حظعي وبهما ب ج٣للؤن ال  ٖلى الؿٗىصًت الح٩ىمت الٗىاملؾاٖضث جل٪  و٢ض للمحزاهُت الٗامت. جُت ٍُغ . جضٍع

 صٖم في باالؾخمغاع الح٩ىمت التزام ٨ٌٗـ مما ا٫ٍع ملُاع 841 ٢ُمخه ما م2116 للٗام الح٩ىمُت اإلاحزاهُت ه٣ٟاث ج٣ضًغاث وجىضح

 ؾُاؾُت . ايُغاباثحكهضه اإلاى٣ُت مً  ماو  الىِٟ ؤؾٗاع جظبظب مً وخماًخه املحلي الا٢خهاص

غ ٖلى جغ٦حزها الح٩ىمي ؤلاهٟا١ زُِ جىانل ٘ جٍُى  الاحخماُٖتوالخضماث  وألامً وؤلاؾ٩ان والصحت الخٗلُم ٢ُاٖاث في مكاَع

ؼ الٗلمي البدث وصٖم والخ٨ىىلىحُا، والُغ١  الهخي، والهٝغ واإلاُاه والبلضًت، ت الٟغم وحٍٗؼ  حؿهم ؤن اإلاخى٢٘ ومً. الاؾدثماٍع

اصة في للممل٨ت الخىؾُٗت اإلاالُت الؿُاؾاث ني الا٢خهاص صٖم ٍػ ىام زال٫اإلاؼصهغ  الَى  بك٩ل جى٨ٗـ ؤن ًخى٢٘ والتي ال٣اصمت ألٖا

 .باإلاؿتهل٨حن اإلاخٗل٣ت جل٪ زانت الا٢خهاصًت، ال٣ُاٖاث ٧اٞت ٖلىواضح 

2-6 العؾىدي الؾلاس لعىق  الشاهً الىطؿ 

 ؾى١ ال٣ٗاع الؿٗىصي ٖضة ٖىامل هظ٦غ منها: ٣ًىص

  مخىٕى  نخيا٢خهاص 
ً
 .الىِٟ ًٖ بُٗضا

  الخطخم.  وجحرةؤؾٕغ مً  ىجحرةتزاًض بًصزل ؤؾغي 

 .الؿُاؾاث الح٩ىمُت 

  بك٩ل الؿ٩ان ٖضصجىامي  .  مدؿإع

  تجغ٦ُبت ت صون  حك٩لقابت  ٖمٍغ  % مً بحمالي الؿٗىصًحن.71وؿبخه  ما ؾىت 35الٟئت الٗمٍغ

 حًغي.الخىحه ال 

  .اهسٟاى مخىؾِ حجم ألاؾغة 

  لهُا٧ل  جُىع  إلاكتري اإلاؿا٦ً واإلاُىعًٍ. الخمٍى

 بالُلب ٖلى الٟلل. م٣اعهتالك٤٣  ٖلىالُلب  اججاهاث 

 ٠ ألاعى.ُلاج٩ 

م ٘  مً بالٚغ اصةٌٗىص بلى  والظي للىِٟ الٗالمي الؿٗغ لخضوي م2116 ٖام في٢غاع الح٩ىمت بسٌٟ ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاكاَع  اإلاٗغوى ٍػ

اث ا ؤلاؾ٩ان٢ُإ  ًٓل الُمىُت، والحغب اإلاى٣ُت في الؿُاؾُت ألاويإ ًٖ ًٞال الٗالمي، الا٢خهاص وجباَا  لح٩ىمتٖلى عؤؽ ؤولٍى

 
ً
ا  ٖلى اإلاىاَىحن إلهٟا١ل اإلاخاح الضزل همى ؾِصج٘ ٦ما. ؾ٨ىُت وخضة ملُىن  جبلٜ والتي والُلب الٗغى بحن ما الهاثلت بالٟجىة مضٖٞى

٤ًٖ  ؾىاء مىاػلهم في ؾدثماعالا  مىانلت ت ال٣غوى ؤو الخإححر ٍَغ  .ال٣ٗاٍع
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 ألافشاد دخل همى

ا٫  ملُىن   ٍع

 

 هُئت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي( -)اإلاهضع : وخضة ألابدار الا٢خهاصًت 

ت الؿ٩ان في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، خُث  ً ما وؿبخه  جبلٜجمثل ٞئت الكباب ؤ٦ثًر ت صون الخامؿت والٗكٍغ % مً  51الٟئت الٗمٍغ

ت صون الخامؿت والثالزحن ما وؿبخه  الٟئت جبلٜم( و 2112لؿ٩ان )ختى ٞبراًغ ا بحمالي ت  ؤماالؿ٩ان  بحمالي% مً  71الٗمٍغ الٟئت الٗمٍغ

غ نىضو١ الى٣ض الضولي للٗام  32ٖكغ ٞخبلٜ صون الخامؿت   الخلُج صو٫  مً قابملُىن مىاًَ  116م، ٞةن 2113% . وبدؿب ج٣ٍغ

ذ، ٢ُغ، وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة( ؾٝى ًضزلىن بلى ؾى١ الٗمل ما بحن ٖام  ً، ٖمان، ال٩ٍى و  م2113الٗغبي )الؿٗىصًت، البدٍغ

تهظه الٟئاث  جمثل م.2118  ،ملُىن وؿمت 1512 ٣ًضع بىدى الظيألا٦بر مً الؿ٩ان  الجؼء لبالٛحنما بحن الكباب وا اإلاتراوخت الٗمٍغ

غافي اإلا ال٣ُإ وحك٩ل الوة .اإلاؿا٦ً لكغاء ٌؿعى والظي ؿتهضٝالضًمٚى جىضح الخ٣ضًغاث ؤن مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي  طل٪، ٖلى ٖو

  ؾُٓل
ً
 الؼواج. ؾًمً الؿ٩ان  ة٦بحر  قٍغدتؾخضزل  خُث% 2.6 بيؿبت زابخا

  ٌٗض ممااهسٟاى مخىؾِ حجم ألاؾغة  بلى الجضًضةالث٣اُٞت  اإلاٗاًحر جبني ؤصي ل٣ض
ً
 صاٞٗا

ً
حاء في  و٢ض. ؤلاؾ٩ان ؾى١  لحٟؼ بياُٞا

غ للبى٪ ألاهلي جدذ ٖىىان "هٓغة ٖامت ٖلى ٢ُإ اإلاؿا٦ً الؿٗىصي" ج٣ضًغاث حكحر بلى ؤهه بدلى٫ الٗام  م ؾُهبذ 2121ج٣ٍغ

 في" التي ٧اهذ ؾاثضة ال٨بحرةالخىحه هدى ألاؾغة "الهٛحرة" بضال ًٖ ألاؾغة " ًؼصاصص خُث اٞغ ؤ 5128مخىؾِ حجم ألاؾغة في اإلامل٨ت 

 اإلامل٨ت.

غ لابدؿب و  مبر الخ٣ٍغ اى ٖلى 2114هاصع ًٖ "بغوبغحي واًغ" في هٞى ذ بحمالي% مً 27م، خاػث مضًىت الٍغ البىاء الؿ٨ني  جهاٍع

الوةم. 2113م و 2113 ياإلامل٨ت ما بحن ٖام ؤهداء٧اٞت  فيوالخجاعي الهاصعة  ذ الهاصعة  طل٪، ٖلى ٖو  في٣ٞض اعجٟ٘ ٖضص الخهاٍع

 % زال٫ الٗكغ ؾىى  319لٗانمت بيؿبت ا
ً
اصة بيؿبت والتيمىا٤َ اإلامل٨ت ألازغي  فيما جد٤٣  اث اإلاايُت مخجاوػا %.  215 قهضث ٍػ

م مً  غ بلى ؤهه ٖلى الٚغ كحر الخ٣ٍغ غ الىخضاث الؿ٨ىُت بلى الحاحت اعجٟإَو   ًٓل الُلب ؤن بال ،ؤوكُت جٍُى
ً
 فيٖلى الٗغى  مخٟى٢ا

اى.   511111الٗانمت لحىالي  جدخاجالىا٢٘  في مضًىت الٍغ
ً
ا ؿا٦ً اإلاعنُض  بِىما ،زال٫ الخمـ ؾىىاث ال٣اصمت وخضة ؾ٨ىُت ؾىٍى

 ملُىن وخضة. 1.15ال ًخجاوػ  لضيها

580 614 
674 

780 
868 

951 
1049 

1160 

1281 

1417 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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 في حمُ٘ مىا٤َ اإلامل٨ت ل 2111111في صعاؾت خضًثت لها ٢ضعث وػاعة ؤلاؾ٩ان ؤن هىا٥ خاحت لحىالي و
ً
ا  هظا خلبُتوخضة ؾ٨ىُت ؾىٍى

ؼ الح٩ىمت اؾتراجُجُاث َلُٗت وفي الُلب اإلاتزاًض.  هظ٦غ ما ًلي: ؤلاؾ٩ان ٢ُإ لخٍٗؼ

  
ً
ا٫ ؾٗىصي مً ٞاثٌ محزاهُت  251بةوكاء وػاعة ؤلاؾ٩ان وجسهُو  -ؤًضها هللا  -الضولت  ، مباصعةؤوال م 2111ملُاع ٍع

غها مً ٢بل وػاعة ؤلاؾ٩ان.  ةؤل٠ وخض 511لبىاء  هظا البرهامج في َىع الخىُٟظ و ؾ٨ىُت ٖلى ؤن جدضص آلُاث جىػَٗها وجٍُى

ألعاض ي التي جمل٨ها الضولت، وصٖىة اإلاُىعًٍ بال٣ُإ لالخدخُت  البيُت إلوكاء ؤلاؾ٩ان وػاعة ويٗتها زُتمً زال٫ 

 .اإلاباوي بوكاءالخام للمكاع٦ت في 

  ت بخ٣ضًم ٢غوى بضون ٞىاثض لضٖم بىاء وجمل٪ اإلاؿا٦ً. ؤوش ئ نىضو١ الخىمُت زاهُا، ٣ًىم نىضو١ الخىمُت ال٣ٗاٍع

ت في الٗام    4431842الححن مىذ الهىضو١  طل٪ومىظ  ،م1974ال٣ٗاٍع
ً
  ٢غيا

ً
  21488و  زانا

ً
  ٢غيا

ً
ا ب٣ُمت  اؾدثماٍع

ا٫ ؾٗىصي  1211144بحمالُت  وخضة ؾ٨ىُت بدؿب مٗلىماث ناصعة ًٖ وػاعة  5551861في بىاء ؾاهمذملُىن ٍع

 ؤلاؾ٩ان.

 ُٗت ال٣ٗاٍع غ البِئت الدكَغ غ آلالُت اإلاىاؾبت لدصجُ٘ الاؾدثماع في ال٣ُإ ال٣ٗاعي. زالثا، جٍُى  وحٗخبرت بك٩ل ًٞى

ُٗت التي ًخى٢٘ ؤن  مًم 2112مىخه٠ ٖام  فيالغهً ال٣ٗاعي  هٓام ٖلى اإلاىا٣ٞت بحن ؤهم ؤلانالخاث اله٩ُلُت والدكَغ

ت.  ُٗت ال٣ٗاٍع ُت في البِئت الدكَغ م، ؤنضعث ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي لىاثذ زالزت 2113في ٖام وجدضر ه٣لت هٖى

ل ال٣ٗاعي و٢اهىن اامً ٢ىاهحن  لي  لخإححرلغهً ال٣ٗاعي الخمـ وهي ٢اهىن الخمٍى قغ٧اث  ٢اهىن  ٖلى وؤلاقغاٝالخمٍى

ل.   لٗغبيا الى٣ض ماؾؿت مىدذم 2114ًجابُت هدى جُب٤ُ هظه اللىاثذ، وبنهاًت ٖام ؤلا خُىاث ال وبًٟلالخمٍى

 جغزُه 37الؿٗىصي 
ً
  ا

ً
٣ا ل ال٣ٗاعي ٞو ل إلاماعؾت الخمٍى  ،الجضًضة التي جم ب٢غاعها للىاثذ إلاهاٝع ؾٗىصًت وقغ٧اث جمٍى

  14ؤن هىا٥  ٦ما
ً
 ؤزغ  َلبا

ً
ؾً وجىُٟظ ٢ىاهحن  جإزحر ٖلىعص اإلاالخٓاث هى ؾٝى و في مغاخل مخ٣ضمت جيخٓغ اإلاىا٣ٞت.  ا

 الغهً ال٣ٗاعي 
ً
غ الخ٣ا   .في هظا الخ٣ٍغ

 ،
َ
 ؤهمها ُٞما ًلي: هىحؼمً اإلاباصعاث  بال٨ثحر م2115خٟل ٖام  عابٗا

 ل ؤلاؾ٩ان ةع اوػ  مباصعة ت الخىمُت نىضو١  بخدٍى ؤجاخذ هظه اإلاباصعة  و٢ض. مؿخ٣لت مالُت هُئت بلى ال٣ٗاٍع

ت الخىمُت نىضو١  ًغ٦ؼ خحن في والاؾتراجُجُت الؿ٨ىُت الحلى٫  ٖلى للتر٦حز ؤلاؾ٩ان لىػاعةالٟغنت   ال٣ٗاٍع

لُت الحلى٫  ٖلى  .الخمٍى

 ت الخىمُت نىضو١  مباصعة  .الجضًضة ال٣غوى بغامج مً ٢لُل ٖضص ج٣ضًم بلى ال٣ٗاٍع

 ت اإلاٟاوياث ت الخىمُت ونىضو١  والهىاٖت الخجاعة ووػاعة الؿٗىصي الٗغبي الى٣ض ماؾؿت بحن الجاٍع  ال٣ٗاٍع

ت ٖلى البُ٘ قغوٍلخدؿحن   .الخاَع

 ؤن ؤلاؾ٩ان وػاعة بٖالن ٘  اإلاكاع٦تهظه  حٗىص وؾٝى. اإلاُىعًٍ م٘ بالخٗاون  جىُٟظها ؾِخم ؤلاؾ٩ان مكاَع

٘ ٖلى بالىٟ٘ الخام ٣ُإللاإلاتزاًضة   .اإلامل٨ت في ؤلاؾ٩ان مكاَع

ىعاث الحجم و الا  جدٟحزحؿاٖض الٗىامل اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ال٣ُإ ال٣ٗاعي ٖلى  ٨ث٠ باؾخسضام الخض٣ٞاث اإلاهخاج ؤلا ؾدثماع في ٞو

لُت مً مهاصع صازلُت وزاعحُت بلى ال٣ُإ ال٣ٗاعي. ٦ما ؤن جل٪ الٗىامل ؾٝى ججظب الاؾدثماعاث الخاعحُت والضٖم الح٩ىمي  الخمٍى

ت ٦بحرة ومخ٩املت. وؾٝى  الضولت وماؾؿاثمً زال٫ قغا٦ت خ٣ُ٣ُت بحن اإلامىلحن واإلاُىعًٍ   ًٖ يخجًبٛغى جىُٟظ مكغوٖاث ٣ٖاٍع
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 ه
ً
ت ؤنىال ت جخمحز بمىاٞ٘ احخماُٖت وا٢خهاصًت وبُئُت مخٗضصة حٗؼػ مً ٢ضعة ال٣ُإ ٖلى  ظه اإلاكغوٖاث ال٣ٗاٍع اخخُاحاث  جلبُت٣ٖاٍع

 الؿى١ وجد٤ُ٣ الخىاػن بحن الٗغى والُلب. 

3-6  املخىكؿ والخؤزير الؾلاسي  الشهً أهغمت جفؾُل 

 لی( هٓام الخمى 1 الخمـ وهي: بم٩ىهاجهخُث نضعث ؤهٓمت الغهً ال٣ٗاعي  ،م2112خضر جُىع هام في الؿى١ ال٣ٗاعي زال٫ ٖام 

م 2113. وزال٫ ٖام  ظيیخىٟالىٓام ال( 5( هٓام الغھً ال٣ٗاعي 4 ليیالخمى  جاعی( هٓام ؤلا 3 لی( هٓام مغا٢بت قغ٧اث الخمى 2ال٣ٗاعي 

 ؤنضعث ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي "ؾاما" اللىاثذ الخىُٟظًت التي جىٓم م
ً
، ماعؾت ألاهٓمه الثالزت ألاولى مً ألاهٓمت اإلاظ٧ىعة آهٟا

م بمىذ ؾخت جغازُو 2113. ٦ما بضؤث "ؾاما" مغخلت الخُب٤ُ الٟٗلي زال٫ ٖام ؤلانضاع َىع في  رانحالىٓامان ألاز ؼا٫یال  ىمایب

 
ً
٣ا ل للمماعؾت ٞو  ٖضص اعجٟ٘م 2114 الٗام بنهاًت هخحن ؤٖلىذ ؤه يإلاىٓىمت ال٣ىاهحن الجضًضة، ف لبىى٥ ؾٗىصًت وقغ٧اث جمٍى

ض مً َلباث الترزُو  باإلياٞت عزهت، 37 لخبلٜ اإلامىىخت الترازُو  .ؤلاحغاء ٢ُضبلى اإلاٍؼ

غ ال٣ٗاعي  خى٢٘مً اإلاو    في ٢ُإ الخٍُى
ً
 و٦مُا

ً
ُا  هٖى

ً
الخىاػن بحن الٗغى والُلب  باججاهؤن ًدضر جُب٤ُ ؤهٓمت الغهً ال٣ٗاعي جدىال

 ٖلى جىح اإلاىاٞؿت إلاا مؿخىي ٖلى اإلاؿا٦ً وعٞ٘ 
ً
ً ُُٞه نالح اإلاؿتهل٨حن. وؾٝى حٗمل جل٪ الخُٛحراث ؤًًا ه الؿُىلت لضي اإلاؿدثمٍغ

غ ال٣ٗاعي  غ ؾُىلت ٦بحرة في الؿى١ مً حهت واعجباٍ الخىُٟظ الٟٗا٫ ب خُث ،بلى الخٍُى ل ال٣ٗاعي ٖلى جٞى  الخىحُهٌٗخمض هجاح الخمٍى

جضًغ بالظ٦غ ؤن البدىر التي ؾب٣ذ بٖضاص ونضوع ٢اهىن الغهً ال٣ٗاعي ؤقاعث بلى ؤن ال٣اهىن غ٢ابت املح٨مت مً حهت ؤزغي. الوال

  ًسل٤اإلاٗني ٢ض 
ً
ت ا٣ٗاعي ج٣ضع ٢ُمتهالغهً لل ؾى٢ا ا٫ ؾٗىصي ) 121 ىدىب الؿىٍى ٩ي( زال٫ الٗكغ ؾىىاث  ملُاع 32ملُاع ٍع صوالع ؤمٍغ

ل و في ال٣ُإ ال اإلاتزاًضةحٗمل الؿُىلت  وؾٝىال٣اصمت.  ومً زم اإلاؿاٖضة  ،ال٣غوى الؿ٨ىُت ػٍاصة٣ٗاعي ٖلى الخىؾ٘ في مٓلت الخمٍى

 ؿ٨ً اإلاىاؾب.للمفي جمل٪ اإلاىاَىحن 

ت بهٟت ٖامت   ٝىزال٫ قغاء ألاعاض ي اإلاُىعة ؤو قغاء الىخضاث الؿ٨ىُت ال٣اثمت. وؾ مًًمخض جإزحر ال٣اهىن لخيكُِ الؿى١ ال٣ٗاٍع

ل املحلُت والتي مً اإلاخى٢٘ ؤن ٌؿاٖض جُٟٗل هظا ال٣اهىن ال٨ثحر م ٤ مهاصع الخمٍى ً ٖلى امخال٥ وخضاث ؾ٨ىُت ًٖ ٍَغ ً اإلاكتًر

ل ٧البىى٥  مكاع٦ت خا٫ وفي، الؾُما في ْل يمان خ٣ى٢هم بمىحب هظا ال٣اهىن. ب٣ىةاملجا٫ الاؾدثماعي  هظا جضزل ماؾؿاث الخمٍى

ل ال٣ٗاعي، ؾُمخض جإزحر ال٣اهىن لال٢خهاص ال٨ل  هدُجت لخيكُِ  يفي الخمٍى
ً
اصة بًغاصاث ؤصحاب ال٣ٗاعاث والبىى٥ مٗا مً زال٫ ٍػ

 ٖملُاث البُ٘ آلاحل لل٣ٗاع. 

 ؾى١ اله٩ى٥  ٦بحرةمً حهت ؤزغي، ؾِؿهم ٢اهىن الغهً ال٣ٗاعي في ضخ ؾُىلت 
ً
ل ال٣ٗاعي، ألامغ الظي ؾُُٟض ٦ثحرا في ٢ُإ الخمٍى

ىوٜ بعوؿذ في ؤلاؾالمُت اإلاالُت للخضماث الٗالمي الخمحز مغ٦ؼؤلاؾالمُت، بط حكحر ج٣ضًغاث  ػصًاص الُلب الٗالمي ٖلى ا اإلاخى٢٘ مً ؤهه ٍو

للىمى اإلاًُغص  عثِس يهظه الُٟغة الهاثلت في الُلب بك٩ل  حٗؼي م. و 2117اله٩ى٥ ؤلاؾالمُت بمٗض٫ زالزت ؤيٗاٝ بدلى٫ الٗام 

ُت ؤلاؾالمُت  اًض ٖلى ألاوعا١ اإلاالُت الؿاثلت اإلاىزى٢ت واإلاخىا٣ٞت م٘ ؤخ٩ام ؤلا٢با٫ اإلاتز  هدُجتالظي ٌكهضه ٢ُإ الخضماث اإلاهٞغ

ٗت ؤلاؾالمُت  جهضعها اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ومضًغي الهىاص٤ً وألاٞغاص طوي اإلاالءة اإلاالُت الٗالُت، ٦ما حٗخبر  والتىالكَغ

ً ألاؾاؾُحن في مىخجاث اله٩ى٥.   اإلااؾؿاث الخ٣لُضًت مً اإلاؿدثمٍغ

غ ٣ضع ج٣ٍغ ىام  ٍو ا٫ )ؤي  1.3 بىدىم 2121 -م2111البى٪ ألاهلي الخجاعي حجم الاؾدثماع اإلاخى٢٘ في ٢ُإ ؤلاؾ٩ان زال٫ ألٖا لُىن ٍع جٍغ

للٟغم الٗضًضة املجضًت التي ؾختهُإ للمُىعًٍ  ملُىن وخضة ؾ٨ىُت. وهظا ٌكحر 214ملُاع صوالع( الؾخسضامهم في بوكاء  345ما ٌٗاص٫ 
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ً، ٦ما ٌكحر  ًهيء  وؾٝىالح٩ىمت وال٣ُإ الخام لؿض الٟجىة ما بحن الٗغى والُلب.  ؾخىحههحجم ؤلاهٟا١ الظي  لىبواإلاؿدثمٍغ

ت املجضًت  غ ال٣ٗاعي في ْل الُلب الظي ًدؿإع  فيب٢غاع ٢اهىن الغهً ال٣ٗاعي الٗضًض مً الٟغم الاؾدثماٍع ل والخٍُى وكاٍ الخمٍى

غ ال٣ٗاعي الخام ؾُدُذ ل٣ُإ الخُ ٦مامٗض٫ همىه في ؾى١ ؤلاؾ٩ان.  ت اُٗؾدال  تٟغنالٍى  ووي٘ب ٧اٞت مخُلباث الحُاة الٗهٍغ

خباع. ٧اٞت  في الٖا
ً
 اإلاخٛحراث التي ٢ض جدضر مؿخ٣بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعخفُذون في عل أهغمت الشهً الؾلاسي الجذًذة

البىىن 

ومئظعاث 

املطىسون 

ىن   الؾلاٍس

 املعتهلىىن  الحىىمت املعدثمشون

  ةحضًضؾى١  ٞخذ
ً
 ٧لُا

 ال٣ٗاعي  غهًلل

  والخىع٤ٍ
 

غ  اله٩ى٥ ؾى١  جٍُى

لت ألامض  ٍَى
 

 الضٖمالحهى٫ ٖلى 

 ق٩ل في الح٩ىمي

لوصاج٘ /  ٢غوى ت ٍَى

الخٟاوث  لخجىب ألامض

ل في  الخمٍى
 

ضضخ   الؿُىلت مً مٍؼ

ل بٖاصة زال٫ مً  الخمٍى
 

ذ  خمل٪ب الخهٍغ

 الؿ٨ىُت ال٣ٗاعاث

 ٖلى ال٣ًاء وبالخالي

 الىؾُاء

اصة   مً الٗغىٍػ

 لخلبُت الؿ٨ىُت الىخضاث

 الُلب

 

 اإلاغجٟٗت الؿُىلتؾخاصي 

اٖخماص  لىب الىٓام في

 ؤؾٕغ اإلاؿا٦ً بك٩ل

 

ت الٟئت  45-31مً  الٗمٍغ

 ٞغنت لضيهاٖاما ؾ٩ُىن 

 ٖلى للحهى٫  ؤًٞل

ل  جمٍى

 

ض عواجبها  الٟئت التي جٍؼ

ا٫ 251111ًٖ   ٍع

 ٖلى ٢اصعة ج٩ىن  ؾٗىصي

ج٩لٟت اإلاؿا٦ً  جدمل

 ؾبُل ٖلى) الٟازغة

ى (ٟللال اإلاثا٫

 ؤًٞل ؾُاؾاث نُاٚت

غ لخىُٓم  ال٣ُإ وجٍُى

 

غ   الخىُٓمُت آلالُاثجٍُى

جُا والخىُٟظًت  جضٍع

في  لخىا٦ب مثُالتها

 اإلاخ٣ضمت ألاؾىا١

 

 مً الح٩ىمت نحجم٨

 في ؤلاؾغاٝ ٖلى ال٣ًاء

 ٛحرال الضٖم ٖلى ؤلاهٟا١

ة  الخىػَ٘ وآلُاث ٞٗا٫

ؾیاؾاث ؤًٞل لخىٓیم 

 وجُىیغ ال٣ُإ

 

جخُىع بالخضعیج آلیاث ؾٝى 

جىٓیمیت وجىٟیظیت وؾخ٩ىن 

ممازلت لخل٪ اإلاؿخسضمت في 

 ألاؾىا١ اإلاخ٣ضمت

 

 ال٣ٗاعاث ؾى١  ويىح

ضبٖالن و   البُاهاث مً اإلاٍؼ

 تالٗام ٍتال٣ٗاع 

 

بك٩ل  ألامىا٫ جسهُو

 ٢ضع ؤ٢ص ى جد٤ُ٣و  ٞٗا٫

 ٖلى الٗاثضاث مً

 الاؾدثماعاث

 

 كغ٧اثب ٢اثمتي٘ و 

ل ؾٝى  ال٣ٗاعي  الخمٍى

٢ضع مً  ؤًٞل ًمًً

 وؤلاٞهاح الكٟاُٞت

 

تْهىع َغ١   اؾدثماٍع

 ق٩ل في جٓهغ حضًضة

ي ال٣ٗاع  الغهً ؾىضاث

ؾى١ اإلاٗلىماث في 

ال٣ٗاعاث خیث ؾیخم 

ضاإلا  الكٟاُٞت مً ٍؼ

 والخىز٤ُ

 

 ؤلا٢غاى قغوٍ غاعيج

 محزاثم جىخُض الجضًضة

ملُت ٣ٗاعال  البىاء ٖو

 

 للمُىعًٍ الؿماح

الؼمىُت  جضاو٫ بدىُٓم ال

 ءىاللب

 

 والؿُىلت الخٗاون  ٧لما ػاص

 ٧لما البىى٥ حاهب مً

ج٣لُل  اإلاُىعًٍاؾخُإ 

  ػمً صوعة البىاء.
 

مخُلباث ؾى١ جًمً 

ؤلا٢غاى الجضیضة وحىص مٗایحر 

 لخهاثو

ملیت الدكییض  ال٣ٗاعاث ٖو
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 الخؤزش املحخمل ألهغمت الشهً الؾلاسي الجذًذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخؤزير

 املحخمل

ظُىلت مشجفؾت
  

ظىف ًىىن 

للملشطين خم 
سجىؼ كاهىوي في 
خاٌ العجض ؽً 

 العذاد

ؼفافُت وجىزُم 

 أفظل

ض  ظِخم حؾٍض

الصىىن 
والعىذاث 

ت  الؾلاٍس

جضاًذ ؽذد 

املؽاسهين مما 
ًظُف ؽملا 

 للعىق 

إلاكشاض ظُىىن 

مظمىها بالؾلاس 
 بذال مً الشاجب

 الغاحخي اإلاالُت -الؿى١ اإلاهضع : بصاعة ابدار 
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7 اىشرنة غٍو ٍُوذج 

في ٧ل مكغوٕ  ضخمتمالُت  مبالٜحؿدثمغ الكغ٦ت  لظا،همى ؤنى٫ وؤعباح الكغ٦ت.  مًاٖٟتجدبنى الكغ٦ت همىطج ٖمل مغن ٌؿتهضٝ 

 ِ
ّ
م٨  ً الكغ٦ت مً جد٤ُ٣ ؤٖلى مٗض٫ لل٣ُمت اإلاًاٞت. و ٌؿخىفي الجضوي الٟىُت والا٢خهاصًت ٍو

ً
، جغ٦ؼ الكغ٦ت ٖلى الٛاًت لهظه جد٣ُ٣ا

غ ٞيها ٢ضعاث قغاثُت ٖالُتاإلاألاعاض ي ٚحر  قغاء ت ال٨بري التي جخٞى وجد٤ُ٣ ٢ُمت مًاٞت با٦خما٫ ٧ل مغخلت  ،ُىعة في اإلاغا٦ؼ الحًٍغ

غ بٗضة مغاخل  غ. وجمغ ٖملُاث الخٍُى  مً مغاخل الخٍُى
ً
٣ا ا مٞت في ٧ل مغخلت ٦ًااإلا٣ُمت ال مًاٖٟتً ًمهخاجي ص٤ُ٢ ًبه٩ُل ل ٞو

 ًلي: 

ش  املىخج املذخالث مشخلت الخطٍى

حر 3  ت.٣اهىهُؤؾـ ازخُاع ألاعى والخد٤٣ مً بحغاءاث اإلال٨ُت ال — ألاعى جٞى

 قغاء ألاعى. —

 ؾدثماع في ألاعى.الا  —

 .حضوي  صعاؾت م٘م٣ترح اؾدثماع ألاعى  —

ؤنل ًخمحز بمل٨ُت ٢اهىهُت وبم٩اهُت 

 م٣ترححُضة للخُىٍغ مً زال٫ 

 ٍتؾدثماع الا  الجضوي 

 جىُٓم اإلاكغوٕ. — لمكغوٕلخسُُِ ال 1

 ؾتراجُجُت وبحغاءاث جىُٟظ اإلاكغوٕ .ا وي٘ —

 ؾتراجُجُت وبحغاءاث بصاعة اإلاكغوٕ.ا وي٘ —

 جسهُو اإلاىاعص. —

  مخ٩امله٩ُل مكغوٕ 
ً
قامال

 .ٞاٖلتإلاىاعص وزُت ٖمل ا جسهُو

غ اإلاى٢٘ 1  الخهمُم والخسُُِ. — جٍُى

 الالػمت.الحهى٫ ٖلى الترازُو  —

 اإلاى٢٘. وجيؿ٤ُبػالت اإلاىاو٘  —

 ؤٖما٫ الحٟغ والغصم. —

 جسُُِ ألاعى. —

 ٢ُ٘ ؤعاض ي قبه مُىعة

ت 3 َُ غ البيُت الخدخ  .اثاإلاىاص والخ٣ىُ — جٍُى

 اإلاكاة. اثغ معن٠ الُغ١ وم —

 ؤٖما٫ الدصجحر. —

 بٖضاص قب٩اث الخضماث املخخلٟت. —

 ٢ُ٘ ؤعاض ي مُىعة بال٩امل

غ البيُت الٟى٢ُت 2  الخهمُم. — جٍُى

 زُت ؤلاوكاء. —

 .اثاإلاىاص والخ٣ىُ —

ُا٫ املحخملت. —  الازخباع ومٗالجت ألٖا

 وخضة ؾ٨ىُت قبه حاهؼة

 حك٨ُل وحُُٛت مغا٤ٞ الؿ٨ً وؤلا٢امت. — الدكُُب والض٩ًىع  2

 ؤٖما٫ الؿحرامُ٪ واإلا٩ُاه٩ُا وال٨هغباء. —

ما٫ الخكبُت. —  ألٖا

 ؤٖما٫ اللُاؾت والضهان. —

 والخاعحُت.ؤٖما٫ الض٩ًىع الضازلُت  —

ت ؤووخضة ؾ٨ىُت  مىجؼة  ججاٍع

 وحاهؼة لإلًجاع ؤو البُ٘

       زضماث ما بٗض البُ٘  2

 ؤو الخإححر 

 نُاهت مجاهُت إلاضة ٖام. —

 ؤٖىام. 11يمان ٖلى اله٩ُل ؤلاوكاجي جمخض إلاضة  —

جؼوٍض الٗمالء بمسُُاث الىخضاث الؿ٨ىُت التي جىضح ٧اٞت الخجهحزاث للدؿهُل  —

 الهُاهت الضوعٍت والهُاهت الٗالحُت بن صٖذ الًغوعة لظل٪.مً ٖملُاث 

 ال٣ُام بإٖما٫ اإلاسح اإلاُضاوي الضوعي للى٢ىٝ ٖلى مضي عيا الٗمُل. —

ت مًمىهت  وخضة ؾ٨ىُت ؤو ججاٍع

الُت  الجىصة ٖو
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ٟهىىىىا الكىىىىغ٦ت  التىىىىيؾىىىىتراجُجُاث الا  جخٛحىىىىر  لٓىىىىغوٝ الؿىىىىى١ ومدىىىىضصاث ٦ٟىىىىاءة لجْى
ً
٣ىىىىا خُبُىىىى٤ همىىىىىطج الٗمىىىىل مىىىىً مكىىىىغوٕ ألزىىىىغ، وطلىىىى٪ ٞو

ىىت ومالُىىت.الاؾىىدثماع التىىي  ىهىىب حٗخمىىض بىىضوعها ٖلىىى ٖىامىىل احخماُٖىىت وا٢خهىىاصًت وججاٍع ىىؼ مىعاصهىىا مىىً حىىجغ٦ ٍو  زىىال٫ز الكىىغ٦ت ٖلىىى حٍٗؼ

غ وبُىىى٘ ألاعاضىىى ي  وهىىىي؛ لألٖمىىىا٫زىىىالر قىىىغاثذ  غ و جُىىىٍى ىىىت و اإلابىىىاوي الؿىىى٨ى وبُىىى٘جُىىىٍى ًُت والخجاٍع ت للخىىىإححر.  ج٩ىىىٍى مدٟٓىىىت ؤنىىىى٫ اؾىىىدثماٍع

 مىىً عئٍىىت الكىىغ٦ت بىى
ً
ىىت باإلامل٨ىىت مىىً زىىال٫ بْهىىاع ال٣ىىضعة ٖلىىى جبنىىي إواهُال٢ىىا  ملخخلىى٠ مخباًىىىت مىىىا  ن ج٩ىىىن ؤًٞىىل مىىؼوص للحلىىى٫ ال٣ٗاٍع

،٘ غ ألاعاض ي وبوكاء ٖضص مدىضوص مىً اإلاؿىا٦ً، ومىً زى ةنهاٞ اإلاكاَع ٘ بخٍُى  م بُى٘ اإلاؿىا٦ً لألٞىغاص. ج٣ىم في بٌٗ اإلاكاَع
ً
 طلى٪، مىً وبىضال

ً ونىٛاع اإلاُىىعٍحن، ببالكغ٦ت  ج٣ىم ٢ض غالىظي ًىاصي الىى ج ألامىغُى٘ ألاعاضى ي اإلاُىىعة ؤو قىبت اإلاُىىعة للكىغ٧اث واإلاؿىدثمٍغ اإلاكىغوٕ  ُىٍى

ىىىت ألا  بال٩امىىىل  ؤزىىىغ  وباإلاثىىىل،زىىىغي بجاهىىىب اإلاكىىىغوٕ. وجىمُىىىت اؾىىىدثماعاث الكىىىغ٦ت ال٣ٗاٍع
ً
غ الحًىىىغي  مىىىىا  ي جيىىىخا  الكىىىغ٦ت ؤخُاهىىىا الخُىىىٍى

ىىىىت  ىىىىغاى  يىىىىمًالكىىىىامل ومىىىىً زىىىىم جبُىىىى٘ اإلاؿىىىىا٦ً لألٞىىىىغاص وجدىىىىخٟٔ بىىىىبٌٗ ال٣ٗىىىىاعاث الؿىىىى٨ىُت والخجاٍع ت أٚل مدٟٓىىىىت ألانىىىىى٫ الاؾىىىىدثماٍع

، ًم٨ىىىىا جلخىُو اإلاحىىزة الخىاٞؿىُت ل الخىإححر.
ً
تر٦حىز ٖلىىى ب٢امىت املجمٗىىاث الؿى٨ىُت ال٨بحىىرة ال خىىى٫ ؤنهىا جخمدىىع  فىىيصاع ألاع٧ىان  كىىغ٦تزخامىا

غ ألا٣ُٞت والغؤؾُت :الالتي حٗٓم   ٣ُمت اإلاًاٞت زال٫ مغاخل الخٍُى

ش ألافلي  1-7 الخطٍى

ش  الخدخُت البيُت جطٍى

 ٝاؾتهضا ٘ ىبت  اإلاكاَع  بصاعة.٣ٖىص ألاعاض ي مً زال٫  ٖلىؾخدىاط الا  ؤواإلاٚغ

  غ ذ الىٓامُىىىت واإلاٟهىىىلت الض٣ُ٢ىىىت الخهىىىامُمفىىىي طلىىى٪  مؿىىىخسضمحنبٖىىىضاص زُىىىِ الخُىىىٍى ، والحهىىىى٫ ٖلىىىى اإلاىا٣ٞىىىاث والخهىىىاٍع

 الالػمت.

 الخدخُت الغثِؿت. ىقب٩اث البن بوكاء 

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

  و آلا لمُىعًٍ لبُ٘ ألاعاض ي ً ً و ازٍغ  إلاؿتهل٨حن.اإلاؿدثمٍغ

ش الشأس ي  2-7 الخطٍى

 غ وبىىىىىىاء مكىىىىىغوٖاث ٦بىىىىىري جخجىىىىىاوػ فىىىىىي ؤهمُتهىىىىىا الحهىىىىىى٫ ٖلىىىىىى بًىىىىىغاصاث مباقىىىىىغة بلىىىىىى الخىىىىىإزحر بكىىىىى٩ل ٦بحىىىىىر ٖلىىىىىى ال٣ُمىىىىىت فىىىىىي  جُىىىىىٍى

 .هااملجخمٗاث املحُُت ب

 جدىىىىىىٕى ٘ ٘: )ؤ( بىىىىىحن مىىىىىاصاع ألاع٧ىىىىىان  قىىىىىغ٦تال٨بىىىىىري التىىىىىي جُىعهىىىىىا  اإلاكىىىىىاَع ضىىىىىخ الؿىىىىىُىلت  بهىىىىىضٝللبُىىىىى٘ )وخىىىىىضاث ؾىىىىى٨ىُت(  مكىىىىىاَع

ىىت، ومجمٗىىاث ؾىى٨ىُت لإلًجىىاع( والتىىي بمجىىغص ا٦خمىىا٫  اإلاؿىىخسضمت فىىي ج٣لُىىل املخىىاَغ، ؤو )ب( ؤنىىى٫ حكىىُٛلُت )مؿىىاخاث ججاٍع

 دى٫ بلى بصاعة ألامال٥ والخإححر لدكُٛلها والحهى٫ ٖلى ٖىاثض مً الخإححر.خها جهبىا
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8  شجراثٌخٌةاال 

  ٌ 1-8 اظتراجُجُت الخىىؼ باألصى

صاع ألاع٧ىىىىىان ملتزمىىىىت بإهىىىىىضاٞها الاؾىىىىتراجُجُت اإلاخمثلىىىىىت فىىىىىي  جٓىىىىل

غ املجخمٗىىىىىىىىىاث اإلاخ٩املىىىىىىىىىت واإلاؿىىىىىىىىىا٦ً ومغا٦ىىىىىىىىىؼ الدؿىىىىىىىىىى١  جُىىىىىىىىىٍى

مىىىا٫و   مىىىً فىىىي الىمىىىى آلازىىىظةالتىىىي جسىىىضم الُب٣ىىىت الىؾىىىُى  ألٖا

 املجخم٘ الؿٗىصي. 

غ جلىىىىىىىىى٪  وبًٟىىىىىىىىىل التر٦حىىىىىىىىىز ٖلىىىىىىىىىى ٢ىىىىىىىىىضعاجىا الٗالُىىىىىىىىىت ٖلىىىىىىىىىى جُىىىىىىىىىٍى

بىىىىىإصاء  هاجحىىىىىت مىىىىىا٫بإٖ ال٣ُىىىىىام٣ٞىىىىىض جم٨ىىىىىىىا مىىىىىً  ،املجخمٗىىىىىاث

وؾىىىىىىمٗت َُبىىىىىىت فىىىىىىي الؿىىىىىىى١  ٢ىىىىىىىي حكىىىىىىُٛلي ٖىىىىىىالي ومغ٦ىىىىىىؼ مىىىىىىالي 

 الؿٗىصي.

غ املجخمٗىىاث الٗمغاهُىىت ال٨بحىىرة اإلاخ٩املىىت  ؤجىىاح  تٟغنىىىالجُىىٍى

غ  الؾىىىخمغاع ىىىت الثالزىىىت فىىىي مجىىىا٫ الخُىىىٍى همىىىى وكىىىاَاجىا الخجاٍع

غ ؤلاؾىىى٩اوي والخجىىىىاعي  غ ألاعاضىىى ي والخُىىىىٍى ال٣ٗىىىاعي وهىىىي جُىىىىٍى

مىىىىا٫ طاث الهىىىىلت  فىىىىيححر والاؾىىىىدثماع وبصاعة ألامىىىىال٥ والخىىىىإ ألٖا

 باملجا٫ ال٣ٗاعي.

ج ٌ  مٍض  م1112 - ألاصى

 

 

ج  م1132 –ألاصٌى  مٍض

وجدؿىحن الغبدُىت  والخ٣لباثًخمثل هضٞىا في زٌٟ املخاَغ 

ىىىى٤ الاؾىىىىىخمغاع فىىىىىي  ىىىىى٘ مهىىىىىاصع  ؾُاؾىىىىتوؤلاًىىىىغاصاث ٖىىىىىً ٍَغ جىَى

وٗمىل  ؾىٝىالىضزل.  مهىاصعالىضزل وؤلاًىغاصاث مىً مسخلى٠ 

ىىىىىىىىاصةٖلىىىىىىىىى  ىىىىىىىىت مىىىىىىىىً زىىىىىىىىال٫ زٟىىىىىىىىٌ  بًىىىىىىىىغاصاث ٍػ ؤٖمالىىىىىىىىىا الخجاٍع

غ ألاعاضىىىى ي ٦غاٞىىىىىض عثِسىىىىى  خمىىىىاص ٖلىىىىىى وكىىىىىاٍ جُىىىىىٍى وػٍىىىىىاصة  يالٖا

الاؾىىىدثماع فىىىي ألانىىىى٫ اإلاىىىضعة للىىىضزل والاؾىىىخٟاصة مىىىً الٟىىىغم 

ىىىت ؤ٦ثىىىىر يىىىىمً الخُىىىىِ  اإلاخاخىىىت لبىىىىىاء وخىىىىضاث ؾىىىى٨ىُت وججاٍع

ت للكغ٦ت. ٍغ  الخٍُى

ش  ت حجش ًمثل والخجاسي  العىني الخطٍى 2-8 الؽشهت همى ؽملُت في الضاٍو

غ  ًٖ الىاججت الخىمُت ٞغممً  الاؾخٟاصةصاع ألاع٧ان  حؿتهضٝ ىت ؾ٨ىُت ؤنى٫  وبىاء اإلاخ٩املت الٗمغاهُت املجخمٗاثجٍُى  بجىىصة وججاٍع

ىىىاصةبلىىى  الكىىغ٦ت تهىىضٝ ٦مىىىا .البُىى٘ بٛىىغى ٖالُىىت ىىىت بمكىىغوٖاجىا الخىىإححر ؤو للبُىى٘ املخههىىىت الىخىىضاث ٖىىضص ٍػ ٍغ فىىىي  ؾىىىاء ال٣اثمىىت الخٍُى

اى قمـ مكغوٕ ٘ وب٢امت الٗغوؽ قمـ ؤو الٍغ غ مكاَع . وفىي  جمخل٨هىا التىي ألاعاضى ي ؤنى٫  ٖلى ال٣هحر اإلاضي ٖلى حضًضة جٍُى
ً
خالُىا

اداسة ألامالن 

والخؤجير     

2% 

ؿ  مؽاَس

ظىىُت 

ت    وججاٍس

17% 

ش أساض ي  جطٍى

81% 

اداسة ألامالن 

 والخؤجير

 17% 

٘ ؾ٨ىُت  مكاَع

ت   وججاٍع

 13% 

ش أساض ي   جطٍى

70% 
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غ مكىىىغوٕ ألاع٧ىىىان صاع قىىىغ٦تبَىىىاع ؤهىىىضاٞها الاؾىىىتراجُجُت، ٢ىىىضمذ   812مؿىىىاخت ٖلىىىى الىىىضمام بمضًىىىىت" حمىىىان" مكىىىغوٕ باؾىىىم حضًىىىض جُىىىٍى

غ مىىًزىىال٫ مكىىغوٕ حمىىان  مىىً ألاع٧ىىان صاع قىىغ٦ت ؾىىدخم٨ً. مغبىى٘ متىىر ملُىىىن  ىىت جدخُىىت بيُىىت جُىىٍى ىىت  ٖلىىى إلاضًىىىت ٢ٍى  جًىىمالىاحهىىت البدٍغ

ت ؾ٨ىُت مباوي غ حضًضة ٞغم ًٖ البدث فيألاع٧ان  صاع حؿخمغ وؾٝى .ال٣اصمت الؿىىاث زال٫ وؤلاًجاع للبُ٘ وججاٍع  مجخمٗاث لخٍُى

 .اإلامل٨ت مضن ؤ٦بر في مخ٩املتٖمغاهُت 

ٌ  همى  3-8 الخؤجير وؽملُاث للذخل املذسة ألاصى

 بلٛىىذ .الغبدُىىت وجدؿىىحن الىىضزل مىىً ج٣لبىىاث للحىىض اإلاخىؾىىِ اإلاىىضي ٖلىىى الخىىإححر ؤنىىى٫  ٢اٖىىضة جىمُىىتالكىىغ٦ت ههىىب ُٖىيهىىا  ويىىٗذ ل٣ىىض

ىىا٫ ملُىىاع 316 ٌؿىىاوي  مىىا م2115 ٖىىام زىىال٫ ًىىتالخإححر  حٟٓىىتامل ىىت الدؿىىى١  مغا٦ىىؼ ؤ٦بىىر ؤخىىض كىىملحو  ؾىىٗىصي، ٍع ىىاى بمضًىىىت الخجاٍع  الٍغ

ىىىت ؾىى٨ىُت ؤنىىىى٫  بلىىى باإليىىاٞت ىىىاى بمىىضن وججاٍع  مكىىىغوٖاجىامىىً  الاؾىىىخٟاصة الكىىغ٦ت جىانىىىل وؾىىٝى .اإلاىىىىىعة واإلاضًىىىتاإلا٨غمىىىت  وم٨ىىت الٍغ

غ في اإلاخ٩املت ت ؾ٨ىُت ؤنى٫  جٍُى ىاى، قىمـ فىي ؾ٨ني مجم٘ حاهب بلى الٗغوؽ قمـ مكغوٕ في لإلًجاع وججاٍع  بجضًىت والؿىعي الٍغ

ت بممخل٩اث ألانى٫  مدٟٓت لضٖم ت ؤو بؾ٩اهُت جإححًر  .ؾدثماعالكغ٦ت لال  مٗاًحر جلبي ججاٍع

4-8 الؽشهت أؽماٌ همىرج جذؽم أخشي  اظتراجُجُت اظدثماساث 

ت  ٖلىالكغ٦ت  ؤ٢ضمذ غ ال٣ٗاعي، وؾخىانل ؤلاصاعة البدث ًٖ ٞىغم اؾىدثماٍع اؾدثماع اث اؾتراجُجُت ؤزغي في ؤوكُت م٨ملت للخٍُى

ُتؤزغي   في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع.  ؤؾهمها٢ُمت  مً وحٗؼػ ؤن ج٩ىن طاث حضوي ا٢خهاصًت  قٍغ

ل اظتراجُجُت  5-8  مخدفغت جمٍى

ىىى٘ فىىىي الكىىىغ٦ت هجحىىىذ ىىىل مهىىىاصع جىَى  وؾىىىٝى. الؿىىىُىلت مسىىىاَغ وزٟىىىٌؤٖمالهىىىا  همىىىىطج صٖىىىمؤحىىىل  مىىىً الؿىىىضاص ٢ىىىضعاث وجدؿىىىحن الخمٍى

ى٘ ؾىىبلٖىً  البدىث ألاع٧ىىان صاع قىغ٦ت جىانىل ىل  جىَى  جمطىى ي ول٩ىي. ؤٖمالهىىا فىي الاؾىتراجُجُت الخُٛحىىراث صٖىم بٛىىغى ألازىغي مهىىاصع الخمٍى

 ،
ً
ىىاصةالكىىغ٦ت ٖلىىى  حٗمىىل ؾىىٝى٢ىىضما ىىلٖملُىىاث  ٍػ ٘ جمٍى  عؾىىمتها التىىي والاؾىىتراجُجُت جدىاؾىىب بدُىىث للخىىإححر املخههىىت وألانىىى٫  اإلاكىىاَع

٘ ل اؾخد٣ا١ مضصالكغ٦ت ب جخمخ٘ وبالخالي الضزل، مهاصع لخىَى ل وج٩لٟت لل٣غوى حلألا  ٍَى  .ؤ٢ل جمٍى

غهىىا الٗال٢ىىت هىىظه ٖلىىى بالحٟىىاّ الكىىغ٦تجلتىىزم  خُىىث م2117 الٗىىام بلىىى ؤلاؾىىالمُت الهىى٩ى٥ بؿىىى١  ألاع٧ىىان صاع قىىغ٦ت ٖال٢ىىت حٗىىىص  وجٍُى

 ب
ً
فىي اهتهىاج  لالؾىخمغاع وحؿىعى مٗخىض٫ مضًىهُىت بمؿىخىي . وجخمحىز قىغ٦ت صاع ألاع٧ىان اإلاخاخىت املحلُىت الهى٩ى٥ ؤؾىا١ م٘ الخٗاملمؿخ٣بال

ل  زُِ اث وجدؿحن مخدٟٓتجمٍى ل مؿخٍى   .الحالُت الخمٍى

  ألاع٧ان صاع جخمخ٘
ً
 بالحٟاّ ؤلاصاعة وجلتزم .AA3/P1ٖىض مؿخىي  عام و٧الت بخهي٠ُجدٓى  ٦ما BA3 مؿخىي  ٖىض مىصًؼ بخهي٠ُ خالُا

  .ؤوؾ٘ آٞا١ هدى ألاصاء لضٞ٘ الالػمت الخُىاث ٧اٞت وجخسظ الاثخماوي الخهي٠ُ و٧االث م٘ َُبت ٖال٢اث ٖلى
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9 ثطوًر اىػلارات اىصهٌِة واىجخارًة  

ش مجاٌاللطاؼ الخاص في  ؼشواث أهبر أخذألاسوان،  داس   1-9 في اململىت  وإلاوؽاءاث الؾلاسي  الخطٍى

غ ألاع٧ان صاع قغ٦ت حٗض غ الخام في مجا٫ ال٣ُإ قغ٧اث ؤ٦بر ؤخض ال٣ٗاعي  للخٍُى  الٗغبُت اإلامل٨ت فيوؤلاوكاءاث  ال٣ٗاعي  الخٍُى

اصة الكغ٦ت وجىٟغص. الؿٗىصًت غ الاؾدثماعفي مجا٫  بالٍغ بما في طل٪  ال٣ُاٖاث، حمُ٘ فيال٣ٗاعي في اإلامل٨ت  والخمىبل والخٍُى

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

 الخجؼثت 
ً
٘ ًٖ ًٞال غ مكاَع  .اإلاكتر٦ت الخٍُى

2-9 جمان مؽشوؼ 

 
 ؾاخل ٖلى اإلاٛمىعةقبه  ألاعاض ي مً مغب٘ متر ملُىن  8.2مؿاخت اإلاكغوٕ  وجبلٜ. جاعوث زلُج ٢بالت الكغ٢ُت اإلاى٣ُت في اإلاكغوٕ ٣ً٘

 خم اؾخهالخها ؾِ والتيالٗغبي  الخلُج
ً
٣ا شاإلاال٥  م٘ اإلابرمت لالجٟا٢ُت ٞو  هظه وبمىحب م(.22/4/2114) اإلاىا٤ٞهى، 22/6/1435 بخاٍع

غ مضًغ صوع  ألاع٧ان صاع قغ٦ت جلٗب الاجٟا٢ُت  .ألاعى مً% 18 وؿبتها خهت ٖلى وجدهل للمكغوٕ الخٍُى

  اإلاكغوٕ ًًم 
ً
 متر 2511931 و الؿ٨ني لالؾخسضام مغب٘ متر 313851771 مىهزهو  الاؾخسضاماث مخٗضص مخ٩امل ملجخم٘ مسُُا

 مجم٘ إلوكاء مغب٘ متر 6561871 بلى باإلياٞت(وؾ٨ني ججاعي ) املخخلُت لالؾخسضاماث مغب٘ متر 1441411و الٟىضقي لالؾخسضام مغب٘

حرها والخٗلُمُت والُبُت إلا٨خبُت ا لالؾخسضاماث مغب٘ متر 6661331 و ججاعي   .ٚو

  ٗامما ٢بل ألاولى للمسُِ ال، اؾخ٨ملذ صاع ألاع٧ان مغخلت الخهمُم م 2115ٖام  زال٫
ً
٣ا غ  ؾتراجُجُتال إلاكغوٕ حمان ٞو الخٍُى

ما١ . ٦ما اؾخ٨ملذ صعاؾاث GRMC قغ٦ت بها ذال٣اثمت ٖلى صعاؾاث الجضوي الا٢خهاصًت والؿى٢ُت التي ٢ام تألٖا التي و  البدٍغ
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 ألامغمتر ٣ِٞ،  111 ٗم٤اإلااء ب جدذ مؿخىي  ج٣٘%( 73ن ٚالبُت مؿاخت ألاعى )ؤ جبحنحاطبُت اإلاكغوٕ خُث  مضيؤقاعث بلى 

غ البيُت الخدخُت للمكغوٕ. و٢ض حغث مىا٢كاث مؿخًُٟت م٘ ال  جهاثالظي ًم٨ً صاع ألاع٧ان مً ج٣لُو الخ٩ال٠ُ وحعجُل جٍُى

ت بما ٞيها وػاعة الكئىن البلضًت وال٣غوٍت وؤماهت الضمام للخٍٗغ٠ باإلاكغوٕ بك٩ل ؤًٞل والاؾخمإ لىحهاث هٓغهم ٗىُاإلا

 قاصاتهم.وبع 

اض ؼمغ مؽشوؼ  3-9 الٍش
 

اى، قمـ مكغوٕ ألاع٧ان صاع قغ٦ت جُىع  غ مكغوٖاث ؤ٦بر وؤخض للكغ٦ت اإلاخ٩املت املجخمٗاث مكغوٖاث زاوي الٍغ  في الؿ٨ني الخٍُى

ُت  في وطل٪ ،ملُىن متر مغب٘ 5بمؿاخت بحمالُت ٢ضعها  الحجم خُث مً اإلامل٨ت اى الٗانمت ٚغب قما٫حي الضٖع ؿتهضٝ. الٍغ  َو

دت اإلاكغوٕ ى١  اإلاخىؾِ الضزل قٍغ خمخ٘ اإلاخىؾِ، ٞو  اإلاكغوٕ ًمىذ الظي ألاعى مؿخىي  اعجٟإ اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى منهاٖضًضة  بمؼاًا ٍو

ايُت اليكاَاث ملخخل٠ املخههت واإلاؿاخاث الخًغاء واإلاؿُداث الٟؿُدت والؿاخاث خىُٟت واصي ٖلى ؾاخغة بَاللت  الٍغ

  .ألازغي  الٗامت لخضماثا ومغا٤ٞ والث٣اُٞت والاحخماُٖت

اى إلا الٗامخُِ امل ٖخماصال  اإلاٗىُتاث جهاإلاىا٢كاث م٘ ال خ٣٣ذ  كغوٕ قمـ الٍغ
ً
، خُث خهل امل ج٣ضما

ً
ا الٗام  خُِملحْى

اى في صٌؿمبر  صٖمللمكغوٕ ٖلى  غ مضًىت الٍغ ْلذ بٌٗ ألامىع الٗال٣ت بسهىم بٌٗ  بال ؤهه م.2115الهُئت الٗلُا لخٍُى

غ  .م ٢2115ُض الخٟاوى في نهاًت ٖام  ٢ىاٖض الخٍُى

غ ال٣ٗاعي  اإلاكتر٥ الخدال٠ خ٤٣ اى اإلاٛل٤ بالخٗاون م٘ صاع البُان للخٍُى غ مكغوٕ مجم٘ قمـ الٍغ  لخٍُى
ً
ا  ملحْى

ً
ج٣ضما

ما٫ الخهمُم ال هاماصعاؾت الجضوي واؾخسض اؾخ٨ما٫ جمخُث  ،  DWPالتي ؤعؾِذ مىا٢هتها ٖلى قغ٦ت و  خٟهُلي٧إؾاؽ أٖل

ذ التي حاصزاثامل جىنلذو٢ض  هىضؾُت م٣غها صبي. اؾدكاعاثوهي قغ٦ت   مجهمُ ابخ٩اع بلى م2115 ٖاموػاعة ؤلاؾ٩ان زال٫  م٘ ؤحٍغ

ت"ال ٖلُه ؤَل٤مبضجي  اى.  ٣ٍغ ٣ُت ا٢خهاصًت حضوي  صعاؾتصاع ألاع٧ان  قغ٦ت وؤحغثالؿ٨ىُت" صازل قمـ الٍغ هخاثج  ٖلى بىاءً  وحؿٍى

ج حٗضًل جم الضعاؾت جل٪ هخاثج ٖلى وبىاءً . ؤلاؾ٩ان وػاعة م٘ حغث التي الاحخماٖاث  لُالثم جهمُمه وبٖاصة اإلاكغوٕ ٖىانغ مٍؼ

 .الجضًض الاؾخسضام
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دت ٌؿتهضٝ مٛل٤ مجم٘ إلوكاءاملخُِ الٗام اإلابضجي  ؤٖما٫ م2115 الٗام في بضؤث ما٫ ٣ٖب  وجإحي. ألاحىبُت الجالُاث قٍغ جل٪ ألٖا

 إلجمامالجهىص  ىانلخوج. للمكغوٕ الٗام املخُِ حٗضًلٖلى بزغها  جمفي مغخلت ما ٢بل الخهمُم اإلابضجي ج٣ضًم الٗضًض مً البضاثل 

اى لكمـ الحًغي  اإلاغ٦ؼ" ٖلى مىهبا الاهخمام ٧ان م2115الٗام  زال٫و  .الجؼء هظا لبىاء والخجهحز الخهمُم ٖملُت  ٌٗض الظي" الٍغ

اى ) زُِاإلاغ٦ؼ الحًغي مً  ِؿخُٟضؾ خُث اإلامل٨ت، لٗانمت الٛغبُت الكمالُت البىابت غ مضًىت الٍغ ( ADAالهُئت الٗلُا لخٍُى

ت مغا٦ؼ إل٢امت ض مً ال م2115 الٗام زال٫قغ٦ت صاع ألاع٧ان  اؾخُاٖذ. اإلاضًىت ؤَغاٝ ٖلى بضًلت خًٍغ غبصزا٫ اإلاٍؼ  خٍُى

اى قمـ مكغوٕمً  الجؼء هظا ٖلى ؾتراجُجيالا  ٣ُت ا٢خهاصًت حضوي  صعاؾت وبحغاء الٍغ غ اججاهاث لخدضًض وحؿٍى  ٦ما. الخٍُى

ض بصزا٫ ٖلى الكغ٦ت ٖملذ اًت الًُاٞت لضوع لخجاعة الخجؼثت وؤزغي  ؤبيُت لًُم الجؼء هظا جهمُم ٖلى الخٗضًالث مً اإلاٍؼ  والٖغ

ت الؿ٨ىُت الاؾخسضاماثطاث  واإلاؿاخاث الصحُت وببضاعي.  بٖالمي ومغ٦ؼ ؤ٣ًىوي وبغج ماجمغاث مغ٦ؼاملخخلُت باإلياٞت بلى  والخجاٍع

ً الخجاعي  اإلاغ٦ؼ مؿخإحغي  م٘ اإلاٟاوياث وججغي   ٖلى اإلاضي البُٗض. اإلاكغوٕ حضوي  مً للخإ٦ض واإلاؿدثمٍغ

ت ؤٖما٫ ؤهجؼث التي الخدخُت البيُت ؤٖما٫ وقملذ. %47بلٛذ وؿبت بهجاػاث البيُت الخدخُت  غ الدؿٍى  اإلاكغوٕ ومضزل واحهت وجٍُى

ت الؿ٨ىُت اإلاى٣ُخحن بحن ما ًغبِ الىاصي ٖبر ًمغ حؿغوبوكاء  ما٫  وفي. والخجاٍع  ع٢م) ٦هغباثِخحن مدُخحن بوكاء جمبَاع طاث ألٖا

 لكب٨ت ٞىلذ ٦ُلى 132 حهض ٦هغباثُت ٧ابالث جمضًض بلى باإلياٞت. لل٨هغباء الؿٗىصًت للكغ٦ت وحؿلُمهما وازخباعهما( 8117 و 8115

ىُت اإلاُاه قغ٦ت جؼوٍض جم ٣ٞض اإلاُاه، مغا٤ٞبسهىم  ؤما. الٗالي الًِٛ لى اإلاُاه، مً اإلاكغوٕ بمخُلباث اإلاخٗل٣ت باإلاٗلىماث الَى  ٖو

  .م2111مىظ ٖام  للمى٣ُت الغثِس ي الاؾتراجُجي الخؼان وبىاء اإلاُاه قب٨ت بخمضًض اإلاُاه قغ٦ت بضؤث بزغها

اى بلى  مكغوٕ ؤعى مً مغب٘ متر ملُىن  118 بُ٘ م2113و م2112 ٖامي زال٫ الؿٗىصًت للهىاٖاث ألاؾاؾُت  الكغ٦تقمـ الٍغ

ُٞما ًلي و خضر جُىع ملحّى في وجحرة البىاء.  م2115وزال٫ ٖام  م2114 زال٫ البىاء ؤٖما٫ في الباًَ مُىعو قٕغ و٢ض. (ؾاب٪)

 جٟانُل اإلاكغوٕ باألع٢ام: 

اض *  مؽشوؼ ؼمغ الٍش

 الشكم البُان

 ملُىن متر مغب٘  312 اإلاكغوٕ فياإلاؿاخت ؤلاحمالُت اإلاخب٣ُت 

 وخضة )ق٤٣(131574  وخضاث ؾ٨ىُت مسههت للخإححر 

 وخضة )ٞلل( 21551 وخضاث ؾ٨ىُت مسههت للبُ٘ 

ت للبُ٘   ؤل٠ متر مغب٘ 4891111 مؿاخت ؤعى ججاٍع

 %47 وؿبت ا٦خما٫ البيُت الخدخُت **

  ألاع٢ام* 
ً
٣ا غ لخُت ٞو  ألاعى ج٩لٟت حكمل ال**  الحالُت الخٍُى



    
 

ش مجلغ إلاداسة للؾام املالي املىخهي في   76 مً 31 نٟدت                                                                                                م13/31/1132جلٍش

 

4-9 مؽشوؼ ؼمغ الؾشوط 
 

٘ امل قىمـ الٗىىغوؽ هىى ٣ىى٘ فىي م٩ىىان اؾىتراجُجي فىىي مضًىىت حىىضة  ،الخسُىُِ لكىىغ٦ت صاع ألاع٧ىان اإلا٨خملىىتاث الؿى٨ىُت جخمٗىىزالىىث مكىاَع ٍو

  متر ٦ُلى 12 بٗض ٖلى
ً
با ٖلىى اإلاُىىعة  يؤلاحمالُىت خىىالي زالزىت مالًىحن متىر مغبى٘ مىً ألاعاضى  اإلاكغوٕ ت. جبلٜ مؿاخاإلاضًىت وؾِ قغقيج٣ٍغ

ت الُغ١  ؤهم ؤخض ،امخضاص قإع ٞلؿُحن ت الخجاٍع ٤ ٞغعي بُىى٫ حضة مضًىت في الحٍُى ٤ ٞلؿُحن مً زال٫ ٍَغ . جم عبِ اإلاكغوٕ بٍُغ

ىىغى  4 ًىىم زمؿىىت مؿىىاعاث، زالزىىت عثِؿىىت ومؿىىاعان للخضمىىت، وجىىم حكىى ٦52ُلىىىمتراث ٖو  ٍو
ً
  لُٛمتىىرا

ً
ىى٤ ٞٗلُىىا م. او٨ٗىىـ 2111ٖىىام  الٍُغ

ت همىى اإلاى٣ُىت ٧عبِ اإلاكغوٕ بكإع  ىاصة ٦بحىرة  ؤخىضر وبالخىاليإلاضًىىت حىضة،  يجىؾىع امخىضاصٞلؿُحن بك٩ل بًجابي ٖلى ؾٖغ ال٣ُمىت  فىيٍػ

ىىى٘ مٗامىىىل البىىىاء للمكىىىغوٕ بيؿىىىبت  ؤن بلىىى باإليىىىاٞت ،الؿىىى٢ُت ألعى اإلاكىىىغوٕ ىىىاصة% ؤؾىىىهم فىىي 111ٞع مى٣ُىىىت  فىىىيالُلىىىب ٖلىىى ال٣ٗىىىاعاث  ٍػ

 اإلاكغوٕ. 

 مبُٗىىىىىاث ػاصثم 2114الٗىىىىىام  وزىىىىىال٫ ،عاضىىىىى ي ؾىىىىى٨ىُت مُىىىىىىعة باإلاكىىىىىغوٕؤبُىىىىى٘ ٢ُىىىىى٘ ب٢امىىىىىذ الكىىىىىغ٦ت  ،م2113 وم 2112ٖىىىىىىام زىىىىىال٫ ألا 

قىىغ٦ت صاع  وانىىلذ م2115ٖىىام  وفىىي. الىؾىىُاء وبٗىىٌ اإلاُىىىعًٍ لهىىٛاعمتىىر مغبىى٘  3381418 هدىىى بُىى٘خُىىث  باإلاكىىغوٕ اإلاُىىىعةألاعاضىى ي 

غ إلاكغوٕ ؤلاياُٞت اإلاىخجاثألاع٧ان جسُُِ وجهمُم  ُما ًلي جٟانُل اإلاكغوٕ باألع٢ام: .الٗغوؽ قمـ جٍُى  ٞو

 مؽشوؼ ؼمغ الؾشوط * 

 الغ٢م البُان

 متر مغب٘  ؤل٠ 938 اإلاؿاخت ؤلاحمالُت الهاُٞت اإلاخب٣ُت باإلاكغوٕ

 متر مغب٘ ؤل٠ 773 مؿاخت ؾ٨ىُت مسههت للبُ٘

 )ق٤٣/ٞلل/جاون هاوؽ( وخضة 251733 وخضاث ؾ٨ىُت مسههت للخإححر

ت مسههت   ؤل٠ متر مغب٘ 191 للخإححرمؿاخت ججاٍع

 %111 وؿبت ا٦خما٫ البيُت الخدخُت 

  ألاع٢ام* 
ً
٣ا ت للخُت ٞو ٍغ  الحالُت الخٍُى
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5-9 ؽشوؼ الخالٌم 

 

٤ ألامحر ؾلُان في هُا١ الحغم وؤخض ؤهم الُغ١ املحىعٍت في اإلاضًىت اإلاىىعة، ،٣ً٘ مكغوٕ الخال٫ حىىب ٚغب اإلاضًىت اإلاىىعة ٖلى ٍَغ

ملُىن  212حمالُت خىالي ؤلا اإلاكغوٕ  مؿاخت جبلًٜ مسجض ٢باء. ٦ٖم  8 خىالي٦ما ًبٗض  ،٦م 9ًبٗض ٖىه هدى  الظيالىبىي الكٍغ٠ 

غ ٧امل املخُِ حغي  خُثمتر مغب٘  منها  ٖضصُٞال باإلاكغوٕ وبُ٘  499الكغ٦ت مً بىاء  اهتهذ. ةوج٣ؿُمه بلى ٢ُ٘ ؤعاض ى مُىع  جٍُى

متر مغب٘ مً ألاعاض ي  111182 مؿاخخه ماالكغ٦ت  باٖذ م2114 ٖام زال٫. و ةمً ألاعاض ي اإلاُىع  ةمؿاخاث ٦بحر  بُ٘بلى  باإلياٞت

ًاإلاُىعة بلى  ُٞما ًلي و  .الخال٫بلى مكغوٕ  إلياٞخه٣ٖاعي  مىخجٖلى جسُُِ وجهمُم  ألاع٧ان صاع ٖملذ م2115 ٖام وفيؤٞغاص.  مكتًر

 جٟانُل اإلاكغوٕ باألع٢ام:

 مؽشوؼ الخالٌ *

 الغ٢م البُان

 متر مغب٘  4381824 في اإلاكغوٕ اإلاؿاخت ؤلاحمالُت الهاُٞت اإلاخب٣ُت

 ؤل٠ متر مغب٘ 439 مؿاخت ألاعاض ي الؿ٨ىُت املخُِ بُٗها

 ُٞال 499 باإلاكغوٕ اإلابيُتالٟلل  ٖضص

 مغب٘ متر ؤل٠ 87 للخإححر املحضصة الؿ٨ىُت اإلاؿاخاث

 ُٞال 279 للخإححر بها املحخٟٔ الٟلل ٖضص

ت مسُِ بىا غاى الخإححرئ مؿاخت بىاء ججاٍع  متر مغب٘ 41411 ها والاخخٟاّ بها أٚل

 %111 وؿبت ا٦خما٫ البيُت الخدخُت 

  ألاع٢ام* 
ً
٣ا ت للخُت ٞو ٍغ  الحالُت الخٍُى
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ش مؽشوؼ  6-9 خضام كصش مىطلت جطٍى

 

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

٪ لخ٩ىن  مىاٞؿت قغ٦ت( 37) بحن مً ألاع٧ان صاع ازخُاع جمباإلهجاػاث، ٣ٞض  خاٞل سجل و ٞىُت زبرة مً  قهغ في وطلم اإلاُىع  الكٍغ

ل ت، زؼام قغ٦ت وجإؾؿذ .2118 ٖام مً ؤبٍغ  حسجُلها وجم حضة مضًىت في الغثِـ م٣غها ل٩ُىن  مدضوصة، مؿئىلُت طاث قغ٦ت ال٣ٗاٍع

ش  4131193919 ع٢م الخجاعي  السجل بمىحب ا٫ ملُىن ( 541) ٢ضعه ما٫ وعؤؽ 2119 ؤ٦خىبغ 14بخاٍع  قغ٦ت ٞيها جمخل٪ ،ؾٗىصي ٍع

غ للخىمُت حضة مذ( 2م2521141145) مؿاختها ألعى ُٖيُت ٦دهت ٢ضمذ%( 49) وؿبت الٗمغاوي والخٍُى ُّ  ملُىن ( 26417) بمبلٜ ٢

ا٫، غ ألاع٧ان صاع لكغ٦ت%( 51وؿبخه ) ما م٣ابل ٍع ا٫ ملُىن ( 27515) ٢ضعها ٢ُمت جمثل ال٣ٗاعي  للخٍُى   صٞٗها جم ٍع
ً
 .ه٣ضا

ت بلى  الكغ٦ت جإؾِـ يهضٝ غال٣ٗاٍع ىٓغ به؛ املحُُت وألاخُاء زؼام ٢هغ مى٣ُت جٍُى غ إلاٗالجت مكغوٕ ؤضخمٖلى ؤهه  بلُه ٍو  وجٍُى

اًت اإلاباصعة هظه خُٓذ و٢ض .حضة مى٣ُت في الٗكىاثُت اإلاىا٤َ مت بٖغ ٟحن الحغمحن زاصم له اإلاٟٛىع  مً ٦ٍغ  بً ٖبضهللا اإلال٪ الكٍغ

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

 : منها هظ٦غ اإلاكغوٕ ؤهضاٝ

 هى،19/13/1431 في 13169 ع٢م الهاصع بال٣غاع وال٣غوٍت البلضًت الكئىن  وػاعة بمىا٣ٞت خٓي للمكغوٕ ٖام مسُِ بٖضاص .1

 ججلذ و٢ض .ف/ث/م/15 ع٢م اإلاٗخمض الخىُٓمي املخُِ ؤحله مً ؤنضع والظي حضة مداٞٓت ؤمحن مٗالي مً اٖخماصه وجم

غ في الٟىُت ألاع٧ان صاع قغ٦ت زبراث  .الٗمغاوي للخمحز م٨ت حاثؼة ٖلى خاػ الظي الٗام املخُِ جٍُى

 .ال٣ٗاعاث مل٨ُاث هٕؼ صحاث٠ حمُ٘ بٖضاص مً الاهتهاء .2

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

 زهاثو جدضًض بهضٝبه م٨خب مخسهو  ٢ام اإلاكغوٕ مى٣ُت ٣ٖاعاث إلاال٥ 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 اإلاكغوٕ ل٩اٞتخخُاحاث ٞىُت صعاؾاث ٖمل مً الاهتهاء .5

 .والاجهاالث والغي  ألامُاع مُاه جهٍغ٠ وقب٩اث الهخي، والهٝغومُاه الكغب  ال٨هغباء

هجؼث ٣ٞض ،ألاولى للمغخلت باليؿبت
ُ
ت ٢غاعاث جىُٟظ مً الاهتهاء جم ٦ما وؤلاػالت؛ والهضم ؤلازالء ؤٖما٫ ؤ  مىا٣ٞاث باهخٓاع وهي الظٖع

  ن٩ى٦ها وبنضاع ٞغػها إل٦ما٫ اإلاٗىُت الجهاث
ً
ً ٖلى لٗغيها جمهُضا  ؤٖما٫ ا٦خملذ ٣ٞض ،الثاهُت للمغخلت باليؿبتؤما  .اإلاؿدثمٍغ

٘ ٘ اإلاؿاحي الٞغ  للمال٥ لإلٖالن اإلاٗىُت الجهاث مىا٣ٞاث باهخٓاع وهي الخثمحن؛ واٖخماص والخثمحن( واإلامخل٩اث لألعاض ي قامل مؿاحي)ٞع

  باإلزالء
ً
 .ؤلاػالت بإٖما٫ للبضء جمهُضا
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ت ؽلى ؼشهت داس ألاسوان في   7-9 م 1132جؤزير العىق الؾلاٍس

ىىىاثاهسٟىىىىاى و احؿىىىىم بالًىىىبابُت  مىىىىار م2115ؾىىىاص الىهىىى٠ الثىىىىاوي مىىىً ٖىىىىام   الىىىىىِٟ ؤؾىىىٗاع فىىىىي الخ٣لبىىىاث بؿىىىىببوطلىىى٪  ،الؿىىىىى١  مٗىٍى

 اإلامل٨ىىىت ؤٖلىىىىذ ،م2115 ٖىىىام ؤوازىىىغ ٟىىىيٞ .والٗىىىالمي ؤلا٢لُمىىىيٖلىىىى الهىىىُٗضًً  والا٢خهىىىاصي الؿُاسىىى ي الاؾىىىخ٣غاع ٖىىىضماؾىىىخمغاع خالىىىت و 

  الؿىىٗىصًت الٗغبُىىت
ً
  عجىىؼا

ً
ىىا٫ ملُىىاع 367 تهىىا بلىىٜحزاهُم فىىي ٢ُاؾىىُا ٦مىىا ؤٖلىىىذ ٖىىً  ،ت ٖلىىى الخىىىاليالثاهُىىطلىى٪ للؿىىىت و  ،(ملُىىاع صوالع 9719) ٍع

با الثلثحن بم٣ضاع الاؾدثماعي  ؤلاهٟا١ زٌٟ  .والُلب الٗغى و٢ًاًااإلاىسًٟت  الىِٟ عاؾٗؤ إلاىاحهت ج٣ٍغ

ىت  ثقىهض ،وفىي اإلا٣ابىل ىضص اإلاغبىى٘ اإلاتىر ؾىٗغ مخىؾىِ)ماقىغاث الؿىىى١ ال٣ٗاٍع   ،(الهى٣ٟاث ٖو
ً
 بضاًىىت مىىظ اؾىخمغ ألازحىرة آلاوهىىت فىي جغاحٗىا

ـ هظا التراح٘ ٖلى و م. 2115 ٖام مً الثاوي الغب٘ جُب٤ُ  طل٪ في بما واإلاخٛحراث الٗىامل مً ٗضصل ال٣ٗاعي  الؿى١  حٗغى اؾخمغاعاو٨ٗ

 ؤصاء ٖلىى الٗىامىل بٗىٌ جلى٪ ؾىٝى ٌؿىخمغ جىإزحرو . واملحاٞٓىاث للمىضن الٗمغاوىي الىُىا١ صازىل بًُىاءال ألاعاضى ي ٖلىى عؾىىم ٞىغى ٢غاع

 .م2116 زال٫ اإلامل٨ت في ال٣ٗاعاث ؾى١ 

غج اؾتراجُجُت ألاع٧ان صاع اٖخمضثاإلاُُٗاث الؿاب٣ت،  بلى ىٓغوبال ٘بخىىاعص  ًخٗل٤ ُٞما م2115 ٖام في مداٞٓت ٍُى  ،ومى٘ طلى٪. اإلاكىاَع

 
ً
 ٦بحرا

ً
ا غ جهامُم املخُُاث الٗامت  في ٣ٞض ٢ُٗذ الكغ٦ت قَى ٘جٍُى اى قمـ إلاكاَع  :الخالي الىدى ٖلى وحمان الٍغ

اض ؼمغ مؽشوؼ •  :الٍش

ُما ًلي  .وؤنبدذ حاهؼة للُغح الخدخُت البيُت مُماجه مً الاهتهاء جم  :ِ الٗام الٟغعيخُامل م٩ىهاثٞو

 ٘اى قمـ مجم  .اإلاٛل٤: ًجغي بٖضاص الخهمُم الابخضاجي الٍغ

 تال ً للُغح خهمُمالو  الخهمُمومىحؼ  الجضوي  صعاؾت: الؿ٨ىُت ٣ٍغ  .الابخضاجي و٦غاؾت َلب الٗغوى حاهٍؼ

  ت واإلاى٣ُت خخلِامل ؾخسضاممى٣ُت الا  .(BUA داث اإلاباوي )ُمؿ جىػَ٘ وبٖاصة جهمُم جدلُل ًخم: الخجاٍع

 اى قمـ مسجض  .الخٟهُلي الخهمُم مغخلتفي : الٍغ

 :البىاءؤٖما٫  في والكغوٕاإلاخى٢٘ للحهى٫ ٖلى اٖخماص املخُُاث  الؼمني الجضو٫ 

  م2116في الغب٘ الغاب٘ مً ٖام  الخسُُِاٖخماص 

 م.2117 بضء ؤٖما٫ ؤلاوكاءاث في الغب٘ ألاو٫ مً ٖام 

 :جمانمؽشوؼ  •

باإليىاٞت بلىى ؤن املخُىِ الٗىام الابخىضاجي  ،٦ما جم الاهتهاء مً الضعاؾت ألاولُت للمسُىِ الٗىام الجضوي، صعاؾتمً  GRMCاهخهى م٨خب 

ُلم  ِ الٗام في مغخلت الترؾُت ٦غاؾتو  اإلاخدغ٦ت الغؾىمٞو ت؛ والتي بُيذ ؤن و٢ض  .الكغوٍ للمسُ ما٫ البدٍغ اهتهذ ؤٖما٫ صعاؾاث ألٖا

 ؾم. 71بلى  متر ؤو ؤ٢ل111% مً مؿاخت اإلاكغوٕ ج٣٘ جدذ مؿخىي اإلااء بٗم٤ 73وؿبت 

٘ماهاث اإلاٗىُىت لألا اٖخماص  ٖملُتحؿحر  ، خُىث جدىغم  لمكىاَع
ً
غاٖخمىاص لٗملُىاث  ؤي ؤن مىً الخإ٦ىض ٖلىى ألاع٧ىان صاع٢ىضما مىً ٢بىل  الخُىٍى

غؾىىىٝى  خخهىىىتاملحهىىىاث الخسُىىىُِ  ىىىتال الُىىىتاإلا ٣اٖىىىضةال ًىىىٞى  والبيُىىىت الخدخُىىىت لبيُىىىتفىىىي ا ٨بحىىىرةال ؾىىىدثماعاثالا  إلصاعة الالػمىىىت واإلاغوهىىىت ٣ٍى

٘ الٟى٢ُت  :البىاءؤٖما٫  في والكغوٕللحهى٫ ٖلى اٖخماص املخُُاث  إلاخى٢٘ا الؼمني الجضو٫ ُٞما ًلي و  .للمكاَع

  م. 2117اٖخماص املخُِ في الغب٘ ألاو٫ مً ٖام 

  م.2117بضء ؤٖما٫ ؤلاوكاءاث في الغب٘ الثاوي مً ٖام 
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11 األٌالك إدارة 

1-11  ؽامت هغشة 

  م2115 ٖىام ٧ىان
ً
 بًىغاصاث بلٛىذ َىاع،طلى٪ ؤلا  وفىياإلاخ٨ىغع.  الىضزل همىى اؾىتراجُجُت جبنىي فىي الكىغ٦ت ؤخغػجىه الىظي الخ٣ىضم ٖلىى قىاهضا

ىا٫  136ٌؿىاوي  مىا م2115 ٖىام نهاًىت فىي اإلاىاحغة ألانىى٫  مىً الىضزل  بصاعة وحٗىض .الكىغ٦ت صزىل بحمىالي مىً%  6بلٛىذ  بيؿىبتملُىىن ٍع

مىىت الخىىضماث وج٣ىىضًم الىاؾىى٘ الىُىىا١ طاث املجخمٗىىاث ُّ ىىاصة الالػمىىت ألاؾاؾىىُت الٗىانىىغبىىحن  مىىًالٗالُىىت  الجىىىصة طاث ال٣ بصاعة  خهىىت لٍؼ

 .باإلامل٨ت اإلاخىامي الؿ٨ىُت املجخمٗاث ؾى١  فيألامال٥ والخإححر 

ٗمىىىىل  جلىىىى٪ حكىىىىهض خُىىىىث الخىىىىضماث، جلىىىى٪ مثىىىىل ج٣ىىىىضًمصٞىىىى٘ وجحىىىىرة الىمىىىىى فىىىىي  ٖلىىىىى الكىىىىغ٧اثالح٩ىمُىىىىت و  ال٣ُاٖىىىىاث ٖلىىىىىاإلاتزاًىىىىض  التر٦حىىىىز َو

  ال٣ُاٖىىىىاث
ً
  َلبىىىىا

ً
 الكىىىىغ٦ت واؾىىىىتراجُجُت ًخٟىىىى٤ألامىىىىغ الىىىىظي  اإلاالثمىىىىت، واإلاىا٢ىىىى٘ الٗالُىىىىت الجىىىىىصة طاث الحضًثىىىىت ال٣ٗىىىىاعاث جىىىىإححرٖلىىىىى  ٖالُىىىىا

غفي  اإلاؿخمغة  .اإلامل٨ت ؤهداء ٧اٞت في٧املت الخسُُِ  الؿ٨ىُت املجمٗاث وبصاعة جٍُى

غ لخ٣ضًم حضًضة بحغاءاث اٖخمضث خُث ،الىمى اإلاؿخمغ باججاه زُىاتهاب٦ما٫  الٗام هظا زال٫ؤلاصاعة  اؾخُاٖذ  ألانى٫، بصاعة ج٣اٍع

  وؤصزلىذ
ً
 بصاعة ٖملُىىاث جِؿىحر بهىضٝ طلى٪ ٧ىىلحىغي  و٢ىض. ألانىى٫  خالىت ومسىىح اإلامخل٩ىاث وحؿىلُم ححرالخىإ ٖملُىىاث إلاغاحٗىت حضًىضة َغ٢ىا

ىىؼ  فىىياله٩ُلىىت الجضًىىضة لىىإلصاعة  ؾىىاهمذ ٣ٞىىض ؤزىىغي، هاخُىىت مىىً .الخىىضماث ٦ٟىىاءة وجدؿىىحن ؤلاهخاحُىىت وػٍىىاصة اإلامخل٩ىىاث وجىىإححر  حىىىصةحٍٗؼ

 جىىىخم بدُىىث اإلاغاٞىى٤، وبصاعة الخىىإححر وبصاعة ال٣ٗىىاعاث بصاعةوهىىىي:  الىىثالر الغثِؿىىُت اإلاهىىامزىىال٫ التر٦حىىىز ٖلىىى  مىىً وطلىى٪ اإلا٣ضمىىت، الخىىضماث

 
ً
٣ا  .مهمت ل٩ل اإلاىاؾبت ألاصاء إلااقغاث ٞو

2-11  والخؤجير ألامالن اداسة ؼهذتها التي ألاخذار أهم 

 م1132 خالٌ الؽشهت أبشمتها التي الشئِعُت الخؤجير اجفاكُاث 31-1-3

 املصُف مجمؿ 31-1-3-3

ىىىاى مضًىىىىت قىىىما٫ ٣ىىىٍ٘و  ٞىىىُال 26 مىىىً املجمىىى٘ ًخىىىإل٠  بال٩امىىىل إلؾىىى٩ان ميؿىىىىبي. الٍغ
ً
بخىىىضي الكىىىغ٧اث الٗاملىىىت فىىىي  ومىىىاػا٫ املجمىىى٘ مىىىاحغا

اى ت بن. مكغوٕ مترو الٍغ   .الكغ٧اث ل٣ُاٖاث الٗالُت الجىصة طاث ال٣ٗاعاث ٖلى الُلب اعجٟإ ٨ٌٗـ ؤزغي  مغة املجم٘ جإححر ؾٖغ

 اللصش مجمؿ 31-1-3-1

  الكىىغ٦ت و٢ٗىىذ
ً
 صواعىىي مىىً و٧ىىانم. 2115 الٗىىام زىىال٫ ٦بىىري  وقىىغ٧اثهامىىت  خ٩ىمُىىت حهىىاث مىى٘ ال٣هىىغ بمجمىى٘ ؤلاًجىىاع ٣ٖىىىص مىىً ٖىىضصا

ً حٗىىىص ال٣ٗىىىص جلىى٪ مىىً ال٨ثحىىر ؤن ؾىىغوعها  38 جىىإححر ال٣ٗىىىص جلىى٪ يىىمذ و٢ىىض. ال٣هىىغ مجمىى٘ فىىي ب٢ىىامتهم جمضًىىض ٢ىىغعوا خىىالُحن إلاؿىىخإحٍغ

 .وخضة حضًضة
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ٌ  اللصش 31-1-3-1  مى

  م2115 ٖام قهض
ً
ىت مى٘ الخىإححر اجٟا٢ُىاث مىً الٗضًىض ؤبغمىذ خُث ،لل٣هغ مى٫  الخإححري  اليكاٍ في جىؾٗا مثىل  الٗالمىاث مىً مجمٖى

ُىم و مالبـ ماجالن وؾاٖاث  متر  651391ما ٌؿاوي 2115وبلٜ بحمالي اإلاؿاخت اإلااحغة في ٖام . صاث ان صؽٖالم حمىلي وهُلُىم بحٞر

 وخضة(. 267مغب٘ )ؤو 

 الخالٌ 31-1-3-3

  بضوعه الخال٫ مجم٘ قهض
ً
 ٞىُالث115 جىإححر جىم ٣ٞىض الح٩ىمُىت، والجهىاث ال٨بىري  الكىغ٧اث ٢ُىإ ٢بىل مىً وخضاجىه ٖلىى الُلىب في جىامُا

سه ختى  .جاٍع

3-11  الؽشهت اداسة جدذ املئجشة املعاخت 

 ال٣ٗىىىاع هىىىٕى خؿىىىب الخىىىإححر مدٟٓىىىت ًبىىىحن الىىىظي الخىىىالي الجىىىضو٫  زىىىال٫ مىىىً اإلامخل٩ىىىاث بصاعة زىىىضماث وهُىىىا١ حجىىىم ٖلىىىى الح٨ىىىم وؿىىىخُُ٘

ُت غ.  وهٖى  .م2115 ٖام بنهاًت مغب٘ متر 7261111 ؤ٦ثر مً الكغ٦ت بصاعة جدذ اإلااحغة ألانى٫ بلٛذ و٢ض الخٍُى

 مياجب ججاسي  ظىني املعاخت املئجشة )باملتر املشبؿ( املؽشوؼ

 م٨خب 65 مٗغى 348 ُٞال 112ق٣ت و 21447 5121514 اللصش مجم٘

 ٌ   مدل ومخجغ و مىٟظ بُ٘ 351  781496 اللصش مى

تأبشاج  ٍض   مٗاعى 6 ق٣ت 276 411472 الؾٍض

   ُٞال 26 61838 مجمؿ املصُف املغلم

   ُٞال 279 871125 الخالٌ

م امللً فهذ  م٨خبي واخض مبنى   11117 مبنى طٍش

    212,232 املعاخت اليلُت

 

4-11 دفغت أصٌى الخؤجيرموصف  

 اللصش مجمؿ 31-3-3
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ضي حيفي  اإلاكغوٕ ٣ً٘. اإلامل٨ت في ألاع٧ان صاع قغ٦ت له زُُذمجم٘ ؾ٨ني مخ٩امل  ؤو٫  ال٣هغ مكغوٕ ٌٗخبر ىاى، بمضًىىت الؿٍى  الٍغ

مخىىىىاػ  الجهىىىىاث٦مىىىىا ًالثىىىىم مخُلبىىىىاث  اإلاخىؾىىىىِ الىىىىضزل طاث ألاؾىىىىغؤؾىىىىلىب خُىىىىاة  ًىاؾىىىىب الىىىىظي الغخىىىىب ومسُُىىىىه الحىىىىضًث بخهىىىىمُمه ٍو

ىىىت والكىىىغ٧اث واإلااؾؿىىىاث الح٩ىمُىىىت غ.  الخجاٍع ىىىٞى ىىىت واإلاى٣ُىىىت الغثِؿىىىُت لح٩ىمُىىىتا الجهىىىاث بلىىىى الىنىىىى٫ املجمىىى٘ ل٣اَىُىىىه محىىىزة  ٍو  الخجاٍع

ت ٤ املحاطي مى٢ٗه بًٟل وطل٪ ؾهىلتٌؿغ و  ب٩ل اإلاغ٦ٍؼ  .ٞهض اإلال٪ لٍُغ

ج ًخ٩ىن  ، 348و ُٞال، 112و ق٣ت، 2447) وخضة آالٝ زالزت مً الخإححري  اإلاٍؼ
ً
  65و مٗغيا

ً
مثل ؛(م٨خبا   ال٣هىغ مجمى٘ ٍو

ً
  همىطحىا

ً
 عاثىضا

 واإلاخجزهىىىاث الحىىىضاث٤ًجمىىى٘  الىىىظي الغخىىىب الحًىىىغي  بخهىىىمُمه ألاؾىىىغ حؿىىىخمخ٘. خُىىىث باإلامل٨ىىىت والكىىىاملت اإلاخ٩املىىىت الؿىىى٨ىُت للمجمٗىىىاث

ىىت واملحىىالث واإلاىىضاعؽ   ًجىىغي  ٦مىىا. الخجاٍع
ً
ىىت واإلا٩اجىىب اإلاىىضاعؽ فىىي ألازىىغي  الاؾىىدثماعاث مىىً ال٨ثحىىر بيىىاٞت خالُىىا ىىض ممىىا الح٩ىمُىىت ؤلاصاٍع   ًٍؼ

 .والٗمل للِٗل ٦بِئت املجم٘ حاطبُت مً

  ال٣هىىىغ مجمىىى٘ قىىىهض م2115 الٗىىىام زىىىال٫
ً
  ب٢بىىىاال

ً
 ؤو الُلبىىىاث مىىىًالٗضًىىىض  ًخل٣ىىىى ًىىىؼا٫ ومىىىا الح٩ىمُىىىت، وال٣ُاٖىىىاث الكىىىغ٧اث مىىىً متزاًىىىضا

ًالحالُت مً  ال٣اثمت جًمو  .الخإححرالخانت ب الاؾخٟؿاعاث ىاى الٗؿى٨غي  اإلاؿدكٟىو  الخاعحُت وػاعة ال٣هغ بمجم٘ اإلاؿخإحٍغ  بالٍغ

ىض١ تز ٞو ٟحن ؾ٨ً) ٧اعلخىن  ٍع ٟحن(. الحماصي مؿدكٟىو  اإلاٟغوقت للك٤٣ بىص٫ وقغ٦ت( اإلاْى   )ؾ٨ً اإلاْى

31-3-1  ٌ  اللصش مــى

غ   واإلاخُىىعة الحضًثت بدلخه مى٫  ال٣هغ ًٞى
ً
ُىه للدؿىى١  م٣هىضا ىغب وحىىىب وؾىِ لؿى٩ان والتٞر ىاى ٚو  جبلىٜبحمالُىت  مؿىاخت ٖلىى الٍغ

2511111 
ً
  مترا

ً
  351 وجًم مغبٗا

ً
  مدال

ً
ا ُهلل وؤما٦ًججاٍع  وعخبىت خضًثىه بِئىت لىؼواعه اإلاىى٫  ٣ًضم. واإلا٣اهي اإلاُاٖمبلى  بياٞت الٗاثلي تٞر

  حٗض
ً
  م٩اها

ً
ُه الاحخماُٖت واليكاَاث للدؿى١  مىاؾبا   .الٗاثلي والتٞر

ُه ومغا٦ؼ واإلاُاٖم اإلاخاحغ جًم ت الٗالماث مً الٗضًض مى٫  بال٣هغ التٞر  بم آهىض وبحىل وبًخىام والحمُط ي ٧ىجىن : مثل الكهحرة الخجاٍع

ُجً بىحـو  وؾىاحل وماطع٦حر ـ ٞو ذ ومىاهجى وه٨ؿذ وبًٟاهؼ لى٦غ ٞىثو  ا٦ؿبٌر  وؾىبىعحـ وهىاٖىمي بًىضج وبلىى ومىا٥ باله٩ىى وؾىٍى

 آهىىض ؾىىاهض ونىىً ب٦ؿىىبرؽ وقىىى و٧ىىىف هىىان و٧ىىى٫  ؾىىا٥ وؾىىبىعحـ بىىى٦ـ و٧اعولُىىىا ولُىىىض٦ـ مىىا٦ـ وبي جىىاٙ وعٍىىض مىىا٦ـ وؾىىُتي ون 

ً.  ؾبىعث  ... وآزٍغ

ىا٫ ضة ججغبخه بخ٣ضًم اإلاى٫  اهخم ،م2115 ٖام َو يهُىتال وكىُتألاو  ٟٗالُىاثال ج٣ىضًم بجاهىب الكىابت، وألاؾىغ للمدؿىى٢حن الٍٟغ التىي  تٞر

اى مضًىت ؤهداء مسخل٠ مً الٗاثالث ججظب ُىت ٞٗالُىاث مىً ؾلؿىلت مىى٫  ال٣هىغ اؾخًىا٦ٝما  .الٍغ  مىً والصىحُت الاحخماُٖىت الخٖى
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ُت الٟم وصحت لإلٖا٢ت الٗالمي والُىم الظ٦ُت الخٛظًت مٗغى ٞٗالُاث بُنها ٨ٗـ. املخضعاث بإيغاع والخٖى   الٟٗالُاث جل٪ اخخًان َو

 
ً
ت الاحخماُٖتاإلاى٫ اإلاؿخمغة ججاه اإلاؿئىلُاث  ؾهاماثمً ب حاهبا ٍى  . والخٖى

ت 31-3-1 ٍض  أبشاج الؾٍض

 

ت ؤبغاج مكغوٕ ٣ً٘ ٍؼ ت حي ٢لب في اإلا٨غمت م٨ت في الٍٗؼ ٍؼ بٗىض ؾلُان، ألامحر قإع ٖلى الٍٗؼ  ٖىً ٣ٞىِ ٦ُلىىمتر 515مؿىاٞت  اإلاكىغوٕ ٍو

 ًخىإل٠ ؾىلُان ألامحىر قىإع ٖلىى جُىل ؤمامُىت ؤبىغاج زىالر منهىا ؤبىغاج ؾىبٗت اإلاكىغوٕ ًٍمو  .منى مكٗغ ًٖ ٦ُلىمتراث وزالر اإلا٩ي الحغم

 12مً  منها ٧ل  
ً
، َاب٣ا

ً
  11 مً منها ٧ل   ًخإل٠ زلُٟت ؤبغاج وؤعبٗت ؾ٨ىُا

ً
  َاب٣ا

ً
 .ؾ٨ىُا

ت ؤبغاج حكٛل ٍؼ   761486 جبلٜ مؿاخت الٍٗؼ
ً
  مترا

ً
  411472 جبلىٜ نىاُٞت ؾى٨ىُت بمؿىاخت قى٣ت 276 وجًىم مغبٗىا

ً
  متىرا

ً
بلىى  باإليىاٞت مغبٗىا

  21135 بحمالُت بمؿاخت مٗاعى ؾخت
ً
  مترا

ً
 .الُبُت هللا ٖبض اإلال٪ إلاضًىت ألابغاججم جإححر  و٢ض. مغبٗا
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 املصُففلل  مجمؿ 31-3-3

 

 آزىغ  اإلاٛلى٤ الؿى٨ني اإلاهى٠ُ مجم٘ ٌٗض
ً
حر فىي ألاع٧ىان صاع قىغ٦ت الؾىدثماعاثهمىطحىا الُىت مخمحىزة ؾى٨ىُت بِئىاث جىٞى  حؿىتهضٝ الجىىصة ٖو

ىاى مضًىىت قىما٫ اإلاهى٠ُ حىي فىي اإلاٛلى٤ الؿى٨ني املجمى٘ هىظا ٣ٍى٘و  .اإلااؾؿاث ٢ُإ خ٩ىىن  الٍغ  مداَىت صوبل٨ىـؾى٨ىُت  ٞىُال 26 مىً ٍو

ب زًغاء بمؿاخاث  .م2114 ٖاممً  ًىهُى في وؿما لكغ٦ت بال٩امل اإلاه٠ُ مجم٘ جإححر جمو٢ض  .مؿبذ بلى باإلياٞت لألَٟا٫ وماٖل

 الخالٌفلل  مجمؿ 31-3-2

٤ ٖلى اإلاىىعة اإلاضًىت ٚغب حىىب الخال٫ مكغوٕ ٣ً٘ ؼ ٖبض بً ؾلُان ألامحر ٍَغ  هىى والىخال٫. الىبىي  الحغم مى٣ُت خضوص وصازل الٍٗؼ

غ مكىىىىىغوٕ ًىىىىىم ألاعى مىىىىىً مغبىىىىى٘ متىىىىىر ملُىىىىىىن  2.2 مؿىىىىىاخت ٖلىىىىىى قىىىىىامل خًىىىىىغي  جُىىىىىٍى  اإلاىىىىىضاعؽ إل٢امىىىىىت مسههىىىىىت وؤعاضىىىىى ي ٞىىىىىُال 499 ٍو

مُىعة وؤعاض ي واإلاخجزهاث واإلاؿاحض  .اإلاكغوٕ ؤعى مً اإلاخب٣ي بالجؼء للبُ٘ ؤزًغ
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دت باليؿىىىىبت اؾىىىىتهضاٞه جىىىىم الٗىىىىضص الىىىىظي وهىىىىى ٞىىىىُال 279 الخىىىىإححر مدٟٓىىىىت جًىىىىم ً لكىىىىٍغ  ٖىىىىام زىىىىال٫الجهىىىىىص  وجغ٦ىىىىؼث. ألاٞىىىىغاص اإلاؿىىىىخإحٍغ

 ًجىىىىىغي  ٦مىىىىا. اإلاىىىىىىعة اإلاضًىىىىىت مى٣ُىىىىىت فىىىىي ؤهمُخىىىىه جىىىىؼصاص والىىىىىظي والكىىىىغ٧اث الح٩ىمُىىىىت الجهىىىىاث ل٣ُىىىىىإ ؤ٦بىىىىر بكىىىى٩ل الخىىىىإححر ٖلىىىىى م2115

ض الصزا٫ الخسُُِ  .الكىإع وجيؿ٤ُ الٗامتاإلاؿاخاث  ٖلى الخدؿِىاث مً مٍؼ
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11 اىلوائً اىٍاىٌة 

1-11 م1132م الى 1133كائمت الذخل للعىىاث املالُت مً  

غجىىىى مغاحٗىىىت ال٣ىىىىاثم اإلاالُىىىت اإلاىخىىىضة ولال  ،للؿىىىىىاث اإلاالُىىىت الخمىىىـ ألازحىىىرةالجىىىضو٫ الخىىىالي ًىضىىىح ٢اثمىىىت الىىىضزل  ًُ َىىىإل ٖلىىىى الخٟانىىىُل 

٣ت بها.  اإلاض٣٢ت وؤلاًًاخاث اإلاٞغ

 البُان

االثا) بآالف   (لٍش
 م1133 م1131 م1131 م1133 م1132

 1,131,231 1,222,121 1,213,328 1,122,121 1,133,132 اًشاداث الؾملُاث

 (3,231,322) (1,321,122) (3,228,122) (3,222,812)  (3,118,332) املبُؾاثجيلفت 

 3,122,131 3,121,212 3,321,123 3,122,122 281,111 مجمل الشبذ

مصاٍسف ألاؽماٌ 

 الشئِعت

(131,813) (122,133) (381,221) (112,122) (338,223) 

صافي دخل العىت 

مً ألاؽماٌ 

 الشئِعُت

212,318 3,132,233 221,122 3,383,312 3,121,332 

ل ف جمٍى  (131,812) (123,182) (131,222) (321,123) (183,813) مصاٍس

 22,222 21,212 31,221 21,822 31,822 إلاًشاداث ألاخشي 

صافي الذخل كبل 

 مخصص الضواة

128,381 282,232 228,221 3,131,222 3,312,112 

مخصص الضواة 

 الخلذًشي 

(2,112) (33,811) (32,218) (12,311) (32,123) 

 223,222 122,322 صافي دخل العىت

 

283,321 288,212 3,182,212 

 3,13 1,21 1,21 1,21 1,11 سبدُت العهم

 

 (م1132 – 1133سظم جىطُحي إلًشاداث الؽشهت وصافي الذخل لألؽىام )
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2-11  م1132م الى 1133للعىىاث املالُت مً  يكائمت املشهض املال 

غجىىىى  ًُ الجىىىضو٫ الخىىىالي ًىضىىىح البىىىىىص الغثِؿىىىت ل٣اثمىىىت اإلاغ٦ىىىؼ اإلاىىىالي للؿىىىىىاث اإلاالُىىىت الخمىىىـ ألازحىىىرة. ولإلَىىىإل ٖلىىىى جٟانىىىُل هىىىظا الجىىىضو٫ 

٣ت بها.  مغاحٗت ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاىخضة اإلاض٣٢ت وؤلاًًاخاث اإلاٞغ

ا٫. 265 البالٛت، ال حكمل خ٣ى١ مل٨ُت ٚحر مؿُُغة مً قغ٧اث جابٗت لضاع ألاع٧ان م2111* مجمٕى خ٣ى١ اإلاؿاهمحن للٗام   ملُىن ٍع

ت ب٣ؿمت بحمالي خ٣ى١ اإلاؿاهمحن ٖلى بحمالي ٖضص الاؾهم ال٣اثمت بنهاًت ٧ل ؾىت مالُت.ً**   خم خؿاب ٢ُمت الؿهم الضٞتًر

 

ملُىىت ىىت ٖو ىىغاى ججاٍع  اٚل
ً
ىىت بؤٞىىةن الكىىغ٦ت جٟصىىح ٖىىً حسىىجُل بٗىىٌ  ،هٓىىغا ن جإزىىظ ؤؾىىماء ممثلىىحن لهىىا ؤو و٦ىىالء ٖنهىىا بٗىىض إنىىىلها ال٣ٗاٍع

ن خهىىلذ ٖلىىى الىىغؤي ال٣ىىاهىوي ؤال بٗىىض بٖلىىيهم مؿىىدىضاث هٓامُىىت جدٟىىٔ خىى٤ الكىىغ٦ت فىىي مل٨ُتهىىا لخلىى٪ الانىىى٫. ولىىم ج٣ىىم الكىىغ٦ت بىىظل٪ 

 بىإن هىظا ؤلاحىغاء مٗمىى٫ بىه فىي ،نها جُٟض وجدٟٔ خ٣ى١ مؿىاهميهاؤالظي ًا٦ض ؾالمت مثل جل٪ اإلاماعؾت و 
ً
بٗىٌ البىىى٥ الؿىٗىصًت  ٖلمىا

ت. يث التي ٢ض جىاحه بٌٗ الهٗىباث لضاملحلُت والكغ٧ا  ٦خابت الٗض٫ ؤو ألؾباب ججاٍع

 

 

 البُان

االث  ()*بآالف الٍش
 م 1133 م 1131 م 1131 م 1133 م1132

 ٌ  ألاصى

 2,333,328 1,221,328 2,122,331 2,228,222 3,123,231 ألاصٌى املخذاولت

 32,212,222 38,121,312 32,111,221 11,231,118 11,822,182 ألاصٌى غير املخذاولت

 81,213 22,223 23,121 23,122 28,332 صافي ألاصٌى الثابخت

 ٌ  13,311,222 13,281,182 13,322,111 12,181,232 12,112,131 مجمىؼ ألاصى

 الالتزاماث

 2,233,181 1,121,222 1,112,823 1,112,211 1,222,281 الخصىم املخذاولت

 1,223,233 1,112,213 2,322,232 2,322,318 3,283,221 الخصىم غير املخذاولت

 8,231,322 2,228,211 2,113,233 8,832,111 2,128,221 مجمىؼ الخصىم

 خلىق امللىُت

 31,811,111 31,811,111 31,811,111 31,811,111 31,811,111 املاٌ سأط

 232,228 832,228 883,233 231,183 228,111 خخُاطى الىغاميالا 

 1,812,123 3,223,223 2,112,212 2,812,311 2,338,121 أسباح مبلاة

 32,111,811 32,133,122 32,221,813 32,222,232 32,212,221 *مجمىؼ خلىق املعاهمين

 مجمىؼ الخصىم و خلىق 

 ملعاهمين

12,112,131 12,181,232 13,322,111 13,281,182 13,311,222 

ت*  *كُمت العهم الذفتًر

 

32,21 32,12 32,21 32,31 33,32 
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 م(1132 –م 1133سظم جىطُحي لخغير اجمالي ألاصٌى لألؽىام )

 

 

ت للعهم لألؽىام )  م (1132 –م 1133سظم جىطُحي لخغير خلىق ملىُت املعاهمين واللُمت الذفتًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا٫. 265 البالٛت، ال حكمل خ٣ى١ مل٨ُت ٚحر مؿُُغة مً قغ٧اث جابٗت لضاع ألاع٧ان م2111* مجمٕى خ٣ى١ اإلاؿاهمحن للٗام   ملُىن ٍع
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3-11 الىخائج الدؽغُلُت 

 م.2115م و 2114 لٗاميالدكُٛلُت  الجضو٫ الخالي اإلا٣اعهت بحن الىخاثج ًىضح

 البُان

االث(  )بآالف الٍش
 وعبت الخغير% ( -الخغير )+ أو  م 1133 م 1132

 %27.64- 8441711- 311561161 212111349 إلاًشاداث 

  %31.19- 5281688- 117561815 112281117 جيلفت إلاًشاداث

 %24.32- 3161123- 112991255 9831232 مجمل الشبذ

 %12.71- 351517- 2791341 2431824 مصاٍسف ألاؽماٌ الشئِعت

ألاؽماٌ صافي الذخل مً 

 الشئِعُت

7391418 111191914 -2811516 -27.51% 

ل ف جمٍى  %21.99- 1181493- 4931294 3841811 مصاٍس

 %77.94- 49.121- 621895 131875 اخشي  اًشاداث

  %37.49- 2211133- 5891515 3681482 الضواة كبل الذخل صافي

  %37.18- 51495- 141821 91325 مخصص الضواة

  %37.51- 2151538- 5741695 3591157 العىىي صافي الذخل 

 سبذ العهم

 

1133 1153 -1121 -37.51%  

 إلاًشاداث 33-1-3

ىىىا٫ ؾىىىٗىصي فىىىي ٖىىىام 21222بلٛىىىذ ؤلاًىىىغاصاث  ىىىا٫ ؾىىىٗىصي م 31156، م٣اعهىىىت بمىىىا ٢ُمخىىىه م 2115ملُىىىىن ٍع م، بيؿىىىبت 2114ٖىىىام  فىىىيلُىىىىن ٍع

ٗىىىص  ٢27164ىضعها  اهسٟىاى بصاعة اإلامخل٩ىىاث اعجٟٗىذ بًىغاصاث ٢ىىض و  .عاضى يمبُٗىاث ألا  اهسٟىىاىؤلاًىىغاصاث باألؾىاؽ بلىى  فىي الاهسٟىاى:. َو

ىىا٫ ؾىٗىصي زىىال٫ ٖىىام  136% لخبلىىٜ  9بمٗىض٫  ىىا٫ ؾىىٗىصي فىي ٖىىام  125م، م٣ابىل مبلىىٜ 2115ملُىىن ٍع ٗىىصم، 2114ملُىىن ٍع  بلىىىطلىى٪  َو

ت املخههت للخإح اى و همى وؿب ؤلاقٛا٫ ب٣ٗاعاث الكغ٦ت الؿ٨ىُت والخجاٍع  .اإلاىىعة اإلاضًىتحر في مى٣ُتي الٍغ

ىىىتفىىىي ْىىىل  م2115فىىىي ٖىىىام  الؿىىى٨ىُت ال٣ٗىىىاعاث بُىىى٘ مىىىً ٖاثىىىضاث ؤي ٖلىىىى الكىىىغ٦تجدهىىىل  لىىىم  ٖىىىام فىىىي بِىمىىىا ،اؾىىىتراجُجُت الكىىىغ٦ت الخإححًر

ىىىا٫ مالًىىىحن 8 الؿىىى٨ىُت ال٣ٗىىىاعاث بُىىى٘ مىىىً ؤلاًىىىغاصاث بلٛىىىذم 2114 بلٛىىىذ بًىىىغاصاث و  .للبُىىى٘ اإلاخاخىىىت اإلاخب٣ُىىىت الىخىىىضاث بُىىى٘ مىىىً جد٣٣ىىىذ ٍع

ىىىا٫ ؾىىىٗىصي زىىىال٫ الٗىىىام  210,2مبُٗىىىاث ألاعاضىىى ي  ىىىا٫ ؾىىىٗىصي فىىىي ٖىىىام  21923م م٣اعهىىىت بمىىىا ٢ُمخىىىه 2115ملُىىىىن ٍع م، ؤي 2114ملُىىىىن ٍع

 الىاخىض اإلاغبى٘ للمتىر البُى٘ ؾىٗغ مخىؾىِ واهسٟىاى بُٗهىا جىم التي ألاعاض ي مؿاخت اهسٟاى بلى ؤؾاؾا طل٪ ٍغح٘:. و ٢29ضعه  باهسٟاى

ت  اإلاى٢٘ بدؿب ٍغ  ٧ان م2115ٖام  زال٫ اإلاباٖت لألعى ؤلاحمالُت اإلاؿاخت وجبلٜ. م2114 ٖام م٘ م٣اعهت اإلاباٖت لألعاض يوالحالت الخٍُى

 .ألاعاض ي مً مغب٘ مترملُىن  3123 بُ٘ جم ٖىضمام 2114 ٖام مً مغب٘ مترملُىن  1119 ٢ضعه باهسٟاى وطل٪ مغب٘ متر ملُىن  3114

% ٖلىىىى ألا٢ىىىل مىىىً ٢ُمىىىت الٗملُىىىت ٦ضٞٗىىىت م٣ضمىىىت ٚحىىىر ٢ابلىىىت 21ألاعاضىىى ي ٖىىىىض جى٢ُىىى٘ ٖملُىىىت البُىىى٘، واؾىىىخالم حٗتىىىٝر الكىىىغ٦ت بىىىةًغاصاث بُىىى٘ 

باؾم اإلاكتري بال  عىلالؾترصاص )ٖغبىن(، في خحن ًخم بزباث باقي ال٣ُمت في خؿاب الظمم اإلاضًىت، ٖلى ؤن ال ًخم ب٦ما٫ بٞغاٙ وحسجُل ألا 

 هتهاء مً ؾضاص ٧امل ٢ُمت البُ٘.بٗض الا 
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 إلاًشاداث جيلفت 33-1-1

ىىا٫ ؾىىٗىصي فىىي ٖىىام  ملُىىىن  11228بلٛىىذ ج٩لٟىىت ؤلاًىىغاصاث   11757% مىىً بحمىىالي ؤلاًىىغاصاث، م٣اعهىىت بىىىما ٢ُمخىىه 55.5م، ؤي بيؿىىبت 2115ٍع

ىىا٫ ؾىىٗىصي لٗىىام  ٗىؼي الاهسٟىىاى الُُٟىى٠ فىىي مٗىىض٫ ج٩لٟىىت ؤلاًىىغاصاث بلىىى % 2.,2م، ؤي بيؿىىبت 2114ملُىىن ٍع مىىً بحمىىالي ؤلاًىىغاصاث، َو

 م.2114م م٣اعهت بٗام 2115زال٫ الٗام  ألاعاض ي مبُٗاثالغبذ ؤلاحمالي الىاجج مً  اعجٟإ

ت واملصشوفاث البُؿ مصشوفاث 33-1-1  الؾامت إلاداٍس

ىىىت الٗامىىت  ىىىا٫ ؾىىٗىصي فىىىي ٖىىام  214بلٛىىذ مهىىغوٞاث البُىىى٘ واإلاهىىغوٞاث ؤلاصاٍع ىىا٫ فىىىي  237م، م٣اعهىىت بمىىىا ٢ُمخىىه 2115ملُىىىن ٍع ملُىىىىن ٍع

ٗىص% . 14 بلٛذ اهسٟاىم بيؿبت 2114 ت والخضماث الغواجب ج٩ال٠ُاهسٟاى  بلىبك٩ل عثِس ي  الاهسٟاى َو  .الاؾدكاٍع

ل مصاٍسف 33-1-3  الخمٍى

ل  ا٫ ؾٗىصي في ٖىام  385بلٜ نافي ج٩ال٠ُ الخمٍى ىا٫ ؾىٗىصي فىي ٖىام  493م، م٣ابىل 2115ملُىن ٍع  اهسٟىاى يؿىبتم، ب2114ملُىىن ٍع

ا٫ ملُىن  118 ٌؿاوي  وبما% 22 بلٛذ  ملُىىن  451 ب٣ُمىت الخ٩لٟىت ٖالُىت الهى٩ى٥ا الاهسٟىاى بلىى هجىاح الكىغ٦ت فىي ؾىضاص ٗىص هىظَ، و ٍع

 .م 2115 ٞبراًغ في صوالع

ف/)الاًشاداث صافي 33-1-2  ألاخشي ( مصاٍس

ىا٫، ملُىىن  14م 2115ٖىام  زىال٫ألازغي  الاًغاصاث نافي بلٜ ىا٫ فىي ٖىام  ملُىىن  63م٣اعهىت بىى  ٍع ٗىىصم. 2114ٍع  حٛحىرطلى٪ الاهسٟىاى بلىى  َو

لىىىالىصاجىى٘  حجىىم م٣ابىىلحجىىم الىصاجىى٘  اهسٟىىاى بؿىىبب ؤلاؾىىالمُت الىصاجىى٘ مىىً اإلا٨دؿىىبت ألاعبىىاح  ٧اهىىذ الىصاجىى٘ وهىىظه ،م2114 ٖىىام فىىي ألٖا

  .4 ن٩ى٥ لؿضاص املخهو الى٣ضي الغنُض يمً

 الذخل صافي 33-1-2

ىا٫ ؾىٗىصي لٗىىام  359بلىٜ نىافي الىىضزل  ىىا٫ ؾىٗىصي  575م، م٣ابىل 2115ملُىىىن ٍع  1133 م، وبلىٜ عبىىذ الؿىهم2114ٖىام  فىىيملُىىن ٍع
ً
ىىاال ٍع

 لٗام 
ً
 لٗام  1153م م٣ابل 2115ؾٗىصًا

ً
 ؾٗىصًا

ً
اال  و م. 2114ٍع

ً
م م٣اعهىت 2115ٌٗىص اهسٟىاى نىافي الىضزل زىال٫ ٖىام  ،إلاا ؾب٤ بحماال

م ٖلىى حكىُٛلي الٛحىر الضزل واهسٟاىمبُٗاث ألاعاض ي  اهسٟاى بلىم 2114بٗام  ٠ البُى٘ ٖملُىاث اهسٟىاى مىً الىٚغ ىت  واإلاهىاٍع ؤلاصاٍع

  الغبذ هىامل واعجٟإ لوج٩ال٠ُ الخمٍى
ً
 .م2114 ٖام م٘ م٣اعهت ؤلاًغاصاث ٖلى وؿبُا

4-11 العُىلت و املىاسد الشأظمالُت 

ىىىىا٫ ؾىىىىٗىصي م٣ابىىىىل 11111م مىىىىا ٌؿىىىىاوي 2115 صٌؿىىىىمبر 31الى٣ضًىىىىت ومىىىىا ٌٗاصلهىىىىا فىىىىي  الؿىىىىُىلتبلٛىىىىذ ٢ُمىىىىت  ىىىىا٫  21311ملُىىىىىن ٍع ملُىىىىىن ٍع

 .م2114صٌؿمبر  31ؾٗىصي في 
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  الىلذي الخذفم 33-3-3

 م.2115م و 2114ًىضح الجضو٫ الخالي الخض٣ٞاث الى٣ضًت للكغ٦ت لألٖىام اإلاالُت 

 البُان

االث(  )بمالًين الٍش
1132 1133 

الخذفم الىلذي مً ألاوؽطت 

 الدؽغُلُت

323 111 

الخذفم الىلذي مً ألاوؽطت 

ت  الاظدثماٍس

(332) (3,222) 

الخذفم الىلذي مً ألاوؽطت 

لُت  الخمٍى

(3,123) 3,223 
 

ىا٫ ؾىٗىصي فىي ٖىام  323بلٜ نىافي الخىض٤ٞ الى٣ىضي الىىاجج مىً ألاوكىُت الدكىُٛلُت  ىا٫  333م م٣اعهىت بمىا ٢ُمخىه 2115ملُىىن ٍع ملُىىن ٍع

اإلاا٫ ؽ ؤألازغي في ع  الخٛحراث وبٌٗؤؾاس ي بلى اهسٟاى ألاعاض ي اإلاُىعة  بك٩ل ؤلاًجابير حهظا الخُٛ َٗؼي م، و 2114ؾٗىصي في ٖام 

غ بلى خضور نافي جض٤ٞ ه٣ضي ؾالب مً ألاوكُت و  ؤعاض يؤصي اؾدثماع الكغ٦ت في و٢ض  م.2115 مالٗامل زال٫ ٖا ٘ ٢ُض الخٍُى مكاَع

ت  ىىا٫ ؾىىٗىصي فىي 449 بلىىٜالاؾىدثماٍع لُىىت  ؿىىالبنىىافي الخىىض٤ٞ الى٣ىضي ال بلىىٜفىىي خىىحن  م.2115ملُىىىن ٍع ملُىىىن  11351مىىً ألاوكىىُت الخمٍى

ا٫ ؾٗىصي هخج ف ا٫ لُىن م 11523ب٣ُمت  4الكغ٦ت له٩ى٥  ؾضاصٗٓمه ًٖ م يٍع  .م 2115 ٖام مً ٞبراًغ قهغ في ٍع

  والاظدثماساث املؽشوؽاث هفلاث 33-3-1

٘ البِئاث الؿ٨ىُت اإلاخ٩املت  غ مكاَع ٘ ه٣ٟاث مىانلت جٍُى اث الهٝغ ٖلى اإلاكاَع غ ألاعاض ي و في والاؾدثماعقملذ ؤولٍى  قىغاء فيجٍُى

غ ت مىىىضع الا ٣ٗىىىاعاث ال وجُىىىٍى ىىىا٫ ملُىىىىن  11188 ٢ُمخىىىىه مىىىا الكىىىغ٦ت ؤه٣ٟىىىىذ، م2115 ٖىىىام وزىىىىال٫للىىىضزل.  ةؾىىىىدثماٍع  قىىىىغاء ٖلىىىى ؾىىىىٗىصًت ٍع

٘ للخإححر ال٣ابلت اإلامخل٩اث ٖلى والاؾخدىاط ألاعاض ي غ ومكاَع   .الخٍُى

٘ بٗضص مً املخاَغ ٖلى ؤلاهٟا١عبما جخإزغ ٢ُمت وجى٢ُذ  ٗ ٖلى ؤلاهٟا١ مخُلباثًم٨ً جلبُت  ؤهه وٗخ٣ض خُث ،اإلاكاَع مً زال٫  ىامكاَع

ج مً الخض٣ٞاث الى٣ضًت  ت. ًًممٍؼ ل الخاعجي مً مهاصع مخىٖى  الٗملُاث والخمٍى
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15 األرباح ثوزًع شٌاشة 

 ا
ً
عبىىىاح لحملىىىت ألا احخماٖىىىاث الجمُٗىىىت الٗمىمُىىىت للكىىىغ٦ت، ًىىىخم صٞىىى٘  زىىىال٫بلىىىى هخىىىاثج ألاصاء اإلاىىىالي للؿىىىىىاث الؿىىىاب٣ت ومىىىا جىىىم ب٢ىىىغاعه  ؾىىىدىاصا

ىىت حىىىاػ جىػَىى٘ ألاعبىىاح مىىً ٖضمىىه.  اإلاىىاليألاؾىىهم بىىىاًء ٖلىىى صزىىل الكىىغ٦ت وويىىٗها   وفىىي خىىا٫ وبٗىىض بحىىغاء ازخبىىاعاث الٟىىاثٌ والخهىىُٟت إلاٗٞغ

ىامىل ؤزىغي  ت اإلاخاخىت ومخُلبىاث بٖىاصة الاؾىدثماع والاخخُاَىاث الا ٟىغم ال مثىلوؤخىا٫ الؿى١ وألاويإ الا٢خهىاصًت الٗامىت ٖو ؾىدثماٍع

خباعاث الخىُٓمُت ألازغي. ٞغم٣ضًت واإلاالُت و الى  الٗمل بلى ٚحر طل٪ مً الٖا

ىو الىٓام ألاؾاس ي للكغ٦ت في ماصجه ) ت بٗىض 43ٍو ( في خا٫ جىػَ٘ ؤعباح ه٣ضًت ٖلى اإلاؿاهمحن، ؤن جىػٕ ؤعباح الكغ٦ت الهاُٞت الؿىٍى

ىىػ11ٕوججىِب ) الؼ٧اةزهم  ً اخخُاَي هٓىامي. ٍو  عؤؽ%( مىً 5البىاقي ٖلىى اإلاؿىاهمحن ٖلىى ؤن ال ٣ًىل ٖىً ) %( مً نافي الضزل لخ٩ٍى

 .اإلاضٕٞى اإلاا٫
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13 اىجٍوًيي اىبرُاٌج 

ل اظتراجُجُت  1-13  الخمٍى

لُىىت تؾىىتراجُجُباال  التزامهىىا ألاع٧ىىان صاع جىانىل  الخيؿىى٤ُ ٖلىىى ؤؾاسىى ي بكىى٩ل الكىىغ٦ت جغ٦ىىؼ خُىىث ،2117 الٗىىاممىىىظ  عئٍتهىىا هاىى  ٖلىىى الخمٍى

ت الىىىضوعة بىىحن ىىىل ؤمىىىا٫ مىىىً اؾىىخضاهخه مىىىا اؾىىىخد٣ا١ وجى٢ُىىذ ،ؾىىىىىاث زمىىـ بلىىىى زىىالر مىىىً جمخىىىض والتىىي ،كىىىغوٖاتهاإلا الاؾىىدثماٍع  جلىىى٪ لخمٍى

ى٘ ؾٗيها الكغ٦ت وجىانل. اإلاكغوٖاث ىل ٧ىي  مهىاصع لخىَى وفىي هىظا الهىضص، . والٗاإلاُىت املحلُىت اإلاهىاٝع ٖلىى ٧امىل بكى٩ل حٗخمىض الالخمٍى

لُىىىىت ل بىىىىضث ٗت  اإلاخىا٣ٞىىىىت والضولُىىىىىت املحلُىىىىىت ؤلاؾىىىىالمُت الهىىىىى٩ى٥ مىىىىً ؾلؿىىىىىلت بنىىىىىضاع فىىىىي واضىىىىىحت لكىىىىىغ٦تالاؾىىىىىتراجُجُت الخمٍى مىىىىى٘ الكىىىىىَغ

 .مدلُت له٩ى٥ واخض وبنضاع صولُت ن٩ى٥ بنضاعاث ؾذ الكغ٦ت َغخذخُث  ،ؤلاؾالمُت ٖلى مضي الؿىىاث الؿب٘ اإلاايُت

ىىىا٫، ملُىىاع 12.8مىىىً الهىى٩ى٥  حمٗهىىا جىىم التىىىي ألامىىىا٫بحمىىالي  بلىىٜ ىىىا٫ ملُىىاع 815 جىىم ؾىىضاص ٍع ٌؿىىىخد٤ خىىحن  فىىي م،2115ٖىىىام  نهاًىىتبمنهىىا  ٍع

ىىىىا٫ ملُىىىىاع 413 مبلىىىىٜالؿىىىىضاص   . ال٣اصمىىىىتألاعبىىىى٘  ؿىىىىىىاثال زىىىىال٫اإلاخب٣ُىىىىت  ٍع
ً
ىىىى٘ لؿُاؾىىىىت وو٣ٞىىىىا  فىىىىي ب٢امىىىىت الكىىىىغ٦ت هجحىىىىذالا٢خهىىىىاصي  الخىَى

لتمخىؾىُت ٢ىغوى ٖلىى الحهىى٫  زاللهىا مىً اؾىخُاٖذ والضولُىت وؤلا٢لُمُىت املحلُىت اإلاهىاٝع مى٘ حُىضة ٖال٢اث ٍى  مىً ؤٚلبهىا ألاحىل َو

غاى وؤلاحاعة اإلاغابدت نُٜ زال٫ ا٫ ملُاع 2117 مبلٜم، 2115اإلابلٜ اإلاؿخد٤ في نهاًت ٖام  بحماليللكغ٦ت وبلٜ  الٗامت لأٚل  .ٍع

ىل الهى٩ى٥  و٢ض ىل  الضولُىت ؤلاؾىالمُتبلىٜ جمٍى  67م مىا وؿىبخه 2115نهاًىت ٖىام ببلىى بحمىالي الخمٍى
ً
بىا وؿىب اإلاغابدىت ذ فىي خىحن بلٛى ،% ج٣ٍغ

لُت ل جىانلو  .%33 وؤلاحاعة م٘ البىى٥ املحلُت وؤلا٢لُمُت لَلتر٦حز ٖلى جىى اهاجها في  لكغ٦تالاؾتراجُجُت الخمٍى بك٩ل  ٘ مهاصع الخمٍى

ىىىل مدىىىضص الحهىىىى٫  طلىىى٪ فىىىي بمىىىاؤ٦بىىىر  لُىىىت نىىىُٜ ٖبىىىر وؤلا٢لُمُىىىت املحلُىىىت اإلاهىىىاٝع ًمىىى ٖلىىىى جمٍى  و٦ىىىظل٪ اإلاكىىىغوٖاث، بدىُٟىىىظ جىىىغجبِ جمٍى

  الكغ٦ت اؾخُاٖذ٦ما . ألازغي  الضولُت اله٩ى٥اؾخ٨كاٝ ؤؾىا١ 
ً
ً ؤًًا  اؾىخٛاللها ًم٨ىً والتىياإلاىاحغة  ال٣ٗىاعاث مىً مدٟٓىت ج٩ىٍى

جثى٤ صاع ألاع٧ىان فىي الٗال٢ىاث التىي ؤعؾىتها مى٘  ،وفي هٟـ الى٢ذ. اإلاالُت اإلااؾؿاث مً ٢غوى ٖلى الحهى٫  لًمان للضزل مضعة ٧إنى٫ 

ً فىىىىي الهىىىى٩ى٥ ا الاخخٟىىىىاّ بهىىىىظه  ألاع٧ىىىىان صاع، ؾخىانىىىىل اإلاخمحىىىىزها سىىىىجللضولُىىىىت ٖلىىىىى مىىىىضي الؿىىىىىىاث الثمىىىىان اإلاايىىىىُت، وبٟىىىىٌ اإلاؿىىىىدثمٍغ

 اإلاا٫ املحلُت والضولُت لُغح انضاعاث مً اله٩ى٥ ؤلاؾالمُت. ؤؾىا١ بلى زى٫ الٗال٢ت واؾدثماعها في الض

2-13 املذًىهُت 

  ٧اٞىىىىت جخىاٞىىىى٤
ً
ىىىىل التىىىىي خهىىىىلذ ٖليهىىىىا الكىىىىغ٦ت مدلُىىىىا  مىىىى٘ ؤنىىىىُٜ الخمٍى

ً
ٗت ؤلاؾىىىىالمُت، و  مبىىىىاصتو صولُىىىىا نىىىىُٜ مٗىىىىامالث ؤلاحىىىىاعة  جدبىىىى٘الكىىىىَغ

ُما ًلي ون٠   م.2115نهاًت ٖام بلضًىن التي جم ؾضاصها و٦ظل٪ اإلاؿخد٣ت منها لواإلاغابدت، ٞو

ادة في جفاصُل املذًىهُت وال 31-1-3 لٍض  م1132بنهاًت ؽام  الخمٍى

ل ٖلى الكغ٦ت خهلذ ،م2115 ٖام بنهاًت ا٫ ىن ملُ 615 ب٣ُمت نافي جمٍى  والبالٜ لله٩ى٥ غاب٘ال ؤلانضاع ؾضاصفي  الكغ٦توهجحذ . ٍع

ىىىا٫؛ملُىىىاع  115 ٢ُمخىىه ىىىا٫ ملُىىىىن  551 والبالٛىىت املحلُىىىت الثىاثُىىىت اإلاغابدىىت حؿىىىهُالثؾىىىضاص بٗىىٌ مؿىىىخد٣اث  اؾىىىخُاٖذ ٦مىىا ٍع ىضىىىح  .ٍع ٍو

 م.2115الجضو٫ الخالي جٟانُل اإلاضًىهُت بنهاًت ٖلم 

 



    
 

ش مجلغ إلاداسة للؾام املالي املىخهي في   76 مً 48 نٟدت                                                                                                م13/31/1132جلٍش

 

 

 إلاظالمُت الدعهُالث

 الثىائُت

اٌ ظؾىدي(  )ملُىن ٍس

 العذاد
املبلغ 

 ألاصلي

خ بذاًت  جاٍس

ل  الخمٍى

 سصُذ

 بذاًت

 املذة

إلاطافاث 

 أزىاء

 م1132

املذفىؼ 

 أزىاء

 م1132

 نهاًت سصُذ

 املذة

خ  جاٍس

 الاظخدلاق

 مدلي مصشف  - مشابدت

 )البىً الؾشبي(

حؿضًض عب٘ 

 ؾىىي 
411 

مبر 12  هٞى

2113 
267 - 134 133 

صٌؿمبر  31

 م2116

 مصشف مدلي -مشابدت 

 )البىً الؾشبي(

 هه٠حؿضًض 

 ؾىىي 
131 

 ٞبراًغ 2

2115 
- 131  131 

ؤ٦خىبغ  31

 م2117

 مدلي مصشف –  مشابدت

 3بىً معلط 

حؿضًض عب٘ 

 ؾىىي 
111 

 ًىلُى 

2112 
41 - 21 21 

صٌؿمبر  31

 م2116

 88 صٞٗت واخضة دًىن أخشي 
 ؾبخمبر 28

2111 
88  88 - 

 ؾبخمبر  8

2115 

 مدلي مصشف  – مشابدت

 1بىً معلط 

حؿضًض عب٘ 

 ؾىىي 
175 

ماعؽ  26

2115 
- 175 12 163 

ؾبخمبر  31

 م2122

 مدلي مصشف –  مشابدت

 بىً إلاهماء

حؿضًض عب٘ 

مً  -ؾىىي 

الغب٘ الثاوي 

 م2116لٗام 

311 
  ًىهُى 11

2115 
 م2127ماًى  31 311  311 

 دولُت مصاسف  –اجاسة

 داخل اململىت

حؿضًض عب٘ 

 ؾىىي 
 م2121ًىلُى  31 1312 119 4 12427 2115ًىلُى  11 1427

ٌ  مصاسف  –  مشابدت  دو

 الخلُجي الخؾاون  مجلغ

 داخل اململىت

حؿضًض عب٘ 

 ؾىىي 
11215 

 ماًى 7

 2113 
 م2116ًىاًغ  12 19 37 - 56

 573575 إلاجمالي
 3,828 212 111 1122  

ا٫ ملُاع 1 بلىالغنُض الى٣ضي الخخامي  اهسٌٟ ٦ما. م2115 ٖامنهاًت  في% 26 ألانى٫  بحمالي بلى الضًً نافي وؿبت بلٛذ  ؾٗىصي ٍع
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3-13 م1132في  والعذادؽلى اصذاساث الصىىن  ؽامتهغشة  

  الشابؿ الصىىن اصذاس ظذاد 31-1-3

ىىا٫  1151مبلىىٜ  ؾىىضاصمىىً  ألاع٧ىىان صاع قىىغ٦ت جم٨ىىىذ م،2115 ٖىىام ٞبراًىىغ 18 فىي مىىً ؤلانىىضاع الغابىى٘ للهىى٩ى٥ ؤلاؾىىالمُت. اإلاخب٣ُىىت ملُىىاع ٍع

مىا ٢ُمخىه  قىغاء ألاع٧ان صاعاؾخُاٖذ  خُث ،م2114 مً ٖام الغاب٘ الغب٘ زال٫و٢ض جم٨ىذ الكغ٦ت مً الؿضاص الجؼجي لهظه اله٩ى٥ 

ا٫ ؾٗىصي 164 ا٫ ؾٗىصي ملُاع 1168 ب٣ُمت٢ُمت ؤلانضاع الغاب٘ لله٩ى٥ ؤلاؾالمُت  مً:  917مثل ج ملُىن ٍع  .ٍع
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14 اىػالكة ذوي األطراف ثػاٌالت 

الكغ٦ت في هظه اإلاٗامالث هٟـ الكىغوٍ وألاؾىـ اإلاخبٗىت  اجبٗذصزلذ الكغ٦ت فى مٗامالث م٘ ؤَغاٝ طاث ٖال٢ت، و  م2115ٖام  زال٫

ىىىخم الحهىىىى٫ ٖلىىىى اإلاىا٣ٞىىىاث الالػمىىىت ٖليهىىىا ؤزىىىىاء احخمىىىإ الحمُٗىىىت الٗمىمُىىىت وطلىىى٪ مىىى٘ الٛحىىىر . وال جىىىغجبِ هىىىظه الخٗىىىامالث بمىىىضة مُٗىىىىت ٍو

ت ألاعنضة في ؤي و٢ذ.  ُما ًلي ملخو لخل٪ الخٗامالث: لترزُو حٗامالث الٗام الحالي والٗام ال٣اصم. وبةم٩ان الكغ٦ت حؿٍى  ٞو

ل املعاه  1-14  ً "ظهل"الؽشهت العؾىدًت لخمٍى

مىىىا٫ الٗاصًىىىت.  ىىىل اإلاؿىىىا٦ً "ؾىىىهل" فىىىي ؾىىىُا١ ألٖا ىىى قىىىغ٦ت وحٗخبىىىرجىىىضزل الكىىىغ٦ت فىىىي مٗىىىامالث مىىى٘ الكىىىغ٦ت الؿىىىٗىصًت لخمٍى  "ؾىىىهل" َٞغ
ً
 اط ا

ؾىىىىهم مىىىىً ألا ملُىىىىىن  211ملُىىىىىن ؾىىىىهم مىىىىً ؤنىىىىل  31 حٗىىىىاص٫ ٢ُمىىىىت% 15 وؿىىىىبتها جبلىىىىٜ"ؾىىىىهل"  فىىىىي خهىىىىت ألاع٧ىىىىان صاعٖال٢ىىىىت، خُىىىىث جمخلىىىى٪ 

ًىىىم. ةع اصهىىىال ىىىىل اإلاؿىىىا٦ً "ؾهل" ٍو مجلىىىـ بصاعة صاع ألاع٧ىىىىان وهىىىم: ؤ/ ًىؾىىىى٠  مىىىىً ؤًٖىىىاءمجلىىىىـ بصاعة قىىىغ٦ت الكىىىىغ٦ت الؿىىىٗىصًت لخمٍى

ُبُٗىىىت هىىىظه ل باليؿىىىبت. و ٖبىىىض الىىىغخمً خمىىىض الحغ٧ىىىان/صو  وؤ/ٖبىىىضالل٠ُُ ٖبىىىضهللا الكىىىالف وؤ/هىىىظلى٫ نىىىالح الهىىىظلى٫  لكىىىالفٖبىىضهللا ا

ل ٞ ،اإلاٗامالث بىت الٗمىالء. زىال٫ ٖىام  " ٦ممى٫ بىاءً ؾهل" ازخُاعن لكغاء مؿا٦ً. ًخم صاع ألاع٧ا قغ٦تٗمالء لهي جمٍى م لىم 2115ٖلىى ٚع

ىىا٫ 1431111 ب٣ُمىىتول٨ىىً ٧ىىان هىىىا٥ عنىىُض ٢ىىاثم مؿىىخد٤ لىىضاع ألاع٧ىىان  ،٪ حٗىىامالث مىى٘ قىىغ٦ت ؾىىهللىى٨ًىىً هىا مٗىىامالث سىىجلذ فىىي  مىىًٍع

تها  وجمالؿىىاث الؿاب٣ت   .نٟغ له ؤو الُٝغ طل٪ٖلى  اإلاؿخد٤ الغنُض ؤنبذ بالخاليو  م2115في  بال٩املحؿٍى

ش ؼشهت   2-14 تخضام الؾلاٍس جطٍى

غقىىىغ٦ت  ىىى جُىىىٍى مىىىً  2715541651بٗىىىضص خهىىىو ًبلىىىٜ  %51 مىىىا وؿىىىبخهٖال٢ىىىت، خُىىىث جمخلىىى٪ صاع ألاع٧ىىىان ٞيهىىىا  اهىىىي َىىىٝغ ط تزىىىؼام ال٣ٗاٍع

ًم .5411281728بحمالي ٖضص الحهو البالٜ  غ زىؼام  مضًغي مجلـ  ٍو  صاع ألاع٧ىان  قىغ٦تمىً مجلىـ بصاعة  ؤًٖىاءقغ٦ت جٍُى
ً
 و ؤًًىا

غبصاعة قىىىغ٦ت  َلبىىذ. ٖبىىض الىىىغخمً خمىىض الحغ٧ىىىان /ص و ؤ/ٖبىىىضالل٠ُُ ٖبىىضهللا الكىىىالف: هىىم ىى جُىىٍى اؾىىىدثماع عنىىُض الى٣ىىىض  تزىىىؼام ال٣ٗاٍع

ىىا٫ ؾىىٗىصي(، ٖلىىى ؤن  195161م مبلىىٜ و٢ىىضعه 2115فىىى بضاًىىت ٖىىام  ٞخخىىاحيغنىىُض الا ال بلىىٜالؼاثىض لىىضيها مىى٘ صاع ألاع٧ىىان بىىغبذ عمىىؼي ) ملُىىىن ٍع

ىىل عؤؽ اإلاىىا٫ الٗامىىل. زىىال٫ الٗىىام  حر اخخُاحاتهىىا لخمٍى ؾىىضاص مبلىىٜ و٢ىىضعه  الكىىغ٦ت ؤٖىىاصثم، ٩ً2115ىىىن سىىحب الٗاثىىض جدىىذ الُلىىب لخىىٞى

2132  
ً
ىت م٣ىضما ىا٫ ؾىٗىصي مىً هىظه اإلابىالٜ اإلاضٖٞى ىا٫ ؾىٗىصي للمخُلبىاث الدكى 1196بلىى ٖاثىض و٢ىضعه  باإليىاٞت، ملُىن ٍع ُٛلُت. ملُىىن ٍع

ا٫ ؾٗىصي. 194125م مبلٜ و٢ضعه 2115ٗال٢ت بنهاًت ٖام ال ياإلاؿخد٤ لهظا الُٝغ ط الخخاميغنُض الوبظل٪ ؤنبذ  و٢ض جمذ  ملُىن ٍع

ش  خٗامالثال هاإلاىا٣ٞت ٖلى هظ ت ةم٩ىان وبم، 2115ًىهُىى  15زال٫ احخمإ الجمُٗت الٗمىمُت الٗاصًت بخىاٍع الكىغ٦ت حؿىضًض اإلابلىٜ وحؿىٍى

 ؤي و٢ذ. الغنُض في 

3-14 بىً الخير  

ؤ/ ًىؾىى٠ ٖبىىضهللا الكىىالف،  ؤًٖىىاء فىىي مجلىىـ بصاعجىىه مىىً ؤًٖىىاء مجلىىـ بصاعة صاع ألاع٧ىىان وهىىم: وهىىىا٥ٖال٢ىىت  يىىى٪ الخحىىر هىىى َىىٝغ طب

 بخ٣ىىىىىىضًمالكىىىىىىغ٦ت بىىىىىىى٪ الخحىىىىىىر  ٧لٟىىىىىىذ، وؤ/ٖبىىىىىىضالل٠ُُ ٖبىىىىىىضهللا الكىىىىىىالف. ال٣اؾىىىىىىم ٖبىىىىىىضالغخمً ماحىىىىىىضوؤ/هىىىىىىظلى٫ نىىىىىىالح الهىىىىىىظلى٫، وؤ/

ٗت ؤلاؾىالمُت و  اإلاا٫ ؾى١  في مُٗىت ن٣ٟت في الٗامت اإلاالُت الاؾدكاعاث  الهى٩ى٥ إلنىضاع ؤلاصاعي  الىضٖمبدُث ج٩ىن مخىا٣ٞىت مى٘ الكىَغ

ا٫ ملُىن  1.1 البالٜ الاٞخخاحي الغنُض باؾخثىاء ؤومهغوٞاث ؤحٗاب ؤيالكغ٦ت  جخ٨بضلم  م2115. زال٫ ٖام الضولُت  ما وهى ؾٗىصي، ٍع

خه  ؤو ؾاب٤ و٢ذ في اإلاضٕٞى اإلابلٜ مً جب٣ى  .م2116زال٫ ٖام الظي ؾِخم صٞٗه/ حؿٍى
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4-14  وابِخاٌ الخير 

غاٝ ٧ابِخا٫قغ٦ت الخحر حٗض  ؾهم مً بحمالي  1112111111حٗاص٫ ٢ُمت  ٞيها% 34ٗال٢ت خُث جمخل٪ صاع ألاع٧ان خهت ال اثط مً ألَا

 :وهىم ألاع٧ىان صاع بصاعة مجلىـ ؤًٖىاء بىحن مىً ٧ابِخىا٫ الخحر بصاعة مجلـ في ؤًٖاء هىا٥ملُىن ؾهم.  31ٖضص ألاؾهم الهاصعة والبالٜ 

خ٣ىىىضًم الاؾدكىىىىاعاث ب ٧ابِخىىىا٫ الخحىىىر ج٣ىىىىمؤ/ ًىؾىىى٠ ٖبىىىضهللا الكىىىالف، وؤ/هىىىظلى٫ نىىىالح الهىىىظلى٫ ، وؤ/ٖبىىىىضالل٠ُُ ٖبىىىضهللا الكىىىالف. 

 ألامىىع  مغاحٗىتئىاث ال٣اهىهُىت ألازىغي، و جمثُل وج٣ضًم اإلاؿىدىضاث هُابىت ٖىً صاع ألاع٧ىان لهُئىت الؿىى١ اإلاالُىت وجىضاو٫ والهُو اإلاالُت الٗامت 

ٗت ؤلاؾىىالمُت و بىىى الخانىىت ىىىال١ الجؼجىىي اإلاب٨ىىىغ إلنىىىضاع ا نىىىضاعالىىضٖم ؤلاصاعي إل  ج٣ىىىضًمالخىا٤ٞ مىى٘ الكىىىَغ لهىى٩ى٥ الضولُىىىت اإلاهىىضعه، وؤلٚا

وال ًىحىىىض  ؤومهىىىغوٞاث ؤحٗىىىاب ؤيلىىىم جخ٨بىىىض الكىىىغ٦ت  م2115ٖىىىام  زىىىال٫. البىىىاًَ ومىىىً مباقىىىغة ال٣ٗىىىاعاث وجىىىإححرالكىىىغ٦ت مىىىً الهىىى٩ى٥ 

خه ؤو صٞٗه ًيبغي مؿخد٤عنُض   .حؿٍى
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15 اىشرنة بأغٍال اىٍجػيلة اىٍخاطر 

 ؤؾٗاع الىِٟ بك٩ل خاص. هبٍى 

 ؤلا٢لُمي الهُٗض ٖلىوالا٢خهاصًت  الؿُاؾُت الخ٣ُٗضاث. 

 غ مضي ل مهاصع جٞى  .الىمى في الكغ٦ت ؤهضاٝ لخد٤ُ٣ ٦بحرة عؤؾمالُت باؾدثماعاث لل٣ُام الٟٗالت الخ٩لٟت طاث الخمٍى

 خماص  نملو علل  سللبي بشللل األملد طويلل تباطؤ أي يوثرخُث ًم٨ىً ؤن  والا٢خهاصي،ال٣ٗاعي  لل٣ُإ الكاملٖلى الىمى  الٖا

 . الشرلة

  خماص ٖلى اإلا٣اولحن حنالٖا اء بالتزاماتهم الخٗا٢ضًت،  والاؾدكاٍع   ًازغ ٢ضمنهم باالجٟا٢ُاث  ٖضم التزام ؤيٍ  ؤن خُثفي الٞى
ً
 ؾلبا

٘ وجإزغ الغبدُت.  ٖلى وؿب بهجاػ اإلاكاَع

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

 وهي اإلاض٣٢ت اإلاالُت ال٣ىاثم في الىاعصة املخاَغبلى املخاَغ اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، ؾٝى هل٣ي الًىء ٖلى  باإلياٞت: 

 الائخمان مخاطش: 

ىىىت اإلاالُىىىت الخؿىىىاعة ٖىىىً ٖبىىىاعة هىىىي الاثخمىىىان مسىىىاَغ ىىىاء ٖلىىىى اإلاالُىىىت ألاصاة ؤَىىىغاٝ ؤخىىىض ٢ىىىضعة ٖىىىضم خىىىا٫ فىىىي للمجمٖى  الٞى

 اإلاضًىىىت والىىظمم ٖال٢ىىت طاث حهىىاث مىىً واإلاؿىىخد٤ البىىىى٥ لىىضي ألاعنىىضة مىىً ؤؾاسىى ي بكىى٩ل وجيكىىإ الخٗا٢ضًىىت، بالتزاماجىىه

 .ألازغي  اإلاضًىت والظمم

ت ج٣ىم  مىً للحىض ؾُاؾىت ولىضيها الٗالُىت الاثخماهُىت ال٣ىضعاث طاث اإلاالُىت اإلااؾؿىاث مىً ٖضص في ؤعنضتها بةًضإ املجمٖى

ىىت اإلاضًىىىىت الىىىظمم جسًىىى٘و  .مالُىىىت ماؾؿىىت ٧ىىىل فىىىي اإلاىصٖىىىت ؤعنىىىضتها حجىىم  ٖىىىضم) لكىىىغوٍ ألازىىىغي  اإلاضًىىىىت والىىىظمم الخجاٍع

 مسخلٟىىت، ٞتىىراث ٖلىى الىىضٞ٘ ًُلبىىن  ؤو الٗمىىالء لىىبٌٗ صٞى٘ حىىضاو٫  هىىا٥ ج٩ىىىن  الحىىاالث بٗىٌ فىىي ول٨ىً( اثخمىىان وحىىص

ىىت ج٩ىىن  الحىاالث هىظه وفىي  فىىي ؤهىه ٚحىر الٗمىالء، هىىاالء مىً اإلاؿىخد٤ بىاإلابلٜ ًخٗلى٤ ُٞمىىا الاثخمىان ملخىاَغ مٗغيىت املجمٖى

ىىىت ج٣ىىىىم الحىىىاالث هىىىظه  اإلابلىىىٜ صٞىىى٘ ًىىىخم ختىىىى املخىىىاَغ مىىىً للخ٣لُىىىل اإلامخل٩ىىىاث خُىىىاػة ؤو النهىىىاجي الدؿىىىلُم بخإحُىىىل املجمٖى

٣ىىىا بال٩امىىىل ىىىخم لل٣ٗىىىض، ٞو ىىىت حٗىىىغى ٩ًىىىىن  وبالخىىىالي ومخابٗتهىىىا ألاعنىىىضة مغا٢بىىىت ب٦مىىىا٫ صوعٍىىىت بهىىىٟت ٍو  للخؿىىىاثغ املجمٖى

 
ً
 .لظل٪ الحاحت ٖىض جدهُلها، في اإلاك٩ى٥ للمبالٜ مىاؾبت مسههاث وحىص م٘ مدضوصا

 الؾمىلت مؾذالث مخاطش: 

 جخىإزغ التي اإلاالُت ألاصواث خى٫  الخٟاوى بٖاصة ٖىض اإلاخاخت الٗمىلت مٗضالث في بالخٛحر الٗمىلت مٗضالث مساَغ جخٗل٤

ت بن.الٗالمي للؿى١  الحالُت اإلاالُت باألويإ  الٗمىلت بخٗهضاث ًخٗل٤ ُٞما الٗمىالث مٗضالث ملخاَغ مٗغيت املجمٖى

 مىىىً ٖليهىىىا الحهىىىى٫  ًىىىخم التىىىي( مخجىىىضصة ٢ىىىغوى) ألازىىىغي  ؤلاؾىىىالمُت اإلاغابدىىىت وحؿىىىهُالث ٖليهىىىا اإلاىا٣ٞىىىت ًىىىخم التىىىي الٗاثمىىىت

 ٖلىى للحهى٫  ٖغى ٧ل ججضًض ٖىض ألاحل ٢هحرة اإلاخجضصة ال٣غوى مٗضالث خى٫  الخٟاوى بٖاصة ٍخم. و مدلُت بىى٥

ت اإلاالُت اإلاىانٟاث ل٨ٗـ ٖمىلت مٗض٫ ؤًٞل  .للمساَغ وجهىعها للمجمٖى

ت جدب٘ مىلت م٣اًًت ؾُاؾت املجمٖى ٗت مى٘ مخىا٣ٞىت ؤؾٗاٖع  وحٗخمىض الٗمىلىت، مٗىضالث مسىاَغ إلصاعة ؤلاؾىالمُت الكىَغ

ىىت الٗاإلاُىىت لل٣ىىغوى الٗمىلىىت مٗىىضالث  ؾىىاًبىع، ؤؾىىٗاع ٖلىىى املحلُىىت ٢غويىىها حٗخمىىض خىىحن فىىي لُبىىىع  ؤؾىىٗاع ٖلىىى للمجمٖى

ت حٗغى ٞةن وبالخالي ٣ا مخٟاوث الٗمىالث ملخاَغ املجمٖى  .وؾاًبىع  لُبىع  ؤؾٗاع في للخٛحراث ٞو

 العُىلت مخاطش: 

ىىىت حٗىىىىغى مسىىىىاَغ هىىىي تىىىىراٝ فىىىىي لهىىىىٗىباث املجمٖى  الالتزامىىىىاث إلا٣ابلىىىىت الالػمىىىىت ألامىىىىا٫ ٖلىىىىى ؤوالحهىىىىى٫  بىىىاإلاىحىصاث الٖا

ىى٤ ٖىىً الؿىىُىلت مسىىاَغ جىىضاعو . اإلاالُىىت بىىاألصواث اإلاغجبُىىت غ مىىً صوعي بكىى٩ل الخإ٦ىىض ٍَغ  الى٣ضًىىت والخىىض٣ٞاث ألامىىىا٫ جىىٞى

تراٝ ًٖ الىاقئت  . ومؿخ٣بلُت خالُت التزاماث ؤًت إلا٣ابلت باإلاىحىصاث الٖا
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 ألاجىبُت الؾمالث مخاطش 

 ج٣لبىىىاث ؤلاصاعة جغا٢ىىىب. ألاحىبُىىىت الٗمىىىالث نىىىٝغ ؤؾىىىٗاع فىىىي الخٛحىىىراث بؿىىىبب اإلاالُىىىت ألاصواث ٢ُمىىىت فىىىي الخٛحىىىر مسىىىاَغ هىىىي

ىىىت ؤن وحٗخ٣ىىىض ألاحىبُىىىت الٗمىىىالث نىىىٝغ ؤؾىىىٗاع ىىىت ٖمىىىالث ملخىىىاَغ ٚحرمٗغيىىىت املجمٖى  الغثِؿىىىُت الٗملىىىت ؤن خُىىىث حىهٍغ

ا٫ هي بها جخٗامل التي   زابذ وهى الؿٗىصي الٍغ
ً
٩ي الضوالع م٣ابل بؿُِ بهامل خالُا  .ألامٍغ

 

 املالُت لألدواث الؾادلت اللُمت 

 وخُىث. ٖاصلىت حٗامىل بكىغوٍ و طلى٪ فىي عاٚبىت ؤَىغاٝ بىحن مىا التىزام ؾىضاص ؤو ؤنىل جباص٫ بمىحبها ًخم التي ال٣ُمت جمثل

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

ً بك٩ل جسخل٠ ال اإلاالُت واإلاُلىباث للمىحىصاث الٗاصلت ال٣ُم ؤن ؤلاصاعة وحٗخ٣ض الٗاصلت، ت ٢ُمها ٦بحٖر  .الضٞتًر
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16 واإلدارة اىجِظًٌ 

1-16 إلاداسة مجلغ جىىًٍ 

؛ 11 مً م٩ىن  بصاعة مجلـ م2115 ٖام زال٫الكغ٦ت  ؤصاع
ً
ًىان جىُٟظًان ًٖىان ًٖىا . مؿخ٣لحن ؤًٖاء وؾبٗت جىُٟظًحن ٚحر ٖو

ت  عب٘ صوعٍت احخماٖاث املجلـ ٣ٌٗض  ٖىام وزىال٫. الو٣ٗىاصه يىغوعة املجلىـٞيهىا  ًىغي  َاعثىت خالىت ؤي فىي و٦ىظل٪ عثِؿىه، مىً بضٖىةؾىٍى

 :ؤصهاه مىضح هى ٦ما املجلـ ؤًٖاء خًىع  و٧ان احخماٖاث،ؤعب٘  املجلـ ٣ٖض، م2115

 الهٟت اؾم الًٗى .م
جهي٠ُ 

 ؤًٖاء املجلـ

ٖضص ؤلاحخماٖاث 

 التي خًغها

ت مجالـ بصاعاث قغ٧اث  ًٍٖى

 ي مؿاهمت ؤزغ 

 4 ٚحر جىُٟظي عثِـ املجلـ ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الكالف 3

ل اإلاؿا٦ً  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 بى٪ الخحر

 قغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫

 بً ٖبضهللا الكالف ٖبضالل٠ُُ 1
الًٗى 

 اإلاىخضب
 4 جىُٟظي

ل اإلاؿا٦ً  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 بى٪ الخحر

 قغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫

 قغ٦ت جأػع 

ل اإلاؿا٦ً 4 جىُٟظي ًٖى ص. ٖبضالغخمً بً خمض الحغ٧ان 1  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 4 مؿخ٣ل ًٖى هظلى٫ بً نالح الهظلى٫  3

ل اإلاؿا٦ً  الكغ٦ت الؿٗىصًت لخمٍى

 بى٪ الخحر

 قغ٦ت الخحر ٧ابِخا٫

  3 ٚحر جىُٟظي ًٖى زالض بً ٖبضهللا الكالف 2

 4 مؿخ٣ل ًٖى َاع١ بً دمحم الجاعهللا 2
 

ؼ بً ٖبضهللا الكالف 2   4 مؿخ٣ل ًٖى ٖبضالٍٗؼ

  3 مؿخ٣ل ًٖى ماحض بً عومي الغومي 8

  3 مؿخ٣ل ًٖى اخمض بً دمحم ٖثمان الضهل 2

 بى٪ الخحر 4 مؿخ٣ل ًٖى ال٣اؾمماحض بً ٖبضالغخمً  31

سان اإلاُحري  33   4 مؿخ٣ل ًٖى نالح بً مٍغ

 

2-16 املجلغ اجخماؽاث خظىس  سجل 

ت بضٖىة مً عثِؿه، و٦ظل٪ في  ٖام  وزال٫و٣ٗاصه. خالت َاعثت ًغي املجلـ ٞيها يغوعة ال ؤي٣ٌٗض املجلـ بحخماٖاث صوعٍت عب٘ ؾىٍى

 :ؤصهاه اإلاىضححخماٖاث خؿب سجل الحًىع ا ؤعب٣ٖ٘ض املجلـ  م2115
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 مبردٌع 11 ًىهُى 32 ماًى 32 فبراًش 32 اظم الؾظى م

 الكالف ٖبضهللا بً ًىؾ٠ 3

 الكالف ٖبضهللا بً ٖبضالل٠ُُ 1

 الحغ٧ان خمض بً ٖبضالغخمً. ص 1

 الهظلى٫  نالح بً هظلى٫  3

 الكالف ٖبضهللا بً زالض 2

 الجاعهللا دمحم بً َاع١  2

ؼ 2  الكالف ٖبضهللا بً ٖبضالٍٗؼ

 الغومي عومي بً ماحض 8

  الضهل ٖثمان دمحم بً اخمض 2

 ال٣اؾم ٖبضالغخمً بً ماحض 31

سان بً نالح 33    اإلاُحري  مٍغ

 

3-16 املجلغ لجان 

 :ملذمت

 ًلي: ٦ما هاحك٨ُلو  ،ولجىت اإلاغاحٗت -لجىت الترقُداث واإلا٩اٞأث -لجان، وهي اللجىت الخىُٟظًت زالرجخ٩ىن لجان املجلـ مً 

 :مً وجخىىن  الخىفُزًت اللجىت 32-1-3

    ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الكالف -1
ً
 عثِؿا

    َاع١ بً دمحم الجاعهللا -2
ً
 ًٖىا

   ٖبضالل٠ُُ بً ٖبضهللا الكالف -3
ً
 ًٖىا

   بضالغخمً بً خمض الحغ٧انص. ٖ -4
ً
  ًٖىا

 مهام واجخماؽاث اللجىت

ت وؤهضاٝ الكغ٦ت  مخابٗت جُب٤ُ اؾتراجُجُت الكغ٦ت مً زال٫ ؤلاقغاٝ ٖلى بٖضاص الخُِ الدكُٛلُت وجىُٟظها، ومغاحٗت ٢ُم وعٍئ

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

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

ل  ٘، والخإ٦ض مً لالحهى٫ ٖلى جمٍى ل جسهُو اإلاىاعص لخىُٟظ اؾتراجُجُاث الكغ٦ت مثل  مُاب٣تلمكاَع اؾتراجُجُت الخمٍى

ت، ووي٘ مٗاًحر ازخُاع الغثِـ الخىُٟظي وال٣ُاصاث الٗلُا في ؤلاصاعة الخىُٟظًت وؤلاقغاٝ ٖلى ج ، ُب٣ُهاواؾتراجُجُت اإلاىاعص البكٍغ

ت ومغا٢بت ومٗالجت ؤي  خُث مًومغاحٗت وج٣ُُم ؤصاء ؤلاصاعة الخىُٟظًت  احٗت هدغاٞاث، ومغ اجد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت اإلاىيٖى

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

غ الضوعٍت اإلا٣ضمت مً ؤلاصاعة الخىُٟظًت واإلاخٗل٣ت بالىي٘ الخىاٞس ي للكغ٦ت والٗىامل الخىُٓمُت  الضازلُت ألازغي، ومغاحٗت الخ٣اٍع

لت ألامض، واٖخماص الخىنُاث اإلاخٗل٣ت بىي٘ ؾُاؾاث وؤهٓمت اإلاىاعص واإلاالُت والخ٣ىُت ألاز غي التي جازغ ٖلى اؾتراجُجُت الكغ٦ت ٍَى
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ت مً ٢بل ؤلاصاعة الخىُٟظًت وج٣ُُم ؤزغها ٖلى ؤٖما٫ الكغ٦ت.  ت ومغاحٗت وج٣ُُم الخُِ الؿى٢ُت وألاهماٍ الخىاٞؿُت اإلاىيٖى البكٍغ

  احخماٖاث. ؾخت م٣ٖ2115ضث اللجىت زال٫ ٖام  و٢ض

  :مً وجخىىن  املشاجؾت لجىت 32-1-1

   َاع١ بً دمحم الجاعهللا -1
ً
 عثِؿا

   ماحض بً ٖبضالغخمً ال٣اؾم -2
ً
 ًٖىا

   هظلى٫ بً نالح الهظلى٫  -3
ً
 ًٖىا

   ماحض بً عومي الغومي -4
ً
  ًٖىا

 

 مهام واجخماؽاث اللجىت

هلهم وجدضًض ؤحٗابهم بٗض الخإ٦ض مً  ؾخ٣اللُتهم، ومخابٗت ؤٖما٫ املحاؾبحن االخىنُت ملجلـ ؤلاصاعة بخُٗحن املحاؾبحن ال٣اهىهُحن ٞو

ال٣اهىهُحن واٖخماص ؤي ٖمل زاعج هُا١ ؤٖما٫ اإلاغاحٗت التي ٩ًلٟىن بها ؤزىاء ٢ُامهم بإٖما٫ اإلاغاحٗت، وصعاؾت اإلاالخٓاث الهاصعة مً 

إلال٣اهىوي ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت ومخابٗت ما جم بكإنها، املحاؾب  اث اللجىت  ٖلى والَا زُت اإلاغاحٗت م٘ املحاؾب ال٣اهىوي وببضاء ملحْى

ألامىع التي جىضعج يمً مهام اللجىت في احخماٖاث صوعٍت مىخٓمت م٘ املحاؾب ال٣اهىوي، وصعاؾت ال٣ىاثم اإلاالُت  اٞتٖليها ومىا٢كت ٧

ت ٢بل ٖغيها ٖلى مجلـ ؤلاصاعة وببضاء الغؤي والخىنُت   ألاولُت والؿىٍى
ً
بكإنها، وصعاؾت الؿُاؾاث املحاؾبُت اإلاخبٗت ومغاحٗتها صوعٍا

زالٞاث جيكإ بحن بصاعة الكغ٦ت واملحاؾب  تمباصعاث وببضاء الغؤي والخىنُت ملجلـ ؤلاصاعة، والبذ في ؤًومىا٦بت ما ٌؿخجض مً لىاثذ و 

 يال٣اهىوي بسهىم هُا١ ؤٖماله و٦ُُٟت ال٣ُام بها، وؤلاقغاٝ ٖلى بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت في الكغ٦ت مً ؤحل الخد٤٣ مً مض

ما٫ واإلاهمااٞٗالُتها و  ت ؾخ٣اللُتها في جىُٟظ ألٖا  و٧اٞتث التي خضصها لها مجلـ ؤلاصاعة، ومغاحٗت واٖخماص زُِ الخض٤ُ٢ الؿىٍى

ماعؾت اإلاهىُت للمغاحٗت الضازلُت، مهظه الخُت، والخإ٦ض مً مضي التزام بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت باإلاٗاًحر الضولُت للبالخٛحراث الغثِؿُت 

غ اإلاغاحٗت الضازلُت ومخابٗت جىُٟظ ؤلاحغاء اث الىاعصة ٞيها، وصعاؾت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ووي٘ وصعاؾت ج٣اٍع اث الخصحُدُت للملحْى

غ م٨خىب ًٖ عؤيها وجىنُاتها في قإهه، وج٣ُُم ٞٗالُت بصاعة مساَغ الكغ٦ت والخُىاث التي جخسظها ؤلاصاعة لغنض ومٗالجت   جل٪ج٣ٍغ

ي ٞٗالُتها، واإلاىا٣ٞت ٖلى ؾُاؾاث اإلاُاب٣ت وصلُل الالتزام، تزام والخد٤٣ مً مضلاملخاَغ، وؤلاقغاٝ ٖلى ؤٖما٫ بصاعة اإلاُاب٣ت والا

وج٣ُُم ؾُاؾاث اإلاُاب٣ت والالتزام بك٩ل مىخٓم ويمان ٦ٟاءة الخىُٟظ وؤلاقغاٝ ٖلى حهىص الكغ٦ت في الالتزام بالؿُاؾاث و٢ىاٖض 

و٢ض ٢امذ اللجىت بضعاؾت ومىا٢كت ال٣ىاثم  حخماٖاث.ا ؤعب٘ م2115الؿلى٥ اإلانهي وألاهٓمت طاث الهلت. و٢ض ٣ٖضث اللجىت زال٫ ٖام 

 وعٞ٘ الخىنُاث الالػمت للمجلـ.  م2115للٗام  اإلاالُت الغبُٗت والؿىىبت

  :مً وجخىىن  وامليافآث الترؼُداث لجىت 32-1-1

   ماحض بً ٖبضالغخمً ال٣اؾم -1
ً
 عثِؿا

   ًىؾ٠ بً ٖبضهللا الكالف -2
ً
 ًٖىا

   زالض بً ٖبضهللا الكالف -3
ً
 ًٖىا

ؼ بً ٖبضهللا الكالف -4   ٖبضالٍٗؼ
ً
  ًٖىا
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 مهام واجخماؽاث اللجىت

ت  ت لالخخُاحاث اإلاُلىبت مً اإلاهاعاث اإلاىاؾبت لًٍٗى ت مجلـ ؤلاصاعة، واإلاغاحٗت الؿىٍى الخىنُت ملجلـ ؤلاصاعة بالترقُذ لًٍٗى

ت، ومغاحٗت ه٩ُل مجلـ ؤلاصاعة والخىنُاث في قإن الخُٛحراث التي ًجب  املجلـ وبٖضاص ون٠ لل٣ضعاث واإلااهالث اإلاُلىبت للًٍٗى

ضم وحىص حٗاعى مهالح بطا ٧ان الًٗى  صوعي بك٩لبحغائها، وجدضًض حىاهب ال٠ًٗ وال٣ىة ُٞه، والخإ٦ض  ًاء ٖو مً اؾخ٣اللُت ألٖا

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

 م ؤعب٘ احخماٖاث.٣ٖ2115ضث اللجىت زال٫ ٖام  ٢ضإلاٗاًحر جغجبِ باألصاء. و 
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17 اىجِفٌذًٌَ ونبار اإلدارة ٌخيس ألغضاء اىٍدفوغة واىجػوًضات اىٍهافآت 

ًاء مجلـ ؤلاصاعة وزمؿت مً ٦باع الخىُٟظًحن الظًً جل٣ىا ؤٖلى اإلا٩اٞأث  ت أٖل ًاث اإلاضٖٞى ُٞما ًلي ٢اثمت جىضح اإلا٩اٞأث والخٍٗى

 م.2115مً الكغ٦ت زال٫ الٗام اإلاالي  وألاحىع 

 البُان

أؽظاء 

املجلغ 

 الخىفُزًين

أؽظاء املجلغ 

غير الخىفُزًين/ 

 املعخللين

ىا أؽلى هباس الخىفُزًين ممً جلل

ظاث )بما فيهم  امليافآث والخؾٍى

 الشئِغ الخىفُزي واملذًش املالي(

ظاث  8,218,838 - - الشواجب والخؾٍى

 1,322,122 - - البذالث

ت  - - - امليافآث الذوسٍت والعىٍى

ت  228,211 - - الخطط الخدفيًز

ظاث أو مضاًا ؽُيُت أخشي جذفؿ بؽيل  أي حؾٍى

 ؼهشي أو ظىىي 
- - - 
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18 ونبار اىشرنة إدارة ٌخيس ألغضاء ثػود إنججاب وحلوق ثػاكدًة ٌاىٌة وأوراق ٌصيحة ألي وصف 

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

  م5115 اىػام خالل اىحلوق ثيم أو اىٍصيحة ثيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفةالاسم
عذد ألاسهم في 

بذاًة العام

نسبة امللكية في 

بذاًة العام

صافي التغير في عذد 

ألاسهم خالل العام

إجمالي ألاسهم في 

نهاًة العام

إجمالي نسبة التملك 

في نهاًة العام
صفة امللكية

مباصزة%01,0000.0001%1,0000.0001رئيس مجلس إلادارةًىسف بن عبذهللا الضالش

مباصزة%3,299,3688,028,8500.7434%4,729,4820.4379عضى مجلس إلادارةهذلىل بن صالح الهذلىل

مباصزة69,623,2936.4466%(3,132,683)72,755,9766.7367%

9570.0001%-                             9570.0001%
ملكية أكارب من الذرجة 

ألاولى

مباصزة2,844,5500.2634%(1,350,000)4,194,5500.3884%

639,1540.0592%-                             639,1540.0592%
ملكية أكارب من الذرجة 

ألاولى

مباصزة%3,0000.0003                             -%3,0000.0003عضى مجلس إلادارةطارق بن دمحم الجارهللا

مباصزة%2,849,5500.2638(1,350,000)%4,199,5500.3888عضى مجلس إلادارةعبذالعزيز بن عبذهللا الضالش

مباصزة%2,844,5500.2634(1,350,000)%4,194,5500.3884عضى مجلس إلادارةماجذ بن رومي الزومي

مباصزة%08,137,5500.7535%8,137,5500.7535عضى مجلس إلادارةعبذاللطيف بن عبذهللا الضالش 

مباصزة%2,005,1040.1857                             -%2,005,1040.1857عضى مجلس إلادارةاحمذ بن دمحم عثمان الذهط

ن املطيري  صالح بن مزيخان الجبًر

)شخصه(
مباصزة%0.0000                     -                             -%0.0000                    -عضى مجلس إلادارة

ن املطيري   صالح بن مزيخان الجبًر

)ممثل الهيئة العامة للتأمينات 

الاجتماعية(

%1,0000.0001(32,240,457)%32,241,4572.9853عضى مجلس إلادارة
ملكية الهيئة العامة 

للتأمينات الاجتماعية

مباصزة%10,0000.0009%10,0000.0009عضى مجلس إلادارةعبذالزحمن بن حمذ صالح الحزكان

مباصزة%80,0000.0074                             -%80,0000.0074مذًز املزاجعة الذاخليةأحمذ بن صالح سلمان الذحيالن

133,192,33012.3326%(36,123,772)97,068,5588.9878%

عضى مجلس إلادارةماجذ بن عبذالزحمن اللاسم

عضى مجلس إلادارةخالذ بن عبذهللا الضالش

إلاجمالي
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ثػود ألشخاص )غدا أغضاء ٌخيس في فئة األشهً ذات األحلٌة في اىجصوًت وصف ألي ٌصيحة   19

أنثر، وأي ثغٌٌر في  % أو5( أبيغوا اىشرنة بجٍيههً وأكربائهًإدارة اىشرنة ونبار اىجِفٌذًٌَ 

 5115اىػام ثيم اىحلوق خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفة امللكيةالتغير في نسبة امللكيةنسبة امللكيةعذد ألاسهمثاريخ إلاخطارالاسم

2014 2057,120,995%5.289%-
                   :            غير مباصزة

ملكية صزكة خاصة

2014 2955,179,721% 5.109 % %0.18- %
                   غير مباصزة:               

      ملكية صزكة خاصة

صزكة بىينت املحذودة
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51 اىشرنة حونٍة 

 بالثدىىت خى٦مىىت الكىىغ٧اث الهىىاصعة ٖىىً هُئىىت الؿىىى١ اإلاالُىىت، اٖخمىىض مجلىىـ ؤلاصاعة الثدىىت خى٦مىىت الكىىغ٦ت 
ً
خبىىاع فىىي وايىىٗتاؾترقىىاصا  الٖا

ىىؼ الٗال٢ىىىت مٗهىىم وعٖاًىىىت مهىىالحهم.  ٟحن وحمُىى٘ ؤصىىىحاب اإلاهىىالح وحٍٗؼ ىىاء بد٣ىىى١ اإلاؿىىىاهمحن والٗمىىالء واإلاىىىْى  ٞىىىةن للالثدىىت وو٣ٞىىىاالٞى

بهم بهىٟت مؿىخمغة. مباصت اب جلتزم الكغ٦ت لكٟاُٞت وؤلاٞهاح وجُٟٗل صوع مجلىـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًىت وجدضًىض مؿىئىلُاتهم وجىضٍع

  الكىىغ٦ت حؿىىعى ٦مىىا
ً
ىىؼ ٞاٖلُىىت الغ٢ابىىت الضازلُىىت وبصاعة املخىىاَغ، باإليىىاٞت بلىىى الخىاٞىى٤ مىى٘ الثدىىت  ؤًًىىا بلىىى الخإ٦ىىض مىىً وحىىىص آلُىىاث لخٍٗؼ

ىؼ الث٣اٞىت اإلااؾؿىُت وجُبُى٤ خى٦مىت الكىغ٧اث الهىاصعة ٖىً هُئىت ال ؿىى١ اإلاالُىت وجبنىي ؤًٞىل اإلاماعؾىاث فىي مجىا٫ الحى٦مىت بهىضٝ حٍٗؼ

بت ٨ٌٗـهظا  ٧ل٢ىاٖض ؤلاصاعة الؿلُمت بالكغ٦ت. و  اث فىي مجىا٫ الحى٦مىت وجد٣ُى٤  ٚع الكىغ٦ت فىي الٗمىل بجىض للىنىى٫ بلىى ؤٖلىى اإلاؿىخٍى

 ًدخىىظي بىىه ٦كىىغ 
ً
ىُىىت مؿىىاهمت. و فىىي ؾىىبُل جد٣ُىى٤ ؤهضاٞىىهعئٍتهىىا الهاصٞىىت بلىىى ؤن ج٩ىىىن الكىىغ٦ت همىطحىىا ٌٗمىىل مجلىىـ ؤلاصاعة مىىً  ،٦ت َو

 زال٫ لجان املجلـ وهي لجىت الترقُداث واإلا٩اٞأث ولجىت اإلاغاحٗت واللجىت الخىُٟظًت. 

إلاالُىىت، ( الهىاصعة ٖىً هُئىت الؿىى١ اوؤلاؾترقىاصًتججىضع ؤلاقىاعة بلىى ؤن الكىغ٦ت ٢ىض َب٣ىذ ٧اٞىت بىىىص الثدىىت خى٦مىت الكىغ٧اث )ؤلالؼامُىت 

ذ ٖلىى بىىض ازخُىاع ؤًٖىاء مجلىـ ؤلاصاعة  ٣ت للخهٍى ذ الترا٦مي ٦ٍُغ ٖضا البىض )ب( مً اإلااصة الؿاصؾت الخانت بالٗمل بىٓام الخهٍى

 أل  هىىظاا ًىىؼا٫ مىىالجمُٗىىت الٗامىىت، خُىىث  احخماٖىىاثفىىي 
ً
ذ  ٢ىاٖىىضًىىىو ٖلىىى  الالىٓىىام ألاؾاسىى ي للكىىغ٦ت  نالبىىىض ٢ُىىض البدىىث هٓىىغا الخهىىٍى

 ًىُب٣ىىان ال بىىىضان ًىحىىض ،وباإليىىاٞت بلىىى مىىا ؾىىب٤ م. 2116م بصعاحهىىا يىىمً بىىىىص الجمُٗىىت الٗمىمُىىت ال٣اصمىىت زىىال٫ ٖىىام وؾىىِخ الترا٦مىىي

ًًيبغي ٖلى  ؤهه ٖلى جىو التي 6 اإلااصة هٟـ مً( ص) البىض وهما الكغ٦ت ٖلى حنمً ألاشخام  اإلاؿدثمٍغ خباٍع ىن  الظًً الٖا  هُابت ًخهٞغ

ًٖ ً غها في ؤلاٞهاح - الاؾدثماع نىاص٤ً اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى - آلازٍغ ت ج٣اٍع دُت ؾُاؾاتهم ًٖ الؿىٍى ملُاث الخهٍى ذ ٖو  الٟٗلي الخهٍى

٣ت في  وؤلاخضي  ألاؾاؾىُت الح٣ىى١  مماعؾىت ٖلىى ًىازغ ٢ىض اإلاهىالح فىي حىىهغي  جًىاعب ؤي مى٘ للخٗامىل الكىغ٧اث خى٦مىت الاثدتٖكغة ٍَغ

خبىىىىاعي  الصىىىىخو ؤن ٖلىىىىى جىىىىىو التىىىىي 12 اإلاىىىىاصة مىىىىً( ٍ) ال٣ٟىىىىغة و٦ىىىىظل٪. باؾىىىىدثماعاتهم ًخٗلىىىى٤ ُٞمىىىىا  الىٓىىىىام بمىحىىىىب لىىىىه ًدىىىى٤ الىىىىظي الٖا

ذ له ًد٤ ال ؤلاصاعة، مجلـ فيله  ممثلحن حُٗحن للكغ٦ت ألاؾاس ي ً ؤًٖاء جغقُذ ٖلى الخهٍى  .ؤلاصاعة مجلـ في آزٍغ
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51 اىداخيٌة اىٍراحػة 

 الؾخ٣اللُتها ٞانها جدب٘ في اله٩ُل
ً
 الهمُتها وجد٣ُ٣ا

ً
الخىُٓمي  حٗخبر بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت مً ؤهم ؤلاصاعاث في قغ٦ت صاع ألاع٧ان، وهٓغا

خم طل٪ م  إلاٗاًحر اإلاغاحٗت الضازلُت الضولُت، ٍو
ً
٣ا ً زال٫ مباقغة بلى مجلـ ؤلاصاعة، وج٣ىم بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت باهجاػ ؤٖمالها ٞو

٠ُ هسبت مً اإلاض٣٢حن اإلاٗخمضًً مً اإلاٗهض الضولي للمغاحٗت الضازلُت.   جْى

ت مً ؤحل جد٤ُ٣ ٢ُمت مًاٞت في بالكغ٦ت مهمت اإلاغاحٗت الضازلُتجخمثل  ُت واؾدكاٍع وجدؿحن  ج٣ضًم زضماث مؿخ٣لت ومىيٖى

٣ت مىاجُت ومىًبُت لخ٣ُُم  مً زال٫ ُت الكغ٦ت ٖلى بلٙى ؤهضاٞهااإلاغاحٗت الضازل ؿاٖضٖملُاث الكغ٦ت، خُث ح اٖخماص ٍَغ

غ ٖملُاث اإلاغاحٗت الضازلُتاثوالغ٢ابت الضازلُت وخى٦مت الكغ٧ وجدؿحن ٞٗالُت بصاعة املخاَغ ُت وطاث  . وجٞى اإلاٗلىماث اإلاىيٖى

٣ُُم الىي٘ الحالي للكغ٦ت، وبهما هظه اإلاٗلىماث ٖلى ج صوع  ٣خهغًال لإلصاعة الٗلُا ولجىت اإلاغاحٗت في الى٢ذ اإلاىاؾب، و  الهلت بالٗمل

بصاعة اإلاغاحٗت  حٗمل. و اإلاىاؾبتلل٣ُام بمؿاولُاتهم واجساط ال٣غاعاث اإلاالُت والخىُٟظًت بالبُاهاث الالػمت جلـ ؤلاصاعة مإلاؿاولحن و ا جؼوص

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

ؼ الغ٢ابت الٟٗالت وجدؿحن بحغاءاث الٗمل إواإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ب اثؾدكاع بالخدلُل والخ٣ُُم والخىنُاث والا  وكُت اإلاغاحٗت، م٘ حٍٗؼ

 بخ٩ال٠ُ م٣ٗىلت.

ث ٖملُاث ٣ترخاث والخىنُاث ُٞما ًخٗل٤ بخدؿحن بحغاءام الٗضًض مً اإلا2115اإلاغاحٗت الضازلُت زال٫ ٖام بصاعة و٢ض ٢ضمذ 

٘ املخخلٟت، باإلياٞت بلى ج٣ضًم  اصة ٞٗالُت و٦ٟاءة هٓام الغ٢ابت الضازلُت والخد٨م في ج٩ال٠ُ اإلاكاَع الكغ٦ت وؾُاؾاتها، وطل٪ لٍؼ

 الضٖم واإلاؿاهضة بلى ؤلاصاعاث ألازغي إلاؿاٖضتها في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها.
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55  باىشرنة اىداخيٌة اىركابة ُظام 

ٟحن، َو هىالضازلُت في قغ٦ت صاع ألاع٧ان  هٓام الغ٢ابت جدؿحن و  ؿتهضٝ هظا الىٓام مٗالجت املخاَغبحغاء مخ٩امل جىٟظه ؤلاصاعة واإلاْى

اٖلُت ٧اٞت ٖملُاث الكغ٦ت٦ ت، وبالخالي الالتزام بال٣ىاهحنيمان و  صحت وص٢ت ال٣ىاثم اإلاالُت مً خإ٦ضالو  ٟاءة ٞو خماًت  واللىاثذ الؿاٍع

 ل٠ ؤو الًُإ ؤو ؾىء الاؾخسضام.ؤنى٫ الكغ٦ت مً الخ

1-22  الذاخلُت الشكابت هغام ؽىاصش 

 لبِئت الشكابُت في الؽشهتا

ٟىى ال ،ًمثل اله٩ُل الخىُٓمي اإلاغح٘ ألاؾاس ي لخدضًض البِئت الغ٢ابُت في الكغ٦ت بحن  هالخُاثخُث ؤهه ًدضصاإلاؿاولُاث ٍو ٍو

 ؾتراجُجُت الكغ٦ت وه٩ُلها الاؾدثماعي. االٗال٢اث اله٩ُلُت بىيىح ال لبـ ُٞه، ٦ما ؤهه ًجؿض 

 خطىسةاملؾلىماث املهغم 

ت مً ألاهٓمت اإلاخُىعة ال غ التي ضازلُت الغ٢ابت الٖلى اإلاٗاًحر الضولُت وحؿاهم بٟاٖلُت في تي بىِذ حٗخمض صاع ألاع٧ان ٖلى مجمٖى جٞى

  مٗلىماث ص٣ُ٢ت وقٟاٞت.بضوعها 

 اجشاءاث الشكابت الذاخلُت

ت و بحغاءاث الحكمل  في جل٪ ؤلاحغاءاث  جى٨ٗـكغ٦ت صاع ألاع٧ان. و باملحاؾبُت وهٓام الخد٨م الضازلي غ٢ابت الضازلُت الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ت . ت الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة في الكغ٦ت م٘ الالتزام بال٣ىاهحن واللىاثذ الؿاٍع  مجمٖى

ت لفاؽلُت اجشاءاث الشكابت الذاخلُت   2-22 بالؽشهتهخائج املشاجؾت العىٍى

غ اإلاغاحٗت الضازلُت الضوعٍت و٢ضمذ جىنُاتها م2115زال٫ ٖام  ، ٢امذ لجىت اإلاغاحٗت اإلاىبث٣ت ًٖ مجلـ ؤلاصاعة بضعاؾت ج٣اٍع

ؤلاحغاءاث اإلاالُت والدكُٛلُت  ٩اٞتؤصاء هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاخٗل٤ بو  ٞاٖلُتملجلـ ؤلاصاعة، و٢ض ٢ام مجلـ ؤلاصاعة بمغاحٗت 

حغاءاث الغ٢ابت الضازلُت بالكغ٦ت ؤي ي٠ٗ حىهغي باللىاثذ وهٓم بصاعة املخاَغ ولم جٓهغ ٖملُاث مغاحٗت ٞاٖلُت وجىا٣ٞه م٘ 

 .بلُه ؤلاقاعة ًم٨ً
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53 غالكات اىٍصجثٍرًَ 

 ً هىا٥ خىاع لكغ٦ت، وصاثما ما ٩ًىن ااؾتراجُجُت  اثؤهم ؤولٍى مًاإلاالي  والىؾٌِٗض الاجها٫ اإلاؿخمغ م٘ اإلاؿاهمحن واإلاؿدثمٍغ

ً املحلُحن والضولُحن.  ٢ىاٖضمىخٓم بحن مؿاولي الكغ٦ت الخىُٟظًً و  ٗام اجسظث الكغ٦ت الٗضًض ال هظازال٫ و اإلاؿاهمحن واإلاؿدثمٍغ

٤ ؤلاٞهاح  يمً ؤلاحغاءاث الت  ل٣ىاٖض هُئت  بكٟاُٞتجًمً الحٟاّ ٖلى خ٣ى١ خملت ألاؾهم في الحهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ
ً
جبٗا

٘ الؿى١ اإلاا ما٫ باإلاكاَع ت وج٣ضم ؾحر ألٖا الن ًٖ الىخاثج اإلاالُت الٟهلُت والؿىٍى لُت، وطل٪ ٖبر ال٣ىىاث املخههت بما في طل٪ ؤلٖا

ت جسو ؤٖما٫ الكغ٦ت.  وجىنُاث مجلـ ؤلاصاعة وؤي جُىعاث حىهٍغ

ً واملحللحن واملجخم٘ اإلاالي بهٟت ٖامت  ٞٗالُتدؿحن جؤحل  ومً اإلاٗلىماث الصحُدت اإلاخٗل٣ت بالكغ٦ت وكغ و الاجها٫ باإلاؿدثمٍغ

وجُىع ؤٖمالها، جىٓم الكغ٦ت ؾلؿت مً الاحخماٖاث الضوعٍت م٘ مؿدثمغيها مً خاملى ألاؾهم ؤو اله٩ى٥ واملحللحن اإلاالُحن مً بُىث 

 مً بصاعة  وطل٪لكغ٦ت، ا صاءالخبرة اإلاالُت املحلُت والٗاإلاُت الظًً ٣ًىمىن بالخُُٛت الخدلُلُت أل 
ً
 الٟٗا٫ الخىانلالكغ٦ت بإهمُت بًماها

 ؤلاٞهاح الض٤ُ٢ واإلاىخٓم الظي ًى٨ٗـ ٖلى الٟهم الصحُذ والخ٣ُُم الٗاص٫ للكغ٦ت.و 

ً  واإلاؿدثمغ٦ما ج٣ضم بصاعة الكغ٦ت الضٖم اإلاؿخمغ للمؿاهم  حر ال٩ىاصع اإلااهلت في ٢ؿم ٖال٢اث اإلاؿدثمٍغ واملحلل اإلاالي مً زال٫ جٞى

بخُىع ؤٖما٫ الكغ٦ت وخؿاباث وسجالث اإلاؿاهمحن مً زال٫ ٢ىىاث مخٗضصة حكمل الهاج٠  اإلاخٗل٣تؾخٟؿاعاث الا  ًٖ لإلحابت

ض ؤلال٨ترووي. ٦ما َىعث الكغ٦ت نٟدت جٟاٖلُت جم٨ً اإلاؿدثمغ واملحلل واإلاؿاهم مً َلب  ض ؤو الٟا٦ـ ؤو البًر املجاوي ؤو البًر

 اإلاٗلىماث ًٖ الكغ٦ت مً زال٫ مى٢ٗها ؤلال٨ترووي. 

 الكغ٦ت وحٗلًالكغ٦ت ٖلى جىحُه الضٖىة ل٩اٞت اإلاؿاهمحن لحًىع احخماٖاث الجمُٗاث الٗامت واإلاؿاهمت في اجساط ال٣غاعاث.  جدغم

اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫( واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووى للكغ٦ت والصح٠ الُىمُت. وحسخغ  زال٫ مً الضٖىاث جل٪ ًٖ

 لل٣ىاٖض اإلاخبٗت  بحغاءاث دؿهُلآلالُت التي حكٝغ ٖليها ٧ىاصع ماهلت ومضعبت لالكغ٦ت بم٩اهاث ألاهٓمت 
ً
٣ا الجمُٗت الٗمىمُت ٞو

غػ الىخاثج في وحىص الجهاث الح٩ىمُت اإلاىٓمت، و٢ض قاع٥ اإلاؿاهمىن في  ولًمان ٦ٟاءة وقٟاُٞت حسجُل وبخهاء ألانىاث ٞو

ذ ٖلى بىىص الجمُٗت الٗامت الٗاصًت  ش  تيال ةغ ٖك الثاهُتالخهٍى  م.2115ًىهُى  ٣ٖ16ضث بخاٍع

 مً خغم قغ٦ت صاع ألاع٧ان ٖلى جىؾٗت ٢اٖضة مؿدثمغيها، قاع٦ذ الكغ٦ت 
ً
ً لٗغى  فيواهُال٢ا ؤ٦ثر مً ٞٗالُت صولُت للمؿدثمٍغ

ت اإلاؿخ٣بلُت. و٢ض ٖبر جىاحض الكغ٦ت في هظه الٟٗالُاث ًٖ ز٣ل و  ٗها الحالُت وزُُها الاؾدثماٍع مخاهت مغ٦ؼ ٢هو هجاخها ومكاَع

ً حٗضص الٟغم التي ًدٓ يالكغ٦ت اإلاال ت باإلامل٨ت بك٩ل ٖام ىٖو  . بها ال٣ُإ ال٣ٗاعي الؿٗىصي والبِئت الاؾدثماٍع
 

 م1132 ؽام خالٌ معدثمشيها كاؽذة مؿ ألاسوان داس ملابالث ًبين جىطُحي سظم
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 مؿاهم مدلي -ؤٞغاص 

ت   نىاص٤ً اؾدثماٍع

 قغ٧اث وؾاَت -حُُٛت جدلُلُت 
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54 اىبشرًة اىٍوارد 

1-24 املاٌ البؽشي  سأط 

ت   بٗملُت حظب واؾخ٣ُاب الخبراث وال٨ٟاءاث البكٍغ
ً
 ٦بحرا

ً
بهم في مىاحهت الخدضًاث  لالؾخٗاهت اإلاخمحزةجىلي بصاعة الكغ٦ت اهخماما

غ ال٣ضعاث  تهخمو آلاهُت واإلاؿخ٣بلُت.   باالؾدثماع في الٗىهغ البكغي مً زال٫ بىاء وجٍُى
ً
ت. و و ؤلاصاعة ٦ثحرا بلٜ ٖضص  ٢ضاإلاهاعاث البكٍغ

  وزالزىن  وؤعبٗتفي الكغ٦ت زالزماثت  حنالٗامل
ً
ٟا   .م2115نهاًت قهغ صٌؿمبر للٗام ب مْى

م ؽً هبزة  2-24 :الؾلُا إلاداسة فٍش

 الشئِغ الخىفُزي  -د. ؽبذ الشخمً الحشوان 

خمخ٘ بسبرة جخجاوػ  غ ال٣ٗاعي باإلامل٨ت ٍو  ج٣لض  27ٌٗخبر  الض٦خىع ٖبضالغخمً ؤخض ؤ٦بر اإلاؿئىلحن الخىُٟظًحن في ٢ُإ الخٍُى
ً
ٖاما

ُٗت في اإلامل٨ت   في مجالـ بصاعاث الٗضًض مً الكغ٧اث، باإلياٞت بلى ج٣لضه مىانب ؤ٧اصًمُت ٞع
ً
ت هامت و٧ان ًٖىا زاللها مىانب بصاٍع

ت مً حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، زم خهل ٖلى  الٗغبُت الؿٗىصًت. خهل الض٦خىع الحغ٧ان ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت اإلاٗماٍع

٨ُت. و٢بُل اهًمامه لكغ٦ت صاع ألاع٧ان، اإلااحؿخحر  والض٦خىعاه في طاث الخسهو مً حامٗت مدصجً آن ؤعبغ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ما٫  قٛل الض٦خىع الحغ٧ان مىهب ٖمُض قئىن ال٣بى٫ والدسجُل بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص. ٦ما قٛل مىهب اإلاضًغ الخىُٟظي ل٣ُإ  ألٖا

ت ناٞىال باإلياٞت بلى ٖضة مىانب في وؤمحن ٖام ؤو٢اٝ حامٗت اإلال٪ ؾٗىص ، ٦ما قٛل مىهب هاثب الغثِـ ل٣ُإ ال٣ٗاع بمجمٖى

 .مجالـ بصاعاث الٗضًض مً اإلااؾؿاث

 الشئِغ الخىفُزي للؾملُاث  -هظاٌ ظىان 

٣ىم ، بكغ٦ت صاع ألاع٧ان الغثِـ الخىُٟظي للٗملُاث مىهب هًا٫ ؾىانكٛل الؿُض ٌ اؾتراجُجُت الكغ٦ت باإلقغاٝ ٖلى جىُٟظ ٍو

ىا٫ ؾىحن زبرجه الىاؾٗت التي  ت وؤلاوكاءاث وبصاعة ألانى٫. َو غ والكئىن الخجاٍع بك٩ل ٞٗا٫ مً زال٫ جيؿ٤ُ ؤوكُت بصاعاث الخٍُى

٘ الطخمت التي ججاوػث   33ججاوػث   ًٖ ٖضص مً اإلاكاَع
ً
غ ال٣ٗاعي وؤلاوكاءاث، ٧ان الؿُض هًا٫ مؿئىال  في ٢ُاٖاث الخٍُى

ً
ٖاما

االث في قغ٧اث ال٣ُاٖحن الٗام والخام. جسغج الؿُض هًا٫ ٖام ٢ُمت مً ٢ؿم الهىضؾت ال٨هغباثُت في حامٗت  1982ها ملُاعاث الٍغ

٨ُت، وجىلى مىانب ٢ُاصًت في الٗضًض مً الكغ٧اث في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي منها اإلاضًغ اها الخ٣ىُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٍؼ  لٍى

غ ال٣ٗاعي 1 ٦ت آ٫ خامض لإلهماء والخٗمحرالٗام ؤلا٢لُمي لكغ  ٪ واإلاضًغ الٗام لكغ٦ت  1واإلاضًغ الٗام لكغ٦ت صاع لالؾدثماع والخٍُى والكٍغ

غ ال٣ٗاعي  ً للخٍُى ٘ بكغ٦ت جىٍى غ وبصاعة اإلاكاَع ٘ الهىضؾُت ومضًغ الخٍُى باإلياٞت بلى الغثِـ الخىُٟظي اإلا٩ل٠  1بغاًم للمكاَع

٘.  للٗملُاث لضي قغ٦ت ٢ُغ إلصاعة  اإلاكاَع

 

فىال   املالُت  للؽئىن  الخىفُزي شئِغال -مُيا جٍى

ٟىالٌكٛل الؿُض  مخل٪ ، مىهب الغثِـ الخىُٟظي ل٣ُإ الكاون اإلاالُت بكغ٦ت صاع ألاع٧ان م٩ُا جٍى ض ٖلى ٍو  جى٣ل  25زبرة جٍؼ
ً
ٖاما

وؤوعوبا الٛغبُت وؾىٛاٞىعة والىالًاث اإلاخدضة  زاللها بحن ٖضص مً الكغ٧اث الٗاإلاُت في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ والضو٫ الاؾ٨ىضهاُٞت

٨ُت ٟىال ٌكٛل مىهب عثِـ  و ٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع ألاع٧ان 1ألامٍغ ت الٗغاب للم٣اوالث ال٣ُإ اإلاالي مل٧ان الؿُض جٍى جمٖى

ت ؤًه بي  1باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ًدمل الؿُض م٩ُا  1بي صعاًٟؼ٦ما قٛل مىهب اإلاضًغ اإلاالي لكغ٦ت ؾ٩اوؿ٩ا ؤوي وعثِـ مجمٖى
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صعحت اإلااحؿخحر  في الا٢خهاص مً حامٗت حُٟاؾ٩اًال في ٞىلىضا، ٦ما ًدمل صعحت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت اإلاضهُت قٗبت بصاعة 

ل الكغ٧اث والضمج والاؾخدىاط وهى زبحر في ؤؾىا١ اله٩ى٥.  1ؤلاوكاءاث خسهو الؿُض م٩ُا في بصاعة جمٍى  ٍو

 

دؽاسد دًفُذ جى  ت يالشئِغ الخىفُز -ماط ٍس  للؽئىن الخجاٍس

ت بكغ٦ت صاع ألاع٧ان دكاعص جىماؽ مىهب الغثِـ الخىُٟظي للكئىن الخجاٍع دكاعص ٖلى صعحت  1ٌكٛل الؿُض ٍع خهل الؿُض ٍع

دكاعص ٧ان قغ٦ت صاع ألاع٧ان اهًمامت بلى ٢بُل  1 والب٩الىعٍىؽ في بصاعة اإلامخل٩اث مً حامٗت ؤو٦الهض في هُىػٍلىضا  ٌكٛلالؿُض ٍع

ت الؿٗىصًت ت بالكغ٦ت ال٣ٗاٍع ت 1      مىهب مضًغ الخضماث ال٣ٗاٍع ٦ما قٛل ٢بل طل٪ مىهب مضًغ الخضماث اإلااؾؿُت والاؾدثماٍع

ت لضي قغ٦ت  ت في صبي باإلماعاث الٗغبُت اإلاخدضة واإلاضًغ الٗام لخضماث الاؾدكاعاث ال٣ٗاٍع ت الخجاٍع حي لضي قغ٦ت ٧ىع للخضماث ال٣ٗاٍع

اى.  ت في صبي وملبىعن والٍغ  آهض حي لخضماث الاؾدكاعاث ال٣ٗاٍع

ٌ  الخىفُزي الشئِغ - الحاصمي وظام    لألصى

٣ىم  وبصاعة اإلامخل٩اث بكغ٦ت صاع ألاع٧ان1 لألنى٫  الخىُٟظي الغثِـمىهب  الحاػمي وؾامٌكٛل الؿُض   جىُٟظ ٖلى قغاٝإل باٍو

ض  1ال٣ٗاعاث وبصاعة اإلاغا٤ٞ ونُاهت وزضماث الخإححر بصاعاث ؤوكُت جيؿ٤ُ زال٫ مً ٞٗا٫ بك٩ل الكغ٦ت اؾتراجُجُت مخل٪ زبرة جٍؼ ٍو

  17 ٖلى
ً
غ ٢ُاٖاث في ٖاما  اإلال٪ حامٗت في وا٢خهاص بصاعة ٢ؿم مً م1997 ٖام الحاػمي وؾام الؿُض جسغج 1والدكُٛل ال٣ٗاعي  الخٍُى

ؼ ٖبض 1 و٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع ألاع٧ان قٛل الؿُض الحاػمي مىانب هامت في الٗضًض مً الؿٗىصًت الٗغبُت باإلامل٨ت الٍٗؼ

٘ الطخمت1   الا٢خهاصًت هللا ٖبض اإلال٪ مضًىت الؿٗىصًت اٖماع لكغ٦ت ال٣ٗاعاث بصاعة مضًغ منهات ٢ُاصً مىانب وجىلىالكغ٧اث واإلاكاَع

ت اإلاغا٦ؼ وحكُٛل إلصاعة املحضصوة الٗغبُت اإلاغا٦ؼ لكغ٦ت اإلاى٣ُت الٛغبُت ضًغم و ت الخجاٍع  .وال٣ٗاٍع

ؿ  الشئِغ الخىفُزي -خعام الشمحي   ملىخب اداسة املؽاَس

٘ بكغ٦ت صاع ألاع٧انمىهب الغثِـ الخىُٟظي إلاالؿُض خؿام الغمخي  كٛلٌ م ٨1خب بصاعة اإلاكاَع ض ٖلىل٪ خٍو  في  18 زبرة جٍؼ
ً
ٖاما

غ ال٣ٗاعي وؤلاوكاءاث والخهيُ٘ والخضماث قغ٦ت صاع ألاع٧ان قٛل الؿُض الغمخي  هًمامه بلىو٢بُل ا 1مجاالث مخٗضصة قملذ الخٍُى

٨ُخحن  ل ؤوجىمِكً ألامٍغ ل وقغ٦ت عو٧ٍى ت الهامت لضي قغ٧اث وماؾؿاث ٖاإلاُت عاثضة مثل قغ٦ت هني ٍو  مً اإلاىانب ؤلاصاٍع
ً
 وٖضصا

ت بً ٦ما خهل ٖلى مىٓىمت مً 1 خهل الؿُض الغمخي ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت الهىاُٖت1 الصن الؿٗىصًت مجمٖى

 منها قهاصة 
ً
٨ُت للجىصة وقهاصة الحؼام ألاؾىص ؾخت مً  مٗخمضومغاح٘  حىصة مهىضؽالكهاصاث اإلاهىُت اإلاٗغوٞت ٖاإلاُا الجمُٗت ألامٍغ

٘الؿُض الغمخي مٗخمض ٦مض٦ًما ؤن  1ؾُجما ما٫.  غ مكاَع غ ألٖا  وجٍُى

اض  -صالح البطي   الشئِغ الخىفُزي ملؽشوؼ ؼمغ الٍش

اى قمـ كغوٕإلا الخىُٟظي الغثِـ مىهب البُي نالح ؿُضال ٌكٛل مخل٪ ألاع٧ان صاع قغ٦ت جُىعه الظي الٍغ ض زبرة1 ٍو  23 ٖلى جٍؼ

 
ً
غ الاؾدثماع مجا٫ في ٖاما ت ٖما٫وألا  والخضماث والهىاٖه ال٣ٗاعي  والخٍُى  الهىضؾت في الب٩الىعَـ صعحت البُيؿُض ال ًدمل 1 الخجاٍع

 اإلاىانب مً الٗضًض قٛل صاعالاع٧انبلى قغ٦ت  اهًمامه ل٢ُبو  . الاصاعة مجا٫ في ٖلُا وصعاؾاث ال٣غي  ام حامٗت مً اإلا٩ُاه٨ُُت

غ لالؾدثماع الٗثُم لكغ٦ت الخىُٟظي الغثِـ هاثب منها ال٣ُاصًت غ لالؾدثماع الٗب٩ُان لكغ٦ت الٗام واإلاضًغ 1ال٣ٗاعي  والخٍُى  والخٍُى

ا٫ لكغ٦ت الٗام اإلاضًغ قٛل ٦ما 1ال٣ٗاعي  ت املخخلٟت اإلاىانب مً ٖضص قٛل و  املحضوصة البِئت لخضماث ٞع  البابُحن قغ٧اث بمجمٖى

ًى ؼ دمحم قغ٧اث اخضي صاعةب مجلـ ٖو ًى( ال٣هُم ُٞداء) الغاحخي الٗبضالٍٗؼ  .املخخلٟت اللجان مً ٖضص في ٖو
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 الشئِغ الخىفُزي للخذماث املؽترهت -بذس الحشبي 

٣ىم 1 وٌكٛل الؿُض بضع الحغبي مىهب الغثِـ الخىُٟظي للخضماث اإلاكتر٦ت بكغ٦ت صاع ألاع٧ان  اؾتراجُجُت جىُٟظ ٖلى باإلقغاٝ ٍو

ت والكئىن ال٣اهىه بصاعاث ؤوكُت جيؿ٤ُ زال٫ مً ٞٗا٫ بك٩ل الكغ٦ت ت والكئىن ؤلاصاٍع  ًدملُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث1 اإلاىاعص البكٍغ

ما٫ بصاعة في اإلااحؿخحر صعحت الحغبي الؿُض ضج حامٗت مً ألٖا   اإلاخدضة باإلامل٨ت الضولُت ٧امبًر
ً
 وؤلاصاعة الخسُُِ بصاعة في مخسهها

٨ُت الجامٗت مً الهىضؾت في الب٩الىعٍىؽ صعحت ًدمل ٦ما خىُٓمُت1ال ض ٖلى .  ألامٍغ مخل٪ زبرة جٍؼ  في مجاالث مخٗضصة قملذ 17ٍو
ً
ٖاما

الخضماث اإلاؿاهضة والخهيُ٘ وبصاعة اإلامخل٩اث واإلاغا1٤ٞ و٢بُل اهًمامه بلى قغ٦ت صاع ألاع٧ان قٛل الؿُض الحغبي مىانب ٢ُاصًت 

ُٗت منها اإلاضًغ الٗام للكغ٦ت الؿٗىصًت إلهخاج مىاصالبىاء اؽ بي ام املحضوصة1 ٦ما قٛل مى هب مضًغ ٖام ؤلاصاعة الٗامت للخضماث ٞع

ض الؿٗىصي1    قٛل ٦مااإلاؿاهضة ٖلى مؿخىي مضن اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لضي ماؾؿت البًر
ً
 قغ٧اث في الهامت اإلاىانب مً ٖضصا

اى وؤؾمىذ الٗغبُتألاؾمىذ   . الؿٗىصي ألابٌُ وألاؾمىذ الٍغ

ض الظؾُان   املئظعُت والؾالكاث الؾامتالشئِغ الخىفُزي لالجصاالث  -ؽبذ الؾٍض

ؼ الًُٗان مىهب الغثِـ الخىُٟظي لالجهاالث اإلااؾؿُت والٗال٢اث الٗامت بكغ٦ت صاع ألاع٧ان جسغج  الؿُض  1ٌكٛل الؿُض ٖبض الٍٗؼ

٤ ىا٫ مؿاعه اإلانهي خهل ٖل 1الًُٗان مً حامٗت اإلال٪ ٞهض للبترو٫ واإلاٗاصن بٗض خهىله ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ في الدؿٍى ى َو

الن ٤ والٗال٢اث الٗامت والضٖاًت وؤلٖا  و٢بُل اهًمامه لكغ٦ت صاع ألاع٧ان 1الٗضًض مً الكهاصاث والخبراث الىاؾٗت في مجا٫ الدؿٍى

اى.  قٛل الؿُض الًُٗان مىانب ٖلُا في ٢ُإ البىى٥ خُث ٖمل في بى٪ الغاحخي وبى٪ ؾامبا وبى٪ الٍغ
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55 اىخودة ثونٌد 

ٗنىىىىى بصاعة جى٦ُىىىىض 
ُ
 وبعيىىىىىاءبمؿىىىىىخىي حىىىىىصة اإلاىىىىىىخج والخىىىىضماث  الاعج٣ىىىىاء بهىىىىىضٝوجغؾىىىىىُش مبىىىىاصيء بصاعة الجىىىىىىصة الكىىىىاملت  ُبُىىىى٤الجىىىىىىصة بخح

غ  هصاعة الجىىىصة وجُٟٗلىىإل هٓىىام  بعؾىىاءالٗمىىالء. وجغ٦ىىؼ وكىىاَاث ؤلاصاعة ٖلىىى  كىىمل. هوجُىىٍى ىىت مىىً ال َو حىىغاءاث ؤلا اؾىىاث و ؿُالىٓىىام مجمٖى

ىٓىىىام بصاعة لالالتىىزام باإلاخُلبىىاث املحىىضصة  فىىي بَىىاع وطلىى٪ ،تلىىٖامخابٗىىت جُب٣ُهىىا ومغا٢بتهىىا بىؾىىاثل ٞ آلُىىتبلىىى  باإليىىاٞتلٗمىىل ا جىىىٓم التىىي

حرها مً ألاهٓمت الحضًثت إلصاعة الجىصة وجدؿحن مؿخىي ألاصاء. ISO9001:2008الجىصة الٗالمي   ٚو

1-25 :  م1132 الؾام خالٌ الجىدة جىهُذ اداسة اهجاصاث 

 ؤيىىىُٟذ  ٦مىىىا الخىُٓمىىىي، ه٩ُىىىلالجضًىىىضة لل الخٛحىىىراث مىىى٘ لُخىاٞىىى٤ الجىىىىصة بصاعة هٓىىىام جدىىىضًث بلىىىى الغامُىىىت الجهىىىىص اؾىىىخمغاع

 ..للىٓام حضًضة بحغاءاث

 ٟحن  ٧اٞتفي مخىاو٫  لخهبذالضازلُت  ؤلاهتراهذ قب٨ت٧اٞت ؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة والىماطج اإلاخٗل٣ت بها ٖلى  وكغ ٣تاإلاْى  بٍُغ

 .ؾهىلت ومىزى٢ُت  ؤ٦تر

 ٍمض٣٢حن مؿخ٣لحن. ؤحغاها بىجاح الجىصة إلاغاحٗت ٖملُخحن واحخُاػ 9111 ألاًؼو  بكهاصة الاخخٟا 

 اإلاىز٣ت  حغاءاثصوعجحن مً بغهامج الخض٤ُ٢ ٖلى حىصة ٧اٞت ؤلا  وجىُٟظ بٖضاص 

 ُىىىىىىت بىىىىىىالجىصة وجدؿىىىىىىحن ألا  خل٣ىىىىىىاث 9 بحىىىىىىغاء بُىىىىىىت فىىىىىىي مجىىىىىىاالث الخٖى وزىىىىىىغاثِ  9111ًىىىىىىؼو صاء قىىىىىىملذ ؾُاؾىىىىىىت الجىىىىىىىصة ألا جضٍع

ُٟيالٗملُاث والخض ب الْى  .ٍع

 لىٓام الجىصة مغجحن زال٫ الٗام. ؤلاصاعة مغاحٗتاحخماٖاث  ٣ٖض 

 ٟحن 6 وبقغا٥ جضٍعب  .الجىصة ٖلى الضازلُت اإلاغاحٗاث بحغاء في ألازغي  ؤلاصاعاث مً مْى
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56 واىٍخجٍع اىبٌئة خدٌات 

اء  لضي بالٛت وخماًتالبِئت ؤهمُت املحلُت الخىمُتاإلاؿخضامت للمجخمٗاث اإلاؿاهمت في حك٩ل قغ٦ت صاعألاع٧ان التي حؿعى صاثما للٞى

 
ً
مثل جدؿحن مؿخىي خُاة املجخم٘ والبِئت هضٞا غ مجخمٗاث ٖمغاهُت  بالتزاماتها هدى املجخم٘. ٍو  للكغ٦ت، بط ؤنها ج٣ىم بخٍُى

ً
هبُال

خباع ال٣ُم الاحخماُٖت الؿاثضة وجغاعي ٧اٞت الٗىامل الصحُت  وألامىُت والبُئُت والث٣اُٞت للممل٨ت مخ٩املت ومؿخضامت جإزظ في الٖا

 
ً
حر  ًٖ ًٞال ت. وفي  ٧اٞتجٞى يهُت والخجاٍع الحٟاّ ٖلى اإلا٨دؿباث  ًٖلكغ٦ت امؿاولُت  بَاعالخضماث الٗامت والاحخماُٖت والتٞر

ػٍاصة مؿاخاث زم مبضؤ اؾخضامت البِئت الصحُت مً زال٫ ج٨ث٠ُ ٖملُاث الدصجحر واإلاؿُداث الخًغاء و توال٣ُم البُئُت، ٞةنها جل

يهُت  .ممغاث اإلاكاة ٖلى خؿاب الكىإع مً ؤحل ج٣لُل وؿب الخلىر، بياٞتبلى بوكاء اإلاُاصًً الٗامت لدصجُ٘ مماعؾت ألاوكُت التٞر

ٗاو  ت ال هاهُال٢ا مً مؿاولُتها الاحخماُٖت، حٗمل قغ٦ت صاعألاع٧ان ٖلى جىُٟظ مكاَع حؿهم في الاعج٣اء باملجخم٘. ومً بحن  بدُث٣ٗاٍع

غ مى٣ُت ٢هغ زؼام في وؾِ مضًىت حضة واإلاىا٤َ الٗكىاثُت املحُُت به ؤ ٘ مكغوٕ جٍُى بالكغا٦ت م٘ الجهاث  وطل٪هم جل٪ اإلاكاَع

حر بِئت ٖمغاهُت مخ٩املت طاث بيُت صحُت  مت لإلوؿان. ٦ماٌؿهم اإلاكغوٕ في  جهلحآمىت و الح٩ىمُت. ويهضٝ اإلاكغوٕ بلى جٞى لحُاة ٦ٍغ

٘ ال٣ُمت الٗمغاهُت ل ُُٟت. ٞع حر آلاٝ الٟغم الْى ت، باإلياٞت بلى جٞى  ؤوؾ٘ للٟغم الاؾدثماٍع
ً
غ مجاال ٞى  الكغ٦ت هٟظث و٢ضلمى٣ُت ٍو

٤ الحغمحن، وطل٪ بُى٫ ل الجضًض الامخضاص اإلاكغوٕ هظا زال٫ مً ٤ ٞلؿُحن في مضًىت حضة قغ١ ٍَغ غى 4ٍُغ   52 ٦ُلىمتراث ٖو
ً
 مترا

ا٫ 31 وعبُه بمى٣ُت مكغوٕ قمـ الٗغوؽ بخ٩لٟت بلٛذ  .ملُىن ٍع

ج٣ضم صٖمها ل٣ًاًا ال٣ُإ و لخٟاٖل م٘ ٢ًاًاه اإلاغجبُت بال٣ُإ ال٣ٗاعي، اوجضع٥ قغ٦ت صاعألاع٧ان مؿاولُتها ججاه املجخم٘ وؤهمُت

غح الحلى٫ اإلابخ٨غة إلاٗالجتها.  في اإلاٗاعى واإلااجمغاث  ألاع٧ان صاعكاع٥ ح الٛغى، ولهظاٖبر الخهضي لها بالخدلُل والدصخُو َو

ضٖم الٟٗالُاث وألاوكُت املحٟؼة لليكاٍ ال٣ٗاعي والخىانل اإلاباقغ م٘ اإلاخسههحن في ال٣ُإ ال٣ٗاعي وال٣ُاٖاث جاإلاخسههت و 

غ ال٣ُإ ال٣ٗاعي باإلاى٣ُت. ٖالوة ٖلى طل٪،  ،طاث الهلت جمض الكغ٦ت مً ؤحل جباص٫ اإلاٗاٝع والخبراث التي حؿهم في جٍُى

غى مىخجاث الكغ٦ت احؿىعالخىانل  باتهم ٖو مالء الكغ٦ت للخٗٝغ ٖلى ٚع غح  ٖليهمإلاباقغ م٘ الكغاثذ املخخلٟت ألٞغاص املجخم٘ ٖو َو

ت ال٨ُٟلت باالؾخجابت إلاخُلباث الؿى١ وجلبُت اخخُاحاث ؤٞغاصه ض مً الحلى٫ واإلاىخجاث ال٣ٗاٍع  .اإلاٍؼ

ٗها وجٟاٖلها م٘ ٢ًاًا ال٣ُإال ج٨خٟي صاع ألاع٧ان ٣ِٞ بااللتزا وبهما تهخم بإصاء ؤٖمالها  ،م بمؿئىلُاتها ججاه املجخم٘ مً زال٫ مكاَع

٣ت جغاعي مؿاولُ اًت الكاملت  هدى تهابٍُغ ُٟي والٖغ حر ألامان الْى غ ٢ضعاتهم وبم٩اهُاتهم وجٞى ميؿىبيها، خُث حٗمل الكغ٦تٖلى جٍُى

م. ٦ حر بِئت ٖمل صحُت ومثالُت مً زال٫ جىُٓم ل٣اءاث صازلُت م٘ التي ج٨ٟل لهم ولٗاثالتهم الِٗل ال٨ٍغ ما حٗمل الكغ٦ت ٖلى جٞى

ُاص لالحخمإ وبث عوح ألالٟت والخجاوـ بُنهم، ألامغ الظي ٌؿاٖض  ٟحن واؾخٛال٫ اإلاىاؾباث الٗامت مثل ؤلاُٞاع الغمًاوي وألٖا اإلاْى

اصة ؤلاهخاحُت   ألاصاء حىصة وعٖٞ٘لى زل٤ بِئت ٖمل نالحت حؿهم في ٍػ
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57 م5115 اىػام في األرنان دار ورغاًات ٌشارنات 

1-27 م1132 ألاسوان داس مليعىبي العىىي  الشمظاوي إلافطاس خفل 

ت الهالث الىصًت بحن ميؿىبيها وبقاٖت عوح ألاؾغة الىاخضة بُنهم،ؤ٢امذ الكغ٦ت خٟل ؤلاُٞاع  ت في ج٣ٍى  ٖلى ٖاصتها الؿىٍى
ً
ا حٍغ

اى. قٝغ الحٟل ؾٗاصة عثِـ مجلـ ؤلاصاعة ألاؾخاط الغمًاوي الؿىىي إلايؿىبيها في ىث الٍغ ًىؾ٠ بً ٖبض  ٢اٖت م٩اعم بٟىض١ ماٍع

هللا الكالف وخًغها الؿاصة ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت وميؿىبي الكغ٦ت. و٢ض ؤجاح الحٟل ٞغنت للخٟاٖل البىاء بحن 

ٟي ومضًغي الكغ٦ت وؾِ ؤحىاء عمًاهُت مٟٗمت بالغوخ  .اهُت والىصمْى

 

اض مهشجان افخخاحمٌى ًدخظً  اللصش   م الٍش 2-27 م1132 للؾام والترفُه للدعٍى

ُه لٗام  الخىالي، ٖلى الثاوي للٗام اى للدؿى١ والتٞر اؾخًاٝ اإلاغ٦ؼ الخجاعي "ال٣هغ مى٫" خٟل الاٞخخاح الغؾمي إلاهغحان الٍغ

اى2115هى )1436 ؼ آ٫ ؾٗىص ؤمحر مى٣ُت الٍغ اًت وحكٍغ٠ ناخب الؿمى اإلال٩ي ألامحر ُٞهل بً بىضع بً ٖبض الٍٗؼ  فيوطل٪  ،م( بٖغ

اى ٢ض ازخاعث "ال٣هغ مى٫" الؾخًاٞت م. و٧اهذ اللجىت اإلاىٓمت للمهغ 2115ًىهُى  مً الؿاب٘ ت الهىاُٖت بالٍغ ت الخجاٍع حان في الٛٞغ

 خٟل الاٞخخاح للمغة الثاهُت ٖلى الخىالي بٗض الىجاح ال٨بحر الظي خ٣٣ه خٟل اٞخخاح اإلاهغحان في الٗام اإلااض ي.

ش الؾمشاوي مل املاس ي الشاعي ألاسوان داس  اض للؾلاساث وإلاظيان والخطٍى 3-27 م1132ؾشض الٍش

ؿخاج٨ـ  غ الٗمغاوي الثامً ٖكغ )َع اى لل٣ٗاعاث وؤلاؾ٩ان والخٍُى ( بهٟتها الغاعي اإلااس ي 18قاع٦ذ صاع ألاع٧ان في مٗغى الٍغ

اى غ٦ؼالحهغي للمٗغى الظي ؤ٢ُم بم ً الؿاصؽفي  واإلاٗاعى للماجمغاث الضولي الٍغ ل  مً والٗكٍغ وؤبغػث الكغ٦ت في م. 2115ؤبٍغ

غ ال٣ٗاعي  ٗهااإلاٗغى بهجاػاتها الغاثضة في مجا٫ الخٍُى ت وبك٩ل زام في  بلى املخخلٟت ومكاَع حاهب ٖغى زبراتها في الؿى١ ال٣ٗاٍع

 .مترمغب٘ 681حىاح صاعألاع٧ان اإلا٩ان ألابغػ في اإلاٗغى بمؿاخت جؼبض ٖلى  وجهضعمجا٫ ؤلاؾ٩ان. 
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58 إكرارات ٌخيس اإلدارة  

 بما ًلي:  ةالثالثت وألاعبٗىن مً ٢ىاٖض الدسجُل وؤلاصعاج، ٣ًغ مجلـ ؤلاصاع  ةمً اإلااص 23ٖلى ما وعص في ال٣ٟغة  بىاءً 

 .الصحُذ بالك٩ل الحؿاباث ٢ض جم سجالث ؤن بٖضاص .1

 .وهٟظ بٟاٖلُت ؾلُمت ؤؾـ لىٖ جم ٢ض الضازلُت الغ٢ابت هٓام بٖضاص ؤن .2

 .وكاَها مىانلت الكغ٦ت ٖلى٢ضعة  في ًظ٦غ ق٪ صوىؤ ًىحض ال ؤهه .3
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59 اىػلوبات واىغراٌات 

ىىىىا211111٫م٣ىىىىضاعها )م 2115جل٣ىىىىذ الكىىىىغ٦ت ٚغامىىىىت مالُىىىىت ٖىىىىام  ملخالٟتهىىىىا ال٣ٟىىىىغة )ؤ( مىىىىً اإلاىىىىاصة ألاعبٗىىىىحن مىىىىً ٢ىاٖىىىىىض  ( ٖكىىىىغون ؤلىىىىى٠ ٍع

ُت ) الخٗلُماث الخانت بةٖالهاث الكىغ٧اث اإلاخٗل٣ىت بالجمُٗىاث ( مً 1( مً ال٣ٟغة )ب( مً ال٣ٟغة )5الدسجُل وؤلاصعاج، وال٣ٟغة الٟٖغ

ش  م بكىىىإن صٖىىىىة مؿىىىاهميها بلىىىى خًىىىىع احخمىىىإ الجمُٗىىىت الٗامىىىت الٗاصًىىىت 15/15/2114الٗامىىت، لٗىىىضم بٞهىىىاح الكىىىغ٦ت فىىىي بٖالنهىىىا بخىىىاٍع

مىىىا٫ وال٣ٗىىىىص التىىىي ً مىىىا٫ اإلاخٗل٣ىىىت باإلاىا٣ٞىىىت ٖلىىىى ألٖا ٩ىىىىن لًٗىىىى مجلىىىـ ؤلاصاعة ٞيهىىىا الحىىىاصي ٖكىىىغ ٖىىىً حمُىىى٘ الخٟانىىىُل فىىىي حىىىضو٫ ألٖا

مهلحت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، خُث زال بٖالن الكغ٦ت في ال٣ٟغة اإلاخٗل٣ت بُلب اإلاىا٣ٞت ٖلى الخٗامالث التىي جمىذ بُنهىا وبىحن الكىغ٦ت 

بُٗىت الخٗامىل، وال٣ٟىغة ) ل اإلاؿا٦ً "ؾهل" ًٖ مبلٜ الخٗامل، واؾم ًٖى مجلـ ؤلاصاعة طو الٗال٢ىت، َو ب( مىً اإلاىاصة الؿٗىصًت لخمٍى

ألاعبٗحن مً ٢ىاٖض الدسجُل وؤلاصعاج، لخإزغها في ؤلاٞهاح للجمهىع في الى٢ذ الىٓامي املحضص ٖىً صٖىىة مؿىاهميها بلىى خًىىع احخمىإ 

ش   .م15/15/2114الجمُٗت الٗامت الٗاصًت الحاصي ٖكغ بخاٍع
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31 (IFRS) اىدوىٌة اىٍحاشبةػاًٌر خطة اشجػداد اىشرنة ىجطبٌق ٌ 

غالضولُت ل مٗاًحرلل الامخثا٫ ألاع٧ان صاع طل٪ في بما اإلاضعحت ال٨ُاهاثًيبغي ٖلى ٧اٞت   اإلاالُت لٟتراثفي ا جُب٣ُهاو  (IFRS) املحاؾبُت لخ٣اٍع

 .(SOCPA) الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن لخىحيهاث ٣ٞا، وطل٪ و م2117 ًىاًغ 1 مً التي جبضؤ

٣ٞض  للم٣اعهت، تُو٢ابل جٟهُال ؤ٦ثر الُتم ب٣ىاثم الضولُت اإلاا٫ عؤؽ ؾى١ في  ىاٗامالجه في بَاع صٖم مؤه وٗلً، ٌؿغها ؤن الهضص هظا وفي

غ مالُىت مض٣٢ىىت ممخثلىت للمٗىاًحر املحاؾىىبُت الضولُىت مىىظ  IFRS تزوٍىض مجلىىـ مٗىاًحر املحاؾىبت الضولُىىتل ؾىخٗضاصاثالا  بىضؤها  الؿىىىتبخ٣ىاٍع

ب٣ىىىىا ل٣ىاثمىىىىىا اإلاالُىىىىت اإلاض٣٢ىىىىت مىىىىً الهُئىىىىت الؿىىىىٗىصًت للمداؾىىىىبحن ال٣ىىىىاهىهُحن الحىىىىحن طلىىىى٪ ومىىىىىظ ،2118 صٌؿىىىىمبر 31 فىىىىي اإلاىتهُىىىىت  ٣ىىىىضٞ ،َو

غ املحاؾىىىىىىبُتالُىىىىىىت اإلا٣ىىىىىىىاثم ث الكىىىىىىغ٦ت النىىىىىىضع ؤ ىىىىىىت  بلىىىىىىى وؤعؾىىىىىىلذ IFRS املجمٗىىىىىىت واإلاض٣٢ىىىىىىت التىىىىىىي جمخثىىىىىىل للمٗىىىىىىاًحر الضولُىىىىىىت للخ٣ىىىىىىاٍع مجمٖى

ً بالكغ٦ت   اإلاض٣٢تو  اإلاىخضة اإلاالُت ال٣ىاثم٦ما ؤنضعث الكغ٦ت  .اإلاُلىب اإلااليحغاء اجساط ؤلا وللم٣اعهت و  ؤًٞل ٞهم ؤحل مًاإلاؿدثمٍغ

 م. 2115 صٌؿمبر 31( في IFRSاإلامخثلت إلاٗاًحر )

ه لال  خدضًثالو  اؾخٗضاصاجىاوبىاًء ٖلى  غ مٗاًحر إلاخُلباث مخثا٫الظي هجٍغ مىاحهىت  ؤومٗى٢ىاث  ؤي هخى٢ى٘ الٞةهىىا  الضولُىت، اإلاالُىت الخ٣ىاٍع

لُه ٞةن الكغ٦ت ٖلى ؤجىم  .مؿخ٣بلُتة ٞتر  ؤي في جُلب ٢ضبياُٞت  ؤو بٖاصة جهي٠ُ بٞهاحٖملُاث  ؤي اٖخماص في جإزحر ؤو ٣ُٗضاثح ٖو

ش   م.1/1/2117اؾخٗضاص لخُب٤ُ مٗاًحر املحاؾبت الضولُت في جاٍع
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31 أشبابها وبٌان ىها ٌوحز وصف ٌع م5115باىٍدفوغات اىِظاٌٌة اىٍصجحلة خالل اىػام  بٌان 

 البُان
 م1132

اٌ العؾىدي  بالٍش
 العبب الىصف

الخؤمُىاث 

 إلاجخماؽُت
3,222,123 

٣ا ألخ٩ام و٢ىاٖض اإلااؾؿت الٗامت للخإمُىاث  اإلاؿخد٤ ٞو

 الاحخماُٖت باإلامل٨ت وجم ؾضاصها بال٩امل
 ُلب هٓاميم

 3,321,121 سظىم خىىمُت

ت  ت وعؾىم عؾىم عزو البىاء واقترا٥ الٛٞغ الخجاٍع

حرها وجم الؿضاص  جإقحراث اؾخ٣ضام وججضًض ب٢اماث ٚو

 بال٩امل

 ُلب هٓاميم

 22,211,282 صواة
٣ا ألخ٩ام و٢ىاٖض ٍٞغًت الؼ٧اة وحٗلُماث  اإلاؿخد٤ ٞو

 اإلامل٨ت مهلحت الؼ٧اة والضزل في
 ُلب هٓاميم

هُئت العىق 

 املالُت
11,111 

ال٣ٟغة )ؤ( مً اإلااصة ألاعبٗحن مً ٢ىاٖض الدسجُل  تسالٟم

ُت ) ( مً ال٣ٟغة )ب( مً ال٣ٟغة 5وؤلاصعاج، وال٣ٟغة الٟٖغ

( مً الخٗلُماث الخانت بةٖالهاث الكغ٧اث اإلاخٗل٣ت 1)

 بالجمُٗاث الٗامت

 مسالٟت

   21,821,123 يإلاجمال
 

اث الىٓامُت اإلاؿخد٣ت بلى  ؤلاقاعةهىص   اإلاكاع بليها جمثل ال٣ُمت اإلاىخضة للكغ٦ت وقغ٧اتها الخابٗت.ؤن ٢ُمت اإلاضٖٞى
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35 اىخوائز 

1-32 مً  م1132أفظل مطىس ؽلاسي ظىني في اململىت لؾام  جائضة 

  مجلت "ًىسومىوي"

خهلذ قغ٦ت صاع ألاع٧ان ٖلى حاثؼة "ؤًٞل مُىع ٣ٖاعي ؾ٨ني" في اإلامل٨ت 

 ٢ض املجلت و٧اهذم مً مجلت "ًىعومىوي" الٗاإلاُت. 2115الٗغبُت الؿٗىصًت للٗام 

غها الؿىىي الحاصي ٖكغ ل٣ُإ ال٣ٗاعاث، آعاء ؤ٦ثر مً  اؾخُلٗذ  2111في ج٣ٍغ

ُح حن واإلاهٞغ ن اإلاخسههحن ومضًغي الاؾدثماع مً ٦باع الخبراء واإلاُىعًٍ ال٣ٗاٍع

ت في ؤ٦ثر مً   خى٫ الٗالم، وطل٪ لخدضًض  71وممثلي الكغ٧اث الاؾدكاٍع
ً
بلضا

ُِىع ألاًٞل في اإلامل٨ت. واؾدىضث املجلت في هخاثجها ٖلى ؾلؿلت مً اإلاٗاًحر 
ُ
اإلا

اإلاهىُت والاختراُٞت ل٣ُاؽ وجدضًض ؤ٦ثر الجهاث ٢ضعة ٖلى الابخ٩اع والاؾخٟاصة مً 

اث الؿى١ لخد٤ُ٣ الىمى، و٦ظل٪ ؤ٦ثرها ٦ٟاءة إلاىا٦بت الخٛحراث مدٟؼ 

غاُٞت وجلبُت الُلب اإلاتزاًض ٖلى الؿ٨ً.  الضًمٚى

 

ش في الابخياس" جائضة  2-32 سواد مجلت مً م1132 للؾام الؾلاسي  الخطٍى

اض ؼمغ" مؽشوؼ ؽً ألاؽماٌ    .الٍش

غ ال٣ٗاعي  م والتي 2115" للٗام خ٣٣ذ قغ٦ت صاع ألاع٧ان حاثؼة" الابخ٩اع في الخٍُى

ىىىىىىاى"  Entrepreneurجمىدهىىىىىىا مجلىىىىىىت " مىىىىىىا٫"، ٖىىىىىىً مكىىىىىىغوٖها "قىىىىىىمـ الٍغ عواص ألٖا

ىىاى. وحىىاء ازخُىىاع قىىغ٦ت صاع ألاع٧ىىان للٟىىىػ  الىىظي جُىىىعه الكىىغ٦ت قىىما٫ مضًىىىت الٍغ

ىاى الىظي خٓىي  غ مكىغوٕ قىمـ الٍغ بهظه الجاثغة هٓحر ببضاٖها في جهمُم و جُىٍى

غ بىىىىىضاثل ؾىىىىى٨ىُت مخمحىىىىىزة وبِئىىىىىت حاطبىىىىىت وزىىىىىضماث عا٢ُىىىىىت لؿىىىىى٩ان  ٖىىىىىامبمسُىىىىِ  ًىىىىىٞى

 خمىىـومغجىاصي اإلاكىىغوٕ. وؤوضىىحذ املجلىىت ؤن قىغ٦ت صاع ألاع٧ىىان ٢ؿىىمذ اإلاكىىغوٕ ل

اإلاى٣ُىىىىىىت ألاولىىىىىىىى منهىىىىىىا مجىىىىىىاوعة ؾىىىىىىى٨ىُت مؿىىىىىىخ٣لت بسىىىىىىىضماتها  ًىىىىىىىممىىىىىىىا٤َ مخ٩املىىىىىىت ج

 بكىىىغ٦ت ؾىىىاب٪
ً
 زانىىىا

ً
 ؾىىى٨ىُا

ً
ىىىت، واإلاى٣ُىىىت الثاهُىىىت مجمٗىىىا ميؿىىىىبيها  إلؾىىى٩ان اإلاغ٦ٍؼ

غ ٧اٞت الخضماث ل٣اَىُه،  مجمٗ اإلاى٣ُت الثالثت جًمو  ًٞى
ً
 ؾ٨ىُ ا

ً
 مٛل٣ى ا

ً
مخ٩امىل  ا

ىت مخٗىضصة  حؼثحن: ٖلى اإلاى٣ُت الغابٗت وجدخىي الخضماث.  ألاو٫ ًمثىل مى٣ُىت ججاٍع

٤ خم تهُئتها لخ٩ىن  الاؾخسضاماث جُل ٖلى ٍَغ بِئت حاطبت لالؾدثماع  اإلال٪ زالض ٍو

ىاى ثحٗخمىض ٖلىى ج٣ىضًم زىضما باإليىاٞت بلىى الخىضماث  ٚحىر مؿىبى٢ت فىي مضًىىت الٍغ

ىىت والجىىؼء الثىىاوي جىىم جسهُهىىه  والصىىحُت والخٗلُمُىىت اإلاؿىىاهضة، والٟىض٢ُىىت الخجاٍع

ت صبلىماؾُت غ بها ٧اٞت الخضماث ل٣ٍغ ل٣اَىيهىا. ؤمىا اإلاى٣ُىت الخامؿىت وألازحىرة  جخٞى

ت ال٣هىع   اإلاُلت ٖلى الىاصي. مً اإلاكغوٕ ٞؿخًم مجمٖى
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ت الؽشهت" جائضة  3-32  ."راًىسبُان" مجلت مًم 1132 لؾام"  اململىت في ألاولى الؾلاٍس

ت ألاولى في اإلامل٨ت الٗغبُت  خهضث قغ٦ت صاع ألاع٧ان حاثؼة "الكغ٦ت ال٣ٗاٍع

الٗاإلاُت اإلاخسههت في  "م والتي جمىدها مجلت "طا ًىعبُان2115الؿٗىصًت" لٗام 

ما٫. وؤوضحذ املجلت ؤن الغ  ئٍت الهاثبت والىجاح الباهغ لكغ٦ت ٢ُإ اإلاا٫ وألٖا

ت الؿٗىصًت بياٞت بلى صوعها ال٣ُاصي في مجاالث  صاع ألاع٧ان في الؿى١ ال٣ٗاٍع

غ ال٣ٗاعي وبصاعة اإلامخل٩اث والاؾدثماع ال٣ٗاعي، ٢ض ؤهلها للحهى٫ ٖلى  الخٍُى

غ  هظه الجاثؼة بجضاعة. وؤقاصث املجلت ب٣ضعة صاع ألاع٧ان ٖلى ابخ٩اع وجٍُى

اء باخخُاحاث الٗمالء في ْل بِئت مخٛحرة، بياٞت بلى اإلاكغوٖ اث اإلاخمحزة والٞى

ت  زضماتها ٖالُت الجىصة و٢ضعتها ٖلى ج٣ضًم ؤًٞل اإلاىخجاث والخضماث ال٣ٗاٍع

.ً  التي جغض ي الٗمالء واإلاؿخإحٍغ

 

لُا خىهمت للؽشواث في الؽشق ألاوظط وؼماٌ  أفظل هغام" جائضة  "  أفٍش 32-4

  ."راًىسبُان"مً مجلت م 1132لؾام 

ٞاػث قغ٦ت صاع ألاع٧ان بجاثؼة "ؤًٞل هٓام خى٦مت للكغ٧اث في الكغ١ ألاوؾِ 

٣ُا" للٗام  إلاخسههت في ٢ُإ اإلاا٫ اًىعبُان""طا م مً مجلت2115وقما٫ ؤٍٞغ

 بخُب٤ُ صاع ألاع٧ان
ً
ما٫، وطل٪ للٗام الثالث ٖلى الخىالي. وجإحي الجاثؼة اٖتراٞا  وألٖا

ً خى٫ الٗالم، ألًٞل مماعؾاث الحى٦م ت في الخٗامل م٘ ٧اٞت الٗمالء واإلاؿدثمٍغ

 ًٖ التزامها بمباصت الكٟاُٞت 
ً
وؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث وحىصة هٓام  ًٞال

 الغ٢ابت الضازلُت بها.

 

 

 


