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ت الؿهىصًت لالؾمإ  الشٖغ

غ مجلـ الاصاعة للمؿاَمين للهام اإلاالي  م3102جٍٓغ

 م20/03/3102م الى 0/0/3102للُترة مً 

 

 

 

 ؤلازىة  اإلاؿاَمىن  ال٘غام :

 

َؼ ت ومٖغ غ اإلاالي الؿىىي نً وشاؽ الشٖغ ت الؿهىصًت لألؾمإ ان ًٓضم للؿاصة اإلاؿاَمين ال٘غام الخٍٓغ ا اإلاالي وخؿاب ٌؿغ مجلـ بصاعة الشٖغ

 إلاا جىظ نلُه اإلاىاص )20/03/3102الضزل نً الؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت في 
ً
ٓا  بالٓىائم اإلاالُت 24،  04،  01م  َو

ً
ت مشُىنا ( مً الىكام الاؾاس ي للشٖغ

غ مغاْب الحؿاباث.  وجٍٓغ
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 :الخإؾِـ وألاَضاٍ

ـت الؿهــىصًت لالؾمـإ  نام  م  م/0540َـ اإلاىأَ 0010جإؾؿذ الشٖغ م ْع ت مؿاَمت ؾهىصًت بمىحب اإلاغؾىم اإلالٙي الٍ٘غ ش  3م  ٖشٖغ وجاٍع

ؿاَم باليؿبت اإلاخبُٓت الٓؿام الخاص الؿهىصي 01َـ ، وحؿاَم الضولت بيؿبت 1/4/0010  .% مً عؤؾمالها ، َو

 

ت الى ضُض الاؾمإ واؾدثماع الثروة اإلاائُت الحُت في مُاٍ اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىص ا مً اإلاُاٍ الضولُت الازغي في خضوص الاهكمت تهضٍ الشٖغ ًت وييَر

ظلٚ جطيُهها وحؿىٍٓها  في الضازل والخاعج وجٓضًم  ٓا إلاا حؿمذ به اهكمت اإلامل٘ت اغاَت الى اؾتزعام الاخُاء اإلاائُت ٖو اإلاإٖىالث والٓىاهين  َو

ت اإلاؿهُت واؾتزعام الغبُان  وجطضًغ الاؾمإ  واؾخيراص انالٍ الغبُ  .ان ومىاص الخىكُِ والخهبئت البدٍغ

ت وحؿاَم بضوع َهاٛ في صنم الاْخطاص الىؾني  والاعجٓاء بمؿخ ٙاملت في ْؿام اإلاىخجاث البدٍغ ٗاث اإلاخ اث الشغ ت مً ٖبًر ىي لٓض اضبدذ الشٖغ

اصي في الاؾىاّ اإلادلُت والها ؼ مىْهها الٍغ ت ، وجىكغ الى اإلاؿخٓبل بىجاح ٖبير لخهٍؼ  .إلاُت حىصة اإلاىخجاث البدٍغ

 

ا اإلاا َؼ ت ومٖغ غ اإلاالي الؿىىي نً وشاؽ الشٖغ ت الؿهىصًت لألؾمإ ان ًٓضم للؿاصة اإلاؿاَمين ال٘غام الخٍٓغ ؿغ مجلـ بصاعة الشٖغ لي َظا َو

 إلاا جىظ نلُه اإلاىاص )20/03/3102وخؿاب الضزل نً الؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت في 
ً
ٓا ت مشُى 01،04،24م  َو  بالٓىائم ( مً الىكام الاؾاس ي للشٖغ

ً
نا

غ مغاْب الحؿاباث.  اإلاالُت وجٍٓغ
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ت   :وشاؽ الشٖغ

 

ا مً اإلاُاٍ الاْلُمُت والضولُت في خضوص الاهكم ت والٓىاهُين ضُض الاؾمإ واؾدثماع الثروة اإلاائُت الحُت في مُاٍ اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت وييَر

ظلٚ جطيُهها وحؿىٍٓها في الضازل والخاع  ٓا إلاا حؿمذ به اهكمت اإلامل٘تاإلاخبهت بهظا الشإن ٖو ت اإلاؿهُت واؾتزعام  ج َو وجٓضًم اإلاإٖىالث البدٍغ

ىت وججاعة الجملت والخجؼئت في الاؾمإ والغبُان واإلاىخجاث الب ت الغبُان وحهبئت وخُل وحهلُب الاؾمإ والغبُان وضُض وحؿىٍٔ اؾمإ الٍؼ دٍغ

 .الازغي وانالٍ الغبُان ومىاص الخىكُِ 
 

ُما ًلي بُ ت باليؿبت لىىم اإلابُو ووؿبت طلٚ الى الاًغاصاث الاحمالُت لهام َو  م :3102ان  بحجم ؤنماٛ مبُهاث الشٖغ

 

 اليؿبت 3102اإلابُهاث  اليؿبت 3103اإلابُهاث  جدلُالث اليشاؽ خؿب اإلاىخج

  68,767,423  63,958,053 مبُهاث الاؾمإ والغوبُان :

%32 12,131,200 مبُهاث الاؾمإ     -  10,003,052 31%  

%01 01,023,025 مبُهاث الغبُان    -  00,231,333 05%  

%5 2.244.122 مبُهاث اإلاطىهاث وازغي   4,331,050 00%  

%011 31,202,202 مجمىم اإلابُهاث اإلادلُه  33,103,500 011%  
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 م 3103/3102ٖما ًبين الجضٛو الخالي جدلُل الاًغاصاث خؿب ؾّغ البُو لالنىام 

 

يشاؽ خؿب ؾّغ البُوجدلُالث ال  اليؿبت 3102اإلابُهاث  اليؿبت 3103اإلابُهاث  

%23 03,115,012 مبُهاث الخجؼئه  03,511,215 23%  

%20 30,410,320 مبُهاث الجمله  32,005,522 20%  

%3 0,042,335 مبُهاث الؿُاعاث الجىالت  2,043,233 0%  

%1 - مبُهاث الخطضًغ  - 1%  

%011 31,202,202 اإلاجمــــــــىم  33,103,500 011%  

 

 

ت :  جدلُل حًغافي بةحمالي بًغاصاث الشٖغ

 

ت مً اإلابُهاث صازل اإلامل٘ت وزاعحها زالٛ الؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت بنهاًت الهام اإلاُالصي   م ،  3103/ 3102ًبين الجضٛو الخالي بحمالي بًغاصاث الشٖغ

ٗاث جابهت زاعج ؤو صاز ت ال جمخلٚ ؤي شغ  بإن الشٖغ
ً
ت مباشغة.نلما ٔ الخطضًغ مً الشٖغ   ل اإلامل٘ت، وبهما جخم نملُت البُو زاعج اإلامل٘ت نً ؾٍغ

 

 

 % 3102اإلابُهاث  % 3103اإلابُهاث  جدلُالث اليشاؽ خؿب اإلاىؿٓه

ُه %21 30,323,220 اإلاىؿٓه الشْغ  33,503,120 21%  

%23 33,235,035 اإلاىؿٓه الىؾؿى  30,212,052 23%  

%20 32,423,241 اإلاىؿٓه الًغبُه  32,354,252 21%  
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%0 3,423,002 اإلاىؿٓه الجىىبُه  2,331,250 4%  

  33,103,500  31,202,202 / مجمىم اإلابُهاث اإلادلُه0

  1  1 / مبُهاث الخطضًغ3

 %100 33,103,500  31,202,202 اإلاجمــــــــىم ال٘لي

 

 

 

 

 :البُاهاث اإلآاعهت

 

ت زالٛ الؿىىاث ًبين الجضٛو الخالي بُان  باألضٛى و  اٛ(  م3102 –م 3115الخطىم وهخائج ألانماٛ للشٖغ  )اإلابالٌ باإلالُىن ٍع

 

 3102 3103 3100 3101 3115 البُان / الؿىت

 316 276 414 74 67 اإلاىحىصاث اإلاخضاولت

 156 159 121 123 122 اإلاىحىصاث يير اإلاخضاولت

 124 103 72 36 اإلاؿلىباث اإلاخضاولت
           112 

 9 11 19 16 17 اإلاؿلىباث يير اإلاخضاولت

 (48) (40) (31) (26.8) (28.7) ضافي ألاعباح )الخؿائغ(
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 الؿُاؾاث اإلاداؾبُت:

 

 اهىهُين والخهلُماث الطاصعة ننهاال ًىحض َىإ ؤي ازخالٍ نً اإلاهاًير اإلاداؾبُت الطاصعة نً الهُئت الؿهىصًت للمداؾبين الٓ

 م3310م مٓاعهت بهام 2310الُت لهام ملخظ بالىخائج اإلا

 وؿبت الخًير (-الخًير +ؤو) 3103 3102 البُـــــــــــان

%01,32 3,052,354 31.202.202 33.103.500 مبُهاث  

(33,041,532) جٙلُت اإلابُهاث  (31.322.055)  2,503,330 5,45%  

%305,03 304,130 002,003 220,550 احمالي الغبذ  

%1.0 ذوؿبت احمالي الغب  1.3%  

ِ بُو وجىػَو   (33.025.040) مطاٍع  (30.033.005)  2,103,121 03,21%  

ه ونمىمُه ِ اصاٍع (01.553.335) مطاٍع  (00.511.035)  0,103,211 22,40%  

(02,022,522) مجمىم اإلاطاٍعِ  (22,233,354)  3,115,221 05,00%  

 

 

(02.130.533) الخؿاٍع مً الهملُاث     (22.322.440)  2,400,150 04,34%  

(3.203.101) انباء مالُه       (3.143.533)  330,124 01,32%  

ِ ( الازغي  (0,022,322) 2,520,122 3,350,421 ضافي الاًغاصاث  ) اإلاطاٍع  (35,00)%  

ٗاة والخؿائغ الاؾخثىائُه (03.153.013) ضافي الخؿاٍع ْبل الؼ  (20.251.351)  4,310,223 32,41%  

ٗاة (2.253.034) ػ  (1.111.111)  453,034 02,33%  
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(04.540.341) ضافي الخؿاٍع ْبل الخؿائغ الاؾخثىائُه  (25.451.351)  5,152,051 33,41%  

 - 1 زؿائغ اؾخثىائُه

(04.540.341) ضافي الخؿاٍع    (25.451.351)  5,152,051 33,41%  

 

 

ت  : اإلاطالح في ؤؾهم الشٖغ

 

ت ؤي ؤصواث صًً مطضعة ًبين الجضٛو الخالي مطالح اإلاؿاَمين مً  بإهه ال جىحض لضي الشٖغ
ً
ت، نلما ، ٖما ال  يير انػاء مجلـ ؤلاصاعة في ؤؾهم الشٖغ

ت.1ًمخلٚ ؤي مً اإلاؿاَمين مً الجمهىع خطت جطل بلى   % مً اؾهم الشٖغ

 

 م3102نضص ألاؾهم للهام  م3102وؿبت اإلالُ٘ت للهام  اؾم اإلاؿاَم

 نهاًت  الؿىت لؿىتبضاًت ا نهاًت الؿىت بضاًت الؿىت

 30.000.521 30.000.521 %01 %01 ضىضّو الاؾدثماعاث الهامت

ؼ  00.101.100 00.101.100 %30.1 %30.1 ؾمى الامير/ مخهب بً نبضالهٍؼ

 31.200.555 31.200.555 %24.1 %24.1 الجمهىع 

 12.123.111 12.123.111 %011 %011 الاحمالي

 

ت الي اصواث صًً ْابلت لالؾترصاص . ٖما اهه ال ًىحض اي اؾترصاص او   شغاء او الًاء مً حاهب الشٖغ
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ت الطاَُت َٓـ بهض زطم حمُو اإلاطغوَاث الهمىمُت  ؾُاؾت جىػَو ألاعباح ت  نلى جىػَو ؤعباح الشٖغ حهخمض ؾُاؾت جىػَو الاعباح في الشٖغ

 وججىِب 
ً
ٗاة اإلاُغوغت شغنا ٙالُِ الازغي وججىِب الؼ % مً عؤؽ 1طاَُت لخ٘ىًٍ اخخُاؾي هكامي زم مً بهضَا ًخم جىػَو % مً الاعباح ال01والخ

ٓت ضٍغ الاع  ت بخدضًض مىانُض وؾٍغ ت اإلاضَىم نلى اإلاؿاَمين في خالت جدُٓٔ الاعباح ، جٓىم الشٖغ  باح نلى اإلاؿاَمين .ماٛ الشٖغ

 :ه ونضص الاؾهم الخاضت بٙل نػىج٘ىًٍ مجلـ الاصاعة وجطيُِ انػائ
 مً نضصالاؾهم  الخطيُِ ؤؾم الهػى

0/0 /3102 

نضصالاؾهم بنهاًت 

3102 

 ملُ٘ت الاْغباء مً الضعحت الاولى وؿبت الخملٚ

ٙان   عئِـ مجلـ الاصاعة ص/ َهض بً نبضالغخمً الهبُ

 نػى يير جىُُظي

2202 2246 %0.004 1 

 

 م/ حابغ بً دمحم الشهغي 

 ) ممثال نً وػعاة الؼعانت(

 1 1 1 1 نػى يير جىُُظي

ضالاؾخاط ؼ بً خمض الهٍى  / نبضالهٍؼ

 نً ضىضّو الاؾدثماعاث الهامت)
ً
 (ممثال

 1 1 1 1 نػى يير جىُُظي

 الاؾخاط/ نلي بً نبضهللا الطاوو

 

 1 %1.112 0332 0332 نػى مؿخٓل

ؼ بً نبضالباقي آٛ ؾلحتالاؾخاط  / نبضالهٍؼ

 

 1 %1.110 0111 0111 نػى مؿخٓل

 1 %1.122 05104 05104 خٓلنػى مؿ الاؾخاط/ َُثم بً دمحم الٓطُبي

 

 الاؾخاط/ زالض بً ابغاَُم اإلابإع

 

 1 %1.110 0111 0111 نػى مؿخٓل

  %1.110 0111 0111 نػى مؿخٓل م/ دمحم بً حابغ الؿهلي

1 

بان  الاؾخاط/ نلي  بً نثمان الٖغ

 

 1 %1.110 0111 0111 نػى مؿخٓل
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ت بإن  ت ة اإلاظٖىعًٍ انالٍحمُو انػاء مجلـ الاصاع وجم جإٖض بصاعة الشٖغ باع الخىُُظًين في الشٖغ ؤو ؤْغبائهم مً الضعحت الاولى ؤًت ؤؾهم  اػواحهم او الًملٚ اي مً  ٖو

ت مً بضاًت  اصواث صًً   .م3102م وختى نهاًت نام 3102نام  في الشٖغ

 : احخماناث مجلـ الاصاعة

 م 31/12/2013وختى   01/01/2013باعا مً التي بضؤث مو صوعة اإلاجلـ  انخمجلـ الاصاعة  حضٛو خػىع احخماناث

 

 

 الاسم 

غ(031 030  041 035 034 033 032 )بالخمٍغ

   ( 
ص  

نض
ي  
مال

الاح
6

ث
ؿا

حل
  )

 

11/4/1444 14/4/1444 4/6/1444 8/7/1444 19/11/1444 1/11/1444 12/1/1442 

11/1/1114 14/1/1114 14/4/1114 18/8/1114 19/8/1114 9/11/1114 18/11/1114 

 / / / / / x / فهد العبيكان 

 / / / / × x / جابر  دمحم الشهري 

 / / / / / x / حمد العويدعبدالعزيز 

 / × / / / x / عبدالعزيز أل طلحة

 / / / / / x / هيثم دمحم القصيبي

 / / / / / x / خالد ابراهيم املبارك

 × / × × × x / علي عثمان الركبان

 × × / / / x / الصانع علي عبد هللا

 / / / / / x / دمحم جابر السهلي

        الاجمالي
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ت مؿخدٓت الضَو زالٛ الهام   م :2310اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بإي ْغوع نلى الشٖغ

 

 الٓغوع ْطيرة الاحل والدؿهُالث البىُ٘ه : -0

 

ت  بنهاً اٛ . جم جىَير َظٍ   الٓغوع والدؿهُالث 22,111,111م مبلٌ )2013ت الهام بلًذ الٓغوع والدؿهُالث الخمىٍلُت اإلاؿخدٓت نلى الشٖغ ( ٍع

ُت ؤؾالمُت ، منها  اٛ مػمىهت بمىحب زؿاب غمان مً ضىضّو الاؾدثماعاث الهامه.  11مً حهاث مالُت مطَغ  ملُىن ٍع

 الٓغوع ؾىٍلت الاحل : -3

ه في الهام  اٛ لخمىٍل مشغوم مؼعنت  03.43الخىمُه الؼعاعي الؿهىصي بمبلٌ م نلى حؿهُالث ْغع الحل مً ضىضّو 3115خطلذ الشٖغ ملُىن ٍع

ش  ض بلٌ الغضُض الٓائم بخاٍع ػه ) اماعة مىؿٓت نؿير ( ، ْو اٛ نلما بان الٓغع ال ًسػو الًت  01,101مبلٌ  20/03/3100الغوبُان بالحٍغ ملُىن ٍع

ه في الخبر والٓؿُِ ، اؾخدٔ الٓغع ب ش َىائض ومػمىن باعاض ي الشٖغ ه بالخُاوع مو ضىضّو الخىمُه  3100اٖخىبغ  05خاٍع وجٓىم الشٖغ

 ؾىىاث . 01إلاضة  ضًضٍ لخج

 

 اإلابالٌ اإلاخبُٓت بغضُض نهاًت الهام اإلابالٌ اإلاضَىنت وما جم ؾضاصٍ عضُض بضاًت الهام )ؤضل اإلابلٌ( ؤًػاح

 

ْغوع وحؿهُالث بىُ٘ه 

 اؾالمُه

 22,111,111 ضُغ 22,111,111

 01,101,441 ضُغ 01,101,441 الاحلْغوع ؾىٍلت  
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 الهٓىص مو ؤؾغاٍ طوي نالْت :

 

ت ألي مً ؤن ٍغ ٗاهذ َيها مطلحت حَى  َيها و
ً
ا ت ؾَغ ٗاهذ الشٖغ ت ، َاهه ال ًىحض َىإ نٓىص  ػاء مجلـ بىاء نلى الاْغاع اإلآضم مً ْبل اصاعة الشٖغ

الْت بهم ، ؤو جىاٛػ  بمىحبه ؤخض الانػاء ؤو ٖباع الخىُُظًين نً ؤي عاجب ؤو حهىٍؼ ؤو ؤلاصاعة ؤو الغئِـ الخىُُظي ؤو اإلاضًغ اإلاالي ؤو ؤي شخظ له ن

ت نً ؤي خٓىّ في الاعباح زالٛ الهام اإلاالي   م .3102جىاٛػ ؤخض مؿاَمي الشٖغ

 اإلاضَىناث الىكامُت اإلاؿخدٓت:

 

ابُت بالضولت نً نام الجضٛو الخالي ًىضح  اإلاضَىناث الىكامُت اإلاؿخدٓت ؤو اإلاضَىنت للجهاث الخىك  م .3102ُمُت والْغ

 

 م3103 البُان

 

 الاًػاح

 

ت نً نام  0,125,022 اإلااؾؿت الهامت للخإمُىاث  م3102الخإمُىاث الاحخمانُت إلاىقُي الشٖغ

ٗاة ٗاة مً نام 424,300 الؼ  3101 الى  3115والهام 3114 حؼء منها مً مؿخدٓاث الؼ

ٙالُِ جإشيراث وعؾىم خ٘ىمُت ُت وجاشيراث صَهذ زالٛ الهام  0,551,412 ج ٙالُِ عؾىم حمٖغ  م3102ج

تإلاسالُتها الُٓغة ) 11.111 يغامت مالُت مً َُئت الؿّى اإلاالُت اٛ  نلى الشٖغ ( مً اإلااصة الخاؾهت مً الئدت ٌزمؿىن ؤلِ ٍع

ت  ٔ بالٓىائم اإلاالُت الؿىٍى غ مجلـ بصاعتها اإلاَغ ٗاث، بط لم ًدخِى جٍٓغ مت الشغ خٖى

ت  ٙاَأث انػاء مجلـ الاصاعة.م 20/03/3103للهام اإلاالي اإلاىخهي في للشٖغ  م
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ٗاة :  مؿخدٓاث مطلحت الؼ

 

اٛ –اإلابلٌ  البُان  ٍع

ىي نً نام   ضُغ م3101اإلاخبٓي مً الاْغاع الٖؼ

ىي نً نام   ضُغ م3100اإلابلٌ اإلاؿخدٔ مً الاْغاع الٖؼ

ىي نً نام   1,445,212 م3103اإلابلٌ اإلاؿخدٔ مً الاْغاع الٖؼ

ىي نً نام  ٗاة  3102اإلابلٌ اإلاؿخدٔ مً الاْغاع الٖؼ جدذ الاخدؿاب مو مطلحت الؼ

 والضزل

 

 

 :بما ًلي مجلـ ؤلاصاعة ًٓغ

 

 .جم انضاص سجالث الحؿاباث بالشٙل الصحُذ   ؤهه ْض -0

ابت الضازلُت انض نلى اؾـ ؾلُمت وجم جىُُظٍ بُهالُت . -3  ان هكام الْغ

ت شٚ ًظٖغ بشإن ْضعة ؤهه ال ًىحض ؤي  -2  ا.نلى مىاضلت وشاؾهالشٖغ
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ٗاث مت الشغ  : الئدت خٖى

ٗاث  مت الشغ ٙام الىاعصة بالئدت خٖى ت نلى جؿبُٓها وجُهُلها  الطاصعة مً َُئت الؿّى اإلاالُت  حهخبر الاخ مً اإلاباصيء الهامت التى جدغص الشٖغ

ت. وجؿبٔ الشغ  ٙام الىاعصة في الىكام لحماًت خّٓى اإلاؿاَمين وخّٓى وم٘دؿباث الشٖغ ٙام مً زالٛ اإلاماعؾت الهملُت ومً زالٛ ألاخ ٖت َظٍ ألاخ

ت ت ألاؾاس ي للشٖغ ٗاث الخاضت بالشٖغ مت الشغ ت ألازغي  ػالئدت خٖى  . ولىائذ الشٖغ
 

ت3102ؤَم الاخضار التي  خطلذ في نام   : م وؤنلىذ ننها الشٖغ

ش  -0 ت الؿهىصًت لألؾمإ حهلًم ،  30/0/3102بخاٍع  م )ؤزنى نشغؤشهغ (.20/03/3103هخائجها اإلاالُت الاولُت للُترة اإلاىتهُت في  الشٖغ

ش  -3 ت الؿهىصًت لألؾمإ بسطىص الىخائج اإلاالُت الاولُت للُترة اإلاىتهُت في  جصحُحيم، انالن 33/0/3102بخاٍع  م 20/03/3103مً الشٖغ

ش  -2 ت الؿهىصًت لألؾمإ حهلً نً هخائجها اإلا31/3/3102بخاٍع  م20/03/3103الُت الؿىىٍت اإلاىتهُت في م، الشٖغ

ش  -0 ت الؿهىصًت لألؾمإ بسطىص الىخائج اإلاالُت الؿىىٍت اإلاىتهُت في 32/3/3102بخاٍع  م . 20/03/3103م ، انالن الحاقي مً الشٖغ

ش  -2 ت الؿهىصًت لألؾمإ مؿاَميها ال٘غام لحػىع احخمام الجمهُت الهامت 31/2/3102بخاٍع والتي ، الثالثت نشغت الهاصًيير م، جضنى الشٖغ

و ؤزغي. 3100اإلاىآَت نلي بناصة جىػَو مبالٌ مخدطالث الاٖخخاب في ؤؾهم خّٓى ألاولىٍت نام  مً غمنها  م نلى مشاَع

ش  -2 ت الؿهىصًت لألؾمإ هخائج احخمام الجمهُت الهامت.00/0/3102بخاٍع ت الؿهىصًت لألؾمإ مؿاَميها ال٘غام  م، حهلً الشٖغ جضنى الشٖغ

اإلاىآَت نلي بناصة جىػَو مبالٌ مخدطالث الاٖخخاب في ؤؾهم  ، والتي مً غمنهاالثالثت نشغالهاصًت يير احخمام الجمهُت الهامت لحػىع 

و ؤزغي 3100خّٓى ألاولىٍت نام   .م نلى مشاَع
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ش  -3 ت الؿهىصًت لألؾمإ الىخائج اإلاالُت الاولُت للُترة اإلاىتهُت في  م ،30/0/3102بخاٍع   زالزتم )20/12/3102حهلً الشٖغ
ً
ؤشهغ (.وؤًػا

 الخؿىعاث في اؾخسضام مخدطالث الاٖخخاب في ؤؾهم خّٓى ألاولىٍت.

ش ب -4 ت الؿهىصًت لألؾمإ بسطىص الىخائج اإلاالُت الاولُت للُترة اإلاىتهُت في  جصحُحيم، انالن 33/0/3102خاٍع  م 20/12/3102مً الشٖغ

ش   -9 ت الؿهىصًت لألؾمام ، 3/3/3102بخاٍع  وؾىٍ ًخمٕ نً انضاص الؿُاؾاث واإلاهاًير ؤلاحغائُت للهػىٍت في مجلـ الاصاعة حهلً الشٖغ

ا في الجمهُت الهامت الٓاصمت3102انخماصَا في احخمام مجلـ ؤلاصاعة الٓاصم في شهغ ايؿؿـ   .م ومً زم بْغاَع

ش  -01 ت الؿهىصًت لألؾمإ الىخائج اإلاالُت الاولُت للُترة اإلا30/3/3102بخاٍع   ؾختم )21/12/3102ىتهُت في م ، حهلً الشٖغ
ً
ؤشهغ (. وؤًػا

 .الخؿىعاث في اؾخسضام مخدطالث الاٖخخاب في ؤؾهم خّٓى ألاولىٍت

ش   -00 ت الؿهىصًت لألؾمإ نً مشغوم مؼعنت نمٔ لألخُاء اإلاائُت ) الغبُان والاؾمإ(م، 01/5/3102بخاٍع  .حهلً الشٖغ

ش   -03 ت الؿهىصًت لألؾمإ ن، م2/01/3102بخاٍع ت حهلً الشٖغ ش حهلً الشٖغ ت الحالُت. وبىُـ الخاٍع ً جطمُم الهىٍت الجضًضة إلادالث الشٖغ

ت الؿهىصًت لألؾمإ نً اوشاء مطىو  الؿهىصًت لألؾمإ نً اوشاء ومشغوم جغبُت ؤؾمإ بىكام الاُْاص الهائمت واًػا حهلً الشٖغ

 ؤنالٍ لألخُاء اإلاائُت.

ش   -02 ت ام ، 3/01/3102بخاٍع ت.بنالن بلحاقي مً الشٖغ و الشٖغ  لؿهىصًت لألؾمإ بسطىص مشاَع

ش  -00 تم ، 4/01/3102بخاٍع و الشٖغ ت الؿهىصًت لألؾمإ بسطىص مشاَع  .بنالن جصحُحي مً الشٖغ

ش بخ -01 ت الؿهىصًت لألؾمإ الىخائج اإلاالُت الاولُت للُترة اإلاىتهُت في 21/01/3102اٍع   حؿهتم )21/15/3102م ، حهلً الشٖغ
ً
ؤشهغ (. وؤًػا

ت بسطىصاؾخسضام مخدطالث الاٖخخاب في ؤؾهم خّٓى ألاولىٍتالخؿىعاث في  ش انالن جصحُحي مً الشٖغ الخؿىعاث في  . وبىُـ الخاٍع

 .اؾخسضام مخدطالث الاٖخخاب في ؤؾهم خّٓى ألاولىٍت

ش   -02 ت الؿهىصًت لألؾمإ نً ؤؾخالمها زؿاب مً ضىضّو الاؾدثماعث الهامت بىػاعة اإلا،  م01/03/3102بخاٍع  الُتحهلً الشٖغ
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ش  -03 ت الؿهىصًت لألؾمإ نً آزغ الخؿىعاث في مشغوم نمٔ لألخُاء اإلاائُت ) الاؾمإ والغبُان(.، م02/03/3102بخاٍع  حهلً الشٖغ

 

ُما ًلي ؤؾماء وماَالث وهبظٍ مسخطغة   : خبراث ؤنػاء مجلـ الاصاعة وؾ٘غجير اإلاجلـلَو

 

الث والخبراث الجيؿُت الاؾم  اإلاَا

ٙانص. َهض بً نبضالغخمً ا  لهبُ

 )عئِـ مجلـ الاصاعة(

 مىطب عئِـ ، م 3101خطل نلى شهاصة الضٖخىعاٍ مً حامهت ؤلامام دمحم بً ؾهىص الاؾالمُت في الهام  ؾهىصي
ً
ٌشًل خالُا

ت الضَعـ للخضماث البترولُت  ٙان لالؾدثماع ونػى مجلـ بصاعة شٖغ  والىٓلُاث .مجلـ بصاعة مجمىنت الهبُ

 

 م / حابغ بً دمحم الشهغي 

 ممثال نً وػاعة الؼعانت     

 

ُ٘ت  نام  ؾهىصي ؼوها  بالىالًاث اإلاخدضة الامٍغ َـ  جضعج 0012خاضل نلى شهاصة اإلااحؿخير في الهلىم الؼعانُت  مً حامهت ؤٍع

بُت لت ومخىىنت  خاضل نلى صوعاث جضٍع ت   واإلاُضاهُت  بىػاعة الؼعانت  لضًت زبرة نملُت  نلمُت  ؾٍى  في الىقائِ الاصاٍع

ُل الىػعاة لشاون الثروة الؿمُ٘ت  شًل خالُا ٖو مخهضصة  صازلُت وزاعحُت  ، شًل الهضًض مً اإلاىاضب الُٓاصًت  َو

ُل   ٖو
ً
لشاون الابدار والخىمُت الؼعانُت،  وممثل الىػعاة  الىػعاة، واإلاخدضر الغؾمي لىػاعة الؼعانت ، ومٙلِ ؤًػا

ٔ الخُاوع إلاىكمت الخجاعة الهاإلاُت  .في ٍَغ

 نلي بً نبضهللا الطاووؾخاط/ الا 

 ) نػى مجلـ الاصاعة(

ل  ؾهىصي  في جمٍى
ً
ض نمل  مؿدشاعا خاضل نلى الشهاصة الجامهُت في جسطظ الاصاعة اإلاالُت مً حامهت واشىؿً ، ْو

 في 
ً
ظلٚ مدلل مالي ؾابٓا ٗاث  في َُئت الؿّى اإلاالُت  ٖو  .ماؾؿت الىٓض الهغبي الؿهىصًتالشغ

باننلي بً نالاؾخاط/  ) نػى  ثمان الٖغ

 مجلـ الاصاعة(

 ؾهىصي

 

ٗاصًمُت للماحؿخير في الهماعة ونلىم البىاء ، لضًت زبرة نملُت  ٙالىعٍىؽ وؤٖمل اإلاخؿلباث ألا خاضل نلى صعحت الب

ض نً  ٗاث اإلاؿاَمت . 31مخىىنت جٍؼ   بين الٓؿام الح٘ىمي والشغ
ً
 ناما

ٙالىعٍى  ؾهىصي م/ دمحم بً حابغ الؿهلي ( ؾىت في مجاٛ الثروة الؿمُ٘ت وؤؾتزعام 34م زبرة )0541ْؿم الحُىان نام  –ؽ ٗلُت الهلىم خاضل نلى ب

ٗاث في مجاٛ ؤؾتزعام  ألاخُاء اإلاائُت نمل بىػاعة الؼعانت مضًغ نام اإلاؼاعم الؿمُ٘ت باإلامل٘ت ٖما نمل نضة شغ

ٗاث اإلاؿاَمت.خاضل نلى ألاخُاء اإلاائت لضًت زبرة نملُت مخىىنت بين الٓؿام الح٘ىمي والٓؿام الخا ص و الشغ
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بُت مخهضصة صازلُت وزاعحُت ونػى بجمهُاث في الثروة الؿمُ٘ت نلمُت وؤهخاحُت صازلُت وزاعحُت  صوعاث جضٍع

ؼ بً خمض الهىٍض  الاؾخاط/ نبضالهٍؼ

 ) نػى مجلـ الاصاعة(

شًل خالُا مىطب عئِـ  اعم مً حامهت اإلالٚ ؾهىص بالٍغ0540شهاصة الهىضؾت الُ٘مُائُت نام  خاضل نلى ؾهىصي ، َو

 .لضعاؾاث بطىضّو الخىمُت الطىانُتْؿم ا

ؼ بً نبضالباقي آٛ الاؾخاط/  نبضالهٍؼ

 ؾلحت

ت اعام٘ى . ؾهىصي ٙالىعٍىؽ اصاعة الانماٛ جسطظ مداؾبت ، ونمل مغاْبا للحاؾباث اإلاؿانض في شٖغ  خاضل نلى ب

 الاؾخاط/ زالض ابغاَُم اإلابإع

 ) نػى مجلـ الاصاعة(

ٙالىعٍىؽ في الهلىم الؼعانُت نام  خاضل ؾهىصي اع. شًل مىطب 0540نلى شهاصة الب م مً حامهت اإلالٚ ؾهىص بالٍغ

ت ؤلبان الطافي  و الؼعانُت مً نام ، مضًغ بصاعة اإلاداضُل في شٖغ ت الخٍغِ للمشاَع ٖما شًل مىطب مضًغ نام شٖغ

 . م0554م بلى نام 0551

 الاؾخاط/ َُثم بً زلُُت الٓطُبي

 ) نػى مجلـ الاصاعة(

ت نام خاضل  ؾهىصي ٙالىعٍىؽ في الهلىم ؤلاصاٍع  0554نلى شهاصة الب
ً
شًل خالُا ؿاهُا. َو ُ٘ت في بٍغ م مً الجامهت ألامٍغ

ت مىظ نام  ت زلُُت الٓطُبي للًىص والخضماث البدٍغ م، 3111مىطب هائب اإلاضًغ الهام ومضًغ الهملُاث في شٖغ

ت زلُُت نبض الغخمً الٓطُبي الٓابػت مىظ نام ٖما ٌشًل مىطب نػى مجلـ بصاعة   م .3111شٖغ

 الاؾخاط/ َهض بً نبضهللا اإلآبل

 ) ؾ٘غجير مجلـ الاصاعة(

ٙالىعٍىؽ ؾهىصي ُ٘ت   خاضل نلى ب وجضعج في ، اصاعة انماٛ مً حامهت ؾاهض اصوعص اوؾتن ج٘ؿاؽ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت بىػاعة الؼعانت  َـ0032غجبت الغابهت نشغ مضًغا ناما إلا٘خب الىػٍغ ختى ختى اإلا  الىقائِ الاصاٍع
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ٗاث مؿاَمت ؤزغي : ت ؤنػاء مجلـ الاصاعة في مجالـ اصاعاث شغ  مشاٖع

 

 

ت اإلاؿاَمت اإلاضعحت ؤؾم الهػى  اؾم الشٖغ

ٙانص ـ  .َهض بً نبضالغخمً الهبُ  الضَع

ت ًيبو الىؾىُت للبت نلي بً نبضهللا الطاوو الاؾخاط/ اث ) ًيؿاب(شٖغ  روُٖماٍو

بان ت الؿهىصًت للىٓل الجماعي. الاؾخاط/ نلي بً نثمان الٖغ  الشٖغ
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 :لجىت اإلاغاحهتمُثاّ  

 

م   افي احخمانه الجمهُت الهامت يير الهاصًت ثؤْغ  ش  02ْع   ؤنخماص مهام ونمل لجىت اإلاغاحهت م نلى 02/0/3102َـ اإلاىأَ 2/2/0020اإلاىهٓض بخاٍع

 مً  لجىت اإلاغاحهت ولجىت الترشُداث الٓائمه ،ولجىت 
ً
 الترشُداث خضًثه والؿُاؾاث اإلاىكمه ألنماٛ مجلـ الاصاعة واللجان اإلاىبثٓه  نىه بضال

ممً الانػاء الخالُت إلُذ لجىت اإلاغاحهت خجو م 2013زمـ احخماناث زالٛ الهام اإلاالي لجىت اإلاغاحهت  ونٓضث اللجىت  -: اؾماَئ

 

 

 

ؼ بً نبضالباقي آٛ ؾلحت  ألاؾخاط/ -0    عئِـ اللجىتمؿخٓل ـ  نػى مجلـ بصاعة)        نبضالهٍؼ

 ( ) نػى مجلـ بصاعة مؿخٓل                     الٓطُبيبً دمحم َُثم   ألاؾخاط/ -3

ت)                نبضألاله بً ضالح آٛ الشُش ألاؾخاط/ -2  ( مسخظ مالي واصاعي مً زاعج الشٖغ

 

 ىكُمي للجىتالهُٙل الخ -ؤ 

جخ٘ىن اللجىت مً زالزت انػاء ،  ازىان منهم مً انػاء مجلـ الاصاعة اإلاؿخٓلين  ويير الخىُُظًين. والهػى الثالث مً زاعج  .1

جب نلى مجلـ ؤلاصاعة الخإٖض مً ؤن ً٘ىن مً بين ؤنػاء لجىت اإلاغاحهت مً لضًه  ت ومً زاعج انػاء مجلـ الاصاعة ٍو الشٖغ

الث مهىُت في مداؾ ٗاث ؤو الخمىٍل. مَا  بت الشغ

 الخهُِىاث في لجىت اإلاغاحهت جخم بمىحب جىضُاث مً لجىت الترشُداث وبالدشاوع مو عئِـ لجىت اإلاغاحهت. .1

ين ٗل واخضة زالر ؾىىاث ؾاإلاا بٓي ألانػاء مؿخٓلين. .4  الخهُِىاث جخم إلاضة زالر ؾىىاث، وجمضص اإلاضة لُترجين ؤزٍغ
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ت للجىت إلاؿانضة عئِ .4 ـ اللجىت في الخسؿُـ ألنماٛ اللجىت وبنضاص حضٛو ألانماٛ، وضُايت مداغغ الاحخماناث، حهُين ؾ٘غجاٍع

ت اللجىت الخإٖض  غ الؿىىي، وججمُو وجىػَو اإلاهلىماث واإلاىاص الالػمت لخٓضًم الضنم، ونلى ؾ٘غجاٍع وبنضاص مؿىصة باالهجاػاث للخٍٓغ

ذ ٗ  افي لخخمً٘ مً مغاحهت اإلاىاغُو وصعؾتها.مً ؤن لجىت اإلاغاحهت حؿخلم حضٛو ؤنماٛ الاحخمام في ْو

 اإلاؿاولُاث واإلاهام -ب 

غ  ابت الضازلُت للخٓاٍع غ اإلاالُت، هكام الْغ اإلاالُت،  مهمت لجىت اإلاغاحهت هي مؿانضة مجلـ ؤلاصاعة في الُٓام بمهامهم بمغاْبت بحغاءاث الخٓاٍع

ت في مغاْبت الالتزام في ألا  ظلٚ بحغاءاث الشٖغ هكمت والٓىاهين، وجم جإؾِؿها للُٓام بهظٍ اإلاهماث نىضما ً٘ىن َىإ اخخماٛ وبحغاءاث اإلاغاحهت ٖو

غ اإلاالُت. و   -حشمل مهماث لجىت اإلاغاحهت ومؿاولُاتها ما ًلي:لخػاعب اإلاطالح، وإلضضاع الخٓاٍع

 

ت؛ مً ؤحل الخدٓٔ مً مضي َانلُتها في جىُُظ ألانماٛ  .1 واإلاهماث التي خضصَا لها مجلـ ؤلاشغاٍ نلى بصاعة اإلاغاحهت الضازلُت في الشٖغ

 ؤلاصاعة.

غ م٘خىب نً عؤيها وجىضُاتها في شإهه. .1 ابت الضازلُت ووغو جٍٓغ  صعاؾت هكام الْغ

غ اإلاغاحهت الضازلُت ومخابهت جىُُظ ؤلاحغاءاث الخصحُدُت للملحىقاث الىاعصة َيها. .4  صعاؾت جٓاٍع

طلهم .4 غاعى نىض الخىضُت بالخهُين الخإٖض مً اؾخٓاللُتهم. الخىضُت إلاجلـ ؤلاصاعة بخهُين اإلاداؾبين الٓاهىهُين َو  وجدضًض ؤحهابهم، ٍو

 مخابهت ؤنماٛ اإلاداؾبين الٓاهىهُين ، وانخماص ؤي نمل زاعج هؿاّ ؤنماٛ اإلاغاحهت التي ًٙلُىن بها ؤزىاء ُْامهم بإنماٛ اإلاغاحهت. .2

 صعاؾت زؿت اإلاغاحهت مو اإلاداؾب الٓاهىوي وببضاء ملحىقاتها نليها. .6

 ؾت ملحىقاث اإلاداؾب الٓاهىوي نلى الٓىائم اإلاالُت ومخابهت ما جم في شإنها.صعا .7

 صعاؾت الٓىائم اإلاالُت ألاولُت والؿىىٍت ْبل نغغها نلى مجلـ ؤلاصاعة وببضاء الغؤي والخىضُت في شإنها. .8

 صعاؾت الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخبهت وببضاء الغؤي والخىضُت إلاجلـ ؤلاصاعة في شإنها. .9
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 اثالطالخُ -ج 

ت لجىت اإلاغاحهت بالطالخُاث الخالُت:  زٛى مجلـ بصاعة الشٖغ

الطالخُاث اإلامىىخت لألنػاء والغئِـ مً خٔ ؤلاؾالم نلى اإلاؿدىضاث والىزائٔ اإلاخهلٓت بهمل اللجىت ومٓابلت ومؿاءلت اإلاىقُين في  .1

ت؛  الشٖغ

ت، نىضما جغي اللجىت اهه مً الػغوعي الحطٛى نليها؛ الاؾخهاهت بإي اؾدشاعاث ْاهىهُت ؤو مهىُت زاعحُت ومؿخٓلت، نلى هُٓت الش .1  ٖغ

4. .
ً
ا ً لحػىع احخماناتها بطا عؤث طلٚ غغوٍع  صنىة ؤًت ؤشخاص آزٍغ

غ   -ص   الاحخماناث والخٓاٍع

جب ؤن جخهضص بحخماناث اللجىت ؾاإلاا .1 اتها. ٍو ت بخدضًض مىانُض الاحخماناث وؤْو ت الشٖغ ؤن  ًٓىم عئِـ لجىت اإلاغاحهت بالدشاوع مو ؾ٘غجاٍع

ؿخدؿً ؤن ال ًٓل نضص الاحخماناث نً زالر احخماناث زالٛ الؿىت الىاخضة، لخخىأَ مو مىانُض  مؿاولُاث وصوع اللجىت جخؿلب طلٚ. َو

ت للمغاحهت. غ اإلاالُت والضوعة الؿىٍى  الخٓاٍع

ًخم صنىة يير ؤنػاء اللجىت  ًجب ؤن ال ًٓخطغ خػىع احخماناث لجىت اإلاغاحهت نلى عئِـ اللجىت وألانػاء َٓـ، وفي خاٛ الػغوعة .1

ٚ الغئِس ي إلا٘خب اإلاغاحهت الخاعحُت،  لحػىع بهؼ الاحخماناث إلاىاْشت بهؼ ألامىع اإلادضصة نلى حضٛو ألانماٛ، ٖما ًمً٘ صنىة الشٍغ

ت.  والغئِـ الخىُُظي واإلاضًغ اإلاالي للشٖغ

ذ، وؤن ً٘ى  .4 ٙافي إلاىاْشت بهؼ ألامىع التي جدخاج بلى ْو ذ ال ٍٍ بين احخماناث اللجىت واحخماناث مجلـ ًجب بنؿاء الْى ٗا ذ  ن َىإ ْو

هها بلى احخماناث مجلـ ؤلاصاعة.  ؤلاصاعة لخىُُظ بهؼ ألانماٛ الىاشئت مً احخماناث اللجىت ْبل ؤن ًخم َع

و ؤن ًخم بين عئِـ لجىت اإلاغاحهت، وبين ألانػاء جىاضل م .4 ؿخمغ مو ألاشخاص الاحخماناث َى الهمل الغئِس ي للجىت اإلاغاحهت، ومً اإلاخْى

ٚ الغئِس ي إلا٘خب اإلاغاحهت مت، بما َيهم عئِـ مجلـ ؤلاصاعة، الغئِـ الخىُُظي، اإلاضًغ اإلاالي، الشٍغ  الغئِؿُين الظًً لهم نالْت بالحٖى

 الخاعجي و اإلاؿئٛى نً اإلاغاحهت الضازلُت.
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ً ؾىاٛ الاحخمام.ً٘ىن الىطاب الٓاهىوي الجساط الٓغاعاث صازل اللجىت بااليلبُت البؿُؿت لألنػا  .2  ء الحاغٍغ

ًدٔ لٙل نػى مً ؤنػاء  لجىت اإلاغاحهت  وؾ٘غجير اللجىت الحطٛى نلى بضٛ خػىع الجلؿاث ٌهاصٛ البضٛ الظي ًدطل نلُت نػى  .6

 زاعج مٓغ الاحخمام. 
ً
ٗان مُٓما ، بطا  ِ الؿُغ وؤلاْامت، بالٓضع اإلاهٓٛى  مجلـ ؤلاصاعة. ٖما ًدٔ ألي منهم اؾترصاص مطاٍع

 ىت اإلاغاحهتصوع لج -ٌ 

ت. ولجىت اإلاغاحهت لِـ مً واحبها جدمل جلٚ  مجلـ ؤلاصاعة بمىحب الٓاهىن له حمُو الطالخُاث والؿلؿاث إلصاعة ومغاْبت ؤنماٛ الشٖغ

غ وجىضُاث بلى حمُو ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة َُما ًخهلٔ بإنمالها واؾخيخاحاتها.  اإلاؿاولُاث وبهما صوعَا ًىدطغ في جٓضًم جٍٓغ

غ اإلاالُت وبحغاءاث اإلاغاحهت، الضوع ؤلا  .1 شغافي ــ ًجب نلى لجىت اإلاغاحهت َهم الضوع واإلاؿاولُاث لٙل ؾٍغ له نالْت بةضضاع الخٓاٍع

جب نليها الخإٖض مً وحىص بحغاءاث َانلت وؤهكمت  باإلغاَت بلى ؤلاصاعة، واإلاغاحو الضازلي والخاعجي، والخُانل بين جلٚ ألاؾغاٍ. ٍو

. خماًت ًخم اؾخسضامها م  ً ٗل ألاؾغاٍ، وؤن ٗل واخض منهم ٌهمل باهخكام وبألُت جمً٘ مً مؿاءلت ٗل ؾٍغ
 

 

ض للمغاحو الضازلي مً ٖىهه مىقِ وفي هُـ الىْذ مغاْب  .1 الاجطاٛ اإلاؿخٓل مو اإلاغاحو الضازلي ــ مو مالخكت الىغو  الٍُغ

حهت ًجب نليها ؤن جىحض حى ٌهؼػ مً زٓاَت الاهُخاح لإلصاعة، ومً الخىجغ الظي ًمً٘ ؤن ًيشإ نً َظٍ الهالْت، َإن لجىت اإلاغا

 وؤلاَطاح التي حصجو اإلاغاحو الضازلي لإلَطاح نً اإلاشاٗل التي ًىاحهها ختى ًمً٘ مىاحهتها والخهامل مهها.

 
 

امه نلى الاجطاٛ اإلاؿخٓل مو اإلاغاحو الخاعجي ــ للخإٖض مً وحىص مىهجُت مىضحت ومهخمضة لهمل اإلاغاحو الخاعجي ختى ًاصي مه .4

غ باؾخٓاللُت نً ؤلاصاعة.  ؤٖمل وحه وباؾخٓاللُت جامت ومىغىنُت، مثل الاحخماناث الخاضت مو لجىت اإلاغاحهت ؤو جٓضًم الخٓاٍع

ثمً َائضة الاهخٓاص اإلاىغىعي.
ُ
 باإلغاَت بلى طلٚ، ًجب نلى لجىت اإلاغاحهت زلٔ  بِئت نمل ج

 واحباث لجىت اإلاغاحهت -و 
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غ اإلاالُت (0  الخٓاٍع

غ لجىت اإلا  ؤ ت، والضوعٍت والخىغُداث واإلاىاْشاث اإلاطاخبت لهظٍ الخٓاٍع غ اإلاالُت الؿىىٍت للشٖغ غاحهت ًجب نليها مغاحهت الخٓاٍع

ا.   ؤزىاء بنضاصَا، وؤلانالهاث اإلابضئُت والغؾمُت ْبل وشَغ

 

غ اإلاالُت الضُْٓت والنهائُت و  ب ت ولِـ لجىت اإلاغاحهت هي اإلاؿئىلت نً بنضاص الخٓاٍع  للمهاًير اإلاداؾبُت بصاعة الشٖغ
ً
ؤلاَطاح ؾبٓا

جب نلى لجىت اإلاغاحهت مغاناة الؿُاؾاث اإلاداؾبُت والىكغ في ؤي حًيراث جؿغؤ في الخٓضًغاث   لألهكمت والشغوؽ اإلاؿبٓت. ٍو
ً
ووَٓا

ت جب نلى بصاعة الشٖغ ت ملتزمت بةجبام مهاًير وؾُاؾاث مداؾبُت مىاؾبت. ٍو ببالى لجىت  ؤو في الخُؿيراث، والخإٖض مً ؤن الشٖغ

اإلاغاحهت باألؾلىب اإلاداؾبي الظي اجبو في مهالجت نملُت مهُىت، وطلٚ نىضما ج٘ىن اإلاهالجت مخاخت نلى نضة اخخماالث،  ًجب نلى 

 لجىت اإلاغاحهت ألازظ في الانخباع وحهت هكغ اإلاغاحو الخاعجي.

 

ت، ًجب نليهم ونىض اهتهاء لجىت اإلاغاحهت مً اإلاغاحهت وجبّين ؤنهم يير عاغين نً ؤي ح  ث غ اإلاالُت اإلاهضة مً ْبل الشٖغ ؼئُت في الخٓاٍع

م خُالها.  ببالى مجلـ ؤلاصاعة بىحهت هكَغ

 

ت وخؿاباتها، ونباعاث   ر غ اإلاالُت، باإلغاَت بلى مغاحهت ؤنماٛ الشٖغ ًجب نلى لجىت اإلاغاحهت جضُْٔ اإلاهلىماث اإلاطاخبت للخٓاٍع

ٗاث اإلاخهلٓت بلجىت اإلاغاحهت وبصا مت الشغ  عة اإلاساؾغ. خٖى
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 اإلاغاحهت الضازلُت وهكام بصاعة اإلاساؾغ (3

، وجُُٓم، وبصاعة ومغاْبت اإلاساؾغ   ؤ ى الىكام الظي وغو للخهٍغ ت )َو ًجب نلى لجىت اإلاغاحهت جُُٓم هكام اإلاغاْبت اإلاالُت للشٖغ

 اإلاالُت(.

ت )اإلاساؾغ اإلا  ب الُت، واإلاساؾغ الدشًُلُت/الطىانُت( ، ؤلاشغاٍ نلى هكام بصاعة ومغاْبت اإلاساؾغ التي ممً٘ ؤن جىاحهها الشٖغ

غ نً  ت جٓاٍع جب ؤن جخلٓى لجىت اإلاغاحهت مً بصاعة الشٖغ والخإٖض مً بىاء وجؿىٍغ ؤهكمت إلاغاْبت اإلاساؾغ اإلادخملت،  وبصاعتها. ٍو

 َانلُت جلٚ ألاهكمت وهخائج الُدظ التي جمذ نليها مً ْبل اإلاغاحو الضازلي والخاعجي.

 

 الضازلُتبحغاءاث اإلاغاحهت  (2

ت. .0  لجىت اإلاغاحهت ًجب نليها مغاْبت ومغاحهت َانلُت هكام اإلاغاحهت الضازلُت للشٖغ

لجىت اإلاغاحهت ًجب نليها مغاحهت واإلاىآَت نلى هكام اإلاغاحهت الضازلُت اإلآترح. والخإٖض مً ؤن َظا الىكام مِؿغ له الىضٛى بلى  .3

ت، لخمُ٘ىه مً جإصًت الض  للمهاًير اإلاهىُت اإلاىاؾبت اإلاطاصع واإلاهلىماث الػغوٍع
ً
ٓا ل له نلى ؤٖمل وحه، ومجهؼ لُهمل َو وع اإلاٗى

 واإلاخهاٍع نليها للمغاحهت الضازلُت. 

 لجىت اإلاغاحهت ًجب نليها اإلاىآَت نلى حهُين عئِـ اإلاغاحهت الضازلُت، ٖما ًدٔ لها اؾدبضاٛ ييٍر به. .2

 جلـ ؤلاصاعة ومو لجىت اإلاغاحهت واهه مؿئٛى ؤمامهما.الخإٖض مً ؤن اإلاغاحو الضازلي له اجطاٛ مباشغ مو عئِـ م .0

 مغاحهت وجُُٓم زؿت اإلاغاحهت الؿىىٍت. .1

غ نً هخائج ؤنماٛ اإلاغاحهت الضازلُت بطُت صوعٍت. .2  اؾخالم جٍٓغ

ت مو هخائج بدث وجىضُاث اإلاغاحهت الضازلُت. .3  مغاحهت ومغاْبت ججاوب بصاعة الشٖغ
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ت. .4  الاحخمام مو عئِـ اإلاغاحهت الضازلُت نلى ألاْل مغة واخضة في الؿىت بضون خػىع بصاعة الشٖغ

ت. .5 انلُت ْؿم اإلاغاحهت الضازلُت نلى غىء ومً زالٛ هكام بصاعة اإلاساؾغ في الشٖغ  مغاْبت وجٓىٍم صوع َو

 بحغاءاث اإلاغاحهت الخاعحُت (0

ٙاَئت التي جضَو مٓابل الخضماث التي ؾىٍ ًٓضمها. لجىت اإلاغاحهت ًجب نليها اإلاىآَت نلى شغوؽ الهٓض .0  مو اإلاغاحو الخاعجي واإلا

لجىت اإلاغاحهت ًجب نليها مغاحهت زؿت نمل اإلاغاحهت واإلاىآَت نليها ْبل بضؤ اإلاغاحو الخاعجي نملت، وطلٚ للخإٖض مً   .3

ت نً الؿىت التي ؾبٓتها.   ؤنها حه٘ـ اإلاخًيراث في الشٖغ

 ٘ىن نلى ْىانت بإن اإلابلٌ اإلاضَىم للمغاحو الخاعجي مخىاؾب مو زضماث اإلاغاحهت اإلاؿلىبت.لجىت اإلاغاحهت ًجب ؤن ج .2

ت مو اإلاغاحو الخاعجي. .0  لجىت اإلاغاحهت هي الجهت اإلاؿئىلت نً ؤلاشغاٍ وجىكُم نالْت الشٖغ

 حهُين اإلاغاحو الخاعجي (1

هُين ؤو بخًُير اإلاغاحو الخاعجي. َةطا لم ًىأَ مجلـ ؤلاصاعة لجىت اإلاغاحهت نليها اإلاؿاولُت الغئِؿُت في الخىضُت بخهُين ؤو بناصة ح

غ الؿىىي، وؤوعاّ الخىضُت بالخهُين ؤو بناصة الخهُين، بًػاح وشغح جىضُاتها  نلى جىضُاث لجىت اإلاغاحهت، َُجب ؤن ًخػمً الخٍٓغ

 وطٖغ ألاؾباب التي ؤصث بلى ؤن ًخسظ مجلـ ؤلاصاعة مىِْ مًاًغ.

بلى مجلـ ؤلاصاعة َُما ًخهلٔ بخهُين اإلاغاحو الخاعجي ًجب ؤن ج٘ىن ؾىىٍت، وحشخمل نلى الخبرة، الُ٘اءة،  جىضُاث لجىت اإلاغاحهت .0

ٙاهُاث والاؾخٓاللُت للمغاحو الخاعجي ومضي َانلُت بحغاءاث اإلاغاحهت.   ؤلام
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غ ا .3 ت الضازلي الخاص بمغاْبت جُُٓم حمُو حىاهب زضماث اإلاغاحهت اإلآضمت مً م٘خب اإلاغاحهت، باإلغاَت الحطٛى نلى جٍٓغ لشٖغ

 حىصة ألاصاء اإلانهي.

 

ُما بطا جخؿلب ألامغ اجساط مىِْ مهين. .2  بطا اؾخٓاٛ اإلاغاحو الخاعجي َُجب نلى لجىت اإلاغاحهت الخدغي نً ؤؾباب الاؾخٓالت َو

 

 

 اإلاغاحهت الؿىىٍت الضوعٍت (2

غ اإلاهض نً اإلاغاحهت، ْبل نغغت نلى ؤلاصاعة للخىُْو  والىكغ بلى بهؼ ألامىع طاث  ًجب نلى لجىت اإلاغاحهت ؤًػا ؤلاؾالم نلى الخٍٓغ

جب نلى لجىت اإلاغاحهت الىكغ بلى ؤن اإلاهلىماث  الطبًت يير الانخُاصًت والتي جخؿلب مهالجت مهُىت ونً الُُُ٘ت التي جمذ بها . ٍو

ٙاملت ومخؿابٓت مو ؤَػل جٓضًغاتهم، ومً ألامىع التي ًجب الىكغ بليها ما   ًإحي:اإلآضمت مخ

ذ بضون خل.  ؤ ٙاالث التي جٖغ ٙاالث اإلاهمت التي قهغث ؤزىاء اإلاغاحهت وجم خلها، وؤلاش  مىاْشت اإلاغاحو الخاعجي نً ؤلاش

ٙاالث اإلاداؾبُت وحهلُٓاث وؤعاء اإلاغاحو، ومغاْبت ججاوب ؤلاصاعة مو مالخكاث وجىضُاث اإلاغاحو الخاعجي.  ب  مغاحهت ؤَم ؤلاش

ظلٚ مً اإلاغاحو  مغاحهت ألازؿاء التي جم الخهٍغ  ث نليها ؤزىاء اإلاغاحهت وحجمها، ومداولت الحطٛى نلى جُؿيراث مً ؤلاصاعة  ٖو

ا  نً بٓاء َظٍ ألازؿاء صون مهالجت  ٗان غغوٍع  1الخاعجي  اطا 

 جٓىٍم َانلُت بحغاءاث اإلاغاحهت (3

ٗان اإلاغاحو ْض ؾبٔ زؿت اإلاغاحهت اإلاخُٔ نليها، وؤهت اؾخضٕع الخًيراث .0 وؤؾبابها  بما َيها مساؾغ اإلاغاحهت   مغاحهت َُما بطا 

 وبحغاءاث اإلاغاحو الخاعجي إلاهالجت َظٍ اإلاساؾغ.
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ٓت حهاملهم مو ألامىع اإلاداؾبُت، وفي ؾغح آعائهم وججاوبهم خٛى بهؼ ألامىع اإلادالت لهم مً  .3 الىكغ بلى خؼم وحضًت اإلاغاحهين في ؾٍغ

 .لجىت اإلاغاحهت، وفي آعائهم خٛى هكام اإلاغاْبت الضازلُت

 الحطٛى نلى مهلىماث خٛى نملُت اإلاغاحهت مً ألاشخاص طوي الهالْت مثل اإلاضًغ اإلاالي وعئِـ اإلاغاحهت الضازلُت. .2

ت، وؤن الخطىٍباث التي  .0  إلنماٛ الشٖغ
ً
ٗاهذ حه٘ـ جُهما ت َُما بطا  َدظ ومغاْبت مدخىٍاث زؿاب اإلاغاحو الخاعجي، وطلٚ إلاهَغ

 .لم ٌهمل بها ما هي ألاؾباب الضانُت لظلٚ اجُٔ نليها ْض ُنمل بها وهُظث، و بطا 

 

 

 م3102حلؿاث لجىت اإلاغاحهت لهام 

 م20/03/3102الى   م0/0/3102للُترة مً 

 

  

 الاؾم  

30 31 32 33  

 

 ( حلؿاث 0الاحمالي نضص )

 01/0/0020 4/3/0020 04/01/0020 30/0/0021 

 31/3/3102 04/1/3102 31/4/3102 33/00/3102 

ؼ نبض الباقي ؤٛ ؾلحتنبضا 0  / / / / لهٍؼ

 / / / / َُثم دمحم الٓطُبي 3

 / × / / نبضالاله بً ضالح آٛ الشُش 2

     الاحمالي 
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ٙاَأثمُثاّ    :لجىت الترشُداث واإلا

م    ش  02ؤْغث الجمهُت الهامت يير الهاصًت في احخمانها ْع   ؤنخماص مهام ونمل لجىت اإلاغاحهت م نلى 02/0/3102َـ اإلاىأَ 2/2/0020اإلاىهٓض بخاٍع

 مً  لجىت اإلاغاحهت ولجىت الترشُداث
ً
الٓائمه ،  ولجىت الترشُداث خضًثه والؿُاؾاث اإلاىكمه ألنماٛ مجلـ الاصاعة واللجان اإلاىبثٓه  نىه بضال

ٙاَجو  م احخمانين3102ونٓضث اللجىت زالٛ الهام اإلاالي   -: لخالُت ؤؾمائهما مً الانػاءث أخإلُذ لجىت الترشُداث واإلا

 

 ( ـ عئِـ اللجىت ) نػى مجلـ بصاعة مؿخٓل  الاؾخاط / نلى بً نبض هللا الطاوو .0

 ) نػى مجلـ بصاعة مؿخٓل (  الاؾخاط / زالض بً ابغاَُم اإلابإع .3

بان .2  ) نػى مجلـ بصاعة مؿخٓل (                                الاؾخاط / نلى بً نثمان الٖغ

 

 : للجىتهُٙل الخىكُمي ال  ؤ

ترؤؽ َظٍ اللجىت عئِـ  .0 جخ٘ىن اللجىت نلى ألاْل مً زالزت مً ألانػاء يير الخىُُظًين اإلاؿخٓلين، ًخىلى مجلـ ؤلاصاعة حهُُنهم ٍو

 مجلـ ؤلاصاعة ؤو ؤخض ألانػاء اإلاؿخٓلين.

 ىائذ.ًجب نلى حمُو ؤنػاء اللجىت اؾدُُاء مخؿلباث الاؾخٓاللُت والخبرة بمىحب ألاهكمت والٓىاهين والل .3

ت بةصاعة اإلاشغوناث واإلاىاعص  .2 ٗاث، والضعاًت واإلاهَغ مت الشغ ا في ؤنػاء اللجىت الخبرة في مجاٛ خٖى الث الىاحب جىََغ حشمل اإلاَا

ٙاَأث الخىُُظًين ومؼاًا الهاملين. ت والؿلٕى الخىكُمي، وم  البشٍغ

ت للجىت إلاؿانضة عئِـ اللجىت  .0 اص حضٛو ألانماٛ، وضُايت مدػغ الاحخماناث، الخسؿُـ ألنماٛ اللجىت وبنضفي حهُين ؾ٘غجاٍع

ت اللجىت الخإٖض  غ الؿىىي، وججمُو وجىػَو اإلاهلىماث واإلاىاص الالػمت لخٓضًم الضنم، ونلى ؾ٘غجاٍع وبنضاص مؿىصة باالهجاػاث للخٍٓغ

ٗافي لخخمً٘ مً مغاحهت اإلاىاغُو اإلاؿغوخت ذ   .مً ؤن لجىت اإلاغاحهت حؿخلم اإلاهلىماث واإلاؿدىضاث في ْو
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   اإلاؿاولُاث واإلاهام   ب

ٙاَأث ومؿاولُاتها ما ًلي :  حشمل مهماث لجىت الترشُداث واإلا

 

 للؿُاؾاث واإلاهاًير اإلاهخمضة مو مغاناة نضم جغشُذ ؤي شخظ ؾبٔ بصاهخه  .0
ً
ٓا الخىضُت إلاجلـ ؤلاصاعة بالترشُذ لهػىٍت اإلاجلـ َو

مت مسلت بالشٍغ وألاماهت.   بجٍغ

ث اإلاؿلىبت مً اإلاهاعاث اإلاىاؾبت لهػىٍت مجلـ ؤلاصاعة وبنضاص وضِ للٓضعاث واإلااَالث اإلاؿلىبت اإلاغاحهت الؿىىٍت لالخخُاحا .3

 مجلـ ؤلاصاعة.  لهػىٍت مجلـ ؤلاصاعة، بما في طلٚ جدضًض الىْذ الظي ًلؼم ؤن ًسططه الهػى ألنماٛ

ا. .2  مغاحهت َُٙل مجلـ ؤلاصاعة وعَو الخىضُاث في شإن الخًُيراث التي ًمً٘ بحغاَئ

ت. .0  جدضًض حىاهب الػهِ والٓىة في مجلـ ؤلاصاعة، واْتراح مهالجتها بما ًخُٔ مو مطلحت الشٖغ

ٗان الهػى ٌشًل نػىٍت مجلـ بصاعة  .1 الخإٖض بشٙل ؾىىي مً اؾخٓاللُت ألانػاء اإلاؿخٓلين، و نضم وحىص ؤي حهاعع مطالح بطا 

ت ؤزغي.  شٖغ

ٙاَأث ؤنػاء مجلـ ؤلاص .2 باع الخىُُظًين، و ًغاعى نىض وغو جلٚ الؿُاؾاث اؾخسضام وغو ؾُاؾاث واضحت لخهىٍػاث وم اعة ٖو

 مهاًير جغجبـ باألصاء.

 

 الطالخُاث  ث

ٙاَأث الطالخُاث الخالُت: ت لجىت الترشُداث واإلا  زٛى مجلـ بصاعة الشٖغ
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بلت ومؿاءلت اإلاىقُين خٔ ؤلاؾالم نلى اإلاؿدىضاث والىزائٔ اإلاخهلٓت بهمل اللجىت، ومٓا مً الطالخُاث اإلامىىخت لألنػاء والغئِـ .1

ت.  والهاملين بالشٖغ

ٗاث ألابدار، وطلٚ  .1 ت، َُما ًسظ مهامها وواحباتها بما َيها شغ الاؾخهاهت بإي اؾدشاعاث ْاهىهُت ؤو مهىُت زاعحُت، نلى هُٓت الشٖغ

 إلاؿانضتها في جدضًض مهاًير ازخُاع اإلاغشحين لهػىٍت مجلـ ؤلاصاعة نلى ؾبُل اإلاثاٛ.

تؾُاؾت الترشُداث و   ر  هكام بصاعة الشٖغ

، إلاىآَت مجلـ ؤلاصاعة. .1
ً
 جخىلى مؿاولُت الترشُذ مً بين اإلاخٓضمين لهػىٍت مجلـ ؤلاصاعة نىضما ً٘ىن اخض  اإلآانض شايغا

ْبل بحغاء الخهُين، ًجب بحغاء جٓىٍم للخبراث واإلاهاعاث والخجاعب اإلاخىاَغة في اإلاجلـ ونلى غىء َظا الخُُٓم ًخم انضص  .1

 ع والُ٘اءة اإلاؿلىبت في شايل َظا اإلاىطب، وطلٚ في ؾبُل الحطٛى نلى الخىاػن اإلاؿلىب في اإلاجلـ.مىاضُاث بالضو 

ٗان الهػى الًير  .4 ت َُما بطا  جب اؾخسضام جُُٓم ألاصاء إلاهَغ اإلاغاحهت الؿىىٍت للىْذ الظي ًدخاحه الهػى يير الخىُُظي. ٍو

ٗافي للُٓام بإنماله. ذ   جىُُظي ًبظٛ ْو

 مً الخلُُاث والىكغ بلى ؤٖثر مما َى مهخاص.نىض البدث نً مغ  .4
ً
 واؾها

ً
 شح مدخمل ًجب ؤن ٌشمل البدث هؿاْا

ت، وما هي  .2 ٙامل في زؿت الخهاْب مً زالٛ جؿبُٓاتها، مو ألازظ في الانخباع الخدضًاث والُغص التي جىاحهه الشٖغ الخمهً ال

 الخبراث واإلاهاعاث اإلاؿلىبت  إلاجلـ ؤلاصاعة في اإلاؿخٓبل.

هت الضائمت لهُٙل وحجم وج٘ىًٍ مجلـ ؤلاصاعة )بما َيها اإلاهاعاث والخبراث والخجاعب( ونمل جىضُاث إلاجلـ ؤلاصاعة اإلاغاح .6

 بالخًيراث اإلاؿلىبت.

ت نلى اإلاىاَؿت الاإلاغاحهت الضائمت إلاخؿلباث ُْاصة اإلايشإة، الخىُُظًت ويير  .7 خىُُظًت وطلٚ للخإٖض مً اؾخمغاع ْضعة الشٖغ

 ّ  .بُهالُت في الؿى
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ُما بطا جم الاؾخهاهت  .8  َُه ؤلاحغاءاث التي جخم بمىحبها الخهُِىاث، َو
ً
غ الؿىىي نً ؤوشؿت اللجىت مىضحا وغو بُان في الخٍٓغ

ظلٚ نػىٍت اللجىت، ونضص الاحخماناث والحػىع زالٛ الؿىت.  باؾدشاعاث زاعحُت ؤو جم اؾخسضام ؤلانالهاث اإلاُخىخت، ٖو

، وجىغُذ الضوع والطالخُاث اإلامىىخت لها مً مجلـ  الؾالم الجمُو نليهااللجىت مخىَغ حهل الٓىانض وألاؾـ اإلاىكمت لهمل  .9

 ؤلاصاعة.  

 َيها ما طا  .11
ً
الخإُٖض نلى ؤن الخهُِىاث في مجلـ ؤلاصاعة ؤو ألانػاء يير جىُُظًين ْض اؾخلمىا زؿاب الخهُين الغؾمي مىضحا

ت زاعج احخماناث مجلـ ؤلاصاعة. ًخىْو منهم، في مجاٛ الىْذ الظي ًجب ؤن ًبظٛ لألنماٛ،  وما هي الخضماث واإلاشاٖع

 

ت  ج ٙاَأث وهكام بصاعة الشٖغ  ؾُاؾت اإلا

خدضًض والاجُاّ مو مجلـ ؤلاصاعة نلى ؤلاؾاع ؤو الؿُاؾت التي ًخم بمىحبها حهىٍؼ الغئِـ الخىُُظي ؤو اإلاضًغ الهام، وعئِـ ال .0

ً مً ؤلاصاعة ظلٚ ألانػاء آلازٍغ ت ٖو الخىُُظًت. الخهىٍػاث لألنػاء يير الخىُُظًين ًجب ؤن ج٘ىن مً غمً  مجلـ بصاعة الشٖغ

 ضالخُاث عئِـ اإلاجلـ وؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة الخىُُظًين. ًجب ؤن ال ً٘ىن ألي نػى ؤو مضًغ نالْت في ْغاع حهىٍػاتهم. 

ت.  .3 ٙاَأث في الشٖغ  جدضًض مؿخىي ألاصاء الظي بمىحبه ًخم ضٍغ اإلا

 مُىاث لٙل نػى جىُُظي.جدضًض وانخماص هكام الخإ .2

ت ءالخإٖض مً ؤن الشغوؽ اإلاخُٔ نليها نىض بنها .0  .الخضماث، والضَهاث اإلاؿخلمت، ناصلت بدٔ الُغص والشٖغ

ؼمت الخهىٍػاث لٙل َغص مً ألانػاء الخىُُظًين، مً زالٛ الشغوؽ اإلاخُٔ نليها في الىكام، بما َيها الهالواث، خجدضًض بحمالي  .1

 عاث ألاؾهم.الضَهاث اإلادُؼة، وزُا

ت جؿغؤ نلى ؤلاؾاع الهام  .2 نىض جدضًض عػمت حهىٍػاث ألي َغص ًجب مغاناة ألاهكمت اإلاهمٛى َيها، و ألازظ في الانخباع ؤي حًيراث حىٍَغ

ت ؤو اإلاجمىنت.  لىكام اإلاىاَو/الخإمُىاث للمىقُين، ؾىاء في الشٖغ

 غئِـ الخىُُظي ؤو عئِـ مجلـ ؤلاصاعة.اإلاىآَت نلى ؾُاؾت الخهىٍؼ نً اإلاطغوَاث اإلاهخمضة مً ْبل ال  .3
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غ حهىٍػاث ؤنػاء  .4 الخإٖض مً ؤن الشغوؽ اإلاخهلٓت باإلَطاح نً الخهىٍػاث جم ؤلاًُاء بها، بما َيها الخٓانض، ومىضحت في جٍٓغ

 مجلـ ؤلاصاعة.

غ الؿىىي، .5 غ خٛى خػىع ؤنػاء لجىت الخهىٍػاث ونضص الاحخماناث التي جمذ ووشغة في الخٍٓغ وجىغُذ الطٌُ التي  جٓضًم جٍٓغ

 بمىحبها حهمل اللجىت والطالخُاث اإلامىىخت لها.  

 

غ  ح  الاحخماناث والخٓاٍع

ٙاَأث احخماناتها  .0 ذ جغاٍ بما نٓض لجىت الترشُداث واإلا ، ولً٘ ًجىػ ؤن حهٓض اللجىت احخماناتها في ؤي ْو
ً
ال ًٓل نً مغجين ؾىىٍا

، ؤو بطا صنذ الػغوعة لظلٚ.
ً
 مىاؾبا

 يير ؤنػاء اللجىت خػىع احخماناتها، ولً٘ ًجىػ لًير الهػى الحػىع في خاٛ وحىص صنىة مً اللجىت.ال ًدٔ ألخض مً  .3

ً ؾىاٛ الاحخمام. .2  ً٘ىن الىطاب الٓاهىوي الجساط الٓغاعاث صازل اللجىت لأليلبُت البؿُؿت لألنػاء الحاغٍغ

شمل ؤلازؿاع حضٛو ألانماٛ، وؤي ًيبغي بعؾاٛ بزؿاع مؿبٔ، في يير الحاالث الاؾخثىائُت، ْبل مىنض احخمام  .0 ٗافئ، َو اللجىت بىْذ 

ٓت.  وزائٔ ؤزغي مَغ

ت. .1  ًخم حسجُل مداغغ الاحخماناث، وجىػم نلى ؤنػاء مجلـ بصاعة الشٖغ

ٙاَأث. .2  ًخم بعؾاٛ حضٛو ألانماٛ ووسخ مً وزائٔ اللجىت بما في طلٚ ؤخضار الاحخماناث بلى حمُو ؤنػاء لجىت الترشُداث واإلا

 

 

ٙاَأث  ر  اإلا
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نػى  نلُهٌهاصٛ البضٛ الظي ًدطل  حلؿاثالحطٛى نلى بضٛ خػىع  لجىت الترشُداث وؾ٘غجير اللجىتدٔ لٙل نػى مً ؤنػاء ً -

 زاعج مٓغ الاحخمام. 
ً
ٗان مُٓما ، بطا  ِ الؿُغ وؤلاْامت، بالٓضع اإلاهٓٛى  مجلـ ؤلاصاعة. ٖما ًدٔ ألي منهم اؾترصاص مطاٍع

ٗان ؾ٘غجير مجلـ ؤلاصاعةمً ييرمىقُ - تَُخم اخدؿاب بضال الهخضاب و بطا اٛ نً ٗل حلؿت 3111مبلٌ مٓؿىم ْضٍع ي الشٖغ  .ٍع

ت.- -  لؿُاؾت اإلاىاعصالبشٍغ
ً
ٓا تالؿهىصًتلألؾمإ ًخم اخدؿاب بضال الهخضاب َو ٗان ؾ٘غجير اإلاجلـ مً مىقُي الشٖغ  بطا

 

ٙاَأث  ص  جىضُاث لجىت الترشُداث واإلا

 ينزؿت الخهاْب ألانػاء الخىُُظًين والًير جىُُظً  .0

 بةناصة الخهُين ؤو الخمضًض للهػى يير الخىُُظي في زخام الُترة اإلادضصة لشًله اإلاىطب. .3

بخهُين ؤخض ألانػاء في مىطب جىُُظي ما نضا مىطب عئِـ اإلاجلـ ؤو الغئِـ الخىُُظي اللظًً جخم اإلاىآَت نلي نليهما في احخمام  .2

 مجلـ ؤلاصاعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 م3102حلؿاث لجىت الترشُداث  لهام 
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 م20/03/3102م الى  0/0/3102للُترة مً 

 

  

 الاؾم 

00  

 

 ( حلؿت0الاحمالي نضص ) 

 01/01/0020 

 02/4/3102 

 / نلي نبض هللا الطاوو 0

 / زالض ابغاَُم اإلابإع 3

بان 2  × نلي نثمان الٖغ

  الاحمالي 
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 :اللجىت الخىُُظًت مُثاّ  

 

م  ؤْغث الجمهُت الهامت ي ش  02ير الهاصًت في احخمانها ْع   م نلى  ؤنخماص مهام ونمل لجىت اإلاغاحهت02/0/3102َـ اإلاىأَ 2/2/0020اإلاىهٓض بخاٍع

 مً  لجىت اإلاغاحهت ولجىت الترشُداث الٓ
ً
، ائمه ولجىت الترشُداث خضًثه والؿُاؾاث اإلاىكمه ألنماٛ مجلـ الاصاعة واللجان اإلاىبثٓه  نىه بضال

م  مً الانػاء الخالُت اللجىت الخىُُظًتم وجخإلِ 3102ت زمـ احخماناث زالٛ الهام اإلااليونٓضث اللجى  -:الخالُت اؾماَئ

  

ٙان  ؾهاصة الضٖخىع   عئِؿا   َهض بً نبض الغخمً الهبُ

ؼ بً خمض الهىٍضؾهاصة الا    نػىا    ؾخاط نبضالهٍؼ

 نػىا   ؾخاط نلى بً نبضهللا الطاوو  ؾهاصة الا 

بان ؾخاؾهاصة الا   نػىا    ط نلى بً نثمان الٖغ

 نػىا    ؾخاط َُثم بً دمحم الٓطُبيؾهاصة الا 

ؼ   نػىا              بً نبضالباقي آٛ ؾلحت   ؾهاصة الاؾخاط نبضالهٍؼ

 نػىا                               ؾهاصة اإلاهىضؽ دمحم بً حابغ الؿهلي
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 الهُٙل الخىكُمي للجىت - ؤ

ألاْل زالزت مً ألانػاء يير الخىُُظًين اإلاؿخٓلين، ًخىلى مجلـ  مً ؾخت انػاء نلى ان ً٘ىن مً بُنهم نلى  جخ٘ىن َظٍ اللجىت  .0

ترؤؽ َظٍ اللجىت عئِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو ؤخض ألانػاء اإلاؿخٓلين.  ؤلاصاعة حهُُنهم ٍو

 لٓىاهين واللىائذ.ًجب نلى حمُو ؤنػاء اللجىت اؾدُُاء مخؿلباث الاؾخٓاللُت والخبرة بمىحب ألاهكمت وا .3

مت  .2 ت وفي مجاٛ خٖى ت بةصاعة اإلاشغوناث وبإوشؿت الشٖغ ا في ؤنػاء اللجىت الخبرة والضعاًت واإلاهَغ الث الىاحب جىََغ حشمل اإلاَا

ٗاث.   الشغ

الحطٛى نلى بضٛ خػىع الجلؿاث ٌهاصٛ البضٛ الظي ًدطل نلُت  وؾ٘غجير اللجىت ًدٔ لٙل نػى مً ؤنػاء اللجىت الخىُُظًت .0

 زاعج مٓغ الاحخمام. نػى 
ً
ٗان مُٓما ، بطا  ِ الؿُغ وؤلاْامت، بالٓضع اإلاهٓٛى  مجلـ ؤلاصاعة. ٖما ًدٔ ألي منهم اؾترصاص مطاٍع

ت للجىت إلاؿانضة عئِـ اللجىت   .1 الخسؿُـ ألنماٛ اللجىت وبنضاص حضٛو ألانماٛ، وضُايت مدػغ الاحخماناث، في حهُين ؾ٘غجاٍع

غ ت اللجىت الخإٖض  وبنضاص مؿىصة باالهجاػاث للخٍٓغ الؿىىي، وججمُو وجىػَو اإلاهلىماث واإلاىاص الالػمت لخٓضًم الضنم، ونلى ؾ٘غجاٍع

ٗافي لخخمً٘ مً مغاحهت اإلاىاغُو اإلاؿغوخت. ذ   مً ؤن اللجىت الخىُُظًت حؿخلم اإلاهلىماث واإلاؿدىضاث في ْو
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   اإلاؿاولُاث واإلاهام  - ب

 ا ًلي:حشمل مهماث اللجىت الخىُُظًت ومؿاولُاتها م

ت وؤلاشغاٍ نلى جىُُظَا. .0  مغاحهت الؿُاؾاث وألاَضاٍ ؤلاؾتراججُت للشٖغ

غ والخؿـ اإلاالُت ْبل جٓضًمها للمجلـ .انخماص حضٛو ؤنماٛ احخماناث اإلاجلـ.    .3  مغاحهت الخٓاٍع

ٔ ؤلاصاعة الهلُا.  .2 ٍغ ت، وؤصاء الغئِـ الخىُُظي َو ت بطُت شهٍغ  مغاْبت ؤصاء نمل الشٖغ

ض نلى الحضوص اإلاخُٔ نليها. الانخماص النها .0  ئي لبىىص الىُٓاث مً عؤؽ اإلااٛ بما ًٍؼ

 مغاْبت جىُُظ ؾُاؾاث وبحغاءاث مجلـ ؤلاصاعة. .1

ت .  .2  انخماص خضوص الاْتراع للشٖغ

ت، بما في طلٚ مهامالث الاؾدثماع والاْتراع، وبما ال  .3 ت للشٖغ ًخهاعع الىكغ والانخماص بالىُابت نً مجلـ ؤلاصاعة للؿُاؾت الاؾدثماٍع

هت ؤلاؾالمُت. ٙام الشَغ  مو ؤخ

 

 الطالخُاث - ث

ت اللجىت الخىُُظًت الطالخُاث الخالُت:  زٛى مجلـ بصاعة الشٖغ

الطالخُاث اإلامىىخت لألنػاء والغئِـ خٔ ؤلاؾالم نلى اإلاؿدىضاث والىزائٔ اإلاخهلٓت بهمل اللجىت، ومٓابلت ومؿاءلت اإلاىقُين  .1

ت.  والهاملين بالشٖغ

ٗاث ألابدار، وطلٚ الاؾخهاهت بإي اؾد .1 ت، َُما ًسظ مهامها وواحباتها بما َيها شغ شاعاث ْاهىهُت ؤو مهىُت زاعحُت، نلى هُٓت الشٖغ

 إلاؿانضتها في اجساط ْغاعاتها.
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غ - ر  الاحخماناث والخٓاٍع

،  بماحهٓض اللجىت الخىُُظًت احخماناتها  .0
ً
ذ جغاٍ ٍجىػ ؤن حهٓض اللجىت احخماناتها فو ال ًٓل نً نشغة احخماناث ؾىىٍا ي ؤي ْو

، ؤو بطا صنذ الػغوعة لظلٚ.
ً
 مىاؾبا

 1خػىع احخماناتها الا بمىحب صنىة مً اللجىتمً يير ؤنػاء اللجىت  الي اخضال ًدٔ  .3

ً ؾىاٛ الاحخمام. بااليلبُتً٘ىن الىطاب الٓاهىوي الجساط الٓغاعاث صازل اللجىت  .2  البؿُؿت لألنػاء الحاغٍغ

شمل ؤلازؿاع حضٛو ألانماٛ، ًيبغي بعؾاٛ بزؿاع مؿبٔ، في يير ا .0 ٗافئ، َو لحاالث الاؾخثىائُت، ْبل مىنض احخمام اللجىت بىْذ 

ٓت.  وؤي وزائٔ ؤزغي مَغ

ت،  .1 ٓضمًخم حسجُل مداغغ الاحخماناث، وجىػم نلى ؤنػاء مجلـ بصاعة الشٖغ غ خٛى خػىع ؤنػاء  ٍو الخهىٍػاث  لجىتجٍٓغ

غ اٍخم ونضص الاحخماناث التي جمذ و  لؿىىي، وجىغُذ الطٌُ التي بمىحبها حهمل اللجىت والطالخُاث اإلامىىخت وشغة في الخٍٓغ

 1اله

 ًخم بعؾاٛ حضٛو ألانماٛ ووسخ مً وزائٔ اللجىت بما في طلٚ ؤخضار الاحخماناث بلى حمُو ؤنػاء اللجىت الخىُُظًت. .2

 

 جىضُاث اللجىت الخىُُظًت - ج

الٓغاعاث اإلاىاؾبت، َةن الاؾخيخاحاث والخىضُاث التي ًخم الخىضل بليها ًخم وبما ؤن اللجىت مىبثٓت نً مجلـ ؤلاصاعة إلاؿانضجه في اجساط 

هها بلى مجلـ ؤلاصاعة الجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت خُالها.  َع
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 م3102حلؿاث   اللجىت الخىُُظًت  لهام 

 م20/03/3102الى   م0/0/3102للُترة مً 

  

 الاؾم  

2 3  

 

 

 

 

 ( حلؿت 3الاحمالي  نضص   )  

 3/0/0020 30/00/0020 

 03/3/3102 21/5/3102 

ٙان  0  / / َهض الهبُ

ض 3 ؼ خمض الهٍى  / / نبضاللهٍؼ

 × / َُثم دمحم الٓطُبي 2

بان 0  / / نلي نثمان الٖغ

 / / نلي نبض هللا الطاوو 1

 / / دمحم حابغ الؿهلي 2
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 اللجىت الُىُتمُثاّ   

 

م   ؤْغث الجمهُت الهامت ش  02يير الهاصًت في احخمانها ْع   م نلى  ؤنخماص مهام ونمل لجىت اإلاغاحهت02/0/3102َـ اإلاىأَ 2/2/0020اإلاىهٓض بخاٍع

 مً  لجىت اإلاغاحهت ولجىت الترشُداث الٓ
ً
ائمه ولجىت الترشُداث خضًثه والؿُاؾاث اإلاىكمه ألنماٛ مجلـ الاصاعة واللجان اإلاىبثٓه  نىه بضال

ممً انػام وجخإلِ اللجىت 3102ىت اعبهت احخماناث زالٛ الهام اإلاالي ونٓضث اللج،  -:ء مجلـ الاصاعة الخالُت اؾماَئ

 

ؼ بً خمض الهىٍض  نػىا        ؾهاصة الاؾخاط نبضالهٍؼ

 نػىا        ؾهاصة الاؾخاط َُثم بً دمحم الٓطُبي

 نػىا                      بً حابغ الؿهلي              ؾهاصة اإلاهىضؽ دمحم 

 ؤَضاٍ اللجىت

ت الٓائمت  واإلاؿخٓبلُت  بلىتهضٍ اللجىت  و الشٖغ ٗاَت مشاَع و  إلا للجىت الخىُُظًت وجىحيهاث مجلـ ؤلاصاعة واجُُٓم ومخابهت  ؤلاصاعة جلـ والَغ

 .بالخىضُاث اإلاىاؾبت واللجىت الخىُُظًت

جىت : 
ّ
 ج٘ىًٍ الل

 .صاعة بما َيهم عئِـ اللجىتجخ٘ىن اللجىت مً زالزت ؤنػاء مً ؤنػاء مجلـ ؤلا  -0

ت نلى ؾبُل  باالؾخهاهتللجىت الحٔ  -3  الاؾدشاعة.بمً جغاٍ مً  صازل وزاعج الشٖغ

 

 

 مؿئىلُاث اللجىت
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 مغاحهت الهغوع الُىُت اإلآضمت   ومنها نلى ؾبُل اإلاثاٛ  ال الحطغ :

و  .0  .اإلاُخىخت واإلاًلٓت  وألاؾمإالغوبُان  اؾتزعاممشاَع

و جطيُو ألانال  .3  .ٍ مشاَع

 .مطاوو جطيُو وججهيز ألاؾمإ والغوبُان .2

ت .0 و جدضًث مدالث الشٖغ  .مشاَع

 .صعاؾت اليشاؽ الخجاعي  .1

 .الغوبُان الؾتزعامصعاؾت ألامً الحُىي  .2

ت في مجاٛ  .3  الاؾتزعام.صعاؾت مىغىم الٓغوع اإلاؿلىبت للشٖغ

 الاؾتزعام.صعاؾت ؤهكمت     .4

بها في مجاٛ جٓضًم الخىضُاث للجىت الخىُُظًت َُما ًخهلٔ بخهُ .5  الاؾتزعام.ين الُ٘اءاث وجضٍع

ٗاث للطُض .  .01  جٓضًم الخىضُاث للحىت الخىُُظًت خٛى بوشاء شغ

ت .00 ُّ و الُى  .الخىضُت للجىت الخىُُظًت خٛى اإلاشاَع

ت ؤو مً حهاث زاعحُت اؾدشاعاثالحطٛى نلى  .03  .مىقُي الشٖغ

 :  الاؾخٓاللُت

 في ؤي لجان ؤزغي ً٘ىنها .0
ً
 .مجلـ ؤلاصاعة ًمً٘ للهػى ؤن ً٘ىن نػىا

ت .3  .ؤن ال ٌؿخُُض الهػى مً ؤي نٓىص جخهلٔ بالشٖغ

ت .2 ً الخىُُظًين  بالشٖغ  .لِـ له ؤي نالْت مالُت مو ؤي مً اإلاضًٍغ

ت ؤومذ بطلت ْغابت مً الضعحت ألاولي  بال .0 ً اإلاىحىصًً بالشٖغ  .الثاهُت مو اإلاضًٍغ

ت .1  في لجان ؤزغي مىاَؿت للشٖغ
ً
 .ؤال ً٘ىن نػىا
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 :لجىتحهُين ؾ٘غجير ال

م ( إلنضاص حضاٛو ؤنماٛ  وبنضاص اإلاداغغ صون ؤن ً٘ىن له خٔ الخطىٍذ  الاحخماناثجٓىم اللجىت بخهُين ؾ٘غجير لها مً ألانػاء ) ؤو مً ييَر

لتزم باإلاداَكت نلى ؾّغٍت اإلاهلىماث ت الخاضت بها ٍو  .ومؿانضة عئِـ اللجىت في حضاٛو ؤنماٛ اللجىت والُٓام بجمُو ألانماٛ ؤلاصاٍع

 :اللجىت احخماناث

 .حهٓض اللجىت ؤي نضص مً الاحخماناث خؿب الػغوعة .1

ٙان ومىنض  احخمامًٓضم بشهاع لٙل نػى للضنىة بلى  .1 ْبل ؾبهت ؤًام مً اإلاىنض اإلآترح نلى ؤن ً٘ىن ؤلاشهاع  الاحخماماللجىت ًىضح َُه م

 بجضٛو ألانماٛ
ً
 .مصحىبا

 احخمام.اللجىت بهض ٗل  احخماناثصاعة بىْائو وجىضُاث ًٓىم عئِـ اللجىت ؤو مً ًىىب نىه بةزؿاع مجلـ ؤلا  .4

غاعاث  .4 ائو ْو ُو اإلادػغ مً ؤنػائها  الاحخمامًضّون ؾ٘غجير اللجىت ْو  .بجضاٛو ومداغغ اللجىت والاخخُافوجْى

 :اإلاّضة

 .مضة نػىٍت اللجىت خؿب صوعة اإلاجلـ ٗل زالزت ؾىىاث - 0

 .ضمه بٓغاع مً مجلـ ؤلاصاعةصوعة اللجىت ًخم ججضًضَا مً ن اهتهذبطا  – 3

 

ٙاَإة  :اإلا

نػى  نلُهالحطٛى نلى بضٛ خػىع الجلؿاث ٌهاصٛ البضٛ الظي ًدطل  الُىُت  وؾ٘غجير اللجىتًدٔ لٙل نػى مً ؤنػاء اللجىت  .0

 زاعج مٓغ الاحخ
ً
ٗان مُٓما ، بطا  ِ الؿُغ وؤلاْامت، بالٓضع اإلاهٓٛى  مام. مجلـ ؤلاصاعة. ٖما ًدٔ ألي منهم اؾترصاص مطاٍع

ٗان .3 ت مىقُي مً ؾ٘غجيراإلاجلـ بطا   الهخضاب بضال اخدؿاب لألؾمإ ًخم الؿهىصًت الشٖغ
ً
ٓا ت، لؿُاؾت َو ٗان ؤما اإلاىاعصالبشٍغ  بطا

تَُخم ييرمىقُي ؤلاصاعةمً ؾ٘غجيرمجلـ ا )و  اهخضاب بضالٛ اخدؿاب الشٖغ ٙاَإة مٓؿىنت ْضَع ـاٛ ( نً ٗل حلؿت3111م  .ٍع
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ٙام زخامُت :  .2  ؤخ

ا مً مجلـ ؤلاصاعة الالئدتٌهمل بهظٍ  .0 ش بْغاَع  .مً جاٍع

احهغع الالئدت بهض  .3  .نلى حمهُت اإلاؿاَمين للمطاصْت  نليها  ؤلاصاعةمً مجلـ  بْغاَع

 .الح٘ىمُت الازخطاصًجىػ إلاجلـ ؤلاصاعة حهضًل َظٍ الالئدت بما ًػمً َهالُتها مو اإلاخؿلباث الٓاهىهُت الطاصعة مً حهت   .2

مت وألاهكمت ألازغي ًخم جػمين َظٍ الالئدت  .0  .غمً الئدت الحٖى

 م3102حلؿاث اللجىت الُىُت لهام 

 م20/03/3102م الى  0/0/3102للُترة مً 

  

 الاؾم  

غ2) 1   (بالخمٍغ

 

 

 ( حلؿت 3الاحمالي  نضص   )  

 30/00/0020 02/3/0021 

 21/5/3102 02/03/3102 

ؼ خمض الهىٍض 0  / / نبضاللهٍؼ

 / / ُبيَُثم دمحم الٓط 3

 / / دمحم حابغ الؿهلي 2

   الاحمالي 

 

 

غ  مجلـ الاصاعة لهام  ٙاَأث  في جٍٓغ  3102الاَطاح نً االخهىٍػاث و اإلا
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زمؿت مً ٖباع الخىُُظًين بمً َيهم اإلاضًغ 

 اإلاالي والغئِـ الىُُظي

 

انػاء اإلاجلـ يير الخىُُظًين/ 

 اإلاؿخٓلين

 

 

 انػاء اإلاجلـ الخىُُظًين

 

 البُان

 

 

0.403.131 

 

 ال ًىحض

 

 ال ًىحض

 

ػاث  الغواجب والخهٍى

 

130.141 

 

180.000 

 

 

30.000 

 

 البضالث

(َٓـخػىع حلؿاث ) بضٛ   

 

 ال ًىحض

 ال ًىحض

 

 

 

 ال ًىحض

 

 

ت ٙاَأث الضوعٍت والؿىٍى  اإلا

 

 

 ال ًىحض

 

 

 ال ًىحض

 

 ال ًىحض

 

 

ت  الخؿـ الخدُيًز

 

 

 ال ًىحض

 

 

 ال ًىحض

 

 

 ال ًىحض

ػاث  ؤو مؼاًا نُيُت ازغي اي حهٍى

 جضَو بشٙل شهغي ؤو ؾىىي 

ّ  َُئت مً مسالُت ا مالُت يغامت وهي اإلاالُت الؿى اٛ ؤلِ زمؿىن  ْضَع  .أخرى قضائية أو تنظيمية أو إشرافية جهات من  نٓىباث ؤي ًىحض وال ، يير ال ٍع
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 : اإلاسؼون

اٛ م30,534,002ٓم مبلٌ )3102بلٌ عضُض اإلاسؼون في نهاًت نام  اٛ لهام 00,505,101اعهت بمبلٌ )( ٍع ضٍع )3103(ٍع ( 02,530,150م باهسُاع ْو

ا ) اٛ وبيؿبت ْضَع هىص ؾبب الاهسُاع الى جُهُل ؾُاؾت  غبـ اإلاسؼون بما في طلٚ الاخخُاف بال٘مُاث في خضوصَا الضهُا ختى ال 01,02ٍع (% َو

اصة مهضٛ صوعان اإلاسؼون  .ًخم ججمُض امىاٛ في اإلاسؼون والاَخمام بٍؼ

 

 

 : اإلابُهاث

 

اٛ مٓاعهت بمبلٌ )33,103,500م  )3102بلًذ ُْمـت اإلابُهاث في نـام  اٛ لهام 7134463616( ٍع ا )3103(  ٍع اصة ْضَع اٛ بيؿبت 731963198م بٍؼ ( ٍع

ا ) هىص ؾبب اعجُام اإلابُهاث هدُجت لخًُير ؾُاؾت جدُيز حهاػ اإلابُهاث01,32ْضَع  (% . َو

 

 

ت لخؿائ  غ حشًُلُتؤؾباب جدُٓٔ الشٖغ

ت زالٛ الهام هؼي الؿبب الغئِس ي   بشٙل عئِس ي الهسُاع اإلابُهاث مٓاعهت  3102 حهؼي الخؿائغ الدشًُلُت للشٖغ بخٙلُت اإلابُهاث الشبه زابخت. َو

ت الغئِؿُت بؿبب وحىص مهالجت مغع البٓهت البُػا ء الُيروس ي الهسُاع اإلابُهاث اإلادلُت ومبُهاث الخطضًغ لهضم جىَغ اهخاج بمؼعنت الشٖغ

اث ظلٚ نضم جىَغ الؿُىلت الالػمت لخىَير عجؼ الاهخاج مً زالٛ اإلاشتًر  الظي اضاب اخىاع اإلاؼعنت ٖو

 :نالمت الجىصة
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ا مً الاولىٍاث الاؾاؾُت لجىصة وؾالمت الاهخاج في حمُو مغاخله والظي ًخم حؿىٍٓه جدذ الهالم ت الجىصة حل اَخمامها وحهخبَر ت جىلى الشٖغ

ت الا  ت نلى شهاصةالخجاٍع  ISO  (3111 -   33111 ؾمإ خُث ًخم الغضض والخُخِش اإلاؿخمغ في حمُو مغاخل الاهخاج والخطيُو ، خُث خطلذ الشٖغ

 .غائاث الخطيُو( طاث الهالْت بجىصة اإلاىخج وؾالمت اح

 

 

 

ؼ اإلاالي  .  اإلاٖغ

 

 

 :اإلاىحىصاث اإلاخضاولت 

 

اٛ مٓاعهت بمبلـــٌ )201.521.244م مبلٌ )3102بلـــــٌ احمالي اإلاىحىصاث اإلاخضاولت في نام  اٛ في نام 332.223.013(  ٍع  م3103( ملُىن ٍع

 

 :اإلاؿلىباث 

ين مبلٌ ) اٛ في نام  ملُىن  (5.005.303بلًذ ؤعضضة اإلاىعصًً الخجاٍع اٛ ( ملُىن 5.033.001م مٓاعهت بمبلٌ )3102ٍع م اي باهسُاع 3103في نام  ٍع

 ( %.1,3( بما وؿبخه )33,133ْضٍع )
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 : خّٓى اإلاؿاَمين

اٛ مٓــــــــاعهت بمبلٌ)210,204,023م مبلٌ  ) 3102بلًذ خّٓى اإلاؿاَمين بنهاًت نام  اٛ لهام 211,213,303( ٍع دٔ للمؿاَم الحطىٛ 3103( ٍع م ٍو

ٗاث ًدمي خّٓى اإلاؿاَمين  ت ، خُث ان هكام الشغ  للىائذ الضازلُت للشٖغ
ً
ٓا ت َو ، وحاعي الهمل نلى حهضًل نلى هطِب مً  مىحىصاث الشٖغ

ت نىض الخطُُت في الجمهُت الهامت يير الهاصً ت الْغاع الحٔ في الحطٛى نلى هطِب اإلاؿاَم مً مىحىصاث الشٖغ   . هالىكام الاؾاس ي للشٖغ

 

 

ابت الضازلُت :ءالؿىىٍت لُانلُت احغاهخائج اإلاغاحهت   اث الْغ

 

ٗاَت اصاعااث الغ ءج اإلاغاحهت الؿىىٍت لُانلُت احغاجىضح هخائ ت التزام  ت بخؿبُٔ اللىائذ وؤلا ْابت الضازلُت للشٖغ اث اإلاهخمضة لضي ءاحغاث الشٖغ

ت ىوٌ( بهضٍ الاشغاٍ نلى هكام اإلا  .الشٖغ ى م٘خب ) ؤعوؿذ ٍو ت ْامذ بخهُين مغاحو صازلي َو ت ٖما ان الشٖغ غاحهت الضازلُت اإلاىحىص بالشٖغ

ت والخدٓٔ مً جؿبُٔ اإلاهاً وؤبضاء ؤي مالخكاث  ى ًٓضم جٓاع  ير اإلاداؾبُت والاصاٍع   ،ٍٍغ الى مجلـ الاصاعة بشٙل مؿخمغَو

 

 : الخؿـ والٓغاعاث اإلاهمت

ت ومنها نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الحطغ ماًلي :  -وحشمل الخىْهاث اإلاؿخٓبلُت النماٛ الشٖغ

ت الؿهىصًت لالؾمإ ان جطبذ  ٙاملت في مجاٛ ضُض وججاع الشٖغ ٗاث الهاإلاُت اإلاخ ت واؾتزعام الاؾمإ والغ وجطيُو ة مً الشغ  ،بُانو اإلاىخجاث البدٍغ

ظلٚ ؤمخالٕ  ت الؿاػحت واإلاجمضٍ لألؾىاّ الهاإلاُت ٖو ا ؾلت مً الايظًت البدٍغ ٗاث الهاإلاُت بخطضًَغ اث الشغ ؾلؿلت مً مدالث وان ج٘ىن مً ٖبًر

و التي جػحتبُو الاؾمإ الؿا ت لٓائمت مً اإلاشاَع اصة عؤؽ اإلااٛ والتي حشمل :، وطلٚ مً زالٛ جىُُظ الشٖغ  ػمىتها وشغة الاضضاع الخاضت بٍؼ

 .اوشاء مؼعنت  نمٔ الؾتزعام الغبُان  -0

 بُان بمؼعنت البدغ الاخمغ.و اوشاء مطىو ججهيز الغ  -3
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 مدل بُو حضًض باإلامل٘ت 23اَخخاح نضص  -2

ت الٓائمت -0  ججضًض مدالث الشٖغ

ت بالضمام وال -1  .ُغوماغاَاث وجدضًث مطاوو الشٖغ

 اوشاء مطىو ؤنالٍ لألخُاء اإلاائُت.          -2

 .اوشاء ومشغوم جغبُت ؤؾمإ بىكام الاُْاص الهائمت          -3

ت  :ؤما ؤبغػ اإلاساؾغ اإلاخهلٓت بإنماٛ الشٖغ

 .مساؾغ الدشًُل الهامت  -0

 .مساؾغ الخمىٍل  -3

 جٓلباث اؾهاع الانالٍ الخاعحُت.  -2

 .الخلىر -0

 .الامغاع الُيروؾُت -1

 . الاؾىاّ واإلاىاَؿت مساؾغ -2

 

 

 

 

 

ٗاث الطاصعة مً َُئت الؿّى اإلاالُت للهام  اإلاالي  مت الشغ ت الؿهىصًت لالؾمإ ببىىص الئدت خٖى  م3102هخائج مؿخىي التزام الشٖغ
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م اإلااصة  البىىص نضص البىىص ْع

 اإلاؿبٓت

ٙامل  بال

 البىىص

 اإلاؿبٓت

 حؼئُا

 البىىص

 الًير

 مؿبٓت

 البىىص

 التي

 ال جىؿبٔ

 كاث/ اؾباب نضم الخؿبُٔمالخ

 الثالثت:

 ّ  الهامت الحٓى

 للمؿاَمين

ٗاث واللىائذ الضازلُت جدمي خّٓى اإلاؿاَمين.*    *0 0  هكام الشغ

ت مت الخاضت بالشٖغ َت الٍُٓغ في الحين اغ والئدت الحٖى

ت والتي جىظ  للمؿاَم الحٔ في  الىكام الاؾاس ي للشٖغ

ت نىض   .الخطُُتالحطٛى نلى هطِب مً مىحىصاث الشٖغ

 الغابهت:

حؿهُل مماعؾت 

هم  اإلاؿاَمين لحْٓى

وخطىلهم نلى 

 اإلاهلىماث

3 3     

 الخامؿت:

خّٓى اإلاؿاَمين 

اإلاخهلٓت بإحخمام 

 الجمهُت الهامت

01 01     

 الؿاصؾت :

ذ  خّٓى الخطٍى

ت  )ص(0   2 0 االَطاح بلم ًٓم ؤي مً الاشخاص طوي الطُت الانخباٍع

ذ  . نً ؾُاؾتهم في الخطٍى

 الؿابهت :

خّٓى الؿاَمين في 

 الاعباح

3 3     

ت ملتزمت بؿ  0   0 الثامىت : ىانض الدسجُل اؾاث الاَطاح ُالشٖغ ْو
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 الؿُاؾاث

اإلاخهلٓت والاحغاءاج

 باالَطاح

حاعي الهمل و ، الطاصعة نً َُئت الؿّى اإلاالُتوالاصعاج 

نلى ؤنضاص ؾُاؾاث ؤَطاح وؤحغاءاجه  الاشغاَُه بشٙل 

 م٘خىب

 اؾهت :الخ

غ  الاَطاح في جٍٓغ

 مجلـ الاصاعة

3 3     

 الهاشغة:

 

الىقائِ الاؾاؾُت 

 إلاجلـ الاصاعة

03 

 

م *0 2  00 ؾُاؾاث جم ؤنخماص  مً اإلااصة الهاشغة (صالُٓغة ) -0 1)َـ( ْع

ت مً ْبل مجلـ الاصاعة  ومهاًير احغاءاث الهػٍى

وؾىٍ ًخم انخماصَا مً  3102في شهغ ؤيؿؿـ 

  .ٓبلتالجمهُت الهامت اإلا

وحاعي الهمل نلى ؤنضاص  0-2-3-0الُٓغة )َـ( -3

 . ؾُاؾاث م٘خىبه بسطىص جلٚ الُٓغاث

الالتزاماث مؿخمغة غمً ْىانض  الُٓغة )و( -2

ٗاث  الدسجُل والاصعاج مت الشغ والئدت خٖى

مت ُئت الؿّى اإلاالُت َالطاصعة نً  والئدت خٖى

ت الخاضت بها . ت ملتزمت ب الشٖغ الاهكمت خلٚ والشٖغ

حاعي الهمل نلى ؤنضاص ؾُاؾاث و  .ائذواللى 

 ؤَطاح وؤحغاءاجه  بشٙل م٘خىب

م  -0 َالًىؿبٔ نلى وغو  1ؤما الُٓغة )ٌ( البىض ْع

ت  الشٖغ

 

     4 4 الحاصًت نشغ
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مؿئىلُاث مجلـ 

 الاصاعة

 الثاهُت نشغ:

ً مجلـ الاصاعة  جٍ٘ى

5 5     

 الثالثت نشغ:

لجان مجلـ الاصاعة 

 واؾخٓاللُتها

2 2     

 بهت نشغ :الغا

 لجىت اإلاغاحهت

00 00     

 الخامؿت نشغ:

لجىت الترشُداث 

 واإلا٘أَأث

5 5     

 الؿاصؾت نشغ:

احخماناث مجلـ 

 الاصاعة

0 0     

 الؿابهت نشغ:

ٙاَأث ؤنػاء مجلـ  م

ػاتهم  الاصاعة وحهٍى

0 0     

 

 

 الثامىت نشغ:

حهاعع اإلاطالح في 

 مجلـ الاصاعة

2 2     

     0 0 الخاؾهت نشغ :
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 اطغ والىُشالي

 مجمىم البىىص

 

52 44  0 3  

ت   %3 %0  %50 %011 اليؿبت اإلائٍى

 

 

 

 

 

 

 ش٘غ وجٓضًغ

ت ونمالئها ومىعصيهانلى  ت ، والش٘غ مىضىٛ إلايؿىبي الشٖغ ت الؿهىصًت لألؾمإ بالش٘غ والخٓضًغ إلاؿاَمي الشٖغ ًخٓضم مجلـ اصاعة الشٖغ

ا زالٛ الهام اإلاالي  م ،3102 الجهىص التي بظلَى


