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 ولمت سئيغ مجلغ ؤلاداسة 1

 اخىاوي معاَمي ؼش٠ت داس الاس١ان                                                              املدترمحن

 جدُت وُبت وبّذ،،

الت ًِ هٙس ي ؤٜذمٌعشوي ان  ش مجلغ إلاداسة العىىي للؽش٠ت للّام ؤِماء وبالىُابت ًِ صمالجي  باأـل مجلغ إلاداسة، جٍٝش

 م.2013دٌعمبر  31م، والزي ٌعخّشك هخاثج ؤِما٥ الؽش٠ت وبهجاصاتها والٝىاثم املالُت املىخذة للعىت املالُت املىتهُت في 2013

ُٞ مً هللا ِض  حذاستها في بداسة ؤِمالها جثبؤن م 2013اظخىاِذ الؽش٠ت خال٥ ِام وحل،  بخ٘ى
ً
بما ًممً وؤـىلها ذ مجذدا

ت الىمى.   بمش٠ض  م2013داس ألاس١ان الّام ؼش٠ت ؤنهذ ٘ٝذ اظخمشاٍس
ً
 مالُ ا

ً
 ٍٜى ا

ً
ا٥ 24.2، بر ٜاسبذ ٜاِذة ؤـىلها الـ ا ، ظّىدي ملُاس ٍس

ادي في مجا٥  ي معخى مىخٙن، و دًً  ي وبمعخى  ا الٍش ِا٥ مً العُىلت الىٝذًت. مما ًم٢ً الؽش٠ت مً املداٍ٘ت ِلى مش٠َض

ش الّٝاسي في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت بّذ ان   ؤنهذ الخىٍى
ً
 ملخش آِاما

ً
 .اإلهجاصاثب ُئا

ت والىجاح ل١2013ان ِام  م٢ىذ الؽش٠ت مً الخفى٥ خُث ج ،داس ألاس١ان بإظىاٛ الف٣ٟى إلاظالمُت الذولُتؽش٠ت م، ِام الخٍُى

ل بإ٘مل ألاظّاس. و  ، ؼهادة ِاملُت ِلى ما جخمخْ به الؽش٠ت مً مش٠ض مالي ٜىي ومشوهت مالُت خشي ؤٌّخبر مشة َى ما ِلى الخمٍى

 
ً
تبخىىها  ممخاٍص جم٢نها مً الذْ٘ ٜذما ٜاِذة . ٠ما ٌهشث ٠ٙاءة بداسة إلاظدثماس بذاس ألاس١ان حلُت بالىمى املىشد فى إلاظدثماٍس

ت وهمى مىشد ومخىاصن بدٝٛى معاَميها.  ؤـىلها وجىظْ مدٍٙتها الّٝاٍس

لمان اظخٝشاس إلاًشاداث والخٙاً ِلى بلى املخىظي والبُّذ تهذٗ  ياملذ، ٘إن اظتراجُجُت الؽش٠ت للىمى ِلى بِالههو٠ما ظبٞ 

ىام املٝبلت ىبلجىاصن الخذ٘ٝاث الىٝذًت، خُث جىمذ الؽش٠ت  ى٥ خال٥ ألِا باملئت مً الذخل ِبر بُْ  50لخدُٝٞ هدى  الـى

حر املىىسة وهدى  ت  باملئت 40الىخذاث الع٢ىُت وألاساض ي الع٢ىُت املىىسة ٔو ى الىخذاث الع٢ىُت والخجاٍس مً مفذس زابذ َو

ت حؽمؤو  تصمُلؼش١اث في إلاظدثماس ؤما وعبت الّؽشة باملئت املخبُٝت ٘عخ٣ىن مً خال٥  ةاملاحش  ل ألاظهم ؤدواث مالُت مخىِى

 والىداجْ.

ا إلاداسي م بِادة ٣َُلت 2013اظخ٢ملذ ؼش٠ت داس الاس١ان خال٥ الّام  ٠ما ورل٤ ٠خىىة َامت في ٌل خىي ؼاملت لجهاَص

ذ   ١ل مً مجلغ إلاداسة وإلاداسة الخىُٙزًت ؤدٟس الؽش٠ت الاظتراجُجُت الىمىخت. ٜو
ً
وبالتزامً مْ بِادة  ،ًخمؤن لشوسة ؤًما

ْ معخىي املعئىلُت والخمحز  ٙحن ٠خىىة وألاداء اله٣ُلت، ٘س ْ ال٢ٙاءة والّٙالُت الدؽُٕلُت، مما ظُم٢ً ؤظاظُت لذي املٌى ل٘ش

ى  ت لممان هجاح جىبُٞ  ٘شٍو ْ إلاظتراجُجُت م٣ىهاث الخمحز المشوٍس الؽش٠ت. مْ الّلم ؤِما٥ هللا في بةرن الجذًذة والىمى املخٜى

ْ مفادس الذخل2013ه في ِام بإه  في جىَى
ً
للذخل  ةاملذس خُث بذء مذخى٥ إلاًجاساث مً الّٝاساث  ،م، ١ان الخىىس ملمىظا

ٞ َزٍ الاظترجُجُت الؽش٠ت التي جبًشادث  فياإلظهام بيعبت ؤ٠بر ب ىام الٝادمت، مما لإلظخمشاس خىلْ ٘و في الىمى لهزا الشا٘ذ خال٥ ألِا

ْ ؤن ًدعً مً حىدة واظ  هىامؾ الشبدُت للؽش٠ت.  الًشاداث و إلا خٝشاس  ًخٜى

 ٠ما 
 
 جى
 
ْ مفادس الذخل بالؽش٠ت  ْل  اظتراجُجُت الىمى وجىَى

ً
جدُٝٞ الخىُى الجٕشافي، ولهزا بذؤث الؽش٠ت بذساظت بّن  بلى ؤًما

ت خاسج اململ٢ت، ال ظُما ببّن ألاظىاٛ داخل و الٙشؿ  جي ورل٤ بؽ٣ل  ورل٤ بؽ٣لالجاربت وؤوسوبا، ألاظٍُى  مذسوٍط جذٍس

 املخىظي والبُّذ. ياملذِلى له  ومخىٍي 
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 ًخمخْ 
ً
 صاخش مما ًجّله  ،العٛى الّٝاسي العّىدي بىلب ٠بحر حذا

ً
ذ ج٣اد ج٣ىن املىا٘عه به لُّٙت  ا ت وبىٙغ الٜى بالٙشؿ الٍٝى

، لزا 
ً
ْ ًحذا  اؤن ًٍل الٝىاُ الّٝاسي العّىدي حخٜى

ً
 ، ال ظُما خال٥ الخمغ ؤِىام الٝادمت. لإلظدثماسربا

ً الّٝاسي بـذاس م 2013ؼهذ الّام  ا فيبوالتي جم اللىاثذ الخىُٙزًت املىٍمت لٝىاهحن الَش م، و٠زل٤ بذاًت 2012ِام  ٜشاَس

ٞ  ،الخىبُٞ الّٙلي لهزٍ اللىاثذ ل الّٝاسي ٘و خُث جم بالّٙل اـذاس التراخُق لبّن البىٟى املدلُت بمماسظت وؽاه الخمٍى

ْ ؤن  ُّت للٝىاُ.  وؼش٠ت داس تهٝلبلى  يًاداملىٍىمت الجذًذة، مما ًخٜى لُت والدؽَش ُت فى اله٣ُلت الخمٍى ألاس١ان في ٜلب َزٍ  هِى

  الٝىاُ ظِى٢ّغ ٘ةن ؤي همى لهزا الفىاِت؛ لزا
ً
 الؽش٠ت. ىِلبًجابُا

ادة الخىاصن في الخذ٘ٝاث املالُت للؽش٠ت، ن لا  هخىلْ ؤ٠ثر للّام ٘ةهىا وبّذ ِام خا٘ل بالّمل وجىبُٞ الخىي الخىُٙزًت إِل

ض  بلى ؤنِام هفبى  ،م2014 م َشم  ت الؽش٠تم٣اه٣ًىن ِام الىمى لخٍّض ت لدعى  الشاثذة في اململ٢ت ٠إ٘مل ُمضوٍد للخلى٥ الّٝاٍس

ش الّٝ شي والخىمىي ملجخمّاث ُمخ٣املتالخىٍى ت في َمعّاٍ الخىٍى خمخْ بالخٍُى وجدُٝٞ سظالخىا  ،اسي في املىىٝت، ًدٍى بالخٝذًش ٍو

يهُت وإلاٜخفادًت، ش بِئاث مخ٣املت جخدٝٞ ٘يها املخىلباث الاحخماُِت والثٝاُ٘ت والت٘ر ي مجخمّاث ِامشة، ج٘ى  بإن هبخ٢ش وهىم 

ىا.مٍّمحن بزل٤ الّىاثذ املالُت وٍى  لت ألاحل ملعدثمٍش

، ٌعشوي ؤن 
ً
بخالق الؽ٢ش والخٝذًش  بلى حمُْ املعئىلحن بالؽش٠ت ولضمالجي ؤِماء مجلغ إلاداسة ِلى معاَماتهم ؤجىحه خخاما

ُٙىا ومعاَمُىا ال٢شام. ٠ما  ّاث وآما٥ مٌى ل سئي الؽش٠ت الى واْٜ ملمىط لخدُٝٞ جٜى العادة املعاَمحن ؤؼ٢ش  الّٙالت في جدٍى

 ٝتهم الٕالُت في مجلغ بداسة الؽش٠ت. ِلى ز
ً
دىا إلامخىان بىا٘ش وؤجٝذم ؤًما الى ِمالثىا وؼش١اثىا ومىسدًىا ِلى مؽاس٠خىا سظالخىا وسٍئ

 للمعخٝبل.

ٝىا ملا ُ٘ه الخحر والعذاد.  ظاثلحن هللا الّلي الٝذًش ؤن ً٘ى

 

 سثِغ مجلغ إلاداسة 

 ًىظٚ الؽالػ
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 أعماٌ وأوشطت الششهت  2

ش الّٝاسي ؼش٠ت معاَمت ظّىدًت، بذؤث ؤِمالها في  م 1994ؼش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى ، 1010160195م بمىحب سجل ججاسي ٜس

م بلى م جدىلذ 2005وفي ِام  خ  1021ؼش٠ت معاَمت بمىحب الٝشاس الىصاسي ٜس  م. 17/7/2005املىا٘ٞ  ،َـ10/6/1426الفادس بخاٍس

ش في حّمل الؽش٠ت  مثل الخىٍى  مً الؽش١اث الخابّت الّٝاسي اململ٢ت الّشبُت العّىدًت ٍو
ً
ذ ؤظعذ ِذدا لها وؽاوها الشثِغ، ٜو

 ْ ت وبالخالي جىَى ْ الٝاِذة الاظدثماٍس راث معاولُت مدذودة لدعهُل مضاولت ؤِمالها وجدُٝٞ ؤَذا٘ها إلاظتراجُجُت مً خال٥ جىَى

 مفادس الذخل. 

 الششواث الخابعت  2.1

 س ألاسوان للمشاسيع ششهت دا 2.1.1

ش  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس  ا٥ ظّىدي، مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى ٍس

م  اك بمىحب السجل الخجاسي ٜس خ 1010247583الّٝاسي، مسجلت في الٍش في ، وحّمل  م5/4/2008 املىا٘ٞ َـ28/3/1429 بخاٍس

الح/ الهذم/ الترمُم(.اململ٢ت الّشبُت العّىدً ت )إلاوؽاء/ إلـا  ت في  املٝاوالث الّامت للمباوي الع٢ىُت والخجاٍس

 ششهت داس ألاسوان للعلاساث  2.1.2

ش  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس  ا٥ ظّىدي، مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى ٍس

اك بمىحب السجل ال م الّٝاسي، مسجلت في الٍش خ 1010254063خجاسي ٜس في ، وحّمل م28/7/2008 املىا٘ٞ َـ25/7/1429بخاٍس

ت واملشا٘ٞ الّامت. ُاهت املباوي الع٢ىُت والخجاٍس ش وجمل٤ الّٝاس وبٜامت وحؽُٕل ـو  اململ٢ت الّشبُت العّىدًت في  جىٍى

 ششهت داس ألاسوان لالظدثماس 2.1.3

ش  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس  ا٥ ظّىدي، مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى ٍس

م  اك بمىحب السجل الخجاسي ٜس خ 1010247585الّٝاسي، مسجلت في الٍش في ، وحّمل م5/4/2008 املىا٘ٞ َـ28/3/1429 بخاٍس

ا.   اململ٢ت الّشبُت العّىدًت في ؼشاء وجمل٤ وجإححر الّٝاساث واظدثماَس

 ششهت صىون داس ألاسوان  2.1.4

ش  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس  ا٥ ظّىدي، مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى ٍس

م  اك بمىحب السجل الخجاسي ٜس خ 1010256421الّٝاسي، مسجلت في الٍش في ، وحّمل م16/9/2008 املىا٘ٞ َـ16/9/1429 بخاٍس

ش الّٝاسي.اململ٢ت الّشبُت العّىدًت في الاظدثماس والخى  ٍى

 ششهت صىون ألاسوان 2.1.5

ش  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس  ا٥ ظّىدي، مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى ٍس

م  اك بمىحب السجل الخجاسي ٜس خ  1010274407الّٝاسي، مسجلت في الٍش في م، وحّمل 1/10/2009َـ املىا٘ٞ 11/10/1430بخاٍس

ش الّٝاس وؼشاء ألاساض ي واملٝاوالث الّامت.اململ٢ت الّ ُاهت وجىٍى  شبُت العّىدًت في بداسة ـو
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  الاظدثماس زوابذ ششهت 2.1.6

ا٥ ظّىدي، ؼش٠ت جابّت مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس  ٍس

اك بمىحب السجل  ش الّٝاسي، مسجلت في الٍش م للخىٍى خ  1010275449الخجاسي ٜس م 19/10/2009َـ املىا٘ٞ  30/10/1430بخاٍس

ش الّٝاسي.في وحّمل   اململ٢ت الّشبُت العّىدًت في الاظدثماس والخىٍى

 الذوليتصىون  داس ششهت  2.1.7

ا٥ ظّىدي، ؼش٠ت جابّت مملى٠ت بال٣امل لؽش٠ت داس ألاس١ان  500,000ؼش٠ت راث معاولُت مدذودة بشؤط ما٥ مذُ٘ى ٜذٍس   ٍس

م  اك بمىحب السجل الخجاسي ٜس ش الّٝاسي، مسجلت في الٍش خ  1010275448للخىٍى م  19/10/2009َـ املىا٘ٞ  30/10/1430بخاٍس

ش الّٝاسي.اململ٢ت الّشبُت العّىدًت في في وحّمل   الاظدثماس والخىٍى

2.1.8  
 
 للواعذ هيئت العوق اإلااليت. اظدثماساث ًىطبم عليها حعشيف الششواث الخابعت وفلا

 ششهت جطويش خضام العلاسيت  2.1.8.1

ت ٠ؽش٠ت راث معئىلُت مدذودة بحن ؼش٠ت حذة للخىمُت جإ ش خضام الّٝاٍس ش الّمشاوي ظعذ ؼش٠ت جىٍى اململى٠ت بال٣امل والخىٍى

ش الّٝاسي وؼش٠ت داس ألاس١ان  ،%(49حذة وجمل٤ ) ألماهت مداٍ٘ت %(، مسجلت في حذة بمىحب السجل الخجاسي 51وجمل٤ )للخىٍى

م  خ  4030193909ٜس ا٥ ظّىدي.  540م، بشؤط ما٥ مذُ٘ى بال٣امل ًبلٖ 14/10/2009َـ املىا٘ٞ 25/10/1430بخاٍس ملُىن ٍس

ا الشثِغ  ش الّٝاسي )وحّمل  الّشبُت العّىدًتاململ٢ت في حذة وحّمل في مذًىت الؽش٠ت مَٝش ش مؽشوُ ٜفش خضامفي الخىٍى  .(جىٍى

 ششهت الخير وابيخاٌ الععودًت 2.1.8.2

ا  % مً ؼش٠ت الخحر ١ابِخا٥ العّىدًت املشخق لها مً َُئت العٛى املالُت العّىدًت بالخّامل بفٙت 34جمل٤ الؽش٠ت خفت ٜذَس

لخّهذ بالخٕىُت وإلاداٍس والترجِب وجٝذًم املؽىسٍ والخَٙ في  ؤِما٥ ؤـُل وو٠ُل )باظخثىاء جىُٙز ـٙٝاث َامؾ الخٕىُت( وا

م  اك بمىحب السجل الخجاسي ٜس ألاوساٛ املالُت، وؼش٠ت الخحر ١ابِخا٥ ؼش٠ت معاَمت ظّىدًت مٕلٝت مسجلت في الٍش

خ  1010264915 ا٥ ظّىدي، ملُىن  300بشؤط ما٥ مذُ٘ى بال٣امل ًبلٖ  م،24/03/2009َـ املىا٘ٞ 27/03/1430بخاٍس ا  ٍس ومَٝش

اك وحّمل فى اململ٢ت الّشبُت العّىدًتفي مذًىت الشثِغ   .الٍش
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 ؤلاًشاداث.في وصف أوشطت الششهت ومذى جؤزيرها  3

حمُْ ِملُاث الؽش٠ت داخل اململ٢ت الّشبُت العّىدًت، جفٚ إلاداسة ِملُاتها مً خال٥ زالر ؼشاثذ سثِعت في  مىىٝت جخم  

م.حٕشاُ٘ت واخذة   َو

 الخطويش العلاسى  3.1

ش  ً واملىىسًٍالّٝاسي الخىٍى ت وألاساض ي لأل٘شاد والؽش١اث واملعدثمٍش ذ ؤظهمذ  .ًش٠ض ِلى مبُّاث الّٝاساث الع٢ىُت والخجاٍس ٜو

ش الّٝاسي خال٥ الّام املالي  دت الخىٍى ا٥ ظّىدي جمثل وعبت   2,822بما ُٜمخه  م2013إلاًشاداث الىاججت ًِ ؼٍش ملُىن ٍس

ا٥ ظّىدي جمثل  3,504% مً بحمالى إلاًشاداث، مٝاسهت بما ُٜمخه 96.28  .م2012مً بحمالى بًشاداث ِام  %98.5ملُىن ٍس

 إداسة ألامالن والخؤحير 3.2

دت جإزحرؤ جمثل والخإححر ألامالٟ بًشاداث بداسة  . في بًشاداث زاوي ؤ٠بر ؼٍش
ً
 ؤًما

ً
جخمثل مفادس بًشاداث و الؽش٠ت ٠ما ؤنها ألاظُش همىا

 الذخل الىاجج ًِ بداسة وحؽُٕل والخإححر ألامالٟ بداسة 
ً
ت والع٢ىُت، وؤًما في إلاًجاساث الىاججت ًِ اظدثماس الّٝاساث الخجاٍس

ُاهت  ت واملشا٘ٞ الّامت.  ياملباوـو دت بداسة  ،م2013خال٥ الّام الع٢ىُت والخجاٍس ألامالٟ ؤظهمذ ألاًشاداث الىاججت ًِ ؼٍش

ى ما ًمثل 108لخإححر  بمبلٖ وا ا٥ ظّىدي َو ا٥ ظّىدي جمثل وعبت  53الؽش٠ت مٝاسهت بـ بًشاداث مً  %3.68ملُىن ٍس ملُىن ٍس

 . م2012ِام في الؽش٠ت بًشاداث مً  %1.5

 ظدثماسيتألاوشطت الا  3.3

ت جخمثل في الذخل الىاجج ًِ بًشاداث ألاوؽىت الا  لّملُاث داس  بداسة الؽش٠ت ؤنها م٢ملتالاظتراجُجُت التي جشي الاظدثماساث ظدثماٍس

ت ٍش ت  م2013خال٥ الّام و  .ألاس١ان الخىٍى ش زحر إجؤي لم ٢ًً لهزٍ ألاوؽىت إلاظدثماٍس ِلى ـافي ؤسباح الؽش٠ت خُث ؤن  ي حَى

٠ما  .للؽش٠ت إلاحمالي٪ باليعبت بلى ـافي الشبذ 1خفت  الؽش٠ت في ألاسباح والخعاثش مً َزٍ الؽش١اث املعدثمش ٘يها ١اهذ ؤٜل مً 

 39 م2013 خال٥ الّامؤسباخها بلٕذ  خفُلت  بظالمُت وداجْ  سبذ   ًِٔحر  حؽُٕلُت هخجذ  بًشاداث  ؤخشي  خٝٝذ  الؽش٠ت  

ا٥ ملُىن  ا٥ مثلذ  93 ذبلٕ خُث ،م2012مٝاسهت بما جم  جدُٝٝه خال٥ الّام   الذخلمً ـافي % 5.8جمثل  ،ٍس % 9.4ملُىن ٍس

 الذخل.ـافي مً 
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 عامت على اللطاع العلاسي الععودي هظشة 4

 الععوديكخصاد ؤلا 4.1

ُٝامىىٝت الؽٛش ألاوظي وؼما٥  يفإلاٜخفاد العّىدي ٌّذ ألا٠بر  دخل م٣اهخه الّاملُت بحن ؤ٘مل ؤٍ٘ش بٜخفاد في الّالم.  20، ٍو

ٔحر الىٙىي املضدَش حشاء إلاهٙاٛ وإلاٜخفاد الىٙي، بهخاج وهلل الخمذ جىّم اململ٢ت بالىمى إلاٜخفادي حشاء ألاسباح الهاثلت مً 

ت لّام  ت بلٕذ  م،2014الخ٣ىمي الٝىي. جا٠ذ املىاصهت الخٝذًٍش ا٥ ظّىدي 855التي ؤٜشث بذجم هٙٝاث جٝذًٍش مىاـلت  ،ملُاس ٍس

ت لٝىاِاث الخّلُم والصخت وٜخفاد إلاالخ٣ىمت العّىدًت للّام العادط ِلى الخىالي دِم  ْ الخىمٍى إلاظ٣ان، بالتر٠حز ِلى املؽاَس

ض  ٍواملُاوالخذماث ألامىُت وإلاحخماُِت والبلذًت،  والفٗش الفخي، والىٛش والخّامالث إلال٢تروهُت ودِم البدث الّلمي وحٍّض

ْ ؤن حّضص العُاظاث املالُت الخىظُّت للممل٢ت مً بصدَاس  .حاربُت إلاظدثماس خٜى ىام الٝادمت والتي ٜخفاد إلاٍو الىوني خال٥ ألِا

ْ ؤن جى٢ّغ ِلى ١ا٘ت الٝىاِاث   . إلاٜخفادًتًخٜى

 الععوديؤلاكخصادي اإلالف 

 2013 2012 الوصف

 

    الىاجج اإلادليحمالي إ

 )ملياس سياٌ ظعودي(
2,752 2,794 

إحمالي الىاجج  اإلادلي 

 الحليلي )وعبت الخغير(
6,8 3.8 

 3.0 4,6 الخضخم 

إحمالي الىاجج اإلادلي للفشد 

 (عوديظ ياٌ)س 
94,274 93,177 

ش إلاخفاجي العىىي   املفذس ، ماظعت الىٝذ الّشبي العّىدي، الخٍٝش

 الععودي العلاس لعوق  الشاهً الوضع 4.2

 ،ومّذالث الىمى الع٣اوي املدعاُس ،العٛى الّٝاسي العّىدي بّىامل حزب مخّذدٍ، خُث بٜخفاد اململ٢ت الٝىي واملخىام ًخمحز

ً. 50هدى  ؤن والتر٠ُبت الع٣اهُت الؽابت، خُث ،وصٍادة دخل الٙشد، والاججاٍ هدى الخدمش  ٝذسو % مً الع٣ان دون ظً الّؽٍش ٍُ 

  الىخذاث ِلى الىلب
ً
ٝا الخىمُت خال٥ ٘ترة خىت  ظ٢ىُت وخذة ملُىن  1.25والخخىُي بىدىإلاٜخفاد إلخفاءاث وصاسة  الع٢ىُت ٘و

، مشبْ متر ملُىن  350 بىدى الع٢ىُت الىخذاث جل٤ الالصمت إلٜامت ألاساض ي املىىسة معاخت (، وجٝذسم2014 –م 2010الخاظّت )

ْ ؤن ًىمى حجم الىلب لُٙٛى  م مً ظعي الخ٣ىمت املخىاـل ِبر و م. 2024ملُىن وخذة ظ٢ىُت بدلى٥ ِام  4بِىما ًخٜى بالٔش

ت لذِم ِالوة ِلى الىخذاث املىشوخت مً  ،بىاء املعا٠ً وبشامج وصاسة إلاظ٣ان إلهخاج الىخذاث الع٢ىُت ـىذٛو الخىمُت الّٝاٍس

، ماصالذ الىاٜت إلاهخاحُت للعٛى ٔحر ٜادسة ِلى ِشك ال٢م ال٣افي مً الىخذاث   لبدىر العٛى
ً
ٝا ٜبل الٝىاُ الخاؿ، بال بهه ٘و
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زا ال٢بحر، الع٢ىُت التي ج٣افىء َزا الىلب  ادة املالُتاسجٙاِا في الاظّاس ِبر العىىاث ؤخذر َو . حؽحر بدىر العٛى ملّذ٥ ٍص

 % بمخخلٚ مىاوٞ اململ٢ت.  6بلى % 3جشاوخذ بحن  م2013بإظّاس ألاساض ي واملعا٠ً خال٥ ِام 

ت واِذة في الٝىاُ الع٢ني، بال بهه ًمثل جدذً  اظدثماٍس
ً
ا  ال ؼ٤ ؤن حجم الىلب ال٢بحر ِامل حزب ًخلٞ ٘ـش

ً
 ٠بحر  ا

ً
ٌعخذعي  ا

ت ٜفىي لذي الخ٣ىمت في  املشخلت التي حِّؾ ٘يها  .جما٘ش الجهىد ١ا٘ت لخلبُت َزا الىلب لزا حاءث مّالجت ؤصمت إلاظ٣ان ؤولٍى

 
ً
  اململ٢ت ولّا

ً
  اٜخفادًا

ً
حّمل الخ٣ىمت ِلى اظتراجُجُت لهزا و  .مالُت ٠بحرة وجشا٠م ٘ىاثن الىٙي ؤظّاس هدُجت السجٙاُ حُذا

ْ بظ٣اهُت   ًخٜى
ً
ت باململ٢ت ومً ؤن جى٢ّغ اًجابُا ت الّٝاٍس  :مداوسَا ؤبشص  ِلى حاربُت الٙشؿ الاظدثماٍس

 ،
ً
ٙحن الخشمحن مبادسة خادمؤوال ض بً ِبذهللا املل٤ الؽٍش ا٥  250وجخفُق إلاظ٣ان ظّىد بةوؽاء وصاسة  آ٥ ِبذالٍّض ملُاس ٍس

ا وجىصَّها مً ٜبل وصاسة ٍؤلٚ وخذة ظ٢ىُت ِلى ؤن جدذد آلُاث جىى  500م لبىاء 2011ظّىدي مً ٘ىاثن محزاهُت ِام  َش

ٙحن خال٥ الّام  الخشمحن حاءث جىحيهاث خادم ةاملبادس إلاظ٣ان. وباإللا٘ت لهزٍ  شك"  ٠ألُت ٜشاس ةبم 2013الؽٍش آلُت "ؤسك ٜو

ا٠ً اِلىذ الىصاسة ًِ خىي ومىخت خىي وصاسة إلاظ٣ان لذِم جمل٤ املىاوىحن للمعواس ب يوفحذًذة ببرامج دِم إلاظ٣ان. 

ت ضخمت حعتهذٗ ما ًٝاسب  ٍش جىٍُم الذِم  2014وؤٜش مجلغ الىصاسء ببذاًت الّام   .ظ٢ىُت ةوخذؤلٚ  295ملؽشوِاث جىٍى

ْ ـذإلاظ٣ان الع٢ني الزي ظِىٍم آلُت جىصَْ املىخجاث الع٢ىُت املذِىمت مً ٜبل وصاسة  س الثدخه الخىُٙزًت و والتي مً املخٜى

. وفي 
ً
با ملىاحهت َزا الىلب إلاظ٣اوي ال٢بحر، حّمل وصاسة إلاظ٣ان بالخىاـل مْ  والخاؿ الّام الٝىاِحن جما٘ش الجهىد بحنبواس ٍٜش

ً ل الظتراجُجُت بىاءٍ ًم٢ً مً خاللها ج٣ٍى حن لبىاء مؽشوِاث إلاظ٣ان بحن وصاسة ؼشا١اث املىىسٍحن للخـى  واملىىسٍحن الّٝاٍس

ت مً الدجم ال٢بحر، ت املشا٠ض في ظُما وال ِٝاٍس الجذًذة ؤن  الع٢ىُت الىخذاث ِلى الىلب جدلُل هخاثج ال٢بري، التي جٍهش الخمٍش

 ٘يها. % مً الىلب ًتر٠ض70هدى 

 ،
ً
ٛ زاهُا اث ُٜاظُت الخىمُت واـل ـىذو ت بمعخٍى وجمل٤ بىاء ذِم ل بذون ٘ىاثذجٝذًم الٝشوك للّام الثالث ِلى الخىالي  الّٝاٍس

ذٍس  ،بٜشاكولب  52,689م املىا٘ٝت ِلى 2013جم خال٥ ِام و  .املعا٠ً ا٥ ظّىدي لبىاء  26.3بمبلٖ بحمالي ٜو  63,219ملُاس ٍس

ومنها العماح باإلٜشاك  ،إلاٜشاك حذًذة لخىٍُم بحشاءاث ولْلخدعحن  وخذة ظ٢ىُت. َزا باإللا٘ت الى حهىد الفىذٛو املعخمش 

  الجاَضة مً العٛى مباؼشة بذال مً اؼتراه جمل٤ ؤسكلؽشاء الىخذاث 
ً
ادة ، وبحشاءاث٠ما ١ان ظابٝا الخدفُل، والّمل ِلى  لٍض

ل ٘شؿ آلُاث حعمذ بخدعحن وحّذد ت( ي ألاخش الخاـت  املفادس مً الخمٍى ش ؤدواث لمان حذًذة.  ،مثل )البىٟى الخجاٍس مْ جىٍى

ت الّمل ِلى جىبُ ذ بذؤ ـىذٛو الخىمُت الّٝاٍس ت، ألامش الزي ًم٢ً ٜو ل إلالافي مً خال٥ بّن البىٟى الخجاٍس ٞ بشهامج الخمٍى

ل  لُت حعاَم خشآاملخٝذمحن مً الخفى٥ ِلى جمٍى النهاًت الى همى الّملُت الاهخاحُت بٝىاُ  يف. ١ل ما ظبٞ ًذِم ضخ خلى٥ جمٍى

 املعا٠ً.

ش لالُت زالثا،  ت بؽ٣ل ً٘ى ُّت الّٝاٍس ش البِئت الدؽَش ّذ  ،املىاظبت واملصجّت للذوسة إلاٜخفادًت املخّلٝت بفىاِت الّٝاسجىٍى َو

ً الّٝاسي بمىخفٚ ِام بٜشاس   2012ٜىاهحن الَش
ً
ُّت الهامت حذا الخاث اله٣ُلُت والدؽَش ْ ؤن جدذر هٝلت و  م مً الـا التي ًخٜى

ت. و  ُّت الّٝاٍس ُت في البِئت الدؽَش م مً ٜبل ماظعت الىٝذ الّشبي 2013الخىىاث الجادة والخثِثت خال٥ ِام ٠زل٤ هِى

اهىن مشاٜبت ؼش١اث  يوهٜىاهحن  تالعّىدي بةـذاس اللىاثذ الخىُٙزًت لثالز لي ٜو اهىن إلاًجاس الخمٍى ل الّٝاسي ٜو ٜاهىن الخمٍى

ل  2013و٠زل٤ مىذ املاظعت في نهاًت ِام  .الخمٍى
ً
ٝا ل للمماسظت ٘و ملىٍىمت  م ظخت جشاخُق لبىٟى ظّىدًت وؼش١اث جمٍى
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اىاهحن الجذًذة الٝ ذ مً ولباث الترخُق أل٠ثر مً )ِالنها بخحن  يف، التي جم اٜشاَس ل 9ؤن املٍض  يف( بىٟى مدلُت وؼش١اث جمٍى

الح اله٢ُلي الهام. حّخبر مشاخل مخٝذمت جيخٍش املىا٘ٝت،   ظِخم الخّلُٞ و بادسة حُذة ِلى بذء جُّٙل َزا إلـا
ً
ش خى٥ ب الخٝا الخٍٝش

 ْ ً الّٝاسي. ـذاس إل الخإزحر املخٜى  وجُّٙل ٜىاهحن الَش

 الترهيب الذًمغشافي الععودي 4.3

 الىمو العياوي الععودي 4.3.1

 حؽهذ اململ٢ت همى 
ً
 ظ٣اهُ ا

ً
 ٍٜى ا

ً
مذُ٘ى بىمى  ا

ّاث وصاسة إلاٜخفاد و  .العّىدًحن حؽحر جٜى

ى٥ ِذد الع٣ان بوالخخىُي،  في اململ٢ت لى ـو

 .ملُىن وعمت 37.6هدى بلى  م2025ِام 

 

 

 

 شابت جشهيبت ظياهيت 4.3.2

 .ِام 35% مً الع٣ان جدذ ظً 69 —

 .ظىت 15% مً الع٣ان جدذ ظً 41 —

 .ظىت  17.3مخىظي ِمش الع٣ان  —

 

 

 اهخفاض حجم ألاظشة 4.3.3

ٕش ألاظش حجم —  ،ال٢بري  املذن فى ألـا

 .والخّلُمي إلاٜخفادي الخىىس  ٢ٌّغ

 ٘شد 6.1 مً ألاظشة حجم مخىظي اهخٙن —

 م،2011 ِامفي  ٘شد 5.8 الى م1992 ِام في

ّاث وحؽحر  ٘شد 4.9 الى الهخٙاله الخٜى

 .م2020 ِام دلى٥ ب

 ألاظش بىاء فى الخٕحر ًبحن ظبٞ ما —

 .العّىدًت
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 بذء جفعيل أهظمت الشهً العلاسي والخؤزير اإلاخوكع  4.4

 في العٛى الّٝاسي خال٥ ِام 
ً
ً الّٝاسي  ،م2012خذر جىىس َام حذا ( 1 يهمً خمعت ؤهٍمت  امل٣ىهتخُث ـذسث ؤهٍمت الَش

( هٍام جىٙیز الشھً. 5( هٍام الشھً الّٝاسي 4( هٍام إلایجاس الخمىیلي 3( هٍام مشاٜبت ؼش١اث الخمىیل 2هٍام الخمىیل الّٝاسي 

مً م ؤـذسث ماظعت الىٝذ الّشبي العّىدي"ظاما" اللىاثذ الخىُٙزًت التي جىٍم مماسظت ألاهٍمه الثالزت ألاولى 2013وخال٥ ِام 

 املز١ىسة ألاهٍمت 
ً
مشخلت الخىبُٞ الّٙلي خال٥ ِام  "ظاما"، بیىما ال یضا٥ الىٍامان ألاخحران في اهخٍاس اظخ٢مالھما. ٠ما بذؤث آهٙا

 بمىذ م 2013
ً
ٝا ل للمماسظت ٘و ذ  يفملىٍىمت الٝىاهحن الجذًذة ،  ظخت جشاخُق لبىٟى ظّىدًت وؼش١اث جمٍى خحن ؤِلىذ ؤن املٍض

ل ( بىٟى م9مً ولباث الترخُق أل٠ثر مً ) ْ ؤن جفذس املىا٘ٝت  يفدلُت وؼش١اث جمٍى .ِليها مشاخل مخٝذمت، ومً املخٜى
ً
با  ٍٜش

ش الّٝاسي و    في ٜىاُ الخىٍى
ً
 و٠مُا

ً
ُا  هِى

ً
ً الّٝاسي جدىال الخىاصن بحن الّشك  بةججاٍمً املإمى٥ ؤن ًدذر جىبُٞ ؤهٍمت الَش

ْ والىلب،  ش الّٝاسي )الزي ٌّخبر معخىدُ وجىحه مً مّذ٥ املىا٘عت لفالر املعتهل٢حن، وال٘ش ً بلى الخىٍى العُىلت لذي املعدثمٍش

 
ً
ابت  خُث .(الُٝمت ألا٠ثر ؤماها ش مّذ٥ مٝذس مً العُىلت في العٛى مً حهت واسجباه الٜش ل الّٝاسي ِلى ج٘ى ٌّخمذ هجاح الخمٍى

ذوس ٜاه ً الّٝاسي ؤؼاسث بالخىُٙز الّٙا٥ مً حهت ؤخشي. الجذًش بالز٠ش ؤن البدىر التي ظبٝذ بِذاد ـو ؤن الٝاهىن بلى ىن الَش

 بدىالي 
ً
ا ً ِٝاسي بما جٝذس ُٜمخه ظىٍى ا٥  120املّني ٜذ ًٙط ي، خال٥ الّؽش ظىىاث الٝادمت، ألن جيؽإ ـىاِت َس ملُاس ٍس

٣ي(. ملُاس 32)ظّىدي  ل وحّذد الٝشو  دوالس ؤمٍش ك جىا٘ش العُىلت في الٝىاُ الّٝاسي ظُّحن ِلى الخىظْ في مٍلت الخمٍى

 ومً زم املعاِذة في جمل٤ املىاوىحن الع٢ً املىاظب. ،الع٢ىُت

ت بفٙت ِامت ظىاء في مجا٥ ألاساض ي املىىسة ؤو ؼشاء الىخذاث الع٢ىُت  َزا وظُمخذ جإزحر الٝاهىن لخيؽُي العٛى الّٝاٍس

ْ ؤن  .الٝاثمت ل املدلُت والتي مً املخٜى ٞ مفادس الخمٍى ً ِلى امخالٟ وخذاث ظ٢ىُت ًِ وٍش وظِعاِذ جُّٙل َزا الٝاهىن ال٢ثحًر

هم بمىحب َزا الٝاهىن.  ماظعاث مؽاس٠ت  في خا٥وجبادس للذخى٥ في َزا املجا٥ الاظدثماسي املجذي، الظُما في ٌل لمان خٜٝى

ل الّٝاسي، ل ١البىٟى في الخمٍى   يال٢لظُمخذ جإزحر الٝاهىن لالٜخفاد  الخمٍى
ً
ادة بًشاداث ؤصخاب الّٝاساث والبىٟى مّا مً خال٥ ٍص

 هدُجت لخيؽُي ِملُاث البُْ لاحل للّٝاس. 

ل الّٝاسي  ،مً حهت ؤخشي  ً الّٝاسي في ضخ ظُىلت مٝذسة في ٜىاُ الخمٍى  ظٛى  ،ظِعهم ٜاهىن الَش
ً
ألامش الزي ظُُٙذ ٠ثحرا

ىوٖ بسوعذ في إلاظالمُت املالُت للخذماث الّالمي الخمحز مش٠ضر حؽحر جٝذًشاث ب ،الف٣ٟى إلاظالمُت ْ ا، ٍو صدًاد ؤهه مً املخٜى

زٍ  .م2017الىلب الّالمي ِلى الف٣ٟى إلاظالمُت بمّذ٥ زالزت ؤلّاٗ بدلى٥ الّام  ّضي بؽ٣ل َو
ُ
الىٙشة الهاثلت في الىلب ح

ُت إلاظالمُت مً خال٥ إلاٜبا٥ املتزاًذ ِلى ألاوساٛ املالُت العاثلت  سثِغ للىمى املمىشد الزي ٌؽهذٍ ٜىاُ الخذماث املف٘ش

ّت إلاظالمُت، مً ٜبل املاظعاث املالُت إلاظالمُت ومذًشي الفىادًٞ وألا٘شاد ت واملخىا٘ٝت مْ ؤخ٣ام الؽَش روي املالءة  املىزٜى

 . ً ألاظاظُحن في مىخجاث الف٣ٟى  املالُت الّالُت، ٠ما حّخبر املاظعاث الخٝلُذًت مً املعدثمٍش

ىام  ْ في ٜىاُ إلاظ٣ان خال٥ ألِا ش البى٤ ألاَلي حجم الاظدثماس املخٜى ٝذس جٍٝش ملُىن وخذة  2.4م ًخمثل في حؽُِذ 2020-م2011ٍو

ا٥ )ؤي 1.3ظ٢ىُت بما ُٜمخه  لُىن ٍس للٙشؿ الّذًذة املجذًت التي ظختهُإ للمىىسًٍ  َزا ٌؽحر و  .(ملُاس دوالس 345ما ٌّاد٥  جٍش

ً ومىاحهت الىلب ٠ما ٌؽحر لدجم إلاهٙاٛ الزي ًيبغي ؤن جمىلْ به الخ٣ىمت والٝىاُ الخاؿ لعذ العجض في الّشك  ،واملعدثمٍش

  .املتزاًذ
ً
ً الّٝاسي في ٌل الىلب الزي ًدعاُس مّذ٥ همٍى في ظٛى إلاظ٣ان ظُيهئ الّذًذ مً  ًِ ؤن٘مال بٜشاس ٜاهىن الَش
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ش الّٝاسي الخاؿ  ش الّٝاسي، وظُدُذ لٝىاُ الخىٍى ل والخىٍى ش ٢ٍ٘ش الاظدثماسي ل٣ي لٙشؿ الالٙشؿ املجذًت ليؽاه الخمٍى خىٍى

ت ومّىُاث الىاْٜ  ب ١ا٘ت مخىلباث الخُاة الّفٍش .  ولاخز ،املازلٌعخِى
ً
خباس املخٕحراث التي ٜذ جدذر معخٝبال الّىامل بن في الِا

 ظخّحن َزا الٝىاُ ِلى ؤن ًاظغ اظدثماساجه ِلى اٜخفادًاث الدجم ال٢بحر وإلاهخاج امل٢ثٚ مً خال٥ املّذ٥ 
ً
املز١ىسة آهٙا

ش الّٝاسي  ل بؽُٝه الذاخلي والخاسجي لٝىاُ الخىٍى واظخٝىاب الاظدثماساث ألاحىبُت لهزا الٝىاُ ودِم املإمى٥ الوعُاب الخمٍى

ت ِمالٜت  الذولت مً خال٥ ؼشا٠ت خُُٝٝت بحن املمىلحن واملىىسًٍ وماظعاث الذولت املّىُت بٝىاُ الّٝاس لخىُٙز مؽشوِاث ِٝاٍس

 
ً
ت جدعم بخّذد املىاْ٘ الاحخماُِت والاٜخفادًت والبُئُت ومخ٣املت جيخج ؤـىال زا َى العبُ .ِٝاٍس ض ٜذسة َزا الٝىاُ ِلى َو ل لخٍّض

اء بداحت العٛى وبخذار الخىاصن املىلىب بحن الّشك والىلب.  ال٘ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاعخفيذون في ظل أهظمت الشهً 

 العلاسي الجذًذة

البىون ومؤظعاث 

 الخمویل

 اإلاعتهلىون  الحىومت اإلاعدثمشون اإلاطوسون العلاسيون 

٘خذ ظٛى حذیذ جماما 

 والخىسیٞللشھً الّٝاسي 
 

جىىیش ظٛى للف٣ٟى 

 وىیلت ألاحل

 

الذِم الخ٣ىمي في ؼ٣ل 

ٜشوك/وداجْ وىیلت 

لخجىب ِذم الخىاصن في 

 الخمىیل

 

مضیذ مً العیىلت مً خال٥ 

 الخمىیل ِملیت بِادة

 

العماح بخمل٤ ِٝاس ظ٢ني 

مما یٝلل بالخالي مً 

 الىظىاء

ِشك الىخذاث الع٢ىیت 

مل ِلى ظذ  ظٗى یضیذ ِو

 الىلبالعجض في 

 

العیىلت املشجّٙت في الىٍام 

ظخادي بلى حعشیْ ِملیت 

املىا٘ٝت ِلى ٜشوك 

 الىخذاث الع٢ىیت

 

ظٗى یشجْٙ ِذد ألاشخاؿ 

الزیً ظیفبدىن ماھلحن 

للخفى٥ ِلى الٝشوك 

بممان الّٝاس ولیغ 

 بمعخىیاث الشواجب

 

ألاشخاؿ الزیً یخٝالىن 

 25,000سواجب في معخىي 

سیا٥ ظیخم٢ىىن مً جدمل 
 لٙت الخفى٥ ِلى ٘یالج٣

ـیأت ظیاظاث ؤ٘مل 

 لخىٍیم وجىىیش الٝىاُ

 

ظٗى جخىىس بالخذسیج آلیاث 

جىٍیمیت وجىٙیزیت وظخ٣ىن 

ممازلت لخل٤ املعخخذمت في 

 ألاظىاٛ املخٝذمت

 

جم٢حن الخ٣ىمت مً الخخلق 

اهاث  إلاهٙاٛ الضاثذ ِلى إلِا

 ٔحر الّٙالت وآلیاث الخىصیْ

ٛ صیادة املّلىماث في ظى 

الّٝاساث خیث ظیخم بجاخت 

حر مضیذ مً البیاهاث  وج٘ى

 للجمھىس 

 

ّ٘الیت في جخفیق ألامىا٥ 

وجدٝیٞ ؤٜص ى الّاثذاث ِلى 

 الاظدثماساث

 

بدساج ؼش١اث الخمىیل 

الّٝاسي في العٛى العّىدي 

ظٗى یممً ؼٙا٘یت 

ملیاث ب٘فاح ؤ٘مل  ِو

 

ظٗى جٍھش وظیلت 

اظدثماساث حذیذة في ؼ٣ل 
 مممىهت ظىذاث ِٝاسیت

 مضیذ مً الؽٙا٘یت والخىزیٞ
 

ظٛى جممً مخىلباث 

إلاٜشاك الجذیذة وحىد 

 مّایحر لخفاثق

ملیت الدؽییذ  الّٝاساث ِو
 

العماح للمىىسیً بدىٍیم 

حذاولھم الضمىیت الخاـت 

 بّملیاث الدؽییذ

 

 املضیذ مً الخّاون والعیىلت

مً البىٟى یّني ؤن املىىسیً 

ذ  یم٢ىھم جٝلیل الٜى
 املعخٕٛش في الدؽییذ والبىاء

 الشاحخي املالُت -املفذس : بداسة ابدار العٛى 
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ً الّٝاسي الجذًذة  الخإزحر املدخمل ألهٍمت الَش

 

 للششهت العملهمورج  5

ٝىم الؽش٠ت وؤسباح ؤـى٥  همى ٌعتهذٗ ِمل همىرج الؽش٠ت جدبنى  حعدثمش ولزل٤جدُٝٞ ؤِلى مّذ٥ للُٝمت املما٘ت،  مبذؤ ِلى ٍو

م٢ً الؽش٠ت مً جدُٝٞ ؤِلى  الجذوي الٙىُت والاٜخفادًت ٌعخىفي مؽشوُ ١ل في مىاسد مالُت مٝذسة الؽش٠ت مّذ٥ للُٝمت ٍو

ش ٘يها ٜذساث  ىىسة فياملالخفى٥ ِلى ألاساض ي ٔحر  ِلى الؽش٠ت جش٠ض في َزا العُاٛ،و .املما٘ت ت ال٢بري )التي جخ٘ى املشا٠ض الخمٍش

ش.ُجدٝو  ؼشاثُت ِالُت( ش بّذة مشاخل جدبْ ٣َُل اهخاجي و  ٞ ُٜمت مما٘ت با٠خما٥ ١ل مشخلت مً مشاخل الخىٍى جمش ِملُاث الخىٍى

  :في ١ل مشخلت  ١الخالي ُٜمت مما٘تجدُٝٞ دُٜٞ ًامً 

 اإلاىخج اإلاذخالث مشخلت الخطويش

 ؤظغ اخخُاس ألاسك والخدٝٞ مً بحشاءاث املل٢ُت الىٍامُت. — الخفى٥ ِلى ألاسك 1

 ؼشاء ألاسك. —

 اظدثماس ألاسك. —

 مٝترح اظدثماس ألاسك )مٝترح اظدثماسي مجذي(. —

وبم٣اهُت حُذة ؤـل ًخمحز بمل٢ُت ٜاهىهُت 

ش مً خال٥ ِشك اظدثماس مجذي  للخىٍى

 جىٍُم املؽشوُ. — جخىُي املؽشوُ 2

 جدذًذ بظتراجُجُت وبحشاءاث جىُٙز املؽشوُ . —

 جدذًذ بظتراجُجُت وبحشاءاث بداسة املؽشوُ. —

 جىصَْ للمىاسد وخىت 
ً
٣َُل مؽشوُ ؼامال

 ِمل ٘اِلت

 الخإزحر

 املدخمل

ظيولت مشجفعت

  

ظوف ًىون 

للملشضين خم 

سحوع كاهووي في خاٌ 
 العجض عً العذاد

شفافيت وجوزيم  

 أفضل

ظيخم حعضيض 

الصىون والعىذاث 

 العلاسيت

جضاًذ عذد اإلاشاسهين 

مما ًضيف عملا 

 للعوق 

ؤلاكشاض ظيىون 

مضموها بالعلاس 

 بذال مً الشاجب

 الشاحخي املالُت -املفذس : بداسة ابدار العٛى 
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 جخفُق املىاسد. —

3 ْ ش املٜى  والخخىُي.الخفمُم  — جىٍى

 الخفى٥ ِلى التراخُق الالصمت. —

— .ْ  بصالت املىاوْ وججٍشٚ املٜى

 ؤِما٥ الخٙش والشدم. —

 جخىُي ألاسك. —

 ٜىْ ؤساض ي ؼبه مىىسة

ت 4 َُ ش البيُت الخدخ  املىاد والخٝىُت. — جىٍى

ٚ الىٛش وم —  املؽاة. اثش مـس

 ؤِما٥ الدصجحر. —

 بِذاد ؼب٣اث الخذماث املخخلٙت. —

 ٜىْ ؤساض ي مىىسة بال٣امل

ُت 5 ش البيُت الٜٙى  الخفمُم. — جىٍى

 خىت إلاوؽاء. —

 .املىاد والخٝىُت —

ىا٥ املدخملت. —  الاخخباس ومّالجت ألِا

 وخذة ظ٢ىُت ؼبه حاَضة

 حؽ٢ُل وحٕىُت مشا٘ٞ الع٢ً وإلاٜامت. — الدؽىُب والذ٣ًىس  6

 ؤِما٥ العحرام٤ُ وامل٣ُاه٣ُا وال٢هشباء. —

ما٥ الخؽبُت. —  ألِا

 ؤِما٥ اللُاظت والذَان. —

 ؤِما٥ الذ٣ًىس الذاخلُت والخاسحُت. —

 وخذة ظ٢ىُت حاَضة

 خذماث 7

 ما بّذ البُْ

 ـُاهت مجاهُت ملذة ِام. —

 ؤِىام. ٠١لمان ِلى اله٣ُل إلاوؽاجي جمخذ ملذة  —

جضوٍذ الّمالء بمخىىاث الىخذاث الع٢ىُت التي جىضر  —

الفُاهت الذوسٍت  الخجهحزاث للدعهُل مً ِملُاث١ا٘ت 

 بن دِذ المشوسة لزل٤.والفُاهت الّالحُت 

ىٗ ِلى مذي  — الُٝام بإِما٥ املسر املُذاوي الذوسي للٜى

 سلا الّمُل.

 وخذة ظ٢ىُت مممىهت الجىدة

 لمً مؽشوُ ألخش، الّمل جىبُٞ همىرج الؽش٠ت  في اظتراجُجُاث جتراوح 
ً
ٝا التي  ٍشوٗ العٛى ومدذداث ٠ٙاءة الاظدثماس ورل٤ ٘و

ت ومالُت،  ش وبُْ خُث حّخمذ ِلى ِىامل احخماُِت واٜخفادًت وججاٍس ض مىسادَا مً زالر ؼشاثذ حؽمل جىٍى جش٠ض الؽش٠ت ِلى حٍّض

ش  تألاساض ي، جىٍى ت للخإححر. املباوي الع٢ىُت والخجاٍس  مً سئٍت الؽش٠ت  و بىاء مدٍٙت ؤـى٥ اظدثماٍس
ً
ج٣ىن ؤ٘مل ن إبواهىالٜا

ت باململ٢ت اخُاها جدبْ الؽش٠ت همىرج الّمل بىٛش مخٙاوجت مً مؽشوُ ألخش مضود للخلى٥   آ٠ما ر٠شها  الّٝاٍس
ً
بّن ٘ٙي  ،هٙا

ش ألاساض ي وبوؽاء ِذد مدذود مً املعا٠ً ْ جٝىم بخىٍى ، ومً زم بُْ املعا٠ً لأل٘شاد وبُْ ألاساض ي املىىسة ؤو ؼبت املىىسة املؽاَس

ٕاس  ً ـو ت الاخشي بجاهب  وجىمُتجىمُت املؽشوُ ٣٠ل الى  مما ًادي ،نىىسٍحاملللؽش١اث واملعدثمٍش اظدثماساث الؽش٠ت الّٝاٍس
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 ، املؽشوُ
ً
ش الخمشي الؽاملالؽش٠ت جيخهج  ي ؤخش وؤخُاها املعا٠ً لأل٘شاد وجدخَٙ ببّن الّٝاساث الع٢ىُت ومً زم جبُْ  الخىٍى

شاك الخإححر ت أٔل ى٥ الاظدثماٍس ت بمدٍٙت ألـا  .والخجاٍس

ا ِلى بٜامت املجمّاث الع٢ىُت ال٢بحرة والتي جخمدىس داس ألاس١ان ؽش٠ت وعخىُْ ؤن هلخق ؤن املحزة الخىا٘عُت لوخخاما  في  جش٠حَز

ش ١الخالي:ُٝمت الحٍّم مً   املما٘ت خال٥ مشاخل الخىٍى

 الخطويش ألافلي

 ْ ىبت وراث الُٝمت مً خال٥  اظتهذاٗ املؽاَس  جٙاُٜاث إلاداسة.اؤو ظخدىار إلا املٔش

  مً الّىاـش املخمحزة، وجفمُم املخىي الشثِغ والخفى٥ ِلى املىا٘ٝاث 
ً
جا ش التي جدىي مٍض بِذاد خىي الخىٍى

ذ الىٍامُت الالصمت.  والخفاٍس

 .حؽُِذ البيُت الخدخُت الشثِعت 

 .مً ؤحل حٍُّم ُٜمت الّٝاساث ً  الععي لدؽ٢ُل جدالٙاث حّاون اظتراجُجُت مْ املىىسًٍ لاخٍش

  و بُْ ألاساض ي ً ً وللمعدثمٍش  .ملعتهل٢حن النهاثُحناملىىسًٍ آخٍش

 الخطويش الشأس ي

  ش وبىاء مؽشوِاث ٠بري جخجاوص في ؤَمُتها الخفى٥ ِلى بًشاداث مباؼشة بلى الخإزحر بؽ٣ل ٠بحر ِلى الُٝمت في جىٍى

 املجخمّاث املدُىت باملؽشوُ.

  ْجخمثل مىخجاث للبُْ للخفى٥ ِلى الىٝذ لخٝلُل املخاوش )وخذاث داس ألاس١ان في: )ؤ( ؼش٠ت ال٢بري التي جىىسَا  املؽاَس

ت، ومجمّاث ظ٢ىُت لإلًجاس( ظ٢ىُت(، ؤو )ب( ؤـى٥ حؽُٕلُت  ا جدى٥ بلى )معاخاث ججاٍس والتي بمجشد ا٠خما٥ بىاَئ

 والخفى٥ ِلى ِىاثذ مً الخإححر.لدؽُٕلها  ألامالٟ والخإححر بداسة 
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 ؤلاظتراجيجيت 6

 

ش في املخمثلت الاظتراجُجُت بإَذا٘ها ملتزمت ألاس١ان داس جبٝى  جىٍى

  ومشا٠ض الدعٛى والبِئاث واملعا٠ً املخ٣املت املجخمّاث
ً
 معتهذ٘ت

ذ. العّىدي املجخمْ مً الىظىى الىبٝت بزل٤  ٜذساجىا م٢ىدىا ٜو

ش ِلى  ِالي حؽُٕلي بإداء ججاسي  ِمل بىاء مً املجخمّاث جل٤ جىٍى

ٛ  في وُبت وظمّت مخٝذم مالي ومش٠ض  .العّىدي العى

 

 

ٌ  اظتراجيجيت الخىوع  باألصو

 م2007 -مضيج ألاصٌو 

 

 م2013 –مضيج ألاصٌو 

 

 

 

ش ؤوحذ لٝذ  املعخمش للىمى ٘شؿ املخ٣املت املجخمّاث جىٍى

ت ليؽاواجىا ش مجا٥ في الثالزت الخجاٍس ؽمل الّٝاسي  الخىٍى : رل٤ َو

ش ش ألاساض ي، جىٍى  ألامالٟ وبداسة والخجاسي، إلاظ٣اوي الخىٍى

ما٥ والاظدثماس والخإححر  .الّٝاسي  باملجا٥ الفلت راث باأِل

 

 

 وجدعحن الاظخٝشاس وجدُٝٞ املخاوش خٙن في َذ٘ىا ًخمثل

ٞ ًِ وإلاًشاداث الشبدُت ْ في الاظخمشاس وٍش  الذخل مفادس جىَى

ت، ؤِمالىا جذ٘ٝاث مخخلٚ مً وإلاًشاداث بخٙن  ورل٤ الخجاٍس

خماد ِلى ش وؽاه الِا  الاظدثماس ٠شا٘ذ سثِغ وصٍادة ألاساض ي جىٍى

ى٥  في  وخذاث لبىاء الٙشؿ مً والاظخٙادة للذخل املذسة ألـا

ت ظ٢ىُت ت الخىي لمً ؤ٠ثر وججاٍس ٍش  .للؽش٠ت الخىٍى

 

 

 

 

إداسة 

ألامالن 

والخؤحير، 

2% 

مشاسيع 

ظىىيت 

وججاسيت، 

17% 

جطويش 

,  أساض ي

81%  

إداسة 

ألامالن 

والخؤحير، 

14% 

مشاسيع 

ظىىيت 

وججاسيت، 

14% 

جطويش 

أساض ي، 

72% 
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 الششهت همو في الضاويت حجش ًمثل والخجاسي  العىني الخطويش

 

ُٚ خعان بًخمثل َذ٘ىا في  ت لمً جٌى ٍش الٙشؿ الخىٍى

ش  ى٥ مخىىاجىا لخىٍى املجخمّاث املخ٣املت لبىاء ؤ٘مل ألـا

شاك البُْ. ت أٔل  الع٢ىُت والخجاٍس

شاك  ت أٔل ادة بىاء الىخذاث الع٢ىُت والخجاٍس  لٍض
ً
ونهذٗ ؤًما

ت الخالُت في مؽشوعي  ٍش البُْ ؤو الخإححر لمً خىىىا الخىٍى

ش حذًذة  خذ مؽشوِاث جىٍى اك وؼمغ الّشوط، ٘و ؼمغ الٍش

ؤـى٥ ألاساض ي املىىسة التي همخل٢ها  ِلى املذي الٝفحر  ظىاء مً

 ؤو مً خال٥ ٘شؿ حذًذة.
ً
 خالُا

 

 ملُىن متر مشبْ 4.1

ت جدذ الخىُٙز  ْ ظ٢ىُت وججاٍس  مؽاَس

         

 
ٞ الاظخدىار ً وٍش ت ِو ى٥ املذسة للذخل  مً خال٥ مؽشوِاجىا الخىىٍٍش ش ألـا  الاظخمشاس في جىٍى

ش همى ملخًى لٝاِذة ؤـىلىا املّذة للخإححر ِلى  لذًىا َذٗ جىٍى

في بًشاداث الؽش٠ت وجدعحن  الخزبزباملذي املخىظي لخٙن 

 ؤسباخها.

ت الخالُت للؽش٠ت  ى٥ الخإححًر ملُاس  2.7جبلٖ ُٜمت مدٍٙت ألـا

ت بمذًىت  ا٥ ظّىدي، حؽمل واخذ مً ؤ٠بر املشا٠ض الخجاٍس ٍس

اك، باإللا٘ت بلى ؤـى  اك الٍش ت في مذًىتي الٍش ٥ ظ٢ىُت وججاٍس

ش  وم٢ت. وظٗى وعخمش في الاظخٙادة مً مؽشوِاجىا لخىٍى

ت مً  ى٥ الخإححًر املجخمّاث املخ٣املت في جىمُت مدٍٙت ألـا

ت في مؽشوُ ؼمغ  خال٥ البىاء وإلاخخٙاً بإـى٥ ظ٢ىُت وججاٍس

اك.   الّشوط  ومجمْ ظ٢ني مٕلٞ في مؽشوُ ؼمغ الٍش

ذ مً ٠ما ؤهىا وععى بيؽ اه لذِم وصٍادة مدٍٙت ؤـىلىا باملٍض

ٞ الاظخدىار  شاك الخإححر  ًِ وٍش ت أٔل املباوي الع٢ىُت والخجاٍس

ت للؽش٠ت.  ورل٤ بما ًىاظب املّاًحر الاظدثماٍس

 متر مشبْ 500,000

ت  ت ظ٢ىُت وججاٍس  معاخاث جإححًر

 

ا٥ ظّىدي 2.7  ملُاس ٍس

ت مذٍس للذخل ت اظدثماٍس  ؤـى٥ ِٝاٍس
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 بظتراجُجُت ؤخشي جذِم همىرج ؤِما٥ الؽش٠تاظدثماساث 

 

جٝىم الؽش٠ت باظدثماس اث اظتراجُجُت ؤخشي في ؤوؽىت م٢ملت 

ت  ش الّٝاسي، وظخىاـل إلاداسة البدث ًِ ٘شؿ اظدثماٍس للخىٍى

 ؤخشي راث حذوي اٜخفادًت في املعخٝبل املىٍىس. 

ا٥ ظّىدي 747  اظدثماساث بظتراجُجُت، ملُىن ٍس

   

 

 الخفى٥ ِلى مفادس الخمىٍل الّاملُت وإلاٜلُمُت واملدلُت 

لها ودِم همىرج  ْ مفادس جمٍى لٝذ هجخذ داس ألاس١ان في جىَى

 ْ ذ مً الخىَى ؤِمالها، وظٗى حعخمش ِلى رل٤ الىهج لخدُٝٞ املٍض

 .لذِم الخُٕحراث إلاظتراجُجُت التي ججشي في ؤِما٥ الؽش٠ت

ْ ؤن   مً َزا ٘ةهه ًخٜى
ً
ل املشجبىت واهىالٜا جتزاًذ ـُٖ الخمٍى

ْ  ؤو ؤـى٥ الخإححر بؽ٣ل وعبي خعب بظتراجُجُت  ش مؽاَس بخىٍى

ْ مفادس إلاًشاداث لت  ،جىَى ْ ؤن ًادي بلى ٜشوك وٍى مما ًخٜى

ل ؤٜل.  ألاحل وج٣لٙت جمٍى

ِالٜت داس ألاس١ان بإظىاٛ الف٣ٟى الّاملُت جشحْ بلى الّام 

جل٤ الّالٜت واملط ي بها م، والؽش٠ت ملتزمت باملداٍ٘ت ِلى 2007

. ْ ودخى٥ ؤظىاٛ ؤخشي للف٣ٟى  مً خال٥ الخىَى
ً
 ٜذما

ت ألاخشي في  حعخذًً الؽش٠ت باِخذا٥ مٝاسهت بالؽش١اث الّٝاٍس

لى املعخىي الّالمي، وجخىي لالظخمشاس في املداٍ٘ت  املىىٝت ِو

اث الخالُت للذًً.   ِلى املعخٍى

ذ الخالي، جخمخْ داس ألاس١ان بالخف مً  +Bيُٚ الاثخماوي وفي الٜى

و١الت ظخاهذسد آهذ بىسص مْ هٍشة معخٝبلُت اًجابُت، وبداسة 

 بالععي لخدعحن معخىي الخفيُٚ إلاثخماويالؽش٠ت ملتزمت 

ضواجخار ١ا٘ت العبل  ُتها. لخٍّض  الىٍشة إلاًجابُت وجٜش

، مْ هٍشة AA3/P1 بالخفيُٚ الاثخماوي٠ما جخمخْ الؽش٠ت 

ت و١التمعخٝبلُت معخٝشة مً    ""سام الخفيُٚ الاثخماوي املالحًز

 

ا٥ ظّىدي 11.3  ملُاس ٍس

 اـذاساث ـ٣ٟى اظالمُت باألظىاٛ الذولُت واملدلُت

 

 

ى٥ 15  % وعبت ـافي الذًً بلى احمالي ألـا

ْ مالي مىخٙمت  مّذالث ٘س

 

 

 

http://www.alkhaircapital.com.sa/ar/default.asp
http://www.alkhaircapital.com.sa/ar/default.asp
http://www.alkhaircapital.com.sa/ar/default.asp
http://www.alkhaircapital.com.sa/ar/default.asp
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 خجاسيت العىىيت و ال جطويش العلاساث 7

 الععودًت" مً ًوسوموويحائضة "أفضل مطوس علاسي في اإلاملىت العشبيت  7.1

مجلت "ًىسومىوي" الذولُت املخخففت في ٜىاُ الفىاِت املالُت خخاسث ا

ش الّٝاسي ٠إ٘مل مىىس ِٝاسي  ُت ؼش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى واملف٘ش

 للخفيُٚ واملسر العىىي 
ً
ٝا ظ٢ني في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت، ٘و

 .خى٥ الّالم الخاظْ الزي ؤحشجه املجلت لمً وؽاه الٝىاُ الّٝاسي 

 ِضص مً م٣اهت 
ً
ا  ملخٌى

ً
 جىا٘عُا

ً
ا خُث ؤٌهشث "داس ألاس١ان" جٜٙى

ش الّٝاسي في اململ٢ت الّشبُت  ا ٠شاثذة لٝىاُ الخىٍى الؽش٠ت واخخُاَس

ىتها مً حٕزًت العٛى 
 
ىتها التي م٢ العّىدًت، بٙمل بم٣اهاتها الّالُت ٜو

ْ الّ ت لخلبُت الىمى املدلُت باملجخمّاث الع٢ىُت املخىىسة واملؽاَس ٝاٍس

املتزاًذ ِلى الىخذاث الع٢ىُت ال ظُما في ٌل الىمى املدعاُس في ِذد 

دت الؽباب.  الع٣ان وخاـت ؼٍش

 

 

 مً فوسبغ الششق ألاوظط "حائضة "اإلاشهض ألاٌو للطاع الخطويش العلاسي في الععودًت 7.2

 

 

ش الّٝاسي ٠إو٥ ؼش٠ت في ٜىاُ  ذ ؼش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى
 
ش خل الخىٍى

ؼش٠ت في الّالم الّشبي   500الّٝاسي في اململ٢ت لمً ٜاثمت ؤٜىي 

بدعب ٜاثمت ٘ىسبغ الؽٛش ألاوظي، ورل٤ لمً الخفيُٚ الزي 

جىٍمه مجلت ٘ىسبغ الؽٛش ألاوظي ألٜىي الؽش١اث في الّالم الّشبي 

والتي حعهم في دِم الخىمُت الاحخماُِت والاٜخفادًت في الؽٛش 

ٜاثمت ٘ىسبغ بلى مّاًحر دُٜٝت في دساظتها الخدلُلُت  ألاوظي. واظدىذث

 بلذان ِشبُت. 10ؼش٠ت ِشبُت مذسحت في ؤظىاٛ  700أل٠ثر مً 
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 مششوع شمغ الشياض 7.3

ُت،في ، جىىس الؽش٠ت بؽما٥ ٔشب الٍشاك اك حي الذِس ّها مً البِئاث الع٢ىُت املخ٣املتزاوي ، مؽشوُ ؼمغ الٍش َّذ و . مؽاَس

ْ إلاظ٣اهُت التي ًخم جىىسيها باململ٢ت  ا بحمالُت خُث ًمخذ مخىىه الشثِس ي ِلى معاخت املؽشوُ مً ؤ٠بر املؽاَس ملُىن  5ٜذَس

خمحز  متر مشبْ. ٛى املخىظي ٍو دت الذخل املخىظي ٘و اسجٙاُ  ِلى ظبُل املثا٥، منها ،بالّذًذ مً املضاًاٌعتهذٗ املؽشوُ ؼٍش

 املخففت واملعاخاث الخمشاء واملعىداث الٙعُدت والعاخاث إلاوالله الخالبه ِلى وادي خىُٙت،ؤسك املؽشوُ راث  ي معخى 

الُت املىاؼي ملخخلٚ ت التي  .ألاخشي  الّامت الخذماث ومشا٘ٞ والثٝاُ٘ت والاحخماُِت الٍش  ًِ البيُت الخدخُت الٍٝى
ً
ل َزا ٘مال جَا

مُت بيُت ري املؽشوُ ل٣ُىن حي ظ٢ني ر١ي  الخذماث.  مخّذدة ٜس

ت ل٣امل ؤِما٥ %. خُث جم الاهتهاء مً 47بإِما٥ البيُت الخدخُت للمؽشوُ إلاهجاص بلٕذ وعبت  ،م2013نهاًت الّام  ىخت الدعٍى

ش واحهت ومذخل املؽشوُ، وبىاء الجعش الّلىي الزي ًمش ٘ٛى الىادي الىبُعي باملؽشوُ والىاـل بحن املىىٝت  ؤسك املؽشوُ وجىٍى

ت  ٟ.ٗ وجمذًذاث ال٣ىابل الخاـت ورل٤ مً خال٥  132وجم إلاهتهاء مً مدىت المٕي ال٢هشباجي الّالي  .واملىىٝت الع٢ىُتالخجاٍس

م  دفهما وحعلُمهم 8107وسٜم  8105بهجاص املدىخحن ٜس ُما ًخق خذماث املُاٍ، جم جضوٍذ  ا٘و للؽش٠ت العّىدًت لل٢هشباء. ٘و

بخمذًذ ؼب٢ت املُاٍ، و  م2011ت بمخىلباث املؽشوُ مً املُاٍ، والتي باؼشث خال٥ الّام ؼش٠ت املُاة الىوىُت باملّلىماث املخّلٝ

 
ً
 . بىاء الخضان الاظتراجُجي الشثِس ي ملىىٝت املؽشوُ ِمىما

ىام  ًآملُىن متر مشبْ لؽش٠ت ظاب٤ و  2.6ما مجمله جم بُْ  ،م2013م، 2012خال٥ ألِا ظاب٤ ؽش٠ت بّذ اجمام ـٙٝت البُْ ل .خٍش

مً الجهاث ِلى الخُٕحراث النهاثُت  اثملىا٘ٝوحاسي الخفى٥ ِلى اٜامذ الؽش٠ت بّمل حُٕحراث باملخىي الشثِغ للمؽشوُ 

ْ  ،الخ٣ىمُت املخخفت خٜى . حؽمل جل٤ الخٕحراث اِادة جىصَْ معىداث البىاء م2014خال٥ الشبْ ألاو٥ مً ِام منها هتهاء الا ٍو

ت ًدعْ باملؽشوُ، باإللا٘ت الى بىاء م ى٥ راث الّىاثذ الخإححًر ( وخذة 1,110)خىالي لجمْ ظ٢ني مٕلٞ ًماٗ الى ٜاثمت ألـا

 .ِما٥ الخفمُماثأل مىاٜفت ِلى وشح لُت للمجمْ الع٢ني املٕلٞ وحاسي الّمل ُالخٙفمً دساظاث العٛى هتهاء الا جم  .ظ٢ىُت

 ِلى وشح مىاٜفت
ً
ووشح مىاٜفت  للمخىي الّام ةألاخحر لىء الخٕحراث  يفلبيُت الخدخُت اِادة جفمُم إل  ًجشي الّمل ؤًما

ٚ الىٛش الشثِعت للمؽشوُ. امو  لـش   :ُ٘ما ًلي جٙاـُل املؽشوُ باألٜس

اكمؽشوُ *  ؼمغ الٍش

م البُان  الٜش

  مشبْ متر ملُىن  2.4 باملؽشوُ املخبُٝت إلاحمالُت املعاخت

 وخذة 1,110  وخذاث ظ٢ىُت مخففت للخإححر 

 وخذة 250 وخذاث ظ٢ىُت مخففت للبُْ 

ت ؤسك معاخت   ؤلٚ متر مشبْ 489,000 للبُْ ججاٍس

 %47 وعبت ا٠خما٥ البيُت الخدخُت 

ت الخالُت  ٍش  للخىت الخىٍى
ً
ٝا ام ٘و  *ألاٜس
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 مششوع شمغ العشوط  7.4

ْ البِئاث الع٢ىُت املخ٣املت ؼمغ الّشوطمؽشوُ  حذة ِلى امخذاد ؼاُس ٘لعىحن ؼٛش مذًىت ٍْٝ و  ،للؽش٠ت َى  زالث مؽاَس

 
ً
ا املىىسة املّذة  يألاساض جبلٖ معاخخه إلاحمالُت خىالي زالزت مالًحن متر مشبْ مً . ٠ُلى متر مً وظي املذًىت 12ِلى بّذ  ؼٜش

ٞ ٘شعي للبىاء. ٞ ججاسي خُىي بمذًىت حذة( مً خال٥ وٍش ى وٍش ٞ ٘لعىحن )َو  ووىله  52)ِشله جم سبي املؽشوُ بىٍش
ً
 4مترا

مم خمعت معاساث، زالزت معاساث سثِعت ومعاسان للخذمت( ٞ ،١لُىمتراث ٍو  بّام  وجم جذؼحن الىٍش
ً
او٢ّغ سبي  .م2011ّ٘لُا

ت همى املىىٝت ٠ىا٘زة جىظْ ملذًىت حذةِلى املؽشوُ بؽاُس ٘لعىحن  ُت ألسك بلى  يؤدمما  ،ظِش ادة ٠بحرة بالُٝمت العٜى ٍص

ذ املؽشوُ ْ مّامل البىاء دِم . ٜو ادة معاخت البىاء بيعبت ب ،للمؽشوُ٘س مما  الىلب ِلى الّٝاساث بمىىٝت املؽشوُ ،%100ٍض

 
ً
 .ظاَم بىمى الُٝمت ؤًما

ٙت، رل٤  وؼملالبيُت الخدخُت للمؽشوُ، ِملذ الؽش٠ت ِلى ـُاهت وجدعحن   الخاث الالصمت للىٛش الذاخلُت وألاـس ِمل إلـا

ٞ الشثِغ باملؽشوُ وبمذاد ال٢هشباء والدصجحر تألاسلُالّمل ِلى بِادة جإَُل واـالح ؼب٢ت ال٣ىابل و  إلاهتهاء ٠ما جم  .إلهاسة الىٍش

ْ البذء جفمُم مً  خٜى  م.2014خال٥ الّام لهما إلاوؽاءاث ؤِما٥ في مسجذًً ٍو

ىامخال٥  ُما ًلي جٙاـُل املؽشوُ  ،بُْ ٜىْ اساض ي ظ٢ىُت مىىسة باملؽشوُبٜامذ الؽش٠ت م 2013م ، 2012 الِا ام٘و  :باألٜس

 *مؽشوُ ؼمغ الّشوط  

م البُان  الٜش

  مشبْ متر ملُىن  1.3 باملؽشوُ املخبُٝتالفاُ٘ت  إلاحمالُت املعاخت

 ملُىن متر مشبْ 1.1 ظ٢ىُت مخففت للبُْمعاخت 

 وخذة 3,304 مخففت للخإححروخذاث ظ٢ىُت 

ت مخففت للخإححر  ؤلٚ متر مشبْ 190 معاخت ججاٍس

 %100 وعبت ا٠خما٥ البيُت الخدخُت 

ت الخالُت  ٍش  للخىت الخىٍى
ً
ٝا ام ٘و  *ألاٜس

 مششوع الخالٌ 7.5

ٞ ِلى املىىسة املذًىت ٔشب حىىب املؽشوُ ًْٝ ٛ  ؤَم ؤخذ) ظلىان ألامحر وٍش  الىبىي  الخشم هىاٛ في ،(املىىسة املذًىت في املدىسٍت الىش

ٚ بّذ الؽٍش ش بمعاخت املؽشوُ بذؤ. ٜباء مسجذ مً ٠م 8 ًبّذ ٠ما .٠م 9 ِىه ٍو ا بحمالُت جىٍى  جمو  مشبْ، متر ملُىن  2.2 خىالي ٜذَس

ش  حّملو . ةاملىىس  ألاساض ي مً ة٠بحر  معاخاث بُْ جم ٠ما .بال٣امل بُّها جم ُ٘ال 499 بىاء جم ،ةمىىس  ؤساض ى ٠ٝىْ املخىي ١امل جىٍى

ت بمعاخت ججاسي  مجمْ بىاء ِلى الؽش٠ت ا جاححًر  الخفمُم إِما٥ب الّمل وحاسي  للخإححر به ألاخخٙاً ظِخم ،مشبْ متر ؤآلٗ 4 ٜذَس

ْ مً و ،الخجاسي  املجمْ لهزا ُما .م2014 الّام خال٥ به البىاء ًبذؤ ؤن املخٜى ام املؽشوُ جٙاـُل ًلي ٘و  .باألٜس
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 مؽشوُ الخال٥*

م البُان  الٜش

  مشبْ متر ملُىن  0.5 باملؽشوُ املخبُٝت الفاُ٘ت إلاحمالُت املعاخت

 ؤلٚ متر مشبْ  457 بُّها املخىي الع٢ىُت ألاساض ي معاخت

ت بىاء معاخت شاك بها والاخخٙاً بىاءَا مخىي ججاٍس  ؤآلٗ متر مشبْ 4 الخإححر أٔل

 %100 وعبت ا٠خما٥ البيُت الخدخُت 

ت الخالُت  ٍش  للخىت الخىٍى
ً
ٝا ام ٘و  *ألاٜس

 مششوع جطويش مىطلت كصش خضام 7.6

ش ؼش٠ت جإظعذ ت خضام جىٍى ش لؽش١اث وشح ِلى بىاءً  الّٝاٍس ذ الخاؿ، الٝىاُ مً الّٝاسي  الخىٍى  مً ألاس١ان داس ؼش٠ت اخخُاس جم ٜو

٤ مىا٘عت ؼش٠ت( 37) بحن   َـ،1429 الثاوي سبُْ في مىىس  ٠ؽٍش
ً
 جإظِغ وجم.  خا٘ل سجل و ٘ىُت خبرة مً الؽش٠ت به جخمخْ ملا هٍشا

ت خضام ؼش٠ت ا مدذودة، معئىلُت راث ؼش٠ت وهي الّٝاٍس م الخجاسي  السجل بمىحب ومسجلت حذة، مذًىت الشثِغ مَٝش  ٜس

خ 4030193909 ا٥ ملُىن ( 280,287,540) ٜذٍس ما٥ بشؤط ،َـ25/10/1430 بخاٍس ش للخىمُت حذة ؼش٠ت ُ٘ه جمخل٤ ،ٍس  والخىٍى

مذ( 2م252.040.45) بمعاخت ؤسك ُِيُت ٠دفت ٜذمذ%( 49) وعبت الّمشاوي  ُ ا بُٝمت ٜ ا٥، ملُىن ( 264.740.770) ٜذَس  مٝابل ٍس

ش ألاس١ان داس لؽش٠ت%( 51) ا ُٜمت جمثل الّٝاسي  للخىٍى ا٥ ملُىن ( 275.546.510) ٜذَس   دّ٘ها جم ٍس
ً
 .هٝذا

ش َى الؽش٠ت لخإظِغ الشثِغ والٕشك ّذ به؛ املدُىت وألاخُاء خضام ٜفش مىىٝت جىٍى  ملّالجت مؽشوُ ؤضخم املؽشوُ َزا َو

ش ذ.  حذة مىىٝت في الّؽىاثُت املىاوٞ وجىٍى حذ ٜو ى 
ُ
اًت املبادسة َزٍ ج مت بِش ٙحن الخشمحن خادم مٝام لذن مً ٠ٍش  ِبذهللا املل٤ الؽٍش

ض بً  .الىمىح الخىمىي  املؽشوُ لهزا ألاظاط حجش بىلْ ِبذالٍّض

 :ًلي ما منها والتي املؽشوُ لهزا ألاَذاٗ مً الّذًذ بهجاص جم ٘ٝذ هللا وبدمذ

م الفادس بالٝشاس والٝشوٍت البلذًت الؽئىن  وصاسة بمىا٘ٝت خٍي للمؽشوُ ِام مخىي بِذاد .1  في 13069 ٜس

ـذس حذة مداٍ٘ت ؤمحن مّالي مً اِخمادٍ وجم َـ،09/03/1431
ُ
م له مّخمذ جىٍُمي مخىي وؤ ذ.  ػ/ث/م/15 بٜش  ٜو

ش خال٥ مً الٙىُت ألاس١ان داس ؼش٠ت خبراث ججلذ  .الّمشاوي للخمحز م٢ت حاثضة ِلى خاص خُث الّام املخىي جىٍى

 .الّٝاساث مل٢ُاث هُض صخاثٚ حمُْ بِذاد مً الاهتهاء .2

ها املضمْ الّٝاساث جُُٝم مً الاهتهاء .3 اث واِخماد هِض  .الّالٜت راث الجهاث مً الخُُٝم ٠ؽ٘ى

 جدذًذ بهذٗ املؽشوُ مىىٝت ِٝاساث ملالٟ مخخفق، م٢خب به ٜام واٜخفادي، احخماعي مسر ِمل مً الاهتهاء .4

 .اهخٝالهم آلُت مْ للخّامل مخ٣املت دساظت وولْ والاحخماُِت الاٜخفادًت الع٣ان خفاثق

، ؼب٣اث مً الخدخُت البيُت مً املؽشوُ ١امل الخخُاحاث ٘ىُت دساظاث ِمل مً الاهتهاء .5  ال٢هشباثُت، الىاٜت الىٛش

 .الاجفاالث وؼب٣اث الشي، ألامىاس، مُاٍ وجفٍشٚ الفخي، الفٗش باملُاٍ، حٕزًت

 

هجضث ٘ٝذ: ألاولى للمشخلت باليعبت
ُ
ت ٜشاساث بهجاص جم ٠ما وإلاصالت؛ والهذم إلاخالء ؤِما٥ ؤ  املّىُت الجهاث مىا٘ٝاث باهخٍاس وهي الزِس

  ـ٣ى٠ها وبـذاس ٘شصَا إل٠ما٥
ً
ً ِلى لّشلها جمهُذا  .املعدثمٍش
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ْ ؤِما٥ ا٠خملذ ٘ٝذ: الثاهُت للمشخلت وباليعبت  لإلِالن املّىُت الجهاث مىا٘ٝاث باهخٍاس وهي الخثمحن؛ واِخماد والخثمحن املعاحي ال٘ش

  باإلخالء للمالٟ
ً
 .لإلصالت جمهُذا
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 إداسة ألامالن والخؤحير 8

 هظشة عامت  8.1

 احعاٜاظخمشث الؽش٠ت 
ً
ت ٝمْ اظتراجُجُتها فى جدا ى٥ الّٝاٍس تُٞ جٝذم في همى ألـا  بلٕذ 2013. في نهاًت الّام للخإححر ألاظدثماٍس

ت للخإححر ُٜمت  ت الاظدثماٍس ى٥ الّٝاٍس ا٥ ظّىدي جمثل  2,7ألـا ت للؽش٠ت% 14وعبخه ملُاس ٍس ى٥ الّٝاٍس  . مً مدٍٙت ألـا

، خُث جش٠ض اظتراجُجُت الؽش٠ت ِلى  ت املخففت للخإححر  في الاسجٙاُ املدعاُس ى٥ الّٝاٍس ْ ؤن ًىاـل مّذ٥ همى ألـا مً املخٜى

ادة ا ياملذ دت بداسة ألامالٟ والخإححر.املخىظي ِلى ٍص  لتر٠حز لىمى معاَمت الذخل الىاجج مً ؼٍش

 أل٘مل املماسظاث في بِىما جخىظْ الؽش٠ت 
ً
ٝا ش خذمت بداسة ألامالٟ ٘و  في جىٍى

ً
دت بداسة ألامالٟ والخإححر، جدشص جٝذما واملّاًحر ؼٍش

" BOMAمثل " ألامالٟباملّاًحر  واملبادت الخىحيهُت  الفادسة مً ؤبشص املىٍماث الذولُت الشاثذٍ في بداسة في رل٤ حعتهذي و  ،الذولُت

 " )الشابىت الذولُت إلداسة املشا٘ٞ (.IFMA"" )املّهذ املل٣ي للمعاخحن الٝاهىهُحن( وRICS)حمُّت مالٟ ومذًشي املباوي(، و"

هٍام  يفت اظخخذام هٍم املّلىماث الّاملُت املخىىسة، خُث اظدثمشث الؽش٠ت ًذِم حىدة خذماث بداسة ألامالٟ بالؽش٠٠ما 

 ًاملىاسد، والزي وبداسة مّلىماث ؤوسا١ل لخخىُي 
ً
ٝا ش خذمت بداسة ألامالٟ ٘و أل٘مل املماسظاث والمىابي إلداسة ِالٜاث  ٘ى

ى٥ الّٝاس و الّمالء، وبداسة الخذماث، وإلاداسة املالُت،   ٍت.بداسة دوسة خُاة ألـا

 م 2013أخذار مهمت بئداسة ألامالن والخؤحير خالٌ العام  8.2

ٌ »ن يذشج 8.2.1  أمير مىطلت الشياض ظمو  مً كبل «اللصش مو

اك، جم خٙل  ض آ٥ ظّىد، ؤمحر مىىٝت الٍش مت مً ـاخب العمى املل٣ي ألامحر خالذ بً بىذس بً ِبذ الٍّض اًت ال٢ٍش جدذ الِش

م. وحؽٗش خٙل ألا٘خخاح بدمىس الّذًذ مً الصخفُاث الّامت وسحا٥ 2013الخذؼحن الشظمي لـ "الٝفش مى٥" بؽهش ًىهُى 

 .ً ما٥ والضاثٍش  ألِا
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اك بٝق ت، واظخمْ بلى ؼشح مٙفل ًِ  ٜام ؤمحر الٍش  مً املّاسك الخجاٍس
ً
ؼٍشي ألا٘خخاح، وججى٥ في ؤسحاء املى٥ وصاس ِذدا

ذم ظّادجه دِس  "الٝفش مى٥" مً ألاظخار/ ًىظٚ بً ِبذهللا الؽالػ، سثِغ مجلغ بداسة الؽش٠ت، ٜو
ً
 جز١اٍس ا

ً
لعمٍى بمىاظبت  ا

ٙه املىاظبت  ،الا٘خخاح ما٥.ِلى دِمه  ىوؤزنوؼ٢ٍش ِلى حؽٍش  املعخمش لٝىاُ ألِا

 اللصش مٌو مً أسيبيان بضوغل  حائضة اإلاششوع الخجاسي ألاٌو  8.2.2

بُان بضوغ، ورل٤ لمً 2013هالذ الؽش٠ت حاثضة "املؽشوُ الخجاسي ألاو٥" في الّام  م ًِ مؽشوِها "الٝفش مى٥" مً مجلت ؤٍس

بُان بضوغ»الخٙل العىىي الزي جىٍمه مجلت  ت )« ؤٍس ما٥ ITPالفادسة ًِ مجمِى (، أل٘مل الصخفُاث والؽش١اث في ٜىاُ ألِا

 م.2013في الؽٛش ألاوظي لّام 

 

 
"  حائضة اإلاششوع الخجاسي ألاٌو "اللصش مٌو

 

اك. وؤِشب ظّادة سثِغ  بُان بضوغ في ٘ىذٛ الُٙفلُت في مذًىت الٍش م الؽش٠ت لمً الخٙل الزي ؤٜامخه مجلت ؤٍس وجم ج٢ٍش

ش الّٝاسي ألاظخار ًىظٚ الؽالػ ًِ اِتزاص الؽش٠ت بٙىص مؽشوِها "الٝفش مى٥" بهزٍ مجلغ بداسة ؼش٠ت داس ألاس١ان للخى ٍى

 لعلعلت الجىاثض املخخالُت التي خفذتها ؼش٠ت داس ألاس١ان في ِام 
ً
 2013الجاثضة، والتي جإحي اظخمشاسا

ً
لؽش٠ت لم، وجمثل جٝذًشا

ّها املخمحزة.  بمعحرتها الىاجخت ومؽاَس
ً
 واِترا٘ا

 إداسة ألامالن العلاسيت بالششهت جدذهمو اإلاعاخاث العلاسيت  8.3

ت بلٖ بحمالي  ٚ مخخفش و  متر مشبْ، ؤلٚ  430 ؤ٠ثر مًاململى٠ت للؽش٠ت املعاخاث الّٝاٍس بها خعب املىاوٞ الخإححر ليعب ُ٘ما ًلي ـو

 .م2013في نهاًت الّام 

ت )باألمخاس املشبّت( املىىٝت  الخإححر توعب املعاخت الخإححًر

اك مىىٝت  الٍش

 53%  233,957             ظ٢ني

 71%  134,314             ججاسي 

%0  19,906                 م٣اجب  

 الٕشبُت ىىٝتامل
 100%  38,475                ظ٢ني

 100% 4,818 ججاسي 

 حماليإلا 

 

431,470 
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 الخؤحيرأصٌو دفظت وصف إلا 8.4

 اللصش علاساث الخؤحير بمششوع 8.4.1

ْ الؽش٠ت  ش الخمشي الؽامل، والخاثض ِلى حاثضة ؤ٠بر مؽشوُ بظ٣اوي في اململ٢ت لّام في امؽشوُ الٝفش، ؤو٥ مؽاَس م 2011لخىٍى

اك، خُث الخخىُي الّمشاوي  ش الخمشي الؽامل بمذًىت الٍش  الىمىرج الزي ًٝخذي به في الخىٍى
ً
مً وصاسة الاظ٣ان، ٌّذ خالُا

ت لّذد مً الجهاث الخ٣ىمُت، بلا٘ت بلى املعاحذ الٙعُذ الزي ٌؽمل  ت واملباوي إلاداٍس اث واملشا٠ض الخجاٍس الخذاثٞ واملخجَز

يهُت الُت والت٘ر  .واملذاسط ومىاٜٚ العُاساث، واملشا٘ٞ الٍش

م٣اجب  ىمدل ومّشك ومبن 348 ُ٘ال ظ٢ىُت، و 91 ؼٝت ظ٢ىُت، و 1,370جمم مدٍٙت ِٝاساث الخإححر بمؽشوُ الٝفش ِذد 

 مً الؽش١اث والجهاث  م٢خب. 65ًمم 
ً
اك، والزي ٌّذ معتهذ٘ا ذي حىىب وظي مذًىت الٍش ًْٝ مؽشوُ الٝفش في حي العٍى

ٙيهم.  الخ٣ىمُت إلظ٣ان مٌى

، ورل٤ بمش٠ض جىا٘س ي ممخاص  بمؽشوُ الٝفش  الخإححر  خمخْ ِٝاساثج بىٙغ ّذد ال٢بحر مً الىخذاث َزا المً خال٥ وحىد بالعٛى

ْ ً ِالي الجىدة،  ،املٜى ج مً املعخإحٍش ت ووىٍلت الاحلو مما ظاِذ مجمْ الٝفش ِلى حزب مٍض   ،ظىىاث 5-3جتراوح مابحن  ،بّٝىد مجٍض

إحي َزا مخماؼ .مْ ٠ُاهاث خ٣ىمُت وؼش١اث خاـت  مْ ٍو
ً
مً  املىخٍمت الىٝذًت جذ٘ٝاتها ظخٕال٥اظتراجُجُت الؽش٠ت التي تهذٗ ال ُا

 جىظْ اظدثماساتها.  لخمىٍل مٝابل ٠ممانِٝىد جإححر الّٝاساث 

ً، مثا٥ ِلى و٠ ج املعخإحٍش تز١اسلخىن  ىواملعدؽٙوصاسة الخاسحُت، مٍض ىذٛ الٍش اك، ٘و ٙيهم الّع٢شي بالٍش ، وبىد٥ للؽٝٞ إلظ٣ان مٌى

 الخمادي،.... الخ.  ىومعدؽٙ، املٙشوؼت

 

 

 
 

 
 

 

 
 

8.4.2  ٌ  اللصش م  و

اك. مىز ٠بر ؤالٝفش مى٥ واخذ مً  ش  الٝفش مى٥ املففم 2013الشظمي في ًىهُى ِام  ها٘خخاخمشا٠ض الدعٛى بمذًىت الٍش م، ً٘ى

اكوِلى ؤخذر وؤ٘خم  ذة لع٣ان مذًىت الٍش اكشاص، ججشبت حعٛى ٍ٘ش شب الٍش ، ِبر ؤ٠ثر مً ،ال ظُما ظ٣ان وظي وحىىب ٔو

يهُت حّشك وجٝذم مجم 90,000 ت والت٘ر يها ١ل ما الٚ متر مً املعاخاث الخجاٍس ت واظّت مً املخاحش واملدالث جٝذم ملدعٜى ِى

 ًدخاحىهه مً ظلْ وخذماث جدذ ظٝٚ واخذ.
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اك بمذًىت ججاسي  ملش٠ض ألا٠بر حّذ) مشبْ متر 250,000 خىاليبالٝفش مى٥  البىاء معىداث جبلٖ  وىابٞ، زالزت  مً وجخ٣ىن ( الٍش

ُه ومشا٘ٞ مخجش 350 مً ؤ٠ثر ِلى جدخىي   1,800 خىالي جبلٖ اظدُّابُت بىاٜت العُاساث مىاٜٚ ووابٝحن واملىاِم، الّاثلي للت٘ر

 .ظُاسة

ً  ٍممو  ،%87 م2013 في نهاًت لٝفش مى٥ باوعبت الخإححر بلٕذ  ج املعخإحٍش منهم ِلى ظبُل املثا٥  ةاملخمحز ألاظماء هخبت مً مٍض

ىس، والّثُم، وؼش٠ت الؽاٌْ، ٌّشلىن الّذًذ مً املاس١اث الّاملُت  املّشو٘ت )مثل ه٢عذ، بحؾ ؤهذ بم، ٘ا٘ا٘ىم، بىحغ، ١ا٘س

يذ، ١ىجىن،  ت داس البىذس الّاملُت للخجاسة وحّش ك ماس١اث مّشو٘ت )مثل ظىتر بٍى ١ىظذ، بِى٤ بحري، مزس٠حر وب٣ُى٠غ(، ومجمِى

ت وحّشك ماس١اث مّشو٘ت ) م ت الذاهت الخجاٍس ىم ظىتر(، ومجمِى ثل باله٣ى، ؤي دي ١ي ؤ٣ًىه٤ُ، ١اسبِعا، بىظُني وظتي ما٠غ َو

ا،ماسو(، وسد جاج، وظا١ى. ت ؤهىا٥ للخجاسة وحّشك ماس١اث مّشو٘ت ) مثل ١احص ي ١احص ي،بجام وبجام لىجحًر وماهجى(، ومجمِى
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 أبشاج العضيضيت 8.4.3

تؤبشاج  جدٍى ٍض ْ ممحز في  الٍّض ت الجىىبُتفي  ،م٢ت امل٢شمتمذًىت بمٜى ٍض ٞ  حي الٍّض  ِلى ؼاُس ألامحر ظلىان وٍش
ً
ِلى و  ،الهذا ظابٝا

  5.5بّذ 
ً
با   ًِ مؽّش منى.٠ُلىمتر  3وًِ املسجذ الخشام، ٠ُلىمتر جٍٝش

ت مً ظبّت ؤبشاج ٍض وابٞ  12ِذد  ،وجخإلٚ مًمتر 86ؤمامُت جىل ِلى ؼاُس ألامحر ظلىان بىى٥ ؤبشاج  3، منها جخ٣ىن ؤبشاج الٍّض

 وابٝحنمحزاهحن و  حؽملخذمُت،وىابٞ  5، َزا باإللا٘ت بلى وابٞ ظ٢ني مخ٢شس  11لٚ مً إؤبشاج خلُٙت جخ 4و، مخ٢شس ظ٢ني 

 . خذماث وابٞمىاٜٚ و 

ت  ٍض ت متر مشبْ، حؽمل معاخاث 76,486جبلٖ معاخت البىاء ألبشاج الٍّض ا  جإححًر ت ٜذَس ت متر مشبْ، ومعاخاث  4,818 ججاٍس جإححًر

ا   .م2013نهاًت ٠ما في  %100وعبت الخإححر. بلٕذ متر مشبْ 38,475ظ٢ىُت ـاُ٘ت ٜذَس

   فلل اإلاصيف 8.4.4

ىل  اك، ٍو ٞ الذاثشي  ىِلًْٝ مجمْ املفُٚ الع٢ني في حي املفُٚ في ؼما٥ مذًىت الٍش حر بً ابي ظلمى مً الىٍش ؼاُس َص

دُي بالٙلل معاخاث خمشاء ومالِب اُ٘ال دوبل٢غ د 26ًخ٣ىن املجمْ مً الؽمالي.  خل )١ىمباوهذ( مٕلٞ مخفق للع٢ً، ٍو

ْ ؤن جىشح للخإححر عُاساث. لألوٙا٥ ومىاٜٚ لل ذ ؤِما٥ الخجذًذ للمجمْ ِلى الاهتهاء ومً املخٜى خال٥ الىفٚ ألاو٥ مً  ؼا٘س

 م.2014ِام 
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 اللوائم اإلااليت 9

 اإلايلف مً كبل الجمعيت العموميت. اظىاد هطاق عمل اإلاشاحع اللاهووي اإلاوكوف للمشاحع آلاخش  9.1

م وسد بلى الؽش٠ت خىاب مً َُئت العٛى املالُت  خ  4/7134بٜش لى خىاب الهُئت بؼاسة ُ٘ه ، جمذ إلا م10/12/2013وجاٍس

م العّىدًت للمداظبحن الٝاهىهحن  خ  74/433 املخممً ٜشاس لجىت الخدُٝٞ في مخالٙاث ؤخ٣ام هٍام املداظبحن الٝاهىهُحن ٜس وجاٍس

ُْ ِٝىبت إلا   29/12/1433ٌ ضالت وؼش١اٍ مداظبىن ًٝاٗ، للمداظب الٝاهىوي للؽش٠ت العادة/ ؼش٠ت والبخٜى ٥ ؤبٔى

لُه واملىٙزٍ فى خٝه ِٝىبت إلاًٝاٗ ال ًماسط ِمله بمشاحّت خعاباث الؽش٠ت بوخُث ؤن املداظب الٝاهىوي املؽاس  ٜاهىهُىن. 

ذ آهذ جىػ ٠مشاحّحن خاسحُحن  م دًلٍى  مْ املداظب الٝاهىوي العادة/ ب٢ش ؤبى الخحر وؼش١اَئ
ً
مىٙشدا، وجم اخخُاٍس مجخمّا

 إلًٝا٘ه، ولممان بـذاس هخاثج الشبْ الشابْ لّام 2013باث للّام املالى للخعا
ً
م، والىخاثج 2013م مً ٜبل الجمُّت الّمىمُت. وهٍشا

ٗى  ذَا دون جإخحر. ٜامذ الؽش٠ت بةظىاد هىاٛ الّمل الزي ١ان في ِهذة املداظب الٝاهىوي املٜى ت املذٜٝه بمِى املالُت العىٍى

ذ آهذ جىػ وجم اظخفذاس الٝىاثم املالُت مً ٜبل مشاحْ للمداظب الٝاهىوي لاخش ا م دًلٍى مل٣لٚ العادة / ب٢ش ؤبى الخحر وؼش١اَئ

 .واخذ

 م2013م إلى 2009كائمت الذخل للعىواث اإلااليت مً  9.2

شجى مشاحّت الٝىاثم املا ،ًىضر ٜاثمت الذخل للعىىاث املالُت الخمغ ألاخحرةالخالي جذو٥ ال ًُ لُت املىخذة ولإلواُل ِلى الخٙاـُل 

ٝت بها.  املذٜٝت وإلاًماخاث امل٘ش

االث العّىدًت) البُان  2009 2010 2011 2012 2013 )بأالٗ الٍش

 4,141,981 3,312,510 3,557,072 2,931,168 بًشاداث الّملُاث

 

5,464,053 

 -2,377,724 1,943,497- 2,163,366- (1,778,097) ج٣لٙت املبُّاث

 

-2,956,916 

 1,764,257 1,369,013 1,393,706 1,153,071 مجمل الشبذ

 

2,507,137  

ما٥ الشثِعت ٚ ألِا  186,292- -146,599 118,594- 209,279- (182,692) مفاٍس

ما٥ مً العىت دخل ـافي  ألِا

 الشثِعُت

970,379 1,184,427 1,250,419 1,617,658 

 

2,320,845 

ل ٚ جمٍى  146,230- -214,311 212,809- 264,086- (313,959) مفاٍس

 79,364 99,699 93,626 42,570 إلاًشاداث ألاخشي 

 

1,936 

 1,482,711 1,137,309 1,013,967 698,990 الض١اة مخفق ٜبل الذخل ـافي

 

2,172,679 

 50,000- -27,000 49,374- 25,430- (17,528) مخفق الض١اة الخٝذًشي 

 1,455,711 1,087,935 988,537 681,462 ـافي دخل العىت

 

2,122,679 

 1.97 1.35 1.01 0.92 0.63 سبدُت العهم
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افي الؽش٠ت إلًشاداث جىلُخي سظم  (2013 – 2009) لألِىام الذخل ـو
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  م2013إلى  م2009للعىواث اإلااليت مً  ياإلاالكائمت اإلاشهض  9.3

شجى ًىضر البىىد الشثِعت لٝاثمت املش٠ض املالي للعىىاث املالُت الخالي جذو٥ ال ًُ الخمغ ألاخحرة. ولإلواُل ِلى جٙاـُل َزا الجذو٥ 

ٝت بها.  مشاحّت الٝىاثم املالُت املىخذة املذٜٝت وإلاًماخاث امل٘ش

ىام  ا٥. 265بُٝمت    2009،2010،2011*مجمُى خٝٛى املعاَمحن، ال حؽمل خٝىٛ مل٢ُت ٔحر معُىشة مً ؼش١اث جابّت لذاس ألاس١ان خال٥ ألِا  ملُىن ٍس

 ِلى ِذد الاظهم الٝاثمت بنهاًت ١ل ظىت مالُت.**
ً
ت بىاءا  جم خعاب ُٜمت العهم الذ٘تًر

ت هه ؤجٙصر الؽش٠ت،  ملُت ٘انها جٝىم بدسجُل بّن اـىلها الّٝاٍس ت ِو شاك ججاٍس  أل
ً
ممثلحن لها ؤو و٠الء ِنها بّذ ظماء إبهٍشا

ى٥. ولم جٝم الؽش٠ت بزل٤ الا بّذ ان خفلذ ِلى ن ؤ جإخز ِليهم معدىذاث هٍامُت جدَٙ خٞ الؽش٠ت في مل٢ُتها لخل٤ الـا

 بإن َزا إلاحشاء مّمى٥ به في  بّن 
ً
الشؤي الٝاهىوي الزي ًا٠ذ ظالمت مثل جل٤ املماسظت وانها جُٙذ وجدَٙ خٝٛى معاَميها. ِلما

ت. يلذالتي ٜذ جىاحه بّن الفّىباث  البىٟى العّىدًت املدلُت والؽش١اث  ٠خابت الّذ٥ ؤو ألظباب ججاٍس

 

 

االث )البُان  بأالٗ الٍش

 (العّىدًت

2013 2012 2011 2010 2009 

 ٌ  ألاصو

ى٥ املخذاولت  3,868,815 6,411,458 3,552,478 5,099,412 ألـا

 

4,268,981 

ى٥ ٔحر املخذاولت  19,389,020 17,606,697 18,350,137 19,023,550 ألـا

 

19,224,876 

ى٥ الثابخت  91,026 82,604 77,674 74,370 ـافي ألـا

 

102,933 

ى٥   23,348,861 24,100,759 21,980,289 24,197,332 مجمُى ألـا

 

23,596,790 

 الخصوم

 3,806,093 2,157,558 5,741,282 2,362,996 2,027,894 الخفىم املخذاولت

 5,666,780 6,691,675 2,771,914 3,305,934 5,176,617 الخفىم ٔحر املخذاولت

7,204,511 مجمُى الخفىم

7,204,511 

5,668,930 8,513,196 8,849,233 9,472,873 

 خلوق اإلاعاهمين

 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 سؤط املا٥

 607,768 716,768 816,768 884,914 إلاخخُاوى الىٍامي

 

462,268 

 2,827,119 3,806,054 4,694,591 5,307,907 ؤسباح مبٝاة

 

2,596,908 

 14,234,887 15,322,822 16,311,359 16,992,821 *مجمُى خٝٛى املعاَمحن

 

13,859,176 

ٛ  و الخفىم مجمُى  23,596,790 23,348,861 24,100,759 21,980,289 24,197,332 ملعاَمحن  خٝى

ت  **ُٜمت العهم الذ٘تًر

 

15.73 15.10 14.19 13.18 12.83 
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ى٥ لألِىام )لخٕحر سظم جىلُخي   م(2013 –م 2009بحمالي ألـا

 

ٛ  لخٕحر جىلُخي سظم ت للعهم املعاَمحن مل٢ُت خٝى  (2013 – 2009) لألِىام والُٝمت الذ٘تًر

 

ا٥ 265خٝٛى مل٢ُت ٔحر معُىشة مً ؼش١اث جابّت للؽش٠ت بمٝذاس  ال حؽمل 2011، 2010، 2009ِلما بإن العىىاث   ملُىن ٍس
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 الىخائج الدشغيليت 9.4

 م2013 م،2012 املالُت لألِىام الدؽُٕلُت الىخاثج مٝاسهت

االث)البُان   )بأالٗ الٍش

 (العّىدًت)

 %وعبت الخٕحر ( -ؤو )+ الخٕحر  2012 2013

 %17.60- 625,904- 3,557,072  2,931,168         إلاًشاداث 

 %17.81- 385,269- 2,163,366  1,778,097 ج٣لٙت إلاًشاداث

 %17.27- 240,635- 1,393,706  1,153,071 مجمل الشبذ

ما٥ الشثِعت ٚ ألِا  %12.70- 26,587- 209,279  182,692             مفاٍس

ما٥ مً الذخل ـافي  ألِا

 الشثِعُت

            970,379  1,184,427 -214,048 -18.07% 

ل ٚ جمٍى  %18.89 49,873 264,086  313,959             مفاٍس

 %31.06- 314,977- 1,013,967  698,990             ـافي الذخل ٜبل الض١اة

 %31.07- 7,902- 25,430  17,528               مخفق الض١اة

 %31.06- 307,075- 988,537  681,462             ـافي الذخل العىىي 

 سبذ العهم

 

                 0.63  0.92 -0.29 -31.52% 

 ؤلاًشاداث 9.4.1

ا٥ ظّىدي للّام  ملُىن  2,931بلٕذ إلاًشاداث  ا٥ ظّىدي لّام  ملُىن  3,557، مٝاسهت بما ُٜمخه م2013ٍس ، بيعبت م2012ٍس

ا  اهخٙاك لخدَٙ الؽش٠ت في وشخها ِٝاساث  ٌّضي اهخٙاك مبُّاث الّٝاساث والزي بلى الاهخٙاك باإلًشاداث َّىد و  .٪17.6ٜذَس

ٚ العُىلت الٝىي لذيها2013للبُْ خال٥ ِام   ملٜى
ً
اهخٙاك  ِىكاملشجْٙ الشبذ اًشاداث الخإححر راث َامؾ  اُاسجٙبن . م هٍشا

 مبُّاث الىخذاث الع٢ىُت.  

ا٥ ظّىدي خال٥ ِام  108% لخبلٖ 105الخإححر بمّذ٥ بًشاداث واسجّٙذ  ا٥ ظّىدي  53، مٝابل مبلٖ م2013ملُىن ٍس في ملُىن ٍس

ت املخففت للخإححر  ،م2012ِام  اك وم٢ت امل٢شمت.في هٍشا لىمى وعب إلاؼٕا٥ بّٝاساث الؽش٠ت الع٢ىُت والخجاٍس  مىىٝتي الٍش

ا٥ ظّىدي، مٝابل  0.5ما مٝذاٍس  م2013مبُّاث الىخذاث الع٢ىُت لّام بًشاداث ٠ما بلٕذ  ا٥ ظّىدي  25ملُىن ٍس ملُىن ٍس

ّضي َزا الهخٙاك ِذد الىخذاث املباِت في ِام 98ؤي بيعبت اهخٙاك بلٕذ  ،م2012لّام   لىبوالزي ٌّىد  م2013%. َو

 .م2013اهخٙاك ِذد الىخذاث املىشوخت للبُْ خال٥ ِام 

ا٥ ظّىدي في ِام  ملُىن  2,822بلٕذ بًشاداث مبُّاث ألاساض ي و  ا٥ ظّىدي في ِام  ملُىن  3,479مٝاسهت بما ُٜمخه  م2013ٍس ٍس

ّىد  .٪18.9، ؤي باهخٙاك ٜذٍس م2012 ٚ 2013جدَٙ الؽش٠ت في وشخها ِٝاساث للبُْ خال٥ ِام بلى الاهخٙاك َو  ملٜى
ً
م هٍشا

ملُىن متر  خىاليٜذٍس باهخٙاك  ،ملُىن متر مشبْ 165.م 2013خال٥ الّام بلٕذ معاخت ألاساض ي املباِت ، و العُىلت الٝىي لذيها

 ملُىن متر مشبْ. 6.1خُث بلٕذ  م2012ًِ ِام  مشبْ
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ُْ ِملُت البُْ، واظخالم ألاساض ي الؽش٠ت بةًشاداث بُْ  حّتٗر  % ِلى ألاٜل مً ُٜمت الّملُت ٠ذّ٘ت مٝذمت )ِشبىن(، 20ِىذ جٜى

املؽتري بال بّذ إلاهتهاء باظم  وحسجُل الّٝاس ب٠ما٥  ب٘شآ ال ًخم ن املذًىت، ِلى ؤالزمم في خعاب باقي الُٝمت بزباث في خحن ًخم 

 مً ظذاد ١امل ُٜمت البُْ.

 جيلفت ؤلاًشاداث 9.4.2

ا٥ ظّىدي في ِام  1,778بلٕذ ج٣لٙت إلاًشاداث  ٪ مً بحمالي إلاًشاداث، مٝاسهت بـما ُٜمخه 60.7 ، ؤي بيعبتم2013مالًحن ٍس

ا٥ ظّىدي لّام   2,163 ّضي ، ٪ مً بحمالي إلاًشاداث60.8، ؤي بيعبت م2012ملُىن ٍس ج٣لٙت في مّذ٥ الىُٙٚ  الاهخٙاكَو

 .م2012م مٝاسهت بّام 2013خال٥ الّام  الخإححر بًشاداث الشبذ إلاحمالي الىاجج مً اسجٙاُ بلى إلاًشاداث 

 مصشوفاث البيع واإلاصشوفاث ؤلاداسيت العامت 9.4.3

ت الّامت  ا٥ ظّىدي في ِام  151بلٕذ مفشو٘اث البُْ واملفشو٘اث إلاداٍس  154ما ُٜمخه م 2012، بِىما بلٕذ في م2013ملُىن ٍس

ا٥ ظّىدي، بيعبت   .%2ٜذٍس  اهخٙاك وُٙٚ مالًحن ٍس

 مصاسيف الخمويل 9.4.4

ل  ا٥ ظّىدي في ِام  314بلٖ ـافي ج٣الُٚ الخمٍى ا٥ ظّىدي في ِام  264، مٝابل م2013ملُىن ٍس ا م2012ملُىن ٍس ادة ٜذَس ، بٍض

ا٥،  50 ادة لىجاح الؽش٠ت و ملُىن ٍس ذٍس في حّىد الٍض ا٥ ظّىدي ) 2,812بـذاس ـ٣ٟى اظالمُت بمبلٖ ٜو ملُىن دوالس  750ملُىن ٍس

٣ي( ل التي جم جدمؤمٍش ْ مً ج٣لٙت الترجِب لّملُاث الخمٍى  .م2012لها ِلى ٜاثمت الذخل لّام ُ، مما ٘س

 في الذخلصا 9.4.5

ا٥ ظّىدي لّام  681بلٖ ـافي الذخل  ا٥ ظّىدي لّام  989، مٝابل م2013ملُىن ٍس  0.63م، وبلٖ سبذ العهم  2012ملُىن ٍس

 لّام 
ً
 ظّىدًا

ً
اال  لّام  0.92مٝابل م 2013ٍس

ً
 ظّىدًا

ً
اال م 2013خال٥ ِام الذخل ـافي بحماال ملا ظبٞ ٌّىد اهخٙاك  م.2012ٍس

دؽُٕلُت الىاجج ًِ اهخٙاك الٔحر خشي ألا ؤوال الهخٙاك مبُّاث الّٝاساث، وزاهُا بلى اهخٙاك بىذ إلاًشاداث م، 2012مٝاسهت بّام 

ل في ، واهخٙاك ِاثذ الىداجْ إلاظالمُت  الُٝمت الّادلت إلجٙاُٜت املبادلت ِلى ٜاثمت املدملت خحن ٜىبل جإزحر اسجٙاُ ؤِباء الخمٍى

 باهخٙاك 
ً
 الدؽُٕل ومخفق الض١اة.مفشو٘اث في الذخل حضثُا
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 العيولت و اإلاواسد الشأظماليت 9.5

ا٥ ظّىدي  2,279م 2013في نهاًت الّام  ُٜمت الىٝذًت وما ٌّادلها ذبلٕ ذٍس ملُىن ٍس ا٥ ظّىدي   536مٝابل مبلٖ ٜو ملُىن ٍس

 .م2012بنهاًت الّام 

 الخذفم الىلذى  9.5.1

 .م2012و م 2013ًىضر الجذو٥ الخالي الخذ٘ٝاث الىٝذًت للؽش٠ت لألِىام املالُت 

االث العّىدًت)البُان   2012 2013 (بمالًحن الٍش

 685 1,005 الدؽُٕلُت ألاوؽىت مً الىٝذي الخذ٘ٞ

ت ألاوؽىت مً الىٝذي الخذ٘ٞ  379 (751) الاظدثماٍس

لُت ألاوؽىت مً الىٝذي الخذ٘ٞ  (3,034) 1,490 الخمٍى

ا٥ ظّىدي في ِام  1,005بلٖ ـافي الخذ٘ٞ الىٝذي الىاجج مً ألاوؽىت الدؽُٕلُت  ملُىن  685م مٝاسهت بما ُٜمخه 2013ملُىن ٍس

ا٥ ظّىدي في ِام  زا م2012ٍس  .م2013املا٥ الّامل خال٥ ِامط ؤوس ، خعاب الزمم املذًىتٌّضي بلى اهخٙاك  املىحبالخٕحر ، َو

ٝاساث في  ؤدي الاظدثماس  ْ ُٜذ إلاوؽاء ِو ت بلى مؽاَس ذٍس ـافي جذ٘ٞ هٝذي ظالب مً ألاوؽىت الاظدثماٍس ا٥ 799بمبلٖ ٜو ملُىن ٍس

 ظّىدي.

ذٍس ـافي  لُت بمبلٖ ٜو ا٥ ظّىدي هخج   1,490الخذ٘ٞ الىٝذي املىحب مً ألاوؽىت الخمٍى الؽش٠ت بـذاس  ًِ مٍّمه فى ملُىن ٍس

ا املدلي مً الف٣ٟى إلاظالمُت املعخدٝت في 87وعبخه وظذادَا املب٢ش ملا حذًذة بظالمُت لف٣ٟى  ل  15% مً بـذاَس ببٍش

 .م2013معخدٝت خال٥ الّام بظالمُت وظذاد مشابداث ،  م2014

 هفلاث اإلاششوعاث والاظدثماساث  9.5.2

ْ البِئاث الع٢ىُت املخ٣املت ش مؽاَس ْ هٙٝاث مىاـلت جىٍى اث الفٗش ِلى املؽاَس ش مخىىاث  ؼملذ ؤولٍى واظدثماساث ؼشاء وجىٍى

ت  ْ والاظدثماساث خال٥ ِام  ةمذس ألاساض ي واظدثماساث ِٝاساث اظدثماٍس  م2013للذخل ُٜذ الدؽُٕل، خُث بلٕذ هٙٝاث املؽاَس

ا٥ ظّىدي 2,485ما ُٜمخه  ْ بّذد مً املخاوش. و ِلُه ٘ةن اخخُاحاث ، ملُىن ٍس ُذ هٙٝاث املؽاَس هٙٝاث وسبما جخإزش ُٜمت وجٜى

ت. ل الخاسجي مً مفادس مخىِى ا مً خال٥ الخذ٘ٝاث الىٝذًت مً الّملُاث والخمٍى حَر ْ الؽش٠ت والاظدثماساث ًم٢ً ج٘ى  مؽاَس

 ظياظت جوصيع ألاسباح 10

ًخم دْ٘ ؤسباح  ،بظدىادا بلى هخاثج ألاداء املالي للعىىاث العابٝت وما ًخم بٜشاٍس بىاظىت احخماِاث الجمُّت الّمىمُت للؽش٠ت

ىامل ؤخشي  ،خملت ألاظهم بىاًء ِلى دخل الؽش٠ت وولّها املالي وؤخىا٥ العٛى وألاولاُ الاٜخفادًت الّامتل ىحىد ٘شؿ ١ِو

خباساث الخىٍُمُت  ت، ومخىلباث بِادة الاظدثماس، والاخخُاواث الىٝذًت واملالُت، وبم٣اهاث الّمل، بلى ٔحر رل٤ مً الِا اظدثماٍس

 ألاخشي.
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ؤن جىصُ ؤسباح الؽش٠ت الفاُ٘ت ، ( في خا٥ جىصَْ ؤسباح هٝذًت ِلى املعاَمحن43للؽش٠ت في  مادجه ) ٍىق الىٍام ألاظاس يو 

ت بّذ خفم املفشو٘اث الّمىمُت والخ٣الُٚ ألاخشي ِلى الىحه ألاحي:  العىٍى

.
ً
ا  ججىب الض١اة املٙشولت ؼِش

ً اخخُاوي هٍامي.10ًجىب   %مً ألاسباح لخ٣ٍى

 .%( مً سؤط املا٥ املذُ٘ى5ال ًٝل ًِ )ن ِلى ؤًىصُ الباقي ِلى املعاَمحن 
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 خالٌ الخمغ ظىواث اإلااضيت  البرهامج الخمويلي للششهت 11

ت" 11.1  حائضة "اإلاؤظعت ألاحىبيت ألاولى الحاصلت على جصييف ائخماوي مً ووالت سام اإلااليًز

 

 

ش الّٝاسي ِلى حاثضة "املاظعت ألاحىبُت  خفلذ ؼش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى

و١الت الخفيُٚ  -الخاـلت ِلى جفيُٚ اثخماوي مً و١الت سام ألاولى 

ت.  ت" ورل٤ هٍحر معاَمتها املخمحزة في ظٛى املا٥ املالحًز الاثخماوي املالحًز

حن  -وج٢شم الجاثضة مفذسي الف٣ٟى ألاحاهب  خُث جمىذ  -ٔحر املالحًز

ش  لىخبت مخخاسة مً الؽش١اث واملاظعاث التي ١ان لها دوس ٠بحر في جىٍى

ت الشاثذة ِلى معخىي الّالم في مجا٥ الف٣ٟى الاظالمُت.  العٛى املالحًز

 

- 

  إظتراجيجيت الخمويل 11.2

ل للؽش٠ت، والتي بذؤث مىز الّام  تهذٗ  لخٍُّمًادي  الزي للؽش٠ت ألامثل الشؤظمالي اله٣ُل اجباُبلى م، 2007اظتراجُجُت الخمٍى

ل ـُٖالخىا٘ٞ بحن ِلى   جش٠ض خُثالّاثذ ِلى خٝٛى املعاَمحن،  ْ التي جخىلب زالر بلى خمغ و  الخمٍى دوسة الاظدثماس في املؽاَس

ل ذم اِخماد الؽش٠ت ِلى املفاٗس  .ظىىاث واظخدٝاٛ ظذاد الخمٍى ل ِو ْ مفادس الخمٍى  ِلى جىَى
ً
٠ما جش٠ض الاظتراجُجُت ؤًما

 جىبُٞ َزٍ الاظتراجُجُت هجاح وؤظىاٛ املا٥ املدلُت ٘ٝي، و١ان 
ً
الف٣ٟى الذولُت الؽش٠ت مً مً خال٥ ظلعلت بـذاساث حلُا

ّت إلاظالمُت  خال٥ العذ ظىىاث املالُت  ِبر وشح خمعت بـذاساث ـ٣ٟى دولُت وبـذاس ، ورل٤ واملدلُت املخىا٘ٝت مْ الؽَش

ّخبر الّام  .واخذ للف٣ٟى املدلُت ت و م ألا٠ثر 2013َو  خٍُى
ً
ُٞ، بر جم٢ىذ الؽش٠ت في َزا إلاواس وؽاوا مً وشح مً هللا  بخ٘ى

ً دولُحن حذًذًً، باإللا٘ت بلى  ل 87املب٢ش لـ عذاد البـذاٍس  م.2014% مً ـ٣ى٠ها املدلُت التي ًدحن ؤحل ظذادَا في ؤبٍش

ل بحمالي وبلٖ ا٥ ملُاس 11.2 إلاظالمُت الف٣ٟى مً الخمٍى ا٥ ملُاس 6.56 ظذاد جم ظّىدي، ٍس  بِىما م،2013 الّام نهاًتختى  منها ٍس

ا٥ ملُاس 4.6 والبالٖ منها املخبٝي ظذاد ؤحل ًدحن   .الٝادمت ظىىاث ألاسبْ خال٥ ظّىدي ٍس
ً
ْ في الظتراجُجُتها واجباِا  جم٢ىذ الخىَى

الث ِلى الخفى٥  مً جم٢ىذ خُث والذولُت، وإلاٜلُمُت املدلُت املفاٗس مْ هاجخت ِالٜاث بوؽاء مً الؽش٠ت  ومخىظىت ٜفحرة جمٍى

ل  املخجذدة إلاظالمُت املشابدتإلاحاسة و  ـُٖ خال٥ مً ألاحل ذ الّامت، ٔشاكألا لخمٍى  1.4 م2013 نهاًت فيالٝاثمت  املبالٖ بحمالي بلٖ ٜو

ا٥ ملُاس  .ظّىدي ٍس
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ل وعبت ٘ةن لزا ل الخمٍى ل بحمالي بلى( الف٣ٟى) ألاحل وٍى ل خعاباث بلٕذ خحن في ،%78 ًٝاسب ما بلٕذ م2013 بنهاًت الخمٍى  الخمٍى

ل اظتراجُجُتحعخمش  وظٗى ،%22 ألاحل ومخىظي ٜفحر   الخمٍى
ً
ادة ِلىبالتر٠حز  معخٝبال ْ ٍص لُت، املفادس جىَى  رل٤ في بما الخمٍى

ل ـُٖ ِلى الخفى٥  ْمشجبىت ب جمٍى الف٣ٟى إلاظالمُت  ؤظىاٛ اظخ٢ؽاٗ ِلى والّمل وألاٜلُمُت، املدلُت املفاٗس مْ املؽاَس

  الؽش٠ت جٝىم ٠ما .ألاخشي 
ً
ت الّٝاساث مً مدٍٙت ببىاء خالُا  للذخل مذسة ٠إـى٥  اظخٕاللها ًم٢ً والتي( الخإححر ِٝاساث) الاظدثماٍس

ل ـُٖ ِلى لخفى٥ ل ٠ممان  بلى لجىئها ٌعهل ظٗى ألاس١ان لذاس املخمحز السجل ؤن بلى باإللا٘تَزا  .املالُت املاظعاث مً جمٍى

ل ؤظىاٛ ذاساث وشخها ِبر والذولُت املدلُت الخمٍى  .إلاظالمُت الف٣ٟى مً إـل

 اإلاذًوهيت 11.3

ّت إلاظالمُت، وجخمثل في ـُٖ إلاحاسة واملشابدت،   مخىا٘ٝت مْ الؽَش
ً
 ودولُا

ً
ل التي خفلذ ِليها الؽش٠ت مدلُا بن حمُْ ـُٖ الخمٍى

 لعذاد الذًىن وللذًىن الٝاثمت بنهاًت الّام 
ً
ٙا ُما ًلي هىسد ـو  م.2013٘و

 م2013اللائم بنهاًت العام  الخمويلصيادة  11.3.1

ل بالالخٕحر  ـافي، حاء م2013 الّامبنهاًت   خمٍى
ً
ذٍس  اًجابُا ا٥ ملُاس 1.5بمبلٖ ٜو   الؽش٠ت ؤـذسث خُث ظّىدي، ٍس

ً
 في حذًذة ـ٣ى١ا

مبر ماًى ؼهشي  ا٥ ملُاس 1.1و ملُاس 1.7 بُٝمت م2013 وه٘ى  حّل مما منها، ل٣ل% 5.75 ظىىي  سبذ وبمّذ٥ الخىالي ِلى ظّىدي ٍس

ل ؤظىاٛ بلى الذخى٥  ِلى ٜذستها ما٠ذة الذولُت، ألاظىاٛ في املىخٍمحن الف٣ٟى مفذسي  ؤخذ الؽش٠ت  ما ِلى والخفى٥  الخمٍى

ل مً جدخاحه ا٥ ملُىن  650% )87 ظذاد مً الؽش٠ت وجم٢ىذ. مىخٙنبهامؾ سبذ  جمٍى املدلُت املعخدٝت  ـ٣ى٠ها مً( ظّىدي ٍس

ا٥ ملُىن  750 ُٜمتها والبالٕت م2014في ِام  خ مً ؤؼهش ؤسبّت ٜبل ظّىدي ٍس ا٥ ملُىن  726 بعذاد ٜامذ ٠ما اظخدٝاٜها، جاٍس  ٍس

 .املباؼشةاث املشابداظخدٝاٜاث  مً ظّىدي

 ؤلاظالميت اإلاباششة  اثحعهيالث اإلاشابد

 (بمالًين الشياالث الععودًت)

سصيذ بذاًت 

 اإلاذة

خالٌ  اإلاعذد

 م2013

 سصيذ نهاًت اإلاذة

 50 100 150 ظىىي هفٚ  ظذاد – 1املشابدت 

 - 68 68 بال٣امل ظذدث – 2املشابدت 

 29 57 86 ظىىي هفٚ  ظذاد – 3املشابدت 

 400 - 400 م2014سبْ ظىىي، الشبْ ألاو٥ ظذاد  – 4املشابدت 

 46 - 46 ظذاد بال٣امل – 1إلاحاسة 

 60 20 80 سبْ ظىىي  ظذاد – 5املشابدت 

 42 - 42 ظذاد بال٣امل – 2إلاحاسة 

 8 10 18 سبْ ظىىي ظذاد  – 6املشابدت 

 - 75 75 م2013بال٣امل في ظذدث  – 7املشابدت 

 661 378 1,039 سبْ ظىىي ظذاد  – 3إلاحاسة 

 94 19 - ظىىي هفٚ  ظذاد – 8املشابدت 

 10389 726 20003 ؤلاحمالي
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ى٥  بحمالي بلى الذًً ـافي وعبتاهخٙمذ  ُذ سجْٙاو  ،م2013في نهاًت الّام % 15 بلىم 2012% في نهاًت الّام 17.5مً  ألـا  الـش

ا٥ ملُاس 2.3 بلى الخخامي الىٝذي ا٥ ملُاس 0.5 مْ باملٝاسهت م2013نهاًت ِام  في ظّىدي ٍس  .م2012 الّام بنهاًت ظّىدي ٍس

 بمالًين الشياالث الععودًت جاسيخ الاظخدلاق

 الصىون اإلاشابدت الشصيذ اللائم

 100 657 757 م2014

 1,688 569 2,257 م2015

 1,125 163 1,288 م2016

 1,688 - 1,688 م2018ختى 

 4,600 1,389 5,989 ؤلاحمالي

 2013في  ؤلاظالميت الصىون وظذاد هظشة على إصذاساث 11.4

 العذاد اإلابىش إلصذاس  الصىون ؤلاظالميت الثالث  11.4.1

ا٥ ملُىن  650 ُٜمخه ما ؽشاءب م23/12/2013 املىا٘ٞ إلازىحن ًىمٜامذ الؽش٠ت في  ا مً%( 87 جمثل) ٍس  مً املدلي بـذاَس

ل 15 في املعخدٝت إلاظالمُت الف٣ٟى ذاس الثالث(  2014 ببٍش ا٥ ملُىن  750 ُٜمتها والبالٖ)إلـا ذاس ؤـى٥  ؼشاء جم. ٍس   إلـا
ً
ٝا  ٘و

، َزٍ وؼشوه ألخ٣ام ا٥ ملُىن  100 هي الف٣ٟى َزٍ مً الٝاثمت املخبُٝت املبالٖ ج٣ىن  وبزل٤. الٕاءَا جم زم ومً الف٣ٟى  ٍس

خ ظذادَا ٌعخدٞ ظّىدي ل 15 بخاٍس   .2014 ؤبٍش

إحى خ ٜبل الف٣ٟى لهزٍ الجضجي املب٢ش العذاد ٍو   الاظخدٝاٛ جاٍس
ً
 املىلىباث بداسة ِلى جش٠ض التي الؽش٠ت اظتراجُجُت مْ مخماؼُا

 .اظدباقي بؽ٣ل التزاماتها وحٕىُت ب٢ٙاءٍ

 صذاس الصىون ؤلاظالميت الخامغ إ 11.4.2

اؽش٠ت بدعّحر الم ٜامذ 2013ماًى  21في  ا٥  1.69)ملُىن دوالس 450بُٝمت إلاظالمُت، ف٣ٟى الخامغ مً ال بـذاَس ملُاس ٍس

دت ؤولى لمً بشهامجها للف٣ٟى الذولُت الزي جبلٖ ُٜمخه إلاحمالُت  ،ظّىدي( ملُىن  750بإحل اظخدٝاٛ خمغ ظىىاث، ٠ؽٍش

٣ي ً بر جم حٕىُت الا٠خخاب ب .دوالس ؤمٍش  مً املعدثمٍش
ً
 ٠بحرا

ً
ذاس بٜباال دت املفذسة، دىالي ؼهذ إلـا ؤسبّت ؤلّاٗ حجم الؽٍش

بمّذ٥ سبذ ظىىي ـذاس إلا خُث جم  ،ملّذ٥ الشبذظترؼادي إلا ؤٜل مً املّذ٥ هٝىت ؤظاط  37.5الف٤ بـ مّذ٥ الشبذ ِلى وجدذد 

ت والخاـت وعبت 5.75 ً، في خحن مثل 62%، وؼ٣لذ املفاٗس الخجاٍس ت  الفىادًٞ مذًشو % مً بحمالي املعدثمٍش زاوي ؤ٠بر مجمِى

.ً  مً املعدثمٍش

 وحذث َزٍ الف٣ٟى 
ً
 حٕشاُ٘ا

ً
 ٠بحر  بٜباال

ً
َم مً دو٥ مجلغ الخّاون الخلُجي، في خحن معدثمشيها % مً 76في املىىٝت، بر ؤن  ا

ً مً ؤوسوبا ودو٥ الّالم ألاخشي.  بُٝت املؽتًر
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  بـذاس الف٣ٟى الخامغجفيُٚ معدثمشي 

ْ الجٕشافي للمعدثمش  خعب هُى املعدثمش خعب املٜى

 

 

 

 
 

 

 إصذاس الصىون ؤلاظالميت العادط  11.4.3

مبر 25 في ا بدعّحر ؽش٠تال ٜامذ م2013 ه٘ى ٣ي دوالس ملُىن  300 بُٝمتإلاظالمُت  ف٣ٟىال  العادط مً بـذاَس ا٥  1.1)ؤمٍش ملُاس ٍس

بلٖ ظّىدي(   املدذر الذولُت للف٣ٟى بشهامجها لمً ظىىاث زالر اظخدٝاٜها ؤحل ٍو
ً
ذ ماخشا ٣ي، دوالس ملُاس 1.2 بلى حجمه لحًز  ؤمٍش

 .%5.75 ظىىي  سبذ وبمّذ٥ املفذس، املبلٖ بمّٙي الف٣ٟى َزٍ في الا٠خخاب حٕىُت وجمذ

دت ً ؼٍش مبر ـ٣ٟى في املعدثمٍش ت م2013 ه٘ى ت املفاٗس جمثل خُث حُذ، بؽ٣ل مخىِى  خحن في بحماليهم، مً% 70 والخاـت الخجاٍس

  ؤما%. 28 الفىادًٞ و ش ًمذ ًمثل
ً
 دو٥  مً َم مؽتريها مً% 66 ؤن خُث املىىٝت، في ٠بحر بةٜبا٥ الف٣ٟى َزٍ خٍُذ ٘ٝذ حٕشاُ٘ا

ً بُٝت بِىما الخلُجي، الخّاون  مجلغ  .ألاخشي  الّالم ودو٥  ؤوسوبا مً املؽتًر

 بـذاس الف٣ٟى العادطمعدثمشي جفيُٚ 

ْ الجٕشافي للمعدثمش  خعب هُى املعدثمش خعب املٜى

 

 
 

 

 
 

 

ؤوسوبا 

واململ٢ت 

 %22, املخدذة

الؽٛش 

 %76, ألاوظي

 %2, ؤخشي 

مذًشي 

,  الفىادًٞ

34% 

املفاٗس 

ت  الخجاٍس

,  والخاـت

62% 

 %4, ؤخشي 

ؤوسوبا 

واململ٢ت 

 %28, املخدذة

الؽٛش 

 %66, ألاوظي

 %8, ؤخشي 
مذًشي 

,  الفىادًٞ

28% 

املفاٗس 

ت  الخجاٍس

,  والخاـت

70% 

 %4, ؤخشي 
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 حعامالث ألاطشاف راث العالكت 12

 الؽشوه هٙغ الثاملّام َزٍ في الؽش٠ت وجدبْ الٜت،ِ راث ؤوشاٗ مْ مّامالث فى بالذخى٥  م2013 الّام خال٥ الؽش٠ت ٜامذ

 :الخّامالث لخل٤ ملخق ًلي ُ٘ماو  ،الٕحر مْ املخبّت وألاظغ

 الششهت الععودًت لخمويل اإلاعاهً "ظهل"   12.1

ما٥ الّادًت جذخل  ل العّىدًت مّامالث مْ الؽش٠تفي  الؽش٠تفي ظُاٛ ألِا  ؤن وهي وٗش رو ِالٜت، خُث ،"ظهل" املعا٠ً لخمٍى

ممْ الؽش٠ت مؽتر٠حن  مجلغ بداسة ؤِماء لذيها و % 15الؽش٠ت جمخل٤ بها خفت   ـالر َزلى٥ /وؤ الؽالػ، ِبذهللا ًىظٚ/ ؤ َو

ٛ /وؤ الهزلى٥، ل ِمالء مووبُّت َزٍ املّا .الؽالػ ِبذهللا ِبذاللىُٚ/وؤ الجاسهللا، مدمذ واس داس ألاس١ان ؼش٠ت الث هي جمٍى

 الخخُاس الّمالءلؽشاء معا٠ً، 
ً
ٝا ل ٘و خم الخمٍى م لم ٢ًً َىاٟ حّامالث مْ ؼش٠ت ظهل ول٢ً ١ان َىاٟ 2013خال٥ الّام ، و ٍو

ُذ ٜاثم  ذٍس معخدٞ لذاس ألاس١ان ـس ا٥ ظّىديؤلٚ  143مً حّامالث ظىىاث ظابٝت بمبلٖ ٜو  .ٍس

 تخضام العلاسيجطويش ششهت  12.2

ش ؼش٠ت  ش بداسة ؼش٠ت ٜامذ ، ٘يها% 51خُث جمخل٤ داس ألاس١ان خفت  ،وٗش رو ِالٜت، تخضام الّٝاٍسجىٍى  تخضام الّٝاٍسجىٍى

ُذ الىٝذ الضاثذ اظدثماس بىلب  ُذ البىذ ٠ما فى بذاًت ِام )لذيها ـس ذٍس م 2013ـس ا٥ ظّىدي(  198.1مبلٖ ٜو داس مْ ملُىن ٍس

حر الجدذ الّاثذ سخب ، ِلى ؤن ٣ًىن بشبذ سمضي  ألاس١ان ل سؤط املا٥ الّامل.  هااخخُاحاتىلب لخ٘ى جم  ،م2013خال٥ الّام لخمٍى

ذٍس    3.8بِادة ظذاد مبلٖ ٜو
ً
ت مٝذما ا٥ ظّىدي مً َزٍ املبالٖ املذِ٘ى ذٍس ، ٠ما ملُىن ٍس ا٥  1.96جم جدمُل مبلٖ ٜو ملُىن ٍس

ُذ البىذ املعخدٞ لوبزل٤ ؤـبذ  .ةالٙتر خال٥  ٠ّاثذ سبذظّىدي  ذٍس  م2013بنهاًت الّام ىٗش رو ِالٜت هزا الـس  196.2مبلٖ ٜو

ا٥ ظّىدي.  ملُىن ٍس

 الخير  بىً 12.3

ى بى٤ الخحر.  مْ مّامالثفي   م2013خال٥ ِام  الؽش٠تدخلذ  مجلغ ؤِماء  الؽش٠ت والبى٤ لذيؤن  وٗش رو ِالٜت خُث َو

م ،بداسة مؽتر٠حن  ِبذهللا ِبذاللىُٚ/وؤ ،ماحذ ِبذالشخمً الٝاظم/وؤ الهزلى٥، ـالر َزلى٥ /وؤ الؽالػ، ِبذهللا ًىظٚ/ ؤ َو

ّت جٝذًم الاظدؽاساث املالُت الّامت١اهذ ِباسة ًِ وبُّت املّامالث و  .الؽالػ ذاس والذِم إلاداسي  ،بالخىا٘ٞ مْ الؽَش إـل

ا٥ ظّىدي 6.7بلٕذ ُٜمت الخّامالث ، و لف٣ٟى الذولُتا ا٥ 5.4جم دْ٘  ،ملُىن ٍس ا٥ 1.3ومخبٝى  ظّىدي ملُىن ٍس  ملُىن ٍس

ُذ مخممىت في  ظّىدي  .الزمم الذاثىتـس

  وابيخاٌالخير  12.4

داس ألاس١ان خفت جمخل٤ و ِالٜت خُث روٗش وهي  ١ابِخا٥الخحر ؼش٠ت مباؼش مً خال٥ بى٤ الخحر مْ ٔحر وبؽ٣ل الؽش٠ت دخلذ 

داس ألاس١ان جٝذًم الاظدؽاساث املالُت الّامت، بخمثُل وجٝذًم املعدىذاث هُابت ًِ ١اهذ ِباسة ًِ ووبُّت الخّامالث  ٘يها.% 34

ّتالخىا٘ٞ مْ واظخّشاك  ،والهُئاث الٝاهىهُت ألاخشي جذاو٥، و لهُئت العٛى املالُت،  للف٣ٟى الذولُت إلاداسي والذِم  ،الؽَش

الٛ  ،املفذٍس ذاس الؽش٠ت الثالث مً الف٣ٟىالجضجي وإلٔا ا٥ جم دّ٘ها ٠إحّاب  1.4بلٕذ ُٜمت الخّامالث و  .املب٢ش إـل ملُىن ٍس

.ٚ  ومفاٍس
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 اإلاخاطش اإلاخعللت بؤعماٌ الششهت 13

ش َزا الذِم.ٔحر إلاظدثماساث الشؤظمالُت ال٢بحرة لخدُٝٞ ؤَذاٗ الىمى للؽش٠ت حعخلضم الذِم املعخمش ومً •   املا٠ذ مذي ج٘ى

 وؤي  ،اِخماد الؽش٠ت ِلى همى الخجاسة والاٜخفاد ال٢لي •
ً
ل ألاحل ًم٢ً ؤن ًىزش ظلبا  ِلى همى الؽش٠ت.  جباوا وٍى

خماد ِلى املٝاولحن الزًً ٜذ  • ْ وجإزش الشبدُت.الِا  منهم باالجٙاُٜاث ِلى وعب بهجاص املؽاَس
ً
 ًازش ِذم التزام ؤًا

ّت في ؤظّاس املىاد وؤظّاس الٝىي الّاملت • ادة ٔحر مخٜى ْ الؽش٠ت ٜذ جخإزش بإي ٍص ت إلاحمالُت ملؽاَس  .الخ٣الُٚ الخٝذًٍش
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 الخىظيم وؤلاداسة 14

 جىويً مجلغ ؤلاداسة 14.1

ت م2013 ِام ؤِماله إلاداسة مجلغ باؼش ٠مل زم ؤِماء، 10 مً جخإلٚ بّمٍى
ٌ
 11 بلى للؽش٠ت ألاظاس ي الىٍام خعب املدذد الّذد ؤ

 
ً
خ املىّٝذة للؽش٠ت الّاؼشة الّادًت الّامت الجمُّت ٜشاس بمىحب ِمىا ً مً املجلغ ًخ٣ىن . م29/06/2013 بخاٍس  جىُٙزًً ِمٍى

ٞ ورل٤. معخٝلحن ؤِماءظخت و  جىُٙزًحن ٔحر زالزت ؤِماءو   :الخالي البُان ٘و

 الفٙت اظم الّمى
جفيُٚ ؤِماء 

 املجلغ

ِذد 

إلاحخماِاث 

ا  التي خمَش

ت مجالغ بداساث ؼش١اث  ِمٍى

 معاَمت ؤخشي 

ل املعا٠ً 4 ٔحر جىُٙزي سثِغ املجلغ ًىظٚ بً ِبذهللا الؽالػ  الؽش٠ت العّىدًت لخمٍى

 بى٤ الخحر 

 العّىدًت -ؼش٠ت الخحر ١ابِخا٥

ِبذاللىُٚ بً ِبذهللا 

 الؽالػ

ل املعا٠ً 3 جىُٙزي الّمى املىخذب  الؽش٠ت العّىدًت لخمٍى

 بى٤ الخحر 

 العّىدًت -ؼش٠ت الخحر ١ابِخا٥

ل املعا٠ً 4 ٔحر جىُٙزي ِمى َزلى٥ بً ـالر الهزلى٥   الؽش٠ت العّىدًت لخمٍى

 بى٤ الخحر 

 العّىدًت -ؼش٠ت الخحر ١ابِخا٥

  4 ٔحر جىُٙزي ِمى خالذ بً ِبذهللا الؽالػ

ل املعا٠ً 4 معخٝل ِمى واٛس بً مدمذ الجاسهللا  الؽش٠ت العّىدًت لخمٍى

 

ض بً ِبذهللا الؽالػ   4 معخٝل ِمى ِبذالٍّض

  3 معخٝل ِمى ماحذ بً سومي الشومي

 ًيبْ اظمىذ ؼش٠ت 1 معخٝل ِمى ٘هذ بً ـالر العجالن

 بى٤ الخحر  4 معخٝل ِمى ماحذ بً ِبذالشخمً الٝاظم

ِثمان اخمذ بً مدمذ 

 الذَؾ

  1 معخٝل ِمى

د. ِبذالشخمً بً خمذ 

 الخش١ان

  2 مذًش ِام -جىُٙزي ِمى
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 سجل خضوس احخماعاث اإلاجلغ 14.2

ت سبْ دوسٍت بحخماِاث املجلغ ٌّٝذ  املجلغ ِٝذ. إلوّٝادٍ لشوسة املجلغ ًشي  واسثت خالت ١ل في و٠زل٤ ، سثِعه مً بذِىة ظىٍى

 :لاحي الخمىس  سجل خعب م2013 ِام خال٥ بحخماِاث ؤسبّت

إلاحخماُ ألاو٥  اظم الّمى

 م25/02/2013

 إلاحخماُ الثاوي

 م19/05/2013

إلاحخماُ الثالث 

 م29/06/2013

إلاحخماُ الشابْ 

 م19/11/2013

 خمش خمش خمش خمش ًىظٚ بً ِبذهللا الؽالػ

 - خمش خمش خمش ِبذاللىُٚ بً ِبذهللا الؽالػ

 خمش خمش خمش خمش َزلى٥ بً ـالر الهزلى٥ 

 خمش خمش خمش خمش خالذ بً ِبذهللا الؽالػ

 خمش خمش خمش خمش واٛس بً مدمذ الجاسهللا

ض بً ِبذهللا الؽالػ  خمش خمش خمش خمش ِبذالٍّض

 خمش خمش - خمش ماحذ بً سومي الشومي

 خمش - - - ٘هذ بً ـالر العجالن

 خمش خمش خمش خمش ماحذ بً ِبذالشخمً الٝاظم

 خمش - - - الذَؾ اخمذ بً مدمذ ِثمان

 خمش خمش - - د. ِبذالشخمً بً خمذ الخش١ان

ض الخعحن  - - خمش خمش ِبذالشخمً بً ِبذالٍّض

اث  :ملخٌى

 إهتهذ عضويتهم بئهتهاء دوسة اإلاجلغ العابلت:أعضاء 

م بً خمذ البابىحن (1  ألاظخار/ ِبذال٢ٍش

ض الخعحن ) ممثل املاظعت الّامت  (2  للخإمُىاث إلاحخماُِت (ألاظخار/ ِبذالشخمً بً ِبذالٍّض

 الجمعيت العامت لعضويت الذوسة الحاليت: اهخخبتهم حذد أعضاء 

 )  العجالن ـالر بً ٘هذ/ ألاظخار (1
ً
 ( إلاحخماُِت للخإمُىاث الّامت للماظعت ممثال

 الذَؾ ِثمان مدمذ بً ؤخمذ/ ألاظخار (2

 ِبذالشخمً بً خمذ الخش١ان . د (3

 لجان اإلاجلغ 14.3

 :ملذمت

 ِٝبو  .ولجىت املشاحّت -لجىت إلاظدثماس -لجىت الترؼُداث وامل٣ا٘أث -هي اللجىت الخىُٙزًتو  ،مً ؤسبّت لجان لجان املجلغجخ٣ىن 

خ اوّٝاد  ت حذًذة للمجلغواهخخاب  ،م29/06/2013الجمُّت الّامت الّادًت الّاؼشة للؽش٠ت بخاٍس خُث ٜشس املجلغ  ،ِمٍى

 ملا ًلي:املىخخب في ؤو٥ بحخماِاجه بِادة حؽ٢ُل اللجان وحع
ً
ٝا تها ٘و  مُت ِمٍى
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( اللجىت الخىفيزًت وجخىون مً: 14.3.1
 
 أوال

     ًىظٚ بً ِبذهللا الؽالػ -1
ً
 سثِعا

     واٛس بً مدمذ الجاسهللا -2
ً
 ِمىا

    ِبذاللىُٚ بً ِبذهللا الؽالػ -3
ً
 ِمىا

    د. ِبذالشخمً بً خمذ الخش١ان -4
ً
  ِمىا

 اللجىتواحخماعاث مهام 

ت مخابّت جىبُٞ  ُت بدبني ُٜم وسٍئ الاظتراجُجُت مً خال٥ إلاؼشاٗ ِلى بِذاد الخىي الدؽُٕلُت وجىُٙزَا، واملشاحّت والخـى

ل املخخلٙت الظدثماساث  وؤَذاٗ الؽش٠ت وظُاظاتها التي جدذد الىهج الّام للؽش٠ت في جىُٙز ؤِمالها، ومخابّت خىي الخمٍى

ْ مؽتر٠ت الؽش٠ت، وجٝذًم الىصر ُ٘ما ًخّلٞ باالظدثماساث  الشثِعت واملهمت في الؽش٠ت واملخمثلت بالذخى٥ في بهذماحاث و/ؤو مؽاَس

ل  ْ، والخإ٠ذ مً جىا٘ٞ جخفُق املىاسد لخىُٙز اظتراجُجُاث الؽش٠ت مثل اظتراجُجُت الخمٍى ل املؽاَس و/ؤو الخفى٥ ِلى جمٍى

ت، وولْ مّاًحر اخخُاس الشثِغ الخىُٙزي والُٝ اداث الّلُا في إلاداسة الخىُٙزًت وإلاؼشاٗ ِلى جىُٙزَا، واظتراجُجُت املىاسد البؽٍش

ت ومشاٜبت ومّالجت ؤي بهدشا٘اث، ومشاحّت  ومشاحّت وجُُٝم ؤداء إلاداسة الخىُٙزًت في جدُٝٞ ألاَذاٗ الاظتراجُجُت املىلِى

مها وحّذًلها برا جىلب ألامش خعب مّىُاث العٛى واملخىلباث  الخىي الاظتراجُجُت بؽ٣ل دوسي )سبْ ظىىي( بهذٗ جٍٝى

ش الذوسٍت املٝذمت مً إلاداسة الخىُٙزًت واملخّلٝت بالىلْ الخىا٘س ي للؽش٠ت والّىامل الخىٍُمُت  الذاخلُت ألاخشي، ومشاحّت الخٝاٍس

ُاث املخّلٝت بىلْ ظُاظاث وؤهٍمت  لت ألامذ، واِخماد الخـى املىاسد واملالُت والخٝىُت ألاخشي التي جازش ِلى اظتراجُجُت الؽش٠ت وٍى

ا ِلى ؤِما٥  ت مً ٜبل إلاداسة الخىُٙزًت وجُُٝم ؤزَش ُت وألاهماه الخىا٘عُت املىلِى ت ومشاحّت وجُُٝم الخىي العٜى البؽٍش

ٝذث اللجىت خال٥ ِام  .الؽش٠ت  .  م ِؽشة احخماِاث منها ؤسبّت بّذ الدؽ٢ُل الجذًذ2013ِو

( لجىت اإلاشاحعت وجخىون مً:   14.3.2
 
 زاهيا

   الجاسهللاواٛس بً مدمذ  -1
ً
 سثِعا

  ماحذ بً ِبذالشخمً الٝاظم -2
ً
 ِمىا

   َزلى٥ بً ـالر الهزلى٥  -3
ً
 ِمىا

    ماحذ بً سومي الشومي -4
ً
 ِمىا

 اللجىتواحخماعاث مهام 

فلهم وجدذًذ ؤحّابهم بّذ الخإ٠ذ مً بظخٝاللُتهم، ومخابّت ؤِما٥  ُت ملجلغ إلاداسة بخُّحن املداظبحن الٝاهىهُحن ٘و الخـى

املداظبحن الٝاهىهُحن واِخماد ؤي ِمل خاسج هىاٛ ؤِما٥ املشاحّت التي ٣ًلٙىن بها ؤزىاء ُٜامهم بإِما٥ املشاحّت، ودساظت 

خىت املشاحّت مْ املداظب ِلى وإلاواُل الٝاهىوي ِلى الٝىاثم املالُت ومخابّت ما جم بؽإنها، املالخٍاث الفادسة مً املداظب 

اث اللجىت ِليها ومىاٜؽت ١ل ألامىس التي جىذسج لمً مهام اللجىت في احخماِاث دوسٍت مىخٍمت مْ  الٝاهىوي وببذاء ملخٌى

ت  ُت  بؽإنها، ودساظت املداظب الٝاهىوي، ودساظت الٝىاثم املالُت ألاولُت والعىٍى ٜبل ِشلها ِلى مجلغ إلاداسة وببذاء الشؤي والخـى

ُت ملجلغ إلاداسة، والبذ   ومىا٠بت ما ٌعخجذ مً لىاثذ ومبادساث وببذاء الشؤي والخـى
ً
العُاظاث املداظبُت املخبّت ومشاحّتها دوسٍا

ت ؤِماله، وإلاؼشاٗ ِلى بداسة املشاحّت الذاخلُت في ؤي خال٘اث جيؽإ بحن بداسة الؽش٠ت واملداظب الٝاهىوي بخفىؿ هىاٛ و٠ُُٙ
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ما٥ واملهماث التي خذدَا لها مجلغ إلاداسة، ومشاحّت  في الؽش٠ت مً ؤحل الخدٝٞ مً مذي ّ٘الُتها وبظخٝاللُتها في جىُٙز ألِا

ت وحمُْ الخُٕحراث الشثِعُت لهزٍ الخىت، والخإ٠ذ مً مذي التزام بداسة  املشاحّت الذاخلُت باملّاًحر واِخماد خىي الخذُٜٞ العىٍى

اث مالذولُت لل ش املشاحّت الذاخلُت ومخابّت جىُٙز إلاحشاءاث الخصخُدُت للملخٌى ماسظت املهىُت للمشاحّت الذاخلُت، ودساظت جٝاٍس

ُاتها في ؼإهه، وجُُٝم ّ٘الُت بداسة  ش م٢خىب ًِ سؤيها وجـى ابت الذاخلُت وولْ جٍٝش مخاوش الؽش٠ت الىاسدة ٘يها، ودساظت هٍام الٜش

ذ ومّالجت َزٍ املخاوش، وإلاؼشاٗ ِلى ؤِما٥ بداسة املىابٝت وإلا لتزام والخدٝٞ مً مذي والخىىاث التي جخخزَا إلاداسة لـش

ّ٘الُتها، واملىا٘ٝت ِلى ظُاظاث املىابٝت ودلُل الالتزام، وجُُٝم ظُاظاث املىابٝت والالتزام بؽ٣ل مىخٍم ولمان ٠ٙاءة الخىُٙز 

ىاِذ العلٟى املنهي وألاهٍمت راث الفلتوإلاؼشاٗ  ذ ِٝذث اللجىت خال٥ ِام  .ِلى حهىد الؽش٠ت في الالتزام بالعُاظاث ٜو ٜو

 .م خمعت بحخماِاث منها ازىحن بّذ الدؽ٢ُل الجذًذ2013

( لجىت الترشيداث واإلايافآث وجخىون مً:   14.3.3
 
 زالثا

  ماحذ بً ِبذالشخمً الٝاظم -1
ً
 سثِعا

   الؽالػًىظٚ بً ِبذهللا  -2
ً
 ِمىا

   خالذ بً ِبذهللا الؽالػ -3
ً
 ِمىا

ض بً ِبذهللا الؽالػ -4    ِبذالٍّض
ً
 ِمىا

 اللجىتواحخماعاث مهام 

ت  ت لالخخُاحاث املىلىبت مً املهاساث املىاظبت لّمٍى ت مجلغ إلاداسة، واملشاحّت العىٍى ُت ملجلغ إلاداسة بالترؼُذ لّمٍى الخـى

ٚ للٝذساث وامل ُاث في ؼإن الخُٕحراث التي املجلغ وبِذاد ـو ت، ومشاحّت ٣َُل مجلغ إلاداسة والخـى الث املىلىبت للّمٍى َا

ذم وحىد حّاسك مفالر برا ١ان  ماء ِو ا، وجدذًذ حىاهب المّٚ والٝىة ُ٘ه، والخإ٠ذ الذوسي مً اظخٝاللُت ألِا ًجب بحشاَئ

ماث ت مجلغ بداسة ؼش٠ت ؤخشي، وولْ ظُاظت واضخت لخٍّى وم٣ا٘أث ؤِماء مجلغ إلاداسة و٠باس  الّمى ٌؽٕل ِمٍى

ٝذث اللجىت خال٥ ِام   ملّاًحر جشجبي باألداء، ِو
ً
ٝا  .بّذ الدؽ٢ُل الجذًذ 2م ؤسبّت احخماِاث منها 2013الخىُٙزًحن ٘و
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 اإلايافآث والخعويضاث اإلاذفوعت ألعضاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىفيزًين 15

ماث امل٣ا٘أث جىضر ٜاثمت ًلي ُ٘ما ت والخٍّى ماء املذِ٘ى  امل٣ا٘أث ؤِلى جلٝىا الزًً الخىُٙزًحن ٠باس مً وخمعت إلاداسة مجلغ أِل

ماث  .م2013 املالي الّام خال٥ الؽش٠ت مً والخٍّى

 البُان

ؤِماء 

املجلغ 

 الخىُٙزًحن

 املجلغ ؤِماء

/ الخىُٙزًحن ٔحر

 املعخٝلحن

 ؤِلى جلٝىا ممً الخىُٙزًحن ٠باس

ماث امل٣ا٘أث  ٘يهم بما) والخٍّى

 (املالي واملذًش الخىُٙزي الشثِغ

ماث  7,427,000 - - الشواجب والخٍّى

 2,314,250 - - البذالث

ت  - - - امل٣ا٘أث الذوسٍت والعىٍى

ت  - - - الخىي الخدٙحًز

ماث ؤي  بؽ٣ل جذْ٘ ؤخشي  ُِيُت مضاًا ؤو حٍّى

 ظىىي  ؤو ؼهشي 
- - - 
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الششهت والخغير أظهم في وأكشبائهم وصف ألي مصلحت حعود ألعضاء مجلغ ؤلاداسة وهباس الخىفيزًين  16

 م2013بها خالٌ العام 

 الفٙت الاظم

عذد ألاظهم 

في بذاًت 

 العام

وعبت اإلالىيت 

 في بذاًت العام

صافي الخغير في 

عذد ألاظهم 

 خالٌ العام

إحمالي 

ألاظهم في 

 نهاًت العام

إحمالي وعبت 

الخملً في نهاًت 

 العام

 صفت اإلالىيت

 ًىظٚ بً ِبذهللا الؽالػ
سثِغ مجلغ 

 إلاداسة

 مباؼشة 0.34%  3,673,366 (80,315,717) 7.78% 83,989,083

2,120,000 0.20% 0  2,120,000 0.20% 
ٔحر مباؼشة: خفت مً 

 مل٢ُت ؼش٠ت خاـت

 َزلى٥ بً ـالر الهزلى٥ 
ِمى مجلغ 

 إلاداسة

 مباؼشة 0.68% 7,388,482 (25,500,000) 3.05% 32,888,482

4,923,336 0.46% (4,923,336)                        -    0.00% 
ٔحر مباؼشة: خفت مً 

 مل٢ُت ؼش٠ت خاـت

 خالذ بً ِبذهللا الؽالػ
ِمى 

 مجلغ إلاداسة

 مباؼشة 9.11% 98,352,745  0 9.11% 98,352,745

957 0.0001% 0  957 0.00% 
مل٢ُت ؤٜاسب مً 

 الذسحت ألاولى

 ماحذ بً ِبذالشخمً الٝاظم
ِمى مجلغ 

 إلاداسة

 مباؼشة 0.26% 2,800,000  0 0.26% 2,800,000

44,310,022 4.10% (44,310,022) 0 0.00% 
ٔحر مباؼشة: خفت مً 

 مل٢ُت ؼش٠ت خاـت

639,154 0.06% 0  639,154 0.06% 
مل٢ُت ؤٜاسب مً 

 الذسحت ألاولى

 واٛس بً مدمذ الجاسهللا
ِمى مجلغ 

 إلاداسة

 مباؼشة 0.00% 3,000 (3,330,301) 0.31% 3,333,301

0 0.00% 34,320,000  34,320,000 3.18% 
ٔحر مباؼشة: خفت مً 

 مل٢ُت ؼش٠ت خاـت

ض بً ِبذهللا الؽالػ  ِبذالٍّض
ِمى مجلغ 

 إلاداسة

 مباؼشة 0.23% 2,445,000  2,440,000 0.0005% 5,000

0 0.00% 17,517,500  17,517,500 1.62% 
ٔحر مباؼشة: خفت مً 

 مل٢ُت ؼش٠ت خاـت

 ماحذ بً سومي الشومي
ِمى مجلغ 

 إلاداسة

 مباؼشة 0.65% 7,038,363  2,440,000 0.43% 4,598,363

0 0.00% 19,662,500  19,662,500 1.82% 
ٔحر مباؼشة: خفت مً 

 مل٢ُت ؼش٠ت خاـت

 ِبذاللىُٚ بً ِبذهللا الؽالػ 
ِمى مجلغ 

 إلاداسة
 مباؼشة 0.64% 6,923,000  2,440,000 0.42% 4,483,000

م بً خمذ البابىحن  ِبذال٢ٍش
ِمى مجلغ 

 إلاداسة
 مباؼشة 0.00% 2,000  0 0.00% 2,000

 مدمذ ِثمان الذَؾاخمذ 
ِمى مجلغ 

 إلاداسة
 مباؼشة 0.19% 2,005,104  0 0.19% 2,005,104

ض العجالن  ٘هذ ـالر ِبذالٍّض

 )شخفه( 

ِمى مجلغ 

 إلاداسة
 مباؼشة 0.00% 0  0 0.00% 0

ض العجالن   ٘هذ ـالر ِبذالٍّض

الّامت للخإمُىاث  املاظعت)ممثل 

 الاحخماُِت(

ِمى مجلغ 

 إلاداسة
43,780,457 4.05% 0  43,780,457 4.05% 

الّامت  املاظعتمل٢ُت 

 للخإمُىاث الاحخماُِت

 مباؼشة %0.00 10,000  0 %0.001 10,000ِمى مجلغ  ِبذالشخمً خمذ ـالر الخش١ان



   
 

51 

 

 إلاداسة

 ؤخمذ بً ـالر الذخُالن
مذًش املشاحّت 

 الذاخلُت
 مباؼشة 0.01% 80,000  20,000 0.006% 60,000

 - %23.03 248,761,628 (79,539,376) %30.40 328,301,004 - إلاحمالي

( وأكشبائهموصف ألي مصلحت حعود ألشخاص )عذا أعضاء مجلغ إداسة الششهت وهباس الخىفيزًين  17

 م.2013العام أهثر، وأي حغيير في جلً الحلوق خالٌ  % أو5أبلغوا الششهت بخملىهم 

 وعبت اإلالىيت عذد ألاظهم جاسيخ ؤلاخطاس الاظم
الخغير في 

 وعبت اإلالىيت

09/03/2013 ؼش٠ت ممل٢ت الخٝعُي للخجاسة             55,496,109  5.139%   

26/06/2013 ؼش٠ت ممل٢ت الخٝعُي للخجاسة             71,500,000  6.620% 1.482% 

 خوهمت الششهت 18

 بالثدت خى٠مت الؽش١اث الفادسة ًِ َُئت العٛى املالُت، اِخمذ مجلغ إلاداسة الثدت خى٠مت الؽش٠ت مؽخملت ِلى 
ً
اظترؼادا

ض الّالٜت مّهم خىت الؽش٠ت  ٙحن وحمُْ ؤصخاب املفالر وحٍّض اء بدٝٛى املعاَمحن والّمالء واملٌى التي ح٢ّغ الّضم ِلى ال٘ى

وسِاًت مفالخهم، وإلالتزام بمبادت الؽٙاُ٘ت وإلا٘فاح، وجُّٙل دوس مجلغ إلاداسة وإلاداسة الخىُٙزًت وجدذًذ معئىلُاتهم 

بهم بفٙت معخمشة، والخإ٠ذ مً وحىد آلُ ابت الذاخلُت وبداسة املخاوش، باإللا٘ت بلى الخىا٘ٞ مْ الثدت وجذٍس ض ٘اِلُت الٜش اث لخٍّض

ض الثٝا٘ت املاظعاجُت  خى٠مت الؽش١اث الفادسة ًِ َُئت العٛى املالُت وجبني ؤ٘مل املماسظاث في مجا٥ الخى٠مت بهذٗ حٍّض

ى٥ بلى ؤِلى  .وجىبُٞ ٜىاِذ إلاداسة العلُمت بالؽش٠ت وتهذٗ الؽش٠ت مً ١ل رل٤ بلى ٢ِغ سظالتها الٝاثمت ِلى الّمل بجهذ للـى

ّمل   ًدخزي به ٠ؽش٠ت ووىُت معاَمت، َو
ً
اث في مجا٥ الخى٠مت وجدُٝٞ سئٍتها الهاد٘ت بلى ؤن ج٣ىن الؽش٠ت همىرحا املعخٍى

 ُداث وامل٣ا٘أث ولجىت املشاحّت واللجىت الخىُٙزًت. مجلغ إلاداسة في ظبُل جدُٝٞ ؤَذا٘ه مً خال٥ لجان املجلغ وهي لجىت الترؼ

ججذس إلاؼاسة بلى ؤن الؽش٠ت ٜذ وبٝذ ١ا٘ت بىىد الثدت خى٠مت الؽش١اث الفادسة ًِ َُئت العٛى املالُت، ِذا البىذ )ب( مً 

ذ ِلى بىذ اخخُاس ؤِماء مجلغ  ٝت للخفٍى ذ الترا٠مي ٠ىٍش إلاداسة في الجمُّت املادة العادظت الخاـت بالّمل بىٍام الخفٍى

ذ الترا٠مي  لّذم هق الىٍام ألاظاس ي للؽش٠ت ِلى هٍام الخفٍى
ً
 . الّامت، خُث ؤن َزا الًضا٥ ُٜذ البدث هٍشا
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 حائضة "أفضل هظام خوهمت للششواث" في اإلاملىت مً ووسلذ فاًىيغ 18.1

 حاثضة "ؤ٘مل هٍام 
ً
ش الّٝاسي ماخشا خفذث ؼش٠ت داس ألاس١ان للخىٍى

م التي جمىدها 2013ث في اململ٢ت الّشبُت العّىدًت" للّام خى٠مت للؽش١ا

ت "ووسلذ ٘اًىيغ" املخخففت في ٜىاُ املا٥  املجلت الّاملُت املشمٜى

ابت   للجىدة الّالُت التي ًخمحز بها هٍام الٜش
ً
ما٥، ورل٤ جٝذًشا وألِا

الذاخلُت لذيها والؽٙاُ٘ت الّالُت التي جيخهجها في مخخلٚ املجاالث 

ظُاظت الا٘فاح ًِ املّلىماث، ولخجاوصَا املخىلباث  وخاـت في

الشظمُت لإلدساج ِلى املعخىي الذولي، وجىبُٝها ؤ٘مل ألاظالُب 

 واملماسظاث في الخّامل مْ ١ا٘ت ِمالئها ومعدثمشيها خى٥ الّالم.

 

 

 حائضة "أفضل هظام خوهمت للششواث" في الششق ألاوظط وشماٌ أفشيليا مً را ًوسبيان 18.2

 

 

ؼش٠ت داس ألاس١ان ِلى حاثضة "ؤ٘مل هٍام خى٠مت للؽش١اث في خفلذ 

ُٝا" للّام  م مً مجلت "را ًىسبُان" 2013الؽٛش ألاوظي وؼما٥ ؤٍ٘ش

 باالهجاصاث التي 
ً
ما٥. وجمثل الجاثضة بِترا٘ا املخخففت في ٜىاُ املا٥ وألِا

لى مّاًحر  خٝٝتها ؼش٠ت داس ألاس١ان في مجا٥ خى٠مت الؽش١اث وجبىيها أِل

 لخى٠مت والالتزام بخىبُٝهاا
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 اإلاشاحعت الذاخليت 19

 الظخٝاللُتها ٘انها جدبْ في اله٣ُل
ً
 الَمُتها وجدُٝٝا

ً
 حّخبر بداسة املشاحّت الذاخلُت مً ؤَم إلاداساث في ؼش٠ت داس ألاس١ان، وهٍشا

خم   ملّاًحر املشاحّت الذاخلُت الذولُت، ٍو
ً
ٝا الخىٍُمي مباؼشة بلى مجلغ إلاداسة، وجٝىم بداسة املشاحّت الذاخلُت باهجاص ؤِمالها ٘و

ُٚ هخبت مً املذٜٝحن املّخمذًً مً املّهذ الذولي للمشاحّت الذاخلُت. رل٤ م  ً خال٥ جٌى

ت مً ؤحل جدُٝٞ ُٜمت مما٘ت وجدعحن  ُت واظدؽاٍس جخمثل مهمت املشاحّت الذاخلُت في الؽش٠ت بخٝذًم خذماث معخٝلت ومىلِى

ٝت مىهجُت ومىمبىت لخُُٝم ِملُاث الؽش٠ت، خُث حعاِذ املشاحّت الذاخلُت الؽش٠ت ِلى بلٓى ؤَذا٘ها، ور ل٤ باِخماد وٍش

ابت الذاخلُت وخى٠مت الؽش٠ت ش .وجدعحن ّ٘الُت بداسة املخاوش والٜش ِملُاث املشاحّت الذاخلُت لإلداسة الّلُا ولجىت املشاحّت  وج٘ى

ذ املىاظب، وال جٝخفش َزٍ املّلىماث ِلى جُُٝم الىلْ ُت وراث الفلت بالّمل في الٜى الخالي للؽش٠ت، وبهما  املّلىماث املىلِى

وجدٝٞ بداسة  .جٝذم للمعاولحن وملجلغ إلاداسة املّلىماث الالصمت للُٝام بمعاولُاتهم واجخار الٝشاساث املالُت والخىُٙزًت الالصمت

املشاحّت الذاخلُت ؤَذا٘ها مً خال٥ معاِذة ميعىبي الؽش٠ت ِلى الُٝام بمعاولُاتهم ِلى ؤخعً وحه، ورل٤ بتزوٍذَم 

ُاث وإلاظدؽاسة واملّلىماث املخّلٝت بالخد ابت الّٙالت وجدعحن بحشاءاث وؽىت إبلُل والخُُٝم والخـى ض الٜش املشاحّت، مْ حٍّض

 الّمل بخ٣الُٚ مّٝىلت.

ذ ٜذمذ املشاحّت الذاخلُت خال٥ ِام  ُاث ُ٘ما ًخّلٞ بخدعحن بحشاءاث ِملُاث 2013ٜو م الّذًذ مً الاٜتراخاث والخـى

ْ املخخلٙت، باإللا٘ت بلى جٝذًم  الؽش٠ت وظُاظاتها، ابت الذاخلُت والخد٢م في ج٣الُٚ املؽاَس ادة ّ٘الُت و٠ٙاءة هٍام الٜش ورل٤ لٍض

 .الذِم واملعاهذة بلى إلاداساث ألاخشي ملعاِذتها في جدُٝٞ ؤَذا٘ها

 هظام الشكابت الذاخليت بالششهت  20

ابت هٍام ٙحن، إلاداسة جىٙزٍ مخ٣امل بحشاء ًِ ِباسة ألاس١ان داس ؼش٠ت في الذاخلُت  الٜش عتهذٗ واملٌى  املخاوش، مّالجت الىٍام َزا َو

اِلُت و٠ٙاءة ت، واللىاثذ بالٝىاهحن والالتزام املالُت، الٝىاثم ودٜت صخت وجإ٠ُذ الؽش٠ت، ِملُاث ١ا٘ت ٘و  خماًت ًممً وبالخالي العاٍس

 .الاظخخذام ظىء ؤو المُاُ ؤو الخلٚ مً ؤـى٥ الؽش٠ت

 هظام الشكابت الذاخليت :عىاصش  20.1

 البيئت الشكابيت في الششهت

بحن  ٙىك العلىاث ٍو ابُت في الؽش٠ت  خُث ؤهه ًدذداملعاولُاث ٍو ًمثل اله٣ُل الخىٍُمي املشحْ ألاظاس ي لخدذًذ البِئت الٜش

٣ُلها الاظدثماسي.   الّالٜاث اله٣ُلُت بىلىح ال لبغ ُ٘ه، ٠ما ؤهه ًجعذ بظتراجُجُت الؽش٠ت َو

 معلوماث مخطوسةهظم 

ش  ابت داخلُت ّ٘الت ج٘ى ت مً ألاهٍمت املخىىسة التي حّخمذ ِلى املّاًحر الذولُت وحعاَم بٙاِلُت في ٜس حّخمذ داس ألاس١ان ِلى مجمِى

 مّلىماث دُٜٝت وؼٙا٘ت.  
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 إحشاءاث الشكابت الذاخليت

ت واملداظبُت وهٍام الخد٢ ابت إلاداٍس ابت الذاخلُت حؽمل الٜش ت . م الذاخلي لؽش٠ت داس ألاس١انبحشاءاث الٜش خمثل َزا في مجمِى ٍو

ت .  العُاظاث و إلاحشاءاث املّخمذة في الؽش٠ت مْ الالتزام بالٝىاهحن واللىاثذ العاٍس

 هخائج اإلاشاحعت العىويت لفاعليت إحشاءاث الشكابت الذاخليت بالششهت 20.2

ُاتها ، ٜامذ لجىت املشاحّت املىبثٝت ًِ مجلغ إلاداسة م2013خال٥ ِام  ذمذ جـى ش املشاحّت الذاخلُت الذوسٍت ٜو بذساظت جٝاٍس

ذ ،ملجلغ إلاداسة ابت ؤداء بمشاحّت إلاداسة مجلغ ٜام ٜو  اللىاثذ مْ وجىا٘ٝها والدؽُٕلُت املالُت املخّلٝت باإلحشاءاث الذاخلُت الٜش

شي  املخاوش بداسة وهٍم ابت بىٍام ولم جٍهش ِملُاث املشاحّت ؤي لّٚ حَى  .الذاخلُت بالؽش٠تالٜش

 عالكاث اإلاعدثمشيً 21

ت اظتراجُجُت للؽش٠ت، وداثما ما ً واملجخمْ املالي ؤولٍى َىاٟ خىاس مىخٍم بحن  ٣ًىن  ٌّذ الاجفا٥ املعخمش مْ املعاَمحن واملعدثمٍش

ً املدلُحن والذولُحنمعاولي   يالتخال٥ الّام اجخزث الؽش٠ت الّذًذ مً إلاحشاءاث و  .الؽش٠ت الخىُٙزًً واملعاَمحن واملعدثمٍش

 لٝىاِذ َُئت العٛى املالُت، ورل٤ ِبر 
ً
جممً الخٙاً ِلى خٝٛى خملت ألاظهم في الخفى٥ ِلى املّلىماث باإل٘فاح املعخمش جبّا

ُاث مجلغ إلاداسة وؤجو  ،الٝىىاث املخففت ت وجـى الن ًِ الىخاثج املالُت الٙفلُت والعىٍى ت جخق خممً إلِا ٍش ي جىىساث حَى

 ؤِما٥ الؽش٠ت.

ً واملدللحن واملجخمْ املالي بفٙت ِامت، ووؽش املّلىماث الصخُدت املخّلٝت بالؽش٠ت  وبهذٗ جدعحن جُّٙل الاجفا٥ باملعدثمٍش

لُحن مً وجىىس ؤِمالها، جىٍم الؽش٠ت ظلعت مً الاحخماِاث الذوسٍت مْ معدثمشيها مً خاملى ألاظهم ؤو الف٣ٟى واملدللحن املا

 مً بداسة الؽش٠ت بإَمُت إلا٘فاح الذُٜٞ 
ً
بُىث الخبرة املالُت املدلُت والّاملُت الزًً ًٝىمىن بالخٕىُت الخدلُلُت للؽش٠ت، بًماها

 واملىخٍم الزي مً ؼإهه ؤن ًى٢ّغ ِلى الٙهم والخُُٝم الّاد٥ للؽش٠ت.

حر ا ً للشد ِلى ٠ما جٝذم بداسة الؽش٠ت الذِم املعخمش للمعاَم مً خال٥ ج٘ى لت في ٜعم ِالٜاث املعدثمٍش ل٣ىادس املَا

ذ ؤو الٙا٠غ ؤو  الاظخٙعاساث ُ٘ما ًخّلٞ بخىىس ؤِما٥ الؽش٠ت وخعاباث وسجالث املعاَمحن مً خال٥ الهاجٚ املجاوي ؤو البًر

ذ إلال٢ترووي ّها ٠ما وىسث الؽش٠ت ـٙدت جٙاِلُت جم٢ً املعدثمش واملدلل واملعاَم مً ولب املّلىما .البًر ث مً خال٥ مٜى

 إلال٢ترووي. 

ودسحذ الؽش٠ت ِلى جىحُه الذِىة ل٣ا٘ت املعاَمحن لخمىس احخماِاث الجمُّاث الّامت واملعاَمت في اجخار الٝشاساث، ورل٤ مً 

ْ إلال٢ترووى للؽش٠ت، و  ْ إلال٢ترووي للعٛى املالُت العّىدًت )جذاو٥(، واملٜى الن التي حؽمل املٜى الصخٚ خال٥ ١ا٘ت ٜىىاث إلِا

ىاث  لت ومذسبت لممان ٠ٙاءة وؼٙاُ٘ت حسجُل وبخفاء ألـا الُىمُت، وحسخحر بم٣اهاث ألاهٍمت لالُت التي حؽٗش ِليها ١ىادس مَا

ذ ِلى بىىد الجمُّت الّامت الّادًت الّاؼشة  ذ ؼاٟس املعاَمىن في الخفٍى شص الىخاثج في وحىد الجهاث الخ٣ىمُت املىٍمت، ٜو ٘و

 م.2013ى ًىهُ 29املىّٝذة في 
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ً لّشك   مً خشؿ ؼش٠ت داس ألاس١ان ِلى جىظّت ٜاِذة معدثمشيها، ؼاس٠ذ الؽش٠ت بإ٠ثر مً ّ٘الُت دولُت للمعدثمٍش
ً
واهىالٜا

ت ّها الخالُت وخىىها الاظدثماٍس ذ ِبر جىاحذ الؽش٠ت في َزٍ الّٙالُاث ًِ زٝل ومخاهت مش٠ض الؽش٠ت  .ٜفق هجاخها ومؽاَس ٜو

ت باململ٢ت بؽ٣ل ِام ىًدٍملخّذدة التي املالي، واًماح الٙشؿ ا  .بها الٝىاُ الّٝاسي العّىدي والبِئت الاظدثماٍس

 م2013خالٌ عام  معدثمشيها كاعذة مع ألاسوان داس ملابالث ًبين جوضيحي سظم

 

 اإلاواسد البششيت 22

 سأط اإلااٌ البششي 

 بّملُت حزب واظخٝىاب واملداٍ٘ت ِلى
ً
 ٠بحرا

ً
ت للّمل لذيها ختى حعخّحن  جىلي بداسة الؽش٠ت اَخماما الخبراث وال٢ٙاءاث البؽٍش

ش  .بهم في مىاحهت الخدذًاث لاهُت واملعخٝبلُت  باالظدثماس في الّىفش البؽشي مً خال٥ بىاء الٝذساث وجىٍى
ً
٠ما تهخم  إلاداسة ٠ثحرا

ت ٚ.2013وبلٖ ِذد الٝىي الّاملت في الؽش٠ت ختى نهاًت ؼهش دٌعمبر للّام  .املهاساث البؽٍش  م زالزماثت وازىان وزالزىن مٌى

 داسي ؤلا خىظيم ال

ش ٣َُلها 2013خال٥ ِام  ذ الؽش٠ت في جىمُت وجىٍى ت ومْ جىلّاتها  إلاداسي م، ؼِش بما ًخىا٘ٞ مْ ؤ٘مل املماسظاث إلاداٍس

ا وجىوُذ مش٠َض  ِلى همَى
ً
ْ ؤن ًى٢ّغ بًجابُا ادي في املىىٝت، خُث وجىظّاتها الاظتراجُجُت الخالُت واملعخٝبلُت، مما ًخٜى ا الٍش

اثٚ الخالُت وجبُّتها للشثِغ الخىُٙزي:   جم بلا٘ت الٌى

 ُٙت سثِغ بداسة إلاوؽاءاث  . ٌو

 ت وجدبّه ُٙت سثِغ إلاداسة الخجاٍس ش، : ٌو ٞ وبداسةبداسة الخىٍى  .املبُّاث، وبداسة الدعٍى

 ُٙت ى٥  بداسة سثِغ ٌو  . ألـا

6 

190 

48 

 ؤ٘شاد

 ـىادًٞ اظدثماس

 ؼش١اث وظاوت -حٕىُت جدلُلُت 



   
 

56 

 

 ُٙت ت إلاداسة سثِغ ٌو ت املىاسد بداسة: وجدبّه إلاداٍس ت، والؽاون البؽٍش  الجىدة، جى٠ُذ وبداسة ‘املّلىماث جٝىُت وبداسة إلاداٍس

 .الٝاهىهُت وإلاداسة

 ُٙت سثِغ بداسة ألاساض ي  ٌو

 العليا: ؤلاداسة هبزة عً فيما ًلي و 

 اإلاذًش العام –د. عبذالشخمً بً خمذ الحشوان 

٣ا ًدمل الذ٠خىس ِبذالشخمً دسحت الذ٠خىساٍ في الهىذظه ت مً حامّت مدصجً آن ؤسبش بإمٍش ىام العابٝت  .املّماٍس ذ ِمل في ألِا ٜو

ّخبر الذ٠خىس ِبذالشخمً مً ال٢ٙاءاث املمحزة ت وؤ١ادًمُت في الٝىاِحن الّام والخاؿ، َو  .في ِذة مىاـب بداٍس

ٌ داسة إسئيغ  –ألً دًفيذ ماظترجون   ألاصو

ت ٠مذًش ًدمل العُذ ؤلً دسحت املاحعخحر في بداسة  ىام العابٝت في ِذة مىاـب بداٍس ذ ِمل في ألِا ما٥ مً حامّت لىذن، ٜو الِا

ذ خفل  مؽشوُ بجامّت املل٤ ِبذهللا للّلىم والخ٢ىىلىحُا، ومذًش ِٝاس الخشم الجامعي والخذماث بجامّت ظُذوي بإظترالُا، ٜو

ى٥  له في بداسة ألـا  .العُذ ؤلً ِلى خبرة وٍى

 وشاءاثداسة ؤلاإسئيغ  –مدمذ علي هاشم 

ىام  ذ ِمل في ألِا يذ مً اململ٢ت املخدذة، ٜو ًدمل العُذ مدمذ دسحت الب٣الىسٍىط في إلاوؽاءاث مً حامّت هىجِىٕهام جٍش

ْ في ؼش٠ت ؤمىاج   إلداسة املؽاَس
ً
ْ في ؼش٠ت الخمشي، ومذًشا  للمؽاَس

ً
العابٝت في ِذة ؼش١اث في مجا٥ إلاوؽاءاث، خُث ِمل مذًشا

ت  .الّٝاٍس

 سئيغ ؤلاداسة اإلااليت  –جويفوال غ يوهاهًً ماً

ًدمل العُذ ما٤ً دسحت املاحعخحر في الاٜخفاد واملداظبت، وجىلى ِذة مىاـب في ؼش١اث ظابٝت، ٠شثِغ إلاداسة املالُت بؽش٠ت 

ت ظ٣اوع٣ا ملذة ظبْ ظىىا ،الّشاب للمٝاوالث ُٙت الشثِغ املالي ملجمِى مل بٌى ت الشاحخي، ِو خمخْ  .ثبخذي ؼش١اث مجمِى ٍو

لت في مجا٥ إلاداسة املالُت  .العُذ ما٤ً بخبرة وٍى

 سئيغ ؤلاداسة الخجاسيت -أصيذسو ماسيا بيياس

تـ خُث  ما٥ الخجاٍس ذسو دسحت الب٣الىسٍىط في الٝاهىن مً حامّت ال بالجا في ألاسحىخحن، ولذًه خبٍر واظّت في ألِا ًدمل العُذ ؤٍص

ش في ؼش٠ت   للخىٍى
ً
 مذًشا

ً
ت لالظدثماس الّٝاسي ملذة ؤسبّت ظىىاثِمل ظابٝا    .دًاس الٝىٍش
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 جوهيذ الجودة 23

ّنى بداسة جى٠ُذ الجىدة بدبني وجشظُخ مباديء بداسة الجىدة الؽاملت، والتي تهذٗ بلى ألاسجٝاء بمعخىي حىدة املىخج والخذماث 
ُ
ح

ش هٍام إلد .وؤسلاء الّمالء اسة الجىدة ٌؽخمل ِلى ظُاظاث وبحشاءاث مىٍمت وجشج٢ض وؽاواث إلاداسة ِلى بوؽاء وجُّٙل وجىٍى

 ISO9001:2008للّمل، ومخابّت جىبُٝها ومشاٜبتها بالىظاثل الّٙالت في بواس املخىلباث املدذدة في هٍام بداسة الجىدة الّالمي 

ا مً ألاهٍمت الخذًثت إلداسة الجىدة وجدعحن معخىي ألاداء حَر  .ٔو

 م، عملذ اداسة جوهيذ الجودة على 2013خالٌ العام 

  ذ مً الّملُاث في ؤوؽىت مخخلٙت ؼملذ الخىسٍذ، والدؽُِذ والبىاء، وبداسة ش الّذًذ مً إلاحشاءاث لخٕىُت املٍض جإظِغ وجىٍى

 .ألامالٟ، باإللا٘ت بلى ألاوؽىت املعاهذة ألاخشي 

 خلي للجىدة لجمُْ بحشاءاث هٍام بداسة الجىدةجخىُي وبجمام دوسجحن ١املخحن لبرهامج الخذُٜٞ الذا. 

  ُت بالجىدة وجدعحن لاداء ؼملذ ظُاظت الجىدة، لاًضو ب في مجاالث الخِى وخشاثي  9001جٝذًم الّذًذ مً دوساث الخذٍس

 .الّملُاث

 جم املداٍ٘ت ِلى ؼهادة الـ ISO9001 وججاوص الخذُٜٞ الخاسجي بىجاح مشجحن خال٥ الّام. 

  ل اظتراجُجُت ؼاملت  لىٍام بداسة الجىدة الخالي لُخماش ى مْ مخىلباث اله٣ُل الخىٍُمي الجذًذ للؽش٠تالبذء في خىت  .جدٍى

 خذماث البيئت واإلاجخمع 24

اء بالتزاماتها ٠ميؽإة ووىُت باملعاَمت في الخىمُت املعخذامت للمجخمّاث املدلُت وخماًت البِئت،  جذٟس ؼش٠ت داس ألاس١ان ؤَمُت ال٘ى

خباس الُٝم إلاحخماُِت العاثذة، وجشاعي ١ا٘ت الّىامل  ش مجخمّاث ِمشاهُت مخ٣املت ومعخذامت، جإخز في الِا بر جٝىم الؽش٠ت بخىٍى

مثل جدعحن معخىي خُاة املجخمْ إلاحخماُِت وإلا ٜخفادًت والصخُت وألامىُت والبُئُت والثٝاُ٘ت باململ٢ت الّشبُت العّىدًت. ٍو

ش الؽامل واملخ٣امل للبِئاث الع٢ىُت مً خُث الخذماث الّامت   للؽش٠ت، ولزل٤ وبٝذ الؽش٠ت ٘لعٙت الخىٍى
ً
 هبُال

ً
والبِئت َذ٘ا

يهُت والخج ت، والتزام مبذؤ اظخذامت البِئت الصخُت مً خال٥ ج٢ثُٚ ِملُاث الدصجحر واملعىداث والخذماث الاحخماُِت والت٘ر اٍس

الخمشاء، وصٍادة معاخاث ممشاث املؽاة ِلى خعاب الؽىاُس لخٝلُل وعبت الخلىر، بلا٘ت بلى بوؽاء املُادًً الّامت للمعاِذة 

زا في بواس معاولُت الؽش٠ت في ا يهُت، َو  لخٙاً ِلى امل٢دعباث والُٝم البُئُت. ِلى مماسظت ألاوؽىت الت٘ر

 مً معاولُتها الاحخماُِت 
ً
ت حعهم في إلاسجٝاء باملجخمْ، وؤَمها مؽشوُ حوبهىالٜا ْ ِٝاٍس ّمل ؼش٠ت داس ألاس١ان ِلى جىُٙز مؽاَس

ش مىىٝت ٜ شمىىٝت ٜفش خضام في وظي مذًىت حذة، ورل٤ مً خال٥ الّمل والؽشا٠ت مْ الجهاث الخ٣ىمُت لخىٍى فش خضام جىٍى

مت لإلوعان،  ش خُاة ٠ٍش الخت ج٘ى حر بِئت ِمشاهُت مخ٣املت راث بِئت صخُت وآمىت ـو واملىاوٞ الّؽىاثُت املدُىت به، بهذٗ ج٘ى

حر لاٗ الٙشؿ  ت، باإللا٘ت بلى ج٘ى  للٙشؿ الاظدثماٍس
ً
 واظّا

ً
ش مجاال ٘ى ْ الُٝمت الّمشاهُت للمىىٝت ٍو ٠ما ٌعهم املؽشوُ في ٘س

ُُٙت.   مخذاو الٌى
ً
ٞ ٘لعىحن في مذًىت حذة الزي ًمثل إلامخذاد الجذًذ ادا ، ٜامذ الؽش٠ت بدىُٙز وٍش

ً
ملعاولُتها الاحخماُِت ؤًما

ٞ الخشمحن بمذًىت حذة ورل٤ بّشك  ٞ ٘لعىحن ؼٛش وٍش  ووى٥  52لىٍش
ً
٠ُلىمتراث وسبىه بمىىٝت مؽشوُ ؼمغ  4مترا

ا٥. 30الّشوط وبخ٣لٙت بلٕذ   ملُىن ٍس
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س١ان معاولُتها ججاٍ املجخمْ والخٙاِل مْ ٜماًاٍ املشجبىت بالٝىاُ الّٝاسي، وجٝذم دِمها لٝماًا الٝىاُ وحعي ؼش٠ت داس ألا 

الّٝاسي وإلاظ٣ان ِبر الخفذي لها بالخدلُل والدصخُق ووشح الخلى٥ املبخ٢شة ملّالجتها، ومً ؤبشصَا معاَمت الؽش٠ت في وسػ 

ّاث الخىٍُمُت ألهٍمت ظ٣انإلا ٢ت التي هٍمتها وصاسة الّمل الخاـت بذساظت الخلى٥ إلاظ٣اهُت باململ ، وببذاء الشؤي بمعىدة الدؽَش

ً الّٝاسي الفادسة ًِ ماظعت الىٝذ الّشبي العّىدي، باإللا٘ت بلى املؽاس٠ت في املّاسك واملاجمشاث املخخففت في بواس  الَش

مْ املخخففحن في الٝىاُ الّٝاسي والٝىاِاث راث دِمها للّٙالُاث والاوؽىت املدٙضة لليؽاه الّٝاسي والخىاـل املباؼش 

ش الٝىاُ الّٝاسي في الفلت لخباد٥ املّاٗس والخبراث التي حعهم  بلى الخىاـل املباؼش مْ الؽشاثذ املخخلٙت لا٘ت باملىىٝت، بجىٍى

ذ م شك مىخجاث الؽش٠ت ؤمامهم ِبر وشح املٍض باتهم ِو مالء الؽش٠ت والخّٗش ِلى ٔس ً الخلى٥ واملىخجاث أل٘شاد املجخمْ ِو

، وجلبُت اخخُاحاث ؤ٘شاد املجخمْ. ت ال٢ُٙلت باالظخجابت ملخىلباث العٛى  الّٝاٍس

ُٙي  حر لامان الٌى ش ٜذساتهم وبم٣اهُاتهم، وج٘ى ٙيها، مً خال٥ الّمل ِلى جىٍى املعاولُت إلاحخماُِت لذاس ألاس١ان ؼملذ مٌى

م ولّاثالتهم، م اًت، و٠ٙلذ لهم  الِّؾ ال٢ٍش ض مً حىدة ألاداءوالِش ادة إلاهخاحُت وحٍّض ش بِئت ِمل ـالخت حعهم في ٍص  .ا ً٘ى

 م2013مشاسواث وسعاًاث داس ألاسوان في العام  25

 معشض الشياض للعلاساث وؤلاظيان والخطويش العمشاوي العادط عشش

ش الّمشاوي العادط ِؽش الزي  اك للّٝاساث والاظ٣ان والخىٍى اك، ؼاس٠ذ داس ألاس١ان في مّشك الٍش ؤُٜم في مذًىت الٍش

ش الّٝاسي الخمشي الؽامل، وما خٝٝخه مً اهجاصاث في مخخلٚ  ت الشاثذة في ٜىاُ الخىٍى ّها الّٝاٍس واظخّشلذ مً خالله مؽاَس

، وإلاظ٣اهُت بؽ٣ل خاؿ، ٠م
ً
ت ِمىما ش العٛى الّٝاٍس ْ التي جمىلْ بدىُٙزَا، باإللا٘ت بلى ببشاص خبراتها وججاسبها في جىٍى ا املؽاَس

ض ٜىىاث الخىاـل مْ املجخمْ املدلي بمخخلٚ م٣ىهاجه، واظدثماس الٙشؿ املالثمت للخٍّشٚ بةهجاصاتها  جدشؿ داس ألاس١ان ِلى حٍّض

ّها املمحزة.  ومؽاَس

ئاث وجمىلْ داس ألاس١ان بمعاولُتها الىوىُت باملعاَمت في جىحهاث الذولت إلاظ٣اهُت مً خال٥ جدُٝٞ ؤَذا٘ها الشامُت بلى بوؽاء بِ

 مْ جضاًذ الىلب ِلى املعا٠ً، 
ً
ا ش الؽامل واملاظعاحي لألخُاء الع٢ىُت، خفـى ٞ ٘لعٙتها في الخىٍى ظ٢ىُت مخ٣املت الخذماث ٘و

 عبٛى الزي ٌؽهذٍ الٝىاُ إلاظ٣اوي في اململ٢ت.املوفي ٌل الذِم الخ٣ىمي ٔحر 

 إكشاساث مجلغ ؤلاداسة  26

 ِلى ما وسد
ً
  :ما ًليبثالثت وألاسبّىن مً ٜىاِذ الدسجُل وإلادساج، ًٝش مجلغ إلاداٍس مً املادٍ ال 23الٙٝشة  في بىاءا

ِذ الخعاباث سجالث ؤن .1
ُ
 .الصخُذ بالؽ٣ل ثؤ

ابت هٍام ؤن .2 ِذ  الذاخلُت الٜش
ُ
 .بٙاِلُتهٙز و  ظلُمت ؤظغ ِلىؤ

 .اوؽاوه مىاـلت ِلىالؽش٠ت  ٜذسة في ًز٠ش ؼ٤ ؤي ًىحذ ال ؤهه .3
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 البيان
2013 

 بالشياٌ الععودي
 العبب الوصف

الخؤميىاث 

 ؤلاحخماعيت

       1,592,995 

 

ٝااملعخدٞ  ىاِذ ألخ٣ام ٘و  للخإمُىاث الّامت املاظعت ٜو

 بال٣امل ظذادَا وجم باململ٢ت الاحخماُِت
 مخىلب هٍامي

 سظوم خىوميت

                   

696,180 

 

ت واؼتراٟ البىاء سخق سظىم ت الٕ٘ش  جإؼحراث وسظىم الخجاٍس

ا بٜاماث وججذًذ اظخٝذام حَر  بال٣امل العذاد وجم ٔو
 مخىلب هٍامي

 صواة
ٝا املعخدٞ 61,352,511 ىاِذ ألخ٣ام ٘و مت ٜو  وحّلُماث الض١اة ٍ٘ش

 اململ٢ت في  والذخل الض١اة مفلخت
 مخىلب هٍامي

   63,641,686 ؤلاحمالى

اث الىٍامُت املعخدٝت املؽاس بليها جمثل الُٝمت املىخذة للؽش٠ت و ؼش١اتها الخابّت.  هىد ؤن وؽحر ؤن ُٜمت املذِ٘ى


