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 ؼشيت حذوي لالظدثماس

 مذًش الصىذوم 

 

ش الكغوٍ وألاخ٩ام:  م82/08/8102 َـ اإلاىا01/4/0441٤ٞ جاٍع

ا٫ ؾٗىصي 0,021,111,111: الهىضو١ حجم   ٍع

ا٫ ؾٗىصي 01ؾٗغ الىخضة:   ٍع

 وخضة 42,411,111: للجمهىع  الىخضاث اإلاُغوختٖضص 

ا٫ ؾٗىصي 424,111,111حجم الُغح للجمهىع:   ٍع

ا٫ الؿٗىصي   ٖملت الهىضو١: الٍغ

 

 

اث ٣غ بٗض ؤن ؤحغي ٧اٞت الخدٍغ ، اإلا٣ٗىلت ًخدمل مضًغ الهىضو١ اإلاؿاولُت ال٩املت ًٖ ص٢ت اإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ٍو

ال و  بلى حٗل ؤي بٞاصة واعصة ٞحها مًللت.َظٍ الىز٣ُت وخؿب ٖلمه واٖخ٣اصٍ، ؤهه ال جىحض ؤي و٢اج٘ ؤزغي ًم٨ً ؤن ًاصي ٖضم جًمُجها في 

جخدمل َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت والؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ؤًت مؿاولُت ًٖ مدخىي َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وال ٣ًضمان ؤي ب٢غاعاث ؤو 

سلُان مؿاولُتهما نغاخت ًٖ ؤي زؿاعة يماه خماص ٖلى ؤي حؼء مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ٢ض ج٣٘ بؿبب اث جخٗل٤ بض٢تها ؤو ا٦خمالها؛ ٍو  الٖا

 

اد العذًشي                                                     ؤوغ بً محمذ آُ الؽُخ           ػاسم بً ٍص

 

 

 الػظى اإلاىخذب والشئِغ الخىكُزي                              اإلاعدؽاس الهاهىوي الػام وسئِغ اإلاؼابهت والالتزام         

 

 

ذ) غ التي ح٨ٗـ الخُٛحر فو  الؿٗىصًت َظٍ هي اليسخت اإلاٗضلت مً قغوٍ وؤخ٩ام نىضو١ حضوي ٍع ٘ الخ٣اٍع إلاال٩ي الىخضاث بما ًخىا٤ٞ م٘ ي ٞع

ت اإلاخضاولت ش  الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع  م(02/2/8101بمىحب ؤلاقٗاع اإلاغؾل بلى َُئت الؿى١ اإلاالُت بخاٍع
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 إؼػاس َام

ذ حضوي الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى مٗلىماث جٟهُلُت جخٗل٤ بهىضو١ َظٍ جدخىي  وبٗملُت َغح الىخضاث في  ،"(الصىذوم )"الؿٗىصًت ٍع

ىض ج٣ضًم َلب لالقترا٥ في الىخضاث "(.الىحذاثالهىضو١ )"  مىه بةَالٖه  - ٖو
ً
ٗض قغاء اإلاؿدثمغ ألي مً وخضاث الهىضو١ ب٢غاعا َو

ٗاَمل اإلاؿدثمغون ٖلى ؤنهم ٢ض ج٣ضمىا ٣ِٞ بىاًء ٖلى اإلاٗلىماث الىاعصة فيٞ - ٖلى قغوٍ وؤخ٩ام الهىضو١ و٢بىله لها ٌُ َظٍ  ؿٝى 

غ وسخ مجها ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الكغوٍ وألاخ٩ام ؤو  (www.jadwa.com"( )مذًش الصىذوم )" لكغ٦ت حضوي لالؾدثماع، والتي جخٞى

ُ لؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )"لاإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي   (.www.tadawul.com.sa"( )جذاو

ً اإلادخملحن ٢غاءة و  خُث ًىُىي الاؾدثماع في  الكغوٍ وألاخ٩ام ٧املت ٢بل قغاء الىخضاث في الهىضو١ َظٍ ٍجب ٖلى اإلاؿدثمٍغ

.ً ً ؤن  الهىضو١ ٖلى بٌٗ اإلاساَغ، و٢ض ال ًىاؾب حمُ٘ اإلاؿدثمٍغ خدمل اإلاساَغ الاؾخٗضاص ل٩ىن لضيهم ًًجب ٖلى اإلاؿدثمٍغ

اث َظٍ الكغوٍ  حٗظع وفي خا٫  َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. مً (ػ) ٣ٟغةالؾدثماع في الهىضو١، والىاعص ونٟها في اال باإلاغجبُت  ٞهم مدخٍى

ً الحهى٫ ٖلى مكىعة مؿدكاع مالي   مغزو له. وألاخ٩ام، ُٞجب ٖلى اإلاؿدثمٍغ

خجاعي المسجلت في السجل  ،م٣ٟلت ؾٗىصًتٖخباٍع قغ٦ت مؿاَمت ا، ببىاؾُت مضًغ الهىضو١  الكغوٍ وألاخ٩ام جم بٖضاص َظٍ 

بمىحب الترزُو  َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ٢بل، وشخو مغزو له مً 1010228782باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جدذ ع٢م 

 42-13144ع٢م 
ً
٣ا  8113-014–0ال٣غاع ع٢م  بمىحبألخ٩ام الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي الهاصعة ًٖ مجلـ بصاعة الهُئت  ، ٞو

"( وؤخ٩ام الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الئحت صىادًو الاظدثماس الػهاسي م( )"00/12/8113َـ )اإلاىا٤ٞ 01/13/0482اإلااعر في 

م( 84/01/8103َـ )اإلاىا٤ٞ 84/0/0442اإلااعر في  8103-041-3اإلاخضاولت الهاصعة ًٖ الهُئت بمىحب ال٣غاع ع٢م  تالاؾدثماع ال٣ٗاٍع

 "(.اإلاخذاولت تصىادًو الاظدثماس الػهاٍسب الخػلُماث الخاصت)"

 ٦ما جدخىي الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى اإلا
ً
 لالثدت ٗلىماث التي جم ج٣ضًمها امخثاال

ً
٣ا إلاخُلباث الدسجُل و٢بى٫ بصعاج الىخضاث في "جضاو٫" ٞو

 اإلاخضاولت الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت تهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍعب الخانت خٗلُماثالنىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي و 

 ."(الهُئت)"

خدمل مضًغ الهىضو١ اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ص٢ت  ًا٦ض خؿب ٖلمه  ، ٦ما ؤههألاخ٩امالكغوٍ وَظٍ اإلاٗلىماث الىاعصة في وصحت ٍو

ؤزغي ًم٨ً ؤن ًاصي ٖضم جًمُجها في َظٍ خ٣اث٤ واٖخ٣اصٍ، بٗض بحغاء حمُ٘ الضعاؾاث اإلام٨ىت وبلى الحض اإلا٣ٗى٫، ؤهه ال جىحض ؤي 

اث اإلا٣ٗىلت للخإ٦ض مً ص٢ت اإلاٗلىماث حٗل ؤي بٞاصة واعصة ٞحها مًللت. ول٣ض الكغوٍ وألاخ٩ام بلى  ؤحغي مضًغ الهىضو١ ٧اٞت الخدٍغ

 مً اإلاٗلىماث الىاعصة في َظ
ً
 مهما

ً
ا، بال ؤن حؼءا ش بنضاَع ٍ الكغوٍ وألاخ٩ام واإلاغجبُت بؿى١ الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام بخاٍع

ل٣ٗاع وم٘ ؤن مضًغ الهىضو١ ال ًمل٪ ؤي ؾبب لالٖخ٣اص بإن مٗلىماث ؾى١ و٢ُإ ا مً مهاصع زاعحُت. اؾدُٟاٍئو٢ُإ ال٣ٗاع جم 

غي،  ً ٣ًضم لم ٣ًم بالخد٤٣ مً َظٍ اإلاٗلىماث بك٩ل مؿخ٣ل، وال  ول٨ىهجٟخ٣غ للض٢ت بك٩ل حَى ؤي مضًغ الهىضو١ واإلاؿدكاٍع

  يمان بض٢ت ؤو ا٦خما٫ َظٍ اإلاٗلىماث.

ؤًت مؿئىلُت ًٖ مدخىٍاث َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وال ج٣ضم ؤي يماهاث بصحت َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام  الؿى١ اإلاالُت وال جخدمل َُئت

وال جخدمل الهُئت ؤًت مؿئىلُت ًٖ ؤي زؿاعة مالُت جيكإ ًٖ جُب٤ُ ؤي خ٨م مً ؤخ٩ام َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ؤو بؿبب  ؤو ا٦خمالها.

خماص ٖلُه.   الٖا

ؤو لكغاء الىخضاث بٗض  ألاولي للمكاع٦ت في الُغحالهىضو١ وال ًجب الىٓغ بلى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى ؤنها جىنُت مً حاهب مضًغ 

الوة ٖلى طل٪ .َغخها في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ٖامت و٢ض جم بٖضاصَا  َبُٗتفي الكغوٍ وألاخ٩ام هي طاث  ، ٞةن اإلاٗلىماث الىاعصةٖو

ت الخانت  ت الٟغصًت ؤو الىي٘ اإلاالي ؤو الاخخُاحاث الاؾدثماٍع خباع ألاَضاٝ الاؾدثماٍع ًً ٌٗتزمىن الظ باألشخامصون ألازظ في الٖا

ً اإلادخملحنو٢بل اجساط ؤي ٢غاع اؾدثماعي، ًخدمل  الاؾدثماع في الىخضاث اإلاُغوخت. مؿئىلُت الحهى٫ ٖلى مكىعة مؿخ٣لت  اإلاؿدثمٍغ

http://www.jadwa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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و مً ٢بل َُئت الؿى١ اإلاالُت ُٞما ًخٗل٤ بٗملُت الُغح
َ
ؤو ُٞما ًخٗل٤ بكغاء الىخضاث بٗض َغخها في ألاولي  مً مؿدكاع مالي ُمغز

ت واإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ اإلاالُت الؿٗىصًتالؿى١  جب ؤن ٌٗخمض ٖلى صعاؾخه الخانت إلاضي مالثمت ٧ل مً الٟغنت الاؾدثماٍع ، ٍو

.  وويٗه اإلاالي واخخُاحاجه، بما في طل٪ مؼاًاؤَضاٝ اإلاؿدثمغ اإلاالُت م٘ الكغوٍ وألاخ٩ام  و٢ض ٩ًىن الاؾدثماع في الهىضو١ ومساٍَغ

م، وال ًجب ؤن ٌٗخمض اإلاؿدثمغون اإلادخملىن ٖلى ٢غاع َٝغ آزغ ُٞما ًخٗل٤  الاؾدثماع في الهىضو١  ً صون ٚحَر  لبٌٗ اإلاؿدثمٍغ
ً
مالثما

ت ولٓغوٝ َاالء اإلاؿدثمٍغً. ى ؤي ٦ما ؤن مضًغ الهىضو١ لم ًٟىّ  باالؾدثماع ؤو ٖضمه ٦إؾاؽ لضعاؾتهم الخانت للٟغنت الاؾدثماٍع

 اصة بسهىم َغح الىخضاث ؾىي جل٪ الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.ؤًت بٞشخو بةُٖاء ؤي مٗلىماث ؤو ج٣ضًم 

جب ٖلى ً ٍو بُت ؤمىع  بإي ًخٗل٤ ُٞما ههُدت وألاخ٩ام الكغوٍ َظٍ اٖخباع ٖضم اإلادخملحن اإلاؿدثمٍغ ُت ؤو ٢اهىهُت ؤو يٍغ  ؤو قٖغ

ت ُحن وال٣اهىهُحن اإلاهىُحن مؿدكاعيهم باؾدكاعة اإلادخملىن  اإلاؿدثمغون ىصحؤًت مؿاثل ؤزغي. وٍُ  ؤو  اؾدثماٍع  اإلاغزو اإلاؿخ٣لحن والكٖغ

 ٢ض التي ألاحىبي الهٝغ و٢ُىص ٖلحهم جىُب٤ التي الىٓامُت اإلاخُلباث وبكإن بها الخهٝغ ؤو وامخال٦ها الىخضاث غاءق بكإن لهم

بت الضزل خُث مً الخهٝغ ؤو البُ٘ وؤ ؤو الامخال٥  الكغاء َظا ٖلى جترجب والىخاثج التي ٢ض الكإن بهظا جىاحههم  ٧اة. والؼ  والًٍغ

 للكئاث آلاجُت: الاؼتراى في الىحذاث مخاح قهؽ

اإلا٣ُمحن الُبُُٗىن  ألاشخام)ب( مجلـ الخٗاون الخلُجي صو٫  مىاَنيو  لىن الجيؿُت الؿٗىصًتمممً ًد)ؤ( ألاشخام الُبُُٗىن  

ت م٣ُم بمىحباإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في  ا مً ال٨ُاهاث )ج(  ٍَى حَر وألاشخام اإلااؾؿاث والكغ٧اث ونىاص٤ً الاؾدثماع ٚو

ت  خباٍع ً الخلُجُحنواإلاؿدثمٍغً ألاحاهب اإلااَلحن  ال٣اثمت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتالٖا خٗحن ٖلى حمُ٘ مؿخلمي َظٍ  .واإلاؿدثمٍغ ٍو

إل ٖلى ؤي ٢ُىص ٢اهىهُت ؤو جىُٓمُت طاث نلت بٗم وبُ٘ الىخضاث، ٦ما ًخٗحن ٖلحهم مغاٖاة جل٪  ألاوليلُت الُغح الكغوٍ وألاخ٩ام الَا

 .لل٣ٗاع واؾدثماٍع هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن طل٪ في بما ال٣ُىص

ا ٖغيت للخُٛحر. ش بنضاَع ، ًم٨ً ل٣ُمت الىخضاث ؤن جخإزغ جدضًضو  جب٣ى اإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام بخاٍع
ً
  ا

ً
ؾلبا

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت(  والًغاثببخُىعاث مؿخ٣بلُت، ٧الخطخم والخٛحر في مٗضالث الٟىاثض  ٖىامل  ؤو ؤي )ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ يٍغ

ض مً الخٟانُل، ًغجى مغاحٗت ال مً َظٍ  )ػ( ٣ٟغةا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت ؤو زالٞها، والتي ال ًمل٪ مضًغ الهىضو١ ؾُُغة ٖلحها )إلاٍؼ

٣هض مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ؤو ؤي مٗلىماث قٟهُت ؤو زُُت بسهىم الىخضاث اإلاُغوخت، وال ًيبغي لها و  الكغوٍ وألاخ٩ام(. ًُ ال 

ٗخمض ٖلحها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ٖلى ؤنها يمان ؤو جإ٦ُض ألعباح ؤو هخاثج ؤو ؤخضار مؿخ٣بلُت. ٌُ ٟؿغ ؤو 
ُ
 ؤن ج

 لخبرجه و٢ض جم بٖضاص الخى٢ٗاث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ب
ً
٣ا ىاًء ٖلى اٞتراياث مٗخمضة ٖلى مٗلىماث مضًغ الهىضو١ ٞو

بالؿى١، باإلياٞت بلى مٗلىماث الؿى١ اإلاخىاٞغة للجمهىع. و٢ض جسخل٠ ْغوٝ الدكُٛل اإلاؿخ٣بلُت ًٖ الاٞتراياث اإلاؿخسَضمت، 

 اث ؤو ا٦خمالها.مً الخى٢ٗ وبالخالي ٞلِـ َىا٥ ؤي جإ٦ُضاث ؤو حٗهضاث ؤو يماهاث ُٞما ًخٗل٤ بض٢ت ؤّي 

ل "
ّ
ك٩

ُ
غ بلحها ٖلى ؤنها ح

َ
ىٓ ًُ ل ؤو ٢ض 

ّ
ك٩

ُ
م٨ً جدضًض َظٍ  مؿخ٣بلُت". اٞتراياثبٌٗ البُاهاث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ح ٍو

بهٟت ٖامت مً زال٫ اؾخسضام ٧لماث جض٫ ٖلى اإلاؿخ٣بل مثل "ًسُِ" ؤو "٣ًّضع" ؤو "ٌٗخ٣ض" ؤو "ًخى٢٘" ؤو "ًخيبإ" ؤو  الاٞتراياث

" ؤو "ًيبغي" ؤو "مً اإلاخى٢٘" ؤو "مً اإلاٟترى" ؤو نُٛت الىٟي مً َظٍ ال٩لماث ؤو مكخ٣اتها ؤو ؤي مهُلحاث مكابهت.  "عبما" ؤو "ؾٝى

 لألصاء اإلاؿخ٣بلي.آلاعا الاٞتراياثوح٨ٗـ َظٍ 
ً
ض يماها َٗ ُ

ىا٥  ء الحالُت إلاضًغ الهىضو١ ُٞما ًخٗل٤ باألخضار اإلاؿخ٣بلُت ول٨جها ال ح َو

الٗضًض مً الٗىامل التي ٢ض جاصي بلى ازخالٝ الىخاثج ؤو ألاصاء ؤو ؤلاهجاػاث الح٣ُ٣ُت للهىضو١ بك٩ل ٦بحر ًٖ ؤي هخاثج ؤو ؤصاء ؤو 

ّٗبر ٖجها
ُ
 ؤو يمى الاٞتراياثَظٍ  بهجاػاث مؿخ٣بلُت ٢ض ح

ً
.اإلاؿخ٣بلُت ؾىاء نغاخت

ً
دِضر َظا  ا

ُ
وبٌٗ َظٍ اإلاساَغ والٗىامل التي ٢ض ج

غجى الغحٕى بلى ال ًُ ض مً الخٟانُل،  ىت بالخٟهُل في ؤ٢ؿام ؤزغي مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام )إلاٍؼ ِّ مً َظٍ الكغوٍ  )ػ( ٣غةٟالخإزحر مب

  وألاخ٩ام(.
َ
ؤو الك٩ى٥ ؤو زبىث زُإ ؤو ٖضم ص٢ت ؤي مً الاٞتراياث اإلاخًمىت، ٢ض جسخل٠ الىخاثج الٟٗلُت ٤٣ُ َظٍ اإلاساَغ َد وفي خا٫ ج

ُت.
َ
ٗت ؤو ُم٣َضعة ؤو ُمسُ

َ
 للهىضو١ بك٩ل ٦بحر ًٖ جل٪ الىخاثج الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى ؤنها مخى٢
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 دلُل الصىذوم 

 

 مذًش الصىذوم 

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع

 الغاب٘لُاب٤ ا -ػ ؾ٩اي جاوع 

٤ اإلال٪   ٞهضٍَغ

 31322م.ب: 

 00000 :الٍغاى

 +133 00 -821-0000 َاج٠:

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

  www.jadwa.com اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

 

 ؤمين الحكظ

 قغ٦ت البالص لالؾدثماع

 الُاب٤ ألاو٫  –ؾماعث جاوع 

٤  اإلال٪ ٞهض ج٣اَ٘ قإع الخدلُت م٘ ٍَغ

 041 :م.ب

 181110118: َاج٠

    اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 capital.com-www.albilad اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

 

 اإلاذًش ؤلاداسي 

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع

 الُاب٤ الغاب٘ -ػ ؾ٩اي جاوع 

٤ اإلال٪ ٞهض  ٍَغ

 31322م.ب: 

 00000 :الٍغاى

 +133 00 -821-0000 َاج٠:

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 www.jadwa.com اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

 

 الكشعي ؤلاداسي  اإلاذًش

حٌزـ  )صبي( لُمخض اًب٨ـ ٞىض ؾحٞر

APEX Fund Services (Dubai) Limited 

 حُذ ُٞلُج، ألاو٫ ، الضوع 010اإلا٨خب 

 مغ٦ؼ صبي اإلاالي الٗالمي

 013044 :م.ب

 صبي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

 

http://www.jadwa.com/
http://www.albilad-capital.com/
http://www.jadwa.com/
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 www.apexfundservices.com:  اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

 اإلاحاظب الهاهىوي

 مداؾبىن ٢اهىهحنوالُديى اللحُض 

٤ ؤبى ب٨غ الهض٤ً 022  ٍَغ

 حي اإلاغؾالث

 +133 00 -422-1341َاج٠: 

 4414 م.ب

اى   2048الٍغ

 الٗغبُت الؿٗىصًت اإلامل٨ت

 www.aca.com.saاإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: 

 

 

 اإلاعدؽاس الهاهىوي

  قغ٦ت ؤبى خُمض وآ٫ الكُش والح٣باوي

  مدامىن ومؿدكاعون ٢اهىهُىن 

 (ب٫ ب٫ بي ٧لُٟىعص حكاوـم٘  بالخٗاون )

 00، الُاب٤ البىابت الا٢خهاصًت

 ٤ ٤ اإلاُاع –زالض  اإلال٪ٍَغ  ٍَغ

 +133 00 -420-1211 َاج٠:

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

   www.ashlawksa.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

 

 

                                      

 الهُئت الؽشغُت 

 الهُئت الؽشغُت لؽشيت حذوي لالظدثماس

 حضوي لالؾدثماعقغ٦ت 

 الُاب٤ الغاب٘ -ػ ؾ٩اي جاوع 

٤ اإلال٪ ٞهض  ٍَغ

 31322م.ب: 

 00000 :الٍغاى

 +133 00 -821-0000 َاج٠:

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 www.jadwa.com اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

http://www.apexfundservices.com/
http://www.ashlawksa.com/
http://www.jadwa.com/
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ىن   اإلاثمىىن الػهاٍس

 ؼشيت واًذ يُىبض

 +133 00 -201-0230 َاج٠:

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  الٍغ

 cubes.com-www.white: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

 ؼشيت قالُىظتراث

 الُاب٤ الؿاصؽ، البرج الجىىبي، ماؾؿت اإلال٪ زالض

٤ اإلال٪ ٞهض  مجم٘ الُٟهلُت، ٍَغ

 +133 00 -814-0082 َاج٠:

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  الٍغ

 www.valustrat.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

 
 

 الكحص الىافي للجهالت مً الىاحُت الكىُت

 ؼشيت قالُىظتراث

 الُاب٤ الؿاصؽ، البرج الجىىبي، ماؾؿت اإلال٪ زالض

٤ اإلال٪ ٞهض  مجم٘ الُٟهلُت، ٍَغ

 +133 00 -814-0082 َاج٠:

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  الٍغ

 www.valustrat.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

 

 دساظت الجذوي 

 قغ٦ت ٧ىلحرػ الٗاإلاُت

 بغج الُٟهلُت، الُاب٤ الثاوي

 0322 :م.ب

اى   00448الٍغ

 +133 00 -842-2220 َاج٠:

 الٗغبُت الؿٗىصًتاإلامل٨ت 

 www.colliers.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

 

 

 

 

 

 
 

 مذًش ألامالى )غهاس ماسقُال، الكىاس، ومعخىدع العلي(:

 ع اإلاهُضب وؤوالص٦ٍت ٖبض ال٣اصغ ق

٤ ؾلمان الٟاعس ي   ٍَغ

 41 :م.ب

  31411الضمام 

 +133 13 -845-5275 َاج٠:

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

  www.muhaidib.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrlNKM-qvWAhXFaxQKHdrIBIEQjRwIBw&url=https://www.naseba.com/cp_sponsor/valustrat/&psig=AFQjCNHL3qOvq5GgjekVnEUhk3Ea0AJfEw&ust=1505728543380671
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrlNKM-qvWAhXFaxQKHdrIBIEQjRwIBw&url=https://www.naseba.com/cp_sponsor/valustrat/&psig=AFQjCNHL3qOvq5GgjekVnEUhk3Ea0AJfEw&ust=1505728543380671
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyfjv6ejXAhXD2aQKHWB3B88QjRwIBw&url=https://www.roro44.net/189111/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/&psig=AOvVaw2HgFQm3Bb_c6tS-6d6Wyw8&ust=1512218183907982
http://www.white-cubes.com/
http://www.valustrat.com/
http://www.valustrat.com/
http://www.colliers.com/
http://www.muhaidib.com/
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrlNKM-qvWAhXFaxQKHdrIBIEQjRwIBw&url=https://www.naseba.com/cp_sponsor/valustrat/&psig=AFQjCNHL3qOvq5GgjekVnEUhk3Ea0AJfEw&ust=1505728543380671
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrlNKM-qvWAhXFaxQKHdrIBIEQjRwIBw&url=https://www.naseba.com/cp_sponsor/valustrat/&psig=AFQjCNHL3qOvq5GgjekVnEUhk3Ea0AJfEw&ust=1505728543380671
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyfjv6ejXAhXD2aQKHWB3B88QjRwIBw&url=https://www.roro44.net/189111/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/&psig=AOvVaw2HgFQm3Bb_c6tS-6d6Wyw8&ust=1512218183907982
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  الاؼتراى لؼلباث اإلاعخلمت الجهاث

 

 البىَ العػىدي الكشوس ي 

 اإلاٗظع ٍَغ٤

  13113م.ب 

اى   00114 الٍغ

 +133 00 -821-1111 َاج٠:

اى،   اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الٍغ

 www.alfransi.com.sa: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

ض ؤلا ل٨ترووي: البًر
a.com.sfransi@almmunicationsco 
 

 

 مصشف الشاححي

  82 :م.ب

اى    00114الٍغ

 +133 00 -800-3111 َاج٠:

اى،   اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الٍغ

 www.alrajhi.com.sa: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

ض ؤلا  a@alrajhi.com.scentercontactل٨ترووي: البًر

 

 

 البىَ ألاَلي الخجاسي 

 ٤ ؼ اإلال٪ٍَغ  ٖبضالٍٗؼ

  4000.ب م 

  80420حضة 

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 +133 08 -341-4444 َاج٠:

  www.alahli.comل٨ترووي: اإلاى٢٘ ؤلا

ض ؤلا  contactus@alahli.comل٨ترووي: البًر

 

 

 بىَ الٍشاض

ؼ ٤ اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ  ٍَغ

 88388م ب 

اى   00304الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 +133 00 -410-4141َاج٠: 

 www.riyadbank.com ل٨ترووياإلاى٢٘ ؤلا

ض ؤلا  customercare@riyadbank.comل٨ترووي: البًر

 

http://www.alfransi.com.sa/
http://www.alrajhi.com.sa/
mailto:contactus@alahli.com
mailto:customercare@riyadbank.com
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 ؼشيت حذوي لالظدثماس 

 لُاب٤ الغاب٘ا -ػ ؾ٩اي جاوع 

٤ اإلال٪ ٞهض  ٍَغ

 31322م.ب: 

 00000 :الٍغاى

 +133 00 -821-0000 َاج٠:

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 www.jadwa.com: اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي

 

  

 

  

http://www.jadwa.com/
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 ملخص الصىذوم 

 

ذ الؿٗىصًت اؾم الهىضو١ َى "نىضو١ حضوي  : وهىغه صىذوم الاظم  ى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ ٍع "، َو

ٗت ؤلاؾالمُت، وجم بوكاٍئ بمىحب ألاهٓمــت واللىاثذ م٣ٟل  ٖام ومخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ

سً٘ للىاثذ وحٗلُماث َُئت الؿى١ اإلاالُت. ،اإلاٗمى٫ بها في اإلامل٨ت  ٍو

مسجلت في السجل الخجاعي  لالؾدثماع، وهي قغ٦ت مؿاَمت م٣ٟلت ؾٗىصًتقغ٦ت حضوي  : مذًش الصىذوم 

، وهي شخو مغزو له مً ٢بل الهُئت 0101882228 باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جدذ ع٢م

 .42-13144بمىحب الترزُو ع٢م 

 .قغ٦ت البالص لالؾدثماع : ؤمين الحكظ

 ٢اهىهُىن.مداؾبىن  والُديى اللحُض  : اإلاحاظب الهاهىوي

تالصىذوم َذاف ؤ ً مً زال٫  : الاظدثماٍس حر صزل صوعي للمؿدثمٍغ بن الهضٝ الاؾدثماعي الغثِس ي للهىضو١ َى جٞى

ت ُمِضعة للضزل مخىاحضة في ما  الٗغبُت الؿٗىصًت مضن اإلامل٨ت حمُ٘ الاؾدثماع في ؤنى٫ ٣ٖاٍع

 ٖضا مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة. 

 َـ اإلاىا3/0/0441٤ٞ وجيخهي فيم 4/0/8102 َـ اإلاىا03/4/0441٤ٞ ٞترة الُغح ألاولي مًجبضؤ  : يألاولقترة الؼشح 

 .ٖمل( زمؿت ٖكغ ًىم)زال٫  م84/0/8102

ا٫ ؾٗىصي م٣ؿمت ٖلى 0,021,111,111ًبلٜ حجم الهىضو١  : حجم الصىذوم   وخضة.002,111,111ٍع

ـا٫  01 : ألاولي غىذ الؼشح ظػش الىحذة  ؾٗىصي.ٍع

ـا٫ ؾٗىصي.  011 وخضة ؤي ما ٌٗاص٫ 01 : ألاولي الحذ ألادوى لالؼتراى  ٍع

ـا٫ ؾٗىصي. 22,248,111وخضة ؤي ما ٌٗاص٫   2,224,811  : ألاوليالحذ ألاغلى لالؼتراى   ٍع

ل ، ٩ًىن  : معدثمش مَؤ الاقترا٥ في الىخضاث مخاح  م٘ مغاٖاة هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن لل٣ٗاع واؾدثماٍع

 ٣ِٞ للٟئاث آلاجُت: 

 .الخلُجي الخٗاون  مجلـ مىاَني)ؤ( ألاشخام الُبُُٗىن ممً ًدملىن الجيؿُت الؿٗىصًت و 

 .بمىحب َىٍت م٣ُُم الٗغبُت الؿٗىصًت اإلامل٨ت في محنُاإلا٣)ب( ألاشخام الُبُُٗىن 

ا مً ( اإلااؾؿاث والكغ٧اث ونىاص٤ً الاؾدثماع ج) حَر حنألاشخام ٚو خباٍع ل٨ُاهاث او  الٖا

لحن و  ال٣اهىهُت ال٣اثمت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الخلُجُىن طوي واإلاؿدثمٍغً ألاحاهب اإلاَا

ت خباٍع  . الصخهُت ألٖا
 

ا٫ الؿٗىصي. : غملت الصىذوم   الٍغ
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  (11)حؿٗت وحؿٗىن  : مذة الصىذوم 
ً
ش جبضؤ ٖاما م٨ً جمضًض ، بصعاج وخضاث الهىضو١ في جضاو٫ مً جاٍع ٍو

٩ىن طل٪ الخمضًض زاي٘ ،مضة الهىضو١ إلاضة ممازلت ضًغ الهىضو١ ٣ٖب اإلاُل٤ إلاخ٣ضًغ لل ٍو

 َُئت الؿى١ اإلاالُت.مجلـ بصاعة الهىضو١ و الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت 

ض مً اإلاٗلىماث ًغجى ٢غاءة ال٣ٟغة و  ،بلى مغجٟ٘ ؿخىي اإلاساَغة مخىؾِم : معخىي اإلاخاػشة مً الكغوٍ  (ػ)إلاٍؼ

 وألاخ٩ام.

في  ًٖ الٟترة اإلاىتهُتٌؿتهضٝ مضًغ الهىضو١ جىػَ٘ ؤعباح ه٣ضًت ؤعب٘ مغاث في الؿىت اإلاُالصًت  : ظُاظت جىصَؼ ألاسباح

٪ مً نافي عبذ 11ٖلى مال٩ي الىخضاث بما ال ٣ًل ًٖ   قهغ ماعؽ، ًىهُى، ؾبخمبر، وصٌؿمبر

ت والتي  ت، وطل٪ باؾخثىاء ألاعباح الغؤؾمالُت الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع الهىضو١ الؿىٍى

ا لٛاًاث الاؾخدىاط ٖلى ؤنى٫ بياُٞت ؤو ججضًض ؤنى٫ الهىضو١ ال٣اثمت.  ٢ض ٌٗاص اؾدثماَع

ل ل مخىا٤ٞ : الخمٍى ٗت  ًجىػ إلاضًغ الهىضو١، هُابت ًٖ الهىضو١، الحهى٫ ٖلى جمٍى م٘ ؤخ٩ام الكَغ

ل اإلاخدهل ٖلُه ًٖ  ٖلى ؤال ؤلاؾالمُت.  مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ %( 01)جخٗضي وؿبت الخمٍى

 .وطل٪ بدؿب آزغ ٢ىاثم مالُت مض٣٢ت ،الهىضو١ 

ػت  الخىاقو مؼ طىابؽ الؽَش

 ؤلاظالمُت

ٗت ؤلاؾالمُتالهىضو١  ًسً٘ :  .في حٗامالجه لًىابِ الكَغ

ت ألنى٫ الهىضو١  ثمحنبحغاء ج ؾِخم : الخثمينغذد مشاث  مغة واخضة ٧ل ؾخت ؤقهغ ٖلى ألا٢ل، مً ٢بل ال٣ٗاٍع

ُّ ازىحن مؿخ٣لحن  ثمىحنم  ٗخمضًً.محن اإلاومغزهحن مً الهُئت الؿٗىصًت للم٣

ًاة ت ًٖ اإلاؿدثمٍغً، وج٣٘ ٖلى مال٪ ال ًخىلى مضًغ الهىضو١ بزغاج  : الض ػ٧اة الىخضاث الاؾدثماٍع

ت.  الىخضة مؿاولُت بزغاج ػ٧اة ما ًمل٪ مً وخضاث اؾدثماٍع

ا اقترا٥ عؾىم جددؿب : سظىم الاؼتراى  الغؾىم َظٍ اؾخ٣ُإ ًخم ،الى٣ضي الاقترا٥ مبلٜ مً% 8 و٢ضَع

 .الهىضو١  إلاضًغ وجضٞ٘ الاقترا٥ مبلٜ اؾخالم ٖىض

٪ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ 1.20ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة حٗاص٫ ما وؿبخه  : ؤلاداسة سظىم

  الهىضو١ 
ً
ا  .ؾىٍى

مً نافي ٢ُمت ؤنى٫  ٪1.180الهىضو١ ألمحن الحٟٔ عؾىم خٟٔ حٗاص٫ ما وؿبخه  ًضٞ٘ : سظىم الحكظ

 وبدض ؤٖلى  الهىضو١ 
ً
ا ا٫ ؾٗىصي  481,111ؾىٍى  .ٍع

ت سظىم ا٫ 081,111ب٣ُمت  تؾىٍى ؤحٗابالٟغعي ًضٞ٘ الهىضو١ للمضًغ ؤلاصاعي  : إداٍس ض و  ٍع ٢ُمت ؾىٝ جٍؼ

 . ٧ل ؾىت مُالصًت% 4حٗاب بيؿبت ألا
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 مً ؾٗغ الكغاء ؤو البُ٘ ٪ 1.20بم٣ضاع  ن٣ٟاثعؾىم ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١  : صكهاثسظىم ال

الخام ب٩ل ؤنل ٣ٖاعي ًخم قغاءٍ ؤو بُٗه مً الهىضو١ وطل٪ م٣ابل ٢ُام مضًغ الهىضو١ 

والخٟاوى ٖلى قغوٍ البُ٘ والكغاء و بجمام الٗملُت. وج٩ىن ألاحٗاب  الالػمبةحغاء الخ٣ص ي 

وجُب٤ ٖلى  مؿخد٣ت الؿضاص بٗض بجمام ٖملُت الكغاء ؤو البُ٘ الخانت ب٩ل ؤنل ٣ٖاعي 

ت   . اإلابضثُت للهىضو١ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ٍالُل ؾىٝ ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ حمُ٘ ج٩ال٠ُ الخٗامالث الخانت باالؾخدىاط ٖلى  : الخػامالث ج

ت، وحكمل ج٩لٟت ما ًخٗل٤ باالؾخدىاط ٖلى ؤي ؤنل وماًخٗل٤ به مً صعاؾاث  ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ت وال٣اهىهُت  حضوي وج٩ال٠ُ لالؾدكاعاث ال٣اهىهُت وبٖضاص هٟي الجهالت والخ٩ال٠ُ الاؾدكاٍع

٠ جإؾِـ الكغ٦ت طاث الٛغى الخام،  والخثمحن وعؾىم ولً جخجاوػ ج٩ال٠ُ ,ومهاٍع

، 1.0الخٗامالث 
ً
ا ٠ % مً نافي ٢ُمت  ؤنى٫ الهىضو١ ؾىٍى وؾٝى ًخم زهم اإلاهاٍع

ت الٟٗلُت ٣ِٞ وؤلاٞهاح ٖجها   آلزغ ٢ىاثم مالُت ؤولُت مٟدىنت ؤو ٢ىاثم مالُت ؾىٍى
ً
٣ا ٞو

 .مغاحٗت، ؤيهما ؤخضر

ٍاقأث ؤغظاء مجلغ  ؤلاداسة م

 اإلاعخهلين

ا٫ ؾٗىصي ًٖ  0,111مبلٜ  اإلاؿخ٣لحن مجلـ بصاعة الهىضو١ ؾِخ٣اض ى ؤًٖاء  :  ٧لٍع

٘ في نهاًت ٧ل ؾىت،  81,111وبدض ؤ٢ص ى  ،احخمإ
َ
ضٞ ًُ  

ً
ا٫ ؾٗىصي ؾىىٍا لً ًخل٣ى باقي و ٍع

 ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤي م٩اٞأث. 

ت ب٣ُمت  ًضٞ٘ : ؤحػاب اإلاحاظب الهاهىوي ا٫ ؾٗىصي 41,111الهىضو١ للمداؾب ال٣اهىوي ؤحٗاب ؾىٍى  . ٍع

ت ب٣ُمت  : ؤحػاب إداسة ألامالى ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ بصاعة ألامال٥ )قغ٦ت ٖبض ال٣اصع اإلاهُضب وؤوالصٍ( ؤحٗاب ؾىٍى

ُال الؿ٨ني، مؿخىصٕ الؿلي،و مجم٘ الٟىاعالؿ٨ني  811,111 ا٫ ًٖ اصاعجه إلاجم٘ ماٞع ٍع

ت و بغج الُىم  والخجاعي . لً ًخ٨بض الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة ؤمال٥ ًٖ اصاعة مبنى ٧لُت اإلاٗٞغ

 .زال٫ ٞترة جإححر وحكُٛل اإلاظ٧ىعة في اإلااصة )و(

العىم  الدسجُل لذي سظىم

"  اإلاالُت العػىدًت "جذاُو

 ًخى٢٘ الهىضو١ صٞ٘ عؾىم الدسجُل آلاجُت: :

 بلى  01,111 -
ً
ا٫ ؾٗىصي بياٞت ض ًٖ  8ٍع ا٫ ؾٗىصي ًٖ ٧ل مؿدثمغ، بما ال ًٍؼ ٍع

ا٫ ؾٗىصي، جضٞ٘ لخضاو٫ وطل٪ ل٣اء بٖضاص سجل مال٩ي الىخضاث 011,111  .ٍع

ا٫ ؾٗىصي جضٞ٘ لخضاو٫ وطل٪ ل٣اء بصاعة سجل مال٩ي الىخضاث. وجخٛحر ٢ُمت  411,111 - ٍع

 خؿب ٢ُمت عؤؽ ما٫ الهىضو١. آلزغ َظٍ الغؾىم مً و٢ذ 

م العى  ؤلادساج لذي سظىم

"  اإلاالُت العػىدًت "جذاُو

 ًخى٢٘ الهىضو١ صٞ٘ عؾىم ؤلاصعاج آلاجُت: :

ا٫ ؾٗىصي، جضٞ٘ لخضاو٫ ٦غؾىم بصعاج مبضثُت 01,111 -  .ٍع

٪ مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ جضٞ٘ بك٩ل ؾىىي )بما ال ٣ًل ًٖ 1.14عؾىم ب٣ُمت  -

ا٫ ؾٗىصي وال ًخٗضي  01,111 ا٫ ؾٗىصي(. 411,111ٍع  ٍع
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ل  ٠ التي حٗؼي بلى ؤوكُخه واؾدثماعاجه والخساعج مً  : ؤخشي مصاٍس ٩ًىن الهىضو١ مؿاوال ًٖ حمُ٘ اإلاهاٍع

٠ ألازغي اإلاخٗل٣ت بالخضماث اإلا٣ضمت مً   حمُ٘ اإلاهاٍع
ً
خدمل الهىضو١ ؤًًا اؾدثماعاجه. ٍو

ت وجثمحن ألانى٫، والخ٩ال٠ُ الح٩ىمُت للهُئاث  ٠ ال٣اهىهُت والاؾدكاٍع الٛحر مثل اإلاهاٍع

ُئت الؿى١ اإلاالُت، وج٩ال٠ُ الخإمحن طاث الهلت ،الغ٢ابُت ا مً الخضماث اإلاهىُت، َو حَر  ،ٚو

٠ جُهحر ألاعباح ٚحر باإلياٞت بلى  ُت بن وحضثالمهاٍع ٧اٞت ج٩ال٠ُ الؿٟغ وؤلا٢امت ، و كٖغ

بك٩ل م٣ٗى٫ في ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ اإلاؿخ٣لُحن ٧ل ًٖى مً الٟٗلُت التي ًخ٨بضَا 

 و٢ضع الاحخماٖاث والتي ًُ ؾبُل خًىع 
ً
ا٫ ؾٗىصي  00,111 ٍخى٢٘ ؤال جخجاوػ حمُٗها مبلٛا ٍع

 
ً
ا ًاء اإلاؿخ٣لحنؾىٍى ٠   .لجمُ٘ ألٖا ٪  1.01 وؿبتومً اإلاخى٢٘ ؤال جخجاوػ مثل َظٍ اإلاهاٍع

 
ً
ا  .مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ؾىٍى
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 نائمت اإلاصؼلحاث

 َُئت الؿى١ اإلاالُت ب٣غاع ع٢ممجلـ  ًٖالهاصعة الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم   حٗني : الئحت ألاشخاص اإلاشخص لهم

شو  4-02-8102   .٦ما ًخم حٗضًلها مً و٢ذ آلزغ ،م(8102-1-02ٌ )اإلاىا٤ٞ 0442-08-82 جاٍع

 .باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤٖمالهاُٞه البىى٥  جؼاو٫ ٌٗني ؤي ًىم  : ًىم الػمل

خ ؤلانكاُ ش  : جاٍس ش نهاًت ٞترة الُغح )الاقترا٥( ألاولي في الهىضو١، والتي جيخهي بخاٍع َـ 3/0/0441 فيَى جاٍع

 .م84/0/8102 اإلاىا٤ٞ

 .حٗني َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت : "الهُئت"َُئت العىم اإلاالُت ؤو 

صٌؿمبر مً ٧ل ٖام، باؾخثىاء الؿىت  40ًىاًغ وجيخهي في  0جبضؤ الؿىت اإلاالُت للهىضو١ مً  : العىت اإلاالُت

ش  ش  ؤلاصعاجألاولى لخإؾِـ الهىضو١ والتي جبضؤ الؿىت اإلاالُت لها مً جاٍع  40وجيخهي بخاٍع

 م.8102صٌؿمبر

ذ الؿٗىصًتٌٗني نىضو١ حضوي  : الصىذوم  ى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ ٍع مخىا٤ٞ  ٖام م٣ٟل، َو

ٗت ؤخ٩ام م٘   .ٍضًٍغ مضًغ الهىضو١ ؤلاؾالمُت و الكَغ

ش ؤلاصعاج 11 : مذة الصىذوم   مً جاٍع
ً
 بٗض إلاضة ممازلت، ٢ابلت للخجضًض في الؿى١ الؿٗىصًت جضاو٫  ٖاما

 .الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١ اإلاالُت

 .قغ٦ت حضوي لالؾدثماع : مذًش الصىذوم 

 .البالص لالؾدثماعقغ٦ت  : ؤمين الحكظ

 .ؤنى٫ الهىضو١  ثمحنٌؿخٗحن بها الهىضو١ لخ ثمحنؤي قغ٦ت ج : اإلاثمً الػهاسي 

 .ؤي قغ٦ت ًخم حُُٗجها مً ٢بل مضًغ الهىضو١ إلصاعة ؤي مً ٣ٖاعاث الهىضو١  : ألامالىمذًش 

  .ؤي شخو ؤو قغ٦ت ج٣ىم باؾدئجاع ؤي مً ٣ٖاعاث الهىضو١  : اإلاعخإحش

ت  ٢بلٖلحها مً  الاؾخدىاطِخم ؾ والتي الكغوٍ وألاخ٩اماإلاظ٧ىعة في َظٍ نى٫ ألا حٗني  : اإلابذئُت ألاصُى الػهاٍس

ش ؤلا 31الهىضو١ في ًٚىن   مً جاٍع
ً
 لكغوٍ اجٟا٢ُ ٢ٟا٫ًىما

ً
٣ا  .الكغاء اثٞو

 
ً
 إوؽائُا

ً
كمل طل٪ ال٣ٗاعاث  عة والجاَؼةال٣ٗاعاث اإلاُىّ  : غهاساث مؼىسة جؼىٍشا ت والهىاُٖتلإلؾخسضام، َو  الؿ٨ىُت والخجاٍع

ا. حَر  ٚو

ُت،  ؤو  ،ٌٗني ؤي ؤنل ٣ٖاعي  : الاظدثماس  وؤن٣ٟاث ؤؾىا١ الى٣ض اإلاخىا٣ٞت م٘ الًىابِ الكٖغ

ت ألازغي والتي  .  الهىضو١  اٌؿدثمغ ٞحه ٢ض الهىاص٤ً ال٣ٗاٍع
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 ُ مغ٦ؼ مالي للهىضو١ وحكمل ٖلى ؾبُل هي ال٣ُمت ؤلاحمالُت ل٩ل بىض مً ألانى٫ في آزغ ٢اثمت  :  إحمالي نُمت ألاصى

ُت ون٣ٟاث ؤؾىا١ الى٣ض  اإلاثا٫ ال الحهغ الى٣ض واإلاغابداث اإلاخىا٣ٞت م٘ الًىابِ الكٖغ

ت ٗت واإلامخل٩اث اإلالمىؾت، وال٣ُمت الؿى٢ُت لألنى٫ ال٣ٗاٍع بدؿب  اإلاخىا٣ٞت م٘ الكَغ

  .مخىؾِ ج٣ُُم م٣ُمحن مٗخمضًً

 ُ  مجها الخهىم والالتزاماث بما في طل٪ الغؾىم  : صافي نُمت ألاصى
ً
بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ مدؿىما

 .٠  واإلاهاٍع

ددؿب ب٣ؿمت نافي ٢ُمت  ،َى ٢ُمت اؾترقاصًه للىخضة : صافي نُمت ألاصُى للىحذة ٖضص وخضاث نى٫ ٖلى ألا ٍو

 .الهىضو١ 

 لهظٍ الكغوٍ وألاخ٩امالٗام للىخضاث ألاولي ٌٗني الُغح  : "ألاولي الؼشح"ؤو  الؼشح
ً
٣ا  وؤًت ٞترة جمضًض جضزل في طل٪. ٞو

 :جىُب٤ ٖلُه ؤي مً آلاحيٌٗني مال٪ الىخضاث الظي ال  : مالَ الىحذاث مً الجمهىس 

 ( ؤو ؤ٦ثر مً الىخضاث؛ و% 0ؤي مال٪ وخضاث ًمخل٪ زمؿت باإلااثت ) (ؤ )

 مضًغ الهىضو١ وقغ٧اجه الخابٗت؛ (ب )

 ؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١. (ج )

الئحت صىادًو الاظدثماس 

 الػهاسي 

 َُئت الؿى١ اإلاالُت ب٣غاع ع٢ممجلـ الهاصعة ًٖ الاؾدثماع ال٣ٗاعي  نىاص٤ًالثدت حٗني  :

شو  0-014-8113  .(م8113-2-00ٌ )اإلاىا٤ٞ 0482-3-01 جاٍع

الخػلُماث الخاصت بصىادًو 

 اإلاخذاولت تالاظدثماس الػهاٍس

َُئت  ًٖ مجلـحٗني الخٗلُماث اإلاخٗل٣ت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت الهاصعة  :

ا ع٢م  ل٣غاَع
ً
٣ا ٌ )اإلاىا٤ٞ 84/0/0442اإلااعر في  8103-041-3 الؿى١ اإلاالُت ٞو

  .م(84/01/8103

 مما ًلي: )ؤ( مضًغ الهىضو١؛ )ب( ؤمحن الحٟٔ؛ )ج(  : الػالنت يالؼشف ر
ً
؛ )ص( ؤو اإلاؿخإحغ ألامال٥مضًغ ٌٗني ؤًا

ؤو ؤي  ؛ )َـ( اإلاداؾب ال٣اهىوي للهىضو١؛ )ػ( ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ اإلاثمً ال٣ٗاعي 

م غاٝ الؿاب٤ ط٦َغ ٟحن لضي ؤي مً ألَا ؛ )ػ( ؤي مال٪ مً اإلاضعاء الخىُٟظًحن ؤو اإلاْى

 ٖلى جاب٘ ؤو مؿُُغ الهىضو١؛ )ح( ؤي شخو نافي ؤنى٫ مً ؤو ؤ٦ثر ٪ 0للىخضاث ًمخل٪ 

م ألاشخامؤي مً    .الؿاب٤ ط٦َغ

٪ مً نافي ؤعباح 11حٗني ألاعباح اإلادخٟٔ بها مً ٢بل الهىضو١ بٗض جىػَ٘ ما ال ٣ًل ًٖ  : به اإلاحخكظ ألاسباح

ت  اؾدثماعاث ن٣ٟاث ونىاص٤ً ؤؾىا١ الى٣ض، الهىضو١ الؿىٍى
ً
باؾخثىاء ألاعباح  قاملت

ت  ا في ؤنى٫  الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع  بياُٞت للهىضو١.والتي ٢ض ٌٗاص اؾدثماَع

ُت لكغ٦ت حضوي  : الهُئت الؽشغُت ُت للهىضو١ اإلا٩ىهت مً الهُئت الكٖغ ت الكٖغ حٗني الهُئت الاؾدكاٍع

 .لالؾدثماع
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ُت لكغ٦ت  : ُتغظىابؽ الؽش ال ُت الخانت بالهىضو١ واإلاٗخمضة مً حاهب الهُئت الكٖغ حٗني الًىابِ الكٖغ

والتي بىاًء ٖلحها ًدضص الهىضو١ نالخُت الاؾدثماعاث ٖلى الىدى الىاعص في  ،لالؾدثماعحضوي 

 .مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام (باإلالح٤ )

 ُ  .اإلاالُت الؿٗىصًت الؿى١ حٗني  : جذاو

 ؤنى٫  إلال٨ُت مكاٖت خهت وهي الهىضو١  في الىخضاث مال٩ى ًمل٨ها التي الىخضاثحٗني  : الىحذة

 .الهىضو١ 

  .الصخو الظي ًمل٪ وخضاث في الهىضو١  : الىحذاثمالَ 

ً الخابٗحن له،  : ػشف مؤمً غلُه  ٟحن والى٦الء واإلاؿدكاٍع مضًغ الهىضو١، ؤو ؤي مً اإلاضعاء واإلاؿئىلحن واإلاْى

غاٝ طاث الٗال٢ت، وؤمحن الحٟٔ، و٧ل مضًغ ٣ٖاع، وؤًٖاء الهُئت  والكغ٧اث الخابٗت وألَا

ُت، ومجلـ بصاعة   .الهىضو١ الكٖغ

ت لل٣ٗاعاث باإلياٞت بلى ؤعباح حٗني بحمالي ٖىاثض الهىضو١  : الصىذوم  ؤسباحصافي  والتي حكمل الٗىاثض ؤلاًجاٍع

  .لها الهىضو١ بٗض زهم بحمالي اإلاهغوٞاث التي جدّم الاؾدثماعاث ألازغي، 

الخجاعي صازل خضوص الىُا١ حٗني ٧ل ؤعى ًٞاء مسههت لالؾخسضام الؿ٨ني، ؤو الؿ٨ني  : البُظاءألاساض ي 

  .الٗمغاوي

 ن ؤًٖاثه مً ٢بل مضًغ الهىضو١ إلاغا٢بت ؤٖما٫ الهىضو١.مجلـ بصاعة الهىضو١، ٌٗحّ  : مجلغ ؤلاداسة

  : غظى مجلغ ؤلاداسة اإلاعخهل
ً
ٟا ؤو ًٖى مجلـ بصاعة لضي مضًغ  َى ًٖى مً ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ال ٩ًىن مْى

ت ؤو ٖال٢ت حٗا٢ضًت م٘ مضًغ  الهىضو١  ٍغ ؤو جاب٘ له ؤو ؤمحن الحٟٔ، ولِـ له ٖال٢ت ٖمل حَى

 الهىضو١ ؤو جاب٘ له ؤو ؤمحن الحٟٔ. 

بت الهُمت اإلاظاقت ا وبُٗها مً ٢بل  : طٍش بت ٚحر مباقغة جٟغى ٖلى حمُ٘ الؿل٘ والخضماث التي ًخم قغاَئ هي يٍغ

ؼ محزاهُاث ؾخثىاءاث، خُث حٗض مهضع الا اإلايكأث م٘ بٌٗ  صزل ؤؾاس ي ٌؿاَم في حٍٗؼ

 بضء %0بت ال٣ُمت اإلاًاٞت بيؿبت الضو٫. و٢ض التزمذ اإلامل٨ت بخُب٤ُ يٍغ
ً
    ًىاًغ  1مً ا

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت في ٧ل مغخلت مً مغاخل  مجو  ،(0441ٌعبُ٘ الثاوي  04)م  8102 ٞغى يٍغ

 ومغوع  ؤلاهخاج، ابخضاء مً ؤلامضاصؾلؿلت 
ً
بالخىػَ٘ وختى مغخلت البُ٘ الجهاجي للؿلٗت ؤو  ا

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى الؿل٘ والخضماث التي ٌكتريها، ؤما  الخضمت. ًضٞ٘ اإلاؿتهل٪ ج٩لٟت يٍغ

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ًخم جدهُلها مً ٖملُاث قغاء  اإلايكأث ٞخضٞ٘ للح٩ىمت يٍغ

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت ال  .تي صٞٗتها إلاىعصيهااإلاؿتهل٨حن، وحؿترص اإلايكأث يٍغ

ً  مى٣ى٫ً  )اإلاؿخإحغ( ٣ٖض ًً٘ بمىحبه اإلاضًً : الَش
ً
 في خُاػة صاثىه)وخضاث في الهىضو١( ماال

اء  )الهىضو١(  للٞى
ً
)٣ٖض ؤلاًجاع(. ججاعي  بالتزاميماها  
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ٍام  الؽشوغ وألاح
 

ذ حضوي الكغوٍ وألاخ٩ام الخانت بُغح الىخضاث في نىضو١  ن َظا اإلاؿدىضًبحّ  ى نىضو١ اؾدثماع الؿٗىصًتٍع  مخضاو٫ ٣ٖاعي ، َو

ٗت ؤلاؾالمُتمخ م٣ٟلٖام  خم . ىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ ، وهي شخو مغزو له مً حضوي لالؾدثماعقغ٦ت  مً ٢بل بصاعة الهىضو١ ٍو

الىخضاث، َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن مضًغ الهىضو١ ومال٩ي  حك٩لو . 42-٢13144بل الهُئت بمىحب جغزُو ع٢م 

 والتي جإؾـ الهىضو١ بم٣خًاَا.

ا٫ الؿٗىصي الهىضو١ في "جضاو٫" وخضاث بصعاج ؾِخمو   .وه٣ل مل٨ُت ألانى٫ لهالح الهىضو١  ، بٗض مىا٣ٞت الهُئتبالٍغ

 :اظم الصىذوم وهىغه ( ؤ)

ذ حضوي اؾم الهىضو١ َى "نىضو١  ى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ . "الؿٗىصًت ٍع ماؾـ في اإلامل٨ت  م٣ٟلٖام  َو

 اإلاخضاولت.  توالخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع ،بمىحب الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي 

 :غىىان اإلاهش الشئِس ي إلاذًش الصىذوم  ( ب)

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع الٗىىان: 

 ػؾ٩اي جاوع  

 الغاب٘الُاب٤  

٤ اإلال٪     ٞهضٍَغ

 31322م.ب:  

 00000 :الٍغاى 

 +133 00 -821-0000 َاج٠:                                         

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

 www.jadwa.com اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:     

 :مذة الصىذوم  ( ج)

  (11)حؿٗت وحؿٗىن ج٩ىن مضة الهىضو١ 
ً
ش جبضؤ ٖاما م٨ً جمضًض مضة ، جضاو٫ اث الهىضو١ في ضبصعاج وخمً جاٍع ٍو

٩ىن طل٪ الخمضًض  مجلـ بصاعة الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت  بٗضضًغ الهىضو١ اإلاُل٤ إلاخ٣ضًغ لل زاي٘الهىضو١ إلاضة ممازلت ٍو

 َُئت الؿى١ اإلاالُت.الهىضو١ و 

ٍام الصىذوم  ( د) خ إصذاس ؼشوغ وؤح  :ؤو آخش جحذًث لها جاٍس

لى َغح " ذ الؿٗىصًت" مً ٢بل مجلـ َُئت الؿى١ نىضو١ حضوي جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٖو ٍع

ش  ش . 82/08/8102اإلاالُت بخاٍع غ مال٩ي الىخضاث بما ًخىا٤ٞ م٘ ٦02/2/8101ما جم حٗضًلها بخاٍع م وطل٪ بخُٛحر ج٣اٍع

ت اإلاخضاولت.  الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

 :ؤَذاف الصىذوم  ( ر)

ً مً زال٫ بن الهضٝ الغثِس ي للهىضو١ َى  حر صزل حاعي للمؿدثمٍغ  جٞى
ً
 بوكاثُا

ً
غا  الاؾدثماع في ٣ٖاعاث مُىعة جٍُى

http://www.jadwa.com/
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 اإلاىىعة وطل٪ في مسخل٠ ال٣ُاٖاث. تمضًىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًى ااإلاخىاحضة في حمُ٘ مضن اإلامل٨ت ماٖض

تؿشض الصىذوم وؤَذاقه الا وصل ل (ٌ )   :ظدثماٍس

 

تالهىضو١  ألنى٫  ؤلاحمالُت ال٣ُمت٪ مً 20 ًٖ ٣ًل ال ما اؾدثماعالهىضو١  ٌٗتزم -0  مُىّ  في ؤنى٫ ٣ٖاٍع
ً
غا عة جٍُى

 ٢ابلت لخد٤ُ٣ صزل جإححري وصوعي
ً
 .وطل٪ بدؿب ؤزغ ٢ىاثم مالُت مض٣٢ت بوكاثُا

 مسخل٠ في وطل٪ ،اإلاىىعة واإلاضًىت اإلا٨غمت م٨تٖضا مضًىتي  مااإلامل٨ت  مضنحمُ٘ في  ؾختر٦ؼ اؾدثماعاث الهىضو١  -8

ت ال٣ُاٖاث ألانى٫  جخىاحضو  .الهىضو١  ما٫ جمىٍل ج٩لٟت الاؾخدىاط ٖلى ألانى٫ مً زال٫ عؤؽ ؾِخم. و ال٣ٗاٍع

ت  اى مى٣ُتي في للهىضو١  اإلابضثُتال٣ٗاٍع بما  ٌؿدثمغ الهىضو١ زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٢ضو  ،الكغ٢ُتو  الٍغ

ض ًٖ   .% مً بحمالي ؤنى٫ الهىضو١ خؿب آزغ ٢ىاثم مالُت مض٣٢ت80الًٍؼ

في قهغ ماعؽ، ًىهُى، ؾبخمبر،  ًٖ الٟترة اإلاىتهُتجىػَ٘ ؤعباح ه٣ضًت ؤعب٘ مغاث في الؿىت اإلاُالصًت يهضٝ الهىضو١   -4

ت، وطل٪ باؾخثىاء ألاعباح 11بما ال ٣ًل ًٖ  الىخضاث ٖلى مال٩ي  وصٌؿمبر ٪ مً نافي عبذ الهىضو١ الؿىٍى

ت والتي ٢ض ٌٗ ا لٛاًاث الاؾخدىاط ٖلى ؤنى٫ بياُٞت ؤو الغؤؾمالُت الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع اص اؾدثماَع

غ ال٣ٗاعي  الهىضو١  ٢ض ٌؿدثمغ  ججضًض ؤنى٫ الهىضو١ ال٣اثمت. ٘ الخٍُى ض ًٖ في مكاَع  ال٣ُمتمً  ٪80بما ال ًٍؼ

اصةالهىضو١ بهضٝ  ألنى٫  ؤلاحمالُت ت الٗىاثض ٍػ  الهىضو١  ٣ًىم ولً ٖىاثض عؤؾمالُت ٖىض البُ٘. جد٤ُ٣ ؤو ؤلاًجاٍع

  .لبًُاءفي ألاعاض ي ا باالؾدثماع 

ُت. -4  ؾخ٩ىن حمُ٘ اؾدثماعاث الهىضو١ مخىا٣ٞت م٘ الًىابِ الكٖغ

 

 والجضو٫ ؤصهاٍ ًىضح ٢ُىص اؾدثماعاث الهىضو١ والحض اإلاؿمىح لها:

 هىع الاظدثماس الحذ ألادوى الحذ ألاغلى

011%  20%  ٢ابلت  
ً
 بوكاثُا

ً
غا ٣ٖاعاث مُىعة جٍُى

 لخد٤ُ٣ صزل صوعي وجإححري 

80%  

 

1%  

 

غ ال٣ٗاعي   الخٍُى

الاؾدثماع زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت 

 الؿٗىصًت 

 ٣ٖىص اإلاىٟٗت

 الى٣ض

 
ً
نىاص٤ً ؤؾىا١ الى٣ض اإلاُغوخت َغخا

 ومغزهت مً ٢بل الهُئت. 
ً
 ٖاما

بىى٥ حٗامالث الىصاج٘ ؤلاؾالمُت م٘ 

ومهاٝع مدلُه ؤو زلُجُت طاث 

جهي٠ُ بثخماوي بدض ؤصوى ٞئت 

(Baa3 والهاصع ًٖ و٧الت مىصًؼ ٦ما )

ؤن ؤ٢ل صعحت لالؾدثماع بخ٣ُُم ُٞدل 

وؾخاهضعص آهض بىعػ للخهي٠ُ الاثخماوي 

 BBB ٣ِٞ هي 

ت  ت ال٣ٗاٍع الهىاص٤ً الاؾدثماٍع

اإلاخضاولت اإلاخىا٣ٞت م٘ الًىابِ 
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ُت ومضعحت في ؤؾهم جضاو٫ و  الكٖغ

ت مخىا٣ٞت م٘ يىابِ  قغ٧اث ٣ٖاٍع

ٗت ؤلاؾالمُت   مضعحت في جضاو٫ و الكَغ

)باؾخثىاء الكغ٧اث والهىاص٤ً التي 

 اإلا٨غمت م٨تمضًىتي حؿدثمغ ؤنىلها في 

(.اإلاىىعة واإلاضًىت  

ؤصواث الضًً اإلاخضاولت واإلاُغوخت 

 ومغزهت مً ٢بل الهُئت.
ً
 ٖاما

ً
 َغخا

َاجحن اإلاضًيخحنلً ٌؿدثمغ الهىضو١ في  ٣ٖاعاث في مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت  

 واإلاضًىت اإلاىىعة

 ألاعاض ي البًُاء لً ٌؿدثمغ الهىضو١ في ألاعاض ي البًُاء

 

 

  :ملخص اظتراجُجُاث الصىذوم  ( و)

ً مً اؾدثماع  صوعٍتبن الهضٝ الغثِس ي للهىضو١ َى جد٤ُ٣ جىػَٗاث ه٣ضًت  ت. الهىضو١  اثللمؿدثمٍغ ٗتزم  ال٣ٗاٍع َو

اصة جد٤ُ٣ الهىضو١  ت  ٢ُمت الهىضو١ في ٍػ ٤الاؾدثماٍع   :ًٖ ٍَغ

ت الٛحر مىػٖت ألاعباحبٖاصة اؾدثماع  )ؤ( ت ٣ٖاٍع   .في ؤنى٫ اؾدثماٍع

اصة اإلادخملت في ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫  )ب(  مً زال٫ الاؾخدىاط ٖلى ٣ٖاعاث حضًضة ؤو  الٗىاثضً مؿخىي ىاججت ًٖ جدّؿ الالٍؼ

ل  .الحهى٫ ٖلى الخمٍى

٤ اؾخٛال٫ ألاحؼاء  ال٣ٗاعاثؤصاء جدؿحن  )ج(  بك٩ل و بالُغ١ اإلاثلى ؤو بٖاصة اؾخسضام ال٣ٗاع مجها ؿخٛلت اإلا ٚحرًٖ ٍَغ

  ؤًٞل.

خباع َبُٗت ال٣ُإ ال٣ٗاعي بدُث صعاؾتها والخسُُِ لها  خمالهىضو١ جبني مٗاًحر اهخ٣اثُت جمضًغ  مٌٗتز  جإزظ بٗحن الٖا

اث الٗغى والُلب والٗىامل الجٛغاُٞت والؿُاؾُت والخ٣لباث الضوعٍت إلاسخل٠ ٞئاث ال٣ُإ ال٣ٗاعي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ومؿخٍى

 

ت التي ظىف  وصل غام .1   الصىذوم  غليها عخحىرٌلألصُى الػهاٍس

ت مدٟٓت مً الؿٗىصًتٍعذ  حضوي  نىضو١  ًخ٩ىن  اى واإلاى٣ُت الكغ٢ُت مى٣ُت ىػٖت بحنم اؾدثماٍع  حُٛي التيو  ،الٍغ

ت ٢ُاٖاث ت ٢ُاٖاث ؤعبٗت جخًمً للهىضو١  اإلابضثُت اإلادٟٓت ؤن خُث. مسخلٟت ٣ٖاٍع  الؿ٨ني،) مسخلٟت ٣ٖاٍع

 وهىضح ؤصهاٍ جٟانُل ال٣ٗاعاث اإلابضثُت التي ؾِخم الاؾخدىاط ٖلحها مً ٢بل الهىضو١.(. يالخٗلُم اإلاساػن، الخجاعي،
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ش اإلالٌُت/ اإلاىكػت اإلاذًىت اظم الػهاس نُمت الؽشاء  حالت الخؼٍى

اُ    ظػىدي()ٍس

ؤلاًجاس 

العىىي 

 الصافي

وعبت الػائذ 

 ؤلاحمالي

مجمؼ ماسقُال 

 العٌني  
  مُىع  مل٪ الٍغاى

313,111,111 

 

01,111,111 2.80% 

 %2.1 03,111,111 811,111,111  مُىع  مل٪ الٍغاى ًلُت اإلاػشقت 

 %1.18 81,111,111 880,321,111  مُىع  مل٪ الٍغاى ع العليدمعخى 

بشج صحُكت 

 الُىم

 الضمام
  مُىع  مل٪

820,111,111 84,244,811 2.32% 

مجمؼ الكىاس 

العٌني و 

 الخجاسي  

 الخبر

  مُىع  مل٪

844,141,111 81,080,111 2.80% 

اُ ظػىدي(  %2.4 081,102,811 0,043,381,111  ؤلاحمالي )ٍس
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 العٌني ماسقُال  مجمؼ الػىاصش ؤَم

  الػهاس غً هبزٍ
ت مدالث ،الؿ٨ىُت الك٤٣ مً ٖضص ٖلى ًدخىي  وؾ٨ني ججاعي  مجم٘  ،ججاٍع

  .زضمُت ومباوي

 زضمُت. مباوي لىب باإلياٞت  ججاعي  و  ؾ٨ني   الاظخخذام

 (N 46°46'26.55"E"24.65'46°24) اإلال٪ ُٞهل يح ،مضًىت الٍغاى اإلاىنؼ

 متر مغب٘  24,012.02  ألاسض معاحت

 متر مغب٘  002,242.11  البىاء معؼحاث

تق٤٣   الىحذاث هىع   ؾ٨ىُت و مدالث ججاٍع

 مدل ججاعي  80وخضة ؾ٨ىُت و  014 لىحذاثا غذد

ش )  اإلابنى غمش   ( َـ80/01/0442ؾىت واخضة مً قهاصة بجمام البىاء الهاصعة بخاٍع

خ    للمبنى الـدؽؿُلي الخاٍس
خى٢٘ ،8102قهغ ًىاًغ  في لل٣ٗاع  الٟٗلي الخإححر  بضء  ٢ُمت بحمالي ًبلٜ ؤن ٍو

ت ًجاعاثؤلا  ا٫ 00,111,111 ٣ًاعب ما الؿىٍى  .والؿ٨ني الخجاعي  بك٣ُه ٍع

  ٍا٫ ؾٗىصيع  313,111,111   الاظخحىار نُمت إحمالي

 الحالي الػهاس  مالَ

ىن للبى٪ الؿٗىصي الٟغوس ي  م٣ابل الحهى٫ ٖلى حؿهُالث اثخماهُت، ال٣ٗاع مَغ

ل ال٣ٗاعاث للخُىٍغ  وطل٪ لهالح قغ٦ت ألازحر  ومسجل بمل٨ُت قغ٦ت ؾ٨ً لخمٍى

 قغ٦ت و  %،21 بيؿبت وؤوالصٍ اإلاهُضب واإلاملى٦ت مً قغ٦ت ٖبضال٣اصع  *ال٣ٗاعي 

غ  عاٞا٫ ً ٖىض . %41 بيؿبت ال٣ٗاعي  للخٍُى  ال٣ٗاع  مل٨ُته٣ل وؾِخم ٞ٪ الَغ

 .الهىضو١  لهالح

 وؤلاًجاس ؤلاداسة غهذ جكاصُل

 وؤوالصٍ اإلاهُضب ٖبضال٣اصع  قغ٦ت  واإلاعخإحش ألامالى مذًش 

٤ جإححر  مهام ىاصبؾ بمىحبه ًخم ؤمال٥ بصاعة ٣ٖض َى  وؤلاًجاس ؤلاداسة بػهذ اإلاهصىد  وحكُٛل وبصاعة وحؿٍى

: مجمؼ ماسقُال  العٌني    1- الػهاس  ألاُو

ُال  الؿ٨ني    زغ ٍُت )0(: مى٢٘ مجم٘ ماٞع
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 ال٣ُمت ؾضاص ًًمً ؤن ٖلى ألامال٥ مضًغ  ٢بل مً عال٣ٗا نُاهت ٖلى وؤلاقغاٝ

ت ا٫ ملُىن  1,11111,01 والبالٛت ٖلحها اإلاخ٤ٟ الهاُٞت ؤلاًجاٍع  لم بطا بدُث .ٍع

 الىخضاث باؾدئجاع  ٣ًىم ٞةهه ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ حم٘ مً ألامال٥ مضًغ  ًخم٨ً

ٌل ماحغة الٛحر  اصة ؤي وج٩ىن  ه٣و، ؤي ًٖ الهىضو١  خٍٗى  ٣ُمتال ًٖ ٍػ

ت ت ج٩ال٠ُ بضٞ٘ الهىضو١  ٣ًىم و  ألامال٥. مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع  ؾىٍى

ا٫ 01,111 ب٣ُمت زابخت   ٖلحها. اإلاخ٤ٟ باإلاهام ٢ُامه م٣ابل ؾٗىصي ٍع

 

خ اهه بضؤً الػهذ بذء جاٍس   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا   .الهىضو١  لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع

   الػهذ مذة

 بضؤًوالظي  ع اإلاهُضب وؤوالصٍٖبض ال٣اص قغ٦ت و  الهىضو١  بحن ٣ٖض جى٢ُ٘ ؾِخم

اهه   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا  بدؿب وطل٪ الهىضو١، لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع

  الخالُت: الكغوٍ

زمـ )0( ؾىىاث مُالصًت، وحكمل ٣ٖض بصاعة ألامال٥ باإلياٞت بلى ال٣ُمت 

بخه  حن آلازغ  بٗضم ٚع   ما لم ًسُغ  ؤخض الُٞغ
ً
ت الهاُٞت و التي ججضص جل٣اثُا ؤلاًجاٍع

بالخجضًض ٢بل اهتهاء اإلاضة ألانلُت )0 ؾىىاث مُالصًت( بمضة ال  ج٣ل ًٖ ؾخت ؤقهغ. 

   

خ   .8102في قهغ ًىاًغ  الٟٗلي الخإححر  بضؤ للػهاس الخإحيري  الخاٍس

 2218 2219 2222 2122 2222 

ت الهُمت  *الصاقُت* ؤلاًجاٍس

 
ً
 العٌىُت الىحذاث )ؼامال

ت(  والخجاٍس

01,111,111 01,111,111 01,111,111 01,111,111 01,111,111 

 %2.80 %2.80   %2.80 %2.80 %2.80  الػهاس غلى الصافي الػائذ

هت ت الهُمت دقؼ ػٍش  ؤلاًجاٍس

  تالعىٍى الصاقُت

ت الهاُٞت ٍتًجاع ؤلا  ٣ُمتال ضٞ٘ج ؿضص صٞٗاث ؤعب٘ ٖلى الؿىٍى
ُ
 ؾىىي  عب٘ بك٩ل ح

 والكهغ  الؿاصؽ والكهغ  الثالث الكهغ  نهاًت في مُالصًت ؤقهغ  زالزت ٧ل نهاًت في

 ؾىت ٧ل مً (40/08و 41/1و 41/3و 40/4 في )ؤي ٖكغ  الثاوي والكهغ  الخاؾ٘

ت  مُالصًت. جإححًر

 مذًش  مً اإلاهذمت ظماهاثال

 ألامالى

ت ال٣ُمت في ه٣و ؤي ؿضاصب ألامال٥ مضًغ  ًًمً  ٢ل بطا لل٣ٗاع  الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ا٫ ملُىن  111,11101, والبالٜ ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ ًٖ  ألامال٥ مضًغ  ؾ٣ُىم ٦ما .ٍع

  ًجضص – للهىضو١  ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل بٗض بى٩ي يمان و ؤ ألمغ ؾىض بخ٣ضًم
ً
ا  ؾىٍى

ت ال٣ُمت لًمان – ال٣ٗض مضة َى٫  اصة ؤي وج٩ىن  ،الهاُٞت ؤلاًجاٍع  ال٣ُمت ًٖ ٍػ

ت     .ألامال٥ مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع

   الػهذ إلؿاء ؼشوغ
ٌ ؤي بضون  للمال٪ ًد٤  الخالي: الحاالث مً ؤي في ال٣ٗض بلٛاء حٍٗى

 ال٣ٗاع. مل٨ُت اهخ٣لذ بطا (0
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 َظا في الىاعصة ب٢غاعاجه ؤو  التزاماجه مً بإي الثاوي الُٝغ التزام ٖضم (8

كمل ال٣ٗض  الًمان ؤو  ألمغ  الؿىض ج٣ضًم في ألامال٥ مضًغ  جإزغ  طل٪  )َو

 .(البى٩ي

 في ؤو  ؤلاٞالؽ ؤو  الخهُٟت بحغاءاث مً ؤي في ألامال٥ مضًغ  صزى٫  خا٫ في (4

 قهغ  ؤو  جهُٟت الٛحر  َلب خا٫ في ؤو  ٢ًاجي خاعؽ ؤو  مه٠ِ  حُٗحن خا٫

 ألامال٥. مضًغ  وممخل٩اث ؤمىا٫ ٖلى الحجغ  ؤو  بٞالؽ

 الهىضو١  مضًغ  ب٢غاعاث

  ت ألانى٫  مؿخإحغ  ألامال٥/ مضًغ  م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  حك٩ل التي ال٣ٗاٍع

ت ؤلاًجاع  ٖىاثض مً ؤ٦ثر  ؤو  %01 ٖىاثضَا  ٖبض ٦تغ ق  م٘ اإلابرم وؤلاًجاع ؤلاصاعة ٣ٖض ؤن خُث :للهىضو١  الؿىٍى

 ماوؿبخه جمل٪ وؤوالصٍ اإلاهُضب ال٣اصع  ٖبض ٦تغ ق  ؤن خُث ٖال٢ت طو  َٝغ م٘ ٣ٖض ٌٗخبر  وؤوالصٍ اإلاهُضب ال٣اصع 

٤ ًٖ مباقغ  بك٩ل %01.8) الهىضو١، وخضاث مً 43.3%  اإلاهُضب ٖبضال٣اصع  لكغ٦ت اإلاباقغة اإلال٨ُت ٍَغ

٤ ًٖ مباقغ  ٚحر  وبك٩ل الهىضو١، في وؤوالصٍ غ  ألازحر  قغ٦ت مً %21 وؿبخه ما جمل٨هم ٍَغ  ال٣ٗاعي. للخٍُى

  الهىضو١(. وخضاث مً %02.4 ماوؿبخه جمثل والتي

 

  قغ٦ت ؤن خُث :بالهىضو١  اإلاغجبِ ال٣ٗاع مال٪ م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ 

غ  ألازحر   .الهىضو١  وخضاث مً %84.14 ماوؿبخه مل٪ج اإلاال٨ت لل٣ٗاع ال٣ٗاعي  للخٍُى

 

  الهىضو١. مضًغ  م٘ مباقغ ٚحر  ؤو  مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب ؤي وحىص بٗضم الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  

 

 ؤو  اإلابنى مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض و ؤ جمى٘ هٓامُت مسالٟاث ؤي مً ال٣ٗاع  بسلى  الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  ٦ما 

   م٩لٟت. عثِؿُت وحُٛحراث بنالخاث بلى جاصي ٢ض ؤو  ،هحكُٛل

 

 الغحٕى بلى اإلالح٤ )ج(.*

تال٣ُمت ** ً في ٧ل ؾىت حكُٛلُت بٗض زهم ٧اٞت الخ٩ال٧٠ُاٞت الهاُٞت التي ًخم جدهُلها مً  الدكُٛلُتهي ال٣ُمت الهاُٞت:  ؤلاًجاٍع وؤحٗاب  الدكُٛلُت اإلاؿخإحٍغ

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت و  والًغاثب الدكُٛل  الهاُٞت الدكُٛلُت ال٣ُمت٦ما ان  لإلًجاع.عؾىم وؤي مبالٜ ؤزغي ٢ض جازغ في اخدؿاب ال٣ُمت الهاُٞت  يؤبما في طل٪ يٍغ

  ع.ؽ مؿخد٣ت في ٧ل ؾىت حكُٛلُت إلاضة زمـ ؾىىاث. 01,111,111 مبلٜ هي ٖلحها اإلاخ٤ٟ
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 اإلاػشقت اثًلُ الػىاصش ؤَم

  الػهاس غً هبزٍ

ت ٧لُت ٢بل مً لهُحكٛ ًخم ؼمجه يعحام ىنمب  زالر ٖلى جدخىي  التي اإلاٗٞغ

 الُا٢ت ؤن خُث  الخُب٣ُُت(. الٗلىم ٧لُت الهُضلت، ٧لُت الُب، )٧لُت ٧لُاث

  ال٩لُاث. حمُ٘ في َالب آالٝ زالزت ؤي َالب، ؤل٠ هي ٧لُت ل٩ل الاؾخٗابُت

 حٗلُمُت ميكإة   الاظخخذام

ُت  اإلاىنؼ اىمى٣ُت  -الضٖع  (N 46°34'46.28"E"28.03'45°24، حي الخالضًت )الٍغ

 متر مغب٘  02,002.88    ألاسض معاحت

 متر مغب٘  40,241  البىاء معؼحاث

ت و ؤعبٗت َاب٣ان ؤعيُان  ألادواس غذد  َىاب٤ ٖلٍى

 ً  بال٩امل مً ٢بل مؿخإحغ واخض ماحغ  اإلابنى  غذد اإلاعخإحٍش

 ؤلاًجاس غهذ غً هبزٍ

ت ٧لُت قغ٦تجاع اإلابنى بال٩امل مً ٢بل ئؾِخم اؾد   والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

ً إلاضة و  ألاَلُت  ؾىىاث زمـ إلاضة للخجضًض ٢ابلت مُالصًت ؾىت (81) ٖكٍغ

ش مً مُالصًت ه ال٣ُمت نؤ ٦ما .الهىضو١  لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع  ؤلاًجاٍع

اصة زايٗت ؾخ٩ىن   إلاضة الٗاقغة الؿىت وختى ؾىىاث زالر ٧ل %4 بيؿبت لٍؼ

 ؤلاًجاع  ٢ُمت ج٩ىن  طل٪ وبٗض الٗاقغة و  الؿابٗت و  الغابٗت الؿىت )في ال٣ٗض

ت الخالُت للؿىىاث اصة ألي جسً٘ وال  الٗاقغة الؿىت بًجاع  ل٣ُمت مؿاٍو      (.ٍػ

ش الدكُٛل حؿ٘ ؾىىاث   اإلابنى غمش   مً جاٍع

خ ش    للمبنى الـدؽؿُلي الخاٍس  َـ02/01/0441جم حكُٛل اإلابنى بخاٍع

ا٫ ؾٗىصي 811,111,111   الاظخحىار نُمت إحمالي  ٍع

 الحالي الػهاس  مالَ
ىن لىػاعة اإلاالُت م٣ابل الحهى٫ ٖلى  ، ومسجل بمل٨ُت ٢غى خؿًال٣ٗاع مَغ

ً ٖىض ه٣ل  ض بً مدمض الؼامل. وؾِخم ٞ٪ الَغ  ال٣ٗاع  مل٨ُتالض٦خىع/ ٍػ

 2- الػهاس  الثاوي: ًلُت اإلاػشقت

ت  زغ ٍُت )8(: مى٢٘ ٧لُت اإلاٗٞغ
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 .الهىضو١  لهالح

 ؤلاًجاس غهذ جكاصُل

ت ٧لُت قغ٦ت اإلاعخإحش  *ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

 اإلاؿخإحغ( مهام )مً مال٥ؤ مضًغ الًىحض  ألامالى مذًش 

خ انها بضؤً الػهذ بذء جاٍس   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا   الهىضو١  لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع

  مُالصًت ؾىىاث زمـ إلاضة للخجضًض ٢ابلت مُالصًت ؾىت (81) ٖكٍغً الػهذ مذة

خ  مىه. اإلاىخٟ٘ َى  ٧ان ال٣ٗاع  مال٪ ؤن خُث هثبوكا مىظ اإلابنى جإححر  ًخم لم للػهاس الخإحيري  الخاٍس

 2218 2219 2222 2122 2222 

ت الهُمت  111421,03, 111421,03, 03,111,111 03,111,111 03,111,111 الصاقُت ؤلاًجاٍس

 %2.84 %2.84 %2.1 %2.1 %2.1 الػهاس غلى الصافي الػائذ

هت   ؤلاًجاس دقؼ ػٍش

ت ًجاع ؤلا  ٢ُمت اإلاؿخإحغ  ًضٞ٘ ؿضص صٞٗاث ؤعب٘ ٖلى الؿىٍى
ُ
 ؾىىي  عب٘ بك٩ل ح

 والكهغ  الؿاصؽ والكهغ  الثالث الكهغ  نهاًت في مُالصًت ؤقهغ  زالزت ٧ل نهاًت في

 ؾىت ٧ل مً (40/08و 41/1و 41/3و 40/4 في )ؤي ٖكغ  الثاوي والكهغ  الخاؾ٘

ت    مُالصًت. جإححًر

  اإلاعخإحش طماهاث

:
ً
ت ألاعباح ًٖ ٧امل جىاػ٫  ٖلى الحهى٫  ؤوال  اإلاملى٦ت بالىخضاث الخانت الؿىٍى

ت ٧لُت قغ٦ت ٢بل مً  )الٗاثض الهىضو١  في ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

 ٍعذ حضوي  )نىضو١  الهىضو١  لهالح (اإلاملى٦ت الىخضاث ٖلى الؿىىي 

 و ،الؿٗىصًت(

• :
ً
ً زاهُا ت ٧لُت قغ٦ت ٢بل مً اإلاملى٦ت الىخضاث ٢ُمت مً %41 َع  اإلاٗٞغ

 ملُىن  4.2 حك٩ل والتي الُغح و٢ذ الهىضو١  في ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم

ا٫ 42,111,111 ماٌٗاص٫ ؤي) وخضة  01 الىخضة ؾٗغ  ؤؾاؽ ٖلى ؾٗىصي ٍع

ا٫ ش مً ؾىىاث ؤعب٘ إلاضة (ؾٗىصي ٍع   .اله٪ ه٣ل جاٍع

   الػهذ إلؿاء ؼشوغ

 الخالُت: ثحاال ال في ال٣ٗض بنهاء للماحغ  ًد٤

ش مً ًىم 31 إلاضة ؤلاًجاع  صٞ٘ ٖضم (0  ،اؾخد٣ا٢ه جاٍع

  الخٗا٢ض، قغوٍ مً قٍغ بإي اإلاؿخإحغ  التزام ٖضم (8

 بٞالؽ. ؤو  جهُٟت بحغاءاث بإي اإلاؿخإحغ  ٢ُام خا٫ وفي (4

 .الهىضو١  مضًغ  ب٢غاعاث

  الض٦خىع/  ؤن خُث :بالهىضو١  اإلاغجبِ ال٣ٗاع  مال٪ م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ

ض بً مدمض الؼامل ت ٧لُت قغ٦ت لهالح الهىضو١  في وخضاجه حمُ٘ ًٖ جىاػ٫  ٢ض ٍػ  والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

لبُت خهت ٞحها ًمل٪ والتي ألاَلُت   %.33.8 بيؿبت ألٚا

  ت ألانى٫  مؿخإحغ  م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  %01 ٖىاثضَا حك٩ل التي ال٣ٗاٍع

ت ؤلاًجاع  ٖىاثض مً ؤ٦ثر  ؤو  ت ٧لُت قغ٦ت  م٘ اإلابرم ؤلاًجاع  ٣ٖض ؤن خُث :للهىضو١  الؿىٍى  للٗلىم اإلاٗٞغ
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ت ٧لُت قغ٦ت ؤن خُث ٖال٢ت طو  َٝغ م٘ ٣ٖض ٌٗخبر  ألاَلُت والخ٣ىُت  جمل٪ ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

ض بً مدمض الؼامل جىاػ٫  بٗض الهىضو١  وخضاث مً %2.01 ماوؿبخه  في وخضاجه حمُ٘ ًٖ الض٦خىع/ ٍػ

ت ٧لُت قغ٦ت لهالح الهىضو١    .ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

  الهىضو١. مضًغ  م٘ مباقغ  ٚحر  ؤو  مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب ؤي وحىص بٗضم الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ 

 ؤو  اإلابنى مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض و ؤ جمى٘ هٓامُت مسالٟاث ؤي مً ال٣ٗاع  بسلى  الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  ٦ما 

   م٩لٟت. عثِؿُت وحُٛحراث بنالخاث بلى جاصي ٢ض ؤو  ،هحكُٛل

 الغحٕى بلى اإلالح٤ )ج(.*
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 الؿلي ٕصمؿخى  الػىاصش ؤَم

  الػهاس غً هبزٍ
ت  اإلاهُضب مجم٘ في ٣٘ج ٖغى نالت و  وم٩اجب مؿخىصٖاث 4 مً مجمٖى

ت للمؿخىصٖاث اى. الؿلي مى٣ُت في اإلاغ٦ٍؼ   بالٍغ

  مدالث م٩اجب، مؿخىصٖاث،   الاظخخذام

اى، حي الؿلي ) اإلاىنؼ  (N 46°50'20.40"E"58.12'36°24مضًىت الٍغ

 متر مغب٘  802,180  ألاسض معاحت

 متر مغب٘  044,411  البىاء معؼحاث

  الىحذاث هىع
ت  ت  082,108مساػن )بمؿاخت جإححًر  8,411متر مغب٘(، م٩اجب )بمؿاخت جإححًر

ت   متر مغب٘(. 111متر مغب٘(، و مدالث )بمؿاخت جإححًر

ت ٧لُه  01  الىحذاث غذد  متر مغب041,408٘وخضة بمؿاخت جإححًر

  اإلابنى غمش 

ش الدكُٛل  ىاثؾى 2اإلاؿخىصٕ ألاو٫:   مً جاٍع

ش الدكُٛل ؾىىاث 4اإلاؿخىصٕ الثاوي:   مً جاٍع

ش الدكُٛل زالر ؾىىاثاإلاؿخىصٕ الثالث:   مً جاٍع

خ   للمبنى الدؽؿُلي الخاٍس

 8111صٌؿمبر اإلاؿخىصٕ ألاو٫: 

مبر اإلاؿخىصٕ الثاوي:   8104هٞى

مبر اإلاؿخىصٕ الثالث:   8104هٞى

 ٍا٫ ؾٗىصيع  880,321,111   الاظخحىار نُمت إحمالي

 الحالي الػهاس  مالَ
 مً ٢بل 

ً
 . *ع اإلاهُضب وؤوالص٦ٍت ٖبض ال٣اصغ قال٣ٗاع مملى٥ خالُا

 الهىضو١. لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُتؾ٩ُىن الهىضو١ اإلاال٪ لل٣ٗاع بٗض ه٣ل 

 وؤلاًجاس ؤلاداسة غهذ جكاصُل

 ع اإلاهُضب وؤوالصٍال٣اص٦ت ٖبض غ ق واإلاعخإحش ألامالى مذًش 

٤ جإححر  مهام ىاصبؾ بمىحبه ًخم ؤمال٥ بصاعة ٣ٖض َى  وؤلاًجاس ؤلاداسة بػهذ اإلاهصىد  وحكُٛل وبصاعة وحؿٍى

 3- الػهاس  الثالث: معخى دع العلي 

  السلي عدموقع مستو(: 3يطة )خر



 

 505من  29صفحة 

 ؾضاص ًًمً ؤن ٖلى ألامال٥ مضًغ  ٢بل مً عال٣ٗا نُاهت ٖلى وؤلاقغاٝ

ت ال٣ُمت ا٫ ملُىن  1,11111,81 والبالٛت ٖلحها اإلاخ٤ٟ الهاُٞت ؤلاًجاٍع   ٍع

 ٣ًىم ٞةهه ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ حم٘ مً ألامال٥ مضًغ  ًخم٨ً لم بطا بدُث

ٌ ماحغة الٛحر  الىخضاث باؾدئجاع   ؤي وج٩ىن  ه٣و، ؤي ًٖ الهىضو١  لخٍٗى

اصة ت ال٣ُمت ًٖ ٍػ  الهىضو١  ٣ًىم و  ألامال٥. مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ت ج٩ال٠ُ بضٞ٘ ا٫ 01,111 ب٣ُمت زابخت ؾىٍى  باإلاهام ٢ُامه م٣ابل ؾٗىصي ٍع

  ٖلحها. اإلاخ٤ٟ

خ اهه بضؤً الػهذ بذء جاٍس   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا   الهىضو١  لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت اهخ٣ا٫ جاٍع

  الػهذ مذة

والظي  ع اإلاهُضب وؤوالصٍٖبض ال٣اص قغ٦ت و  الهىضو١  بحن ٣ٖض جى٢ُ٘ ؾِخم

اهه بضؤً   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا  وطل٪ الهىضو١، لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع

  الخالُت: الكغوٍ بدؿب

 

ش مً جبضء مُالصًت ؾىىاث (0) زمـ  لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت اهخ٣ا٫ جاٍع

ت ال٣ُمت بلى باإلياٞت ألامال٥ بصاعة ٣ٖض وحكمل ،الهىضو١   الهاُٞت ؤلاًجاٍع

  ججضص التيو 
ً
حن ؤخض ًسُغ  لم ما جل٣اثُا بخه بٗضم آلازغ  الُٞغ  ٢بل بالخجضًض ٚع

 ؤقهغ. ؾخت ًٖ ج٣ل ال  بمضة مالصًت( ؾىىاث 0) ألانلُت اإلاضة اهتهاء

خ  للػهاس الخإحيري  الخاٍس

  ؤصهاٍ، مىضحت ؾىىاث 4 آلزغ ؤلاًجاع  ٢ُمت
ً
 ؤخض في الخإححر  بضؤ اهه )ٖلما

 . (8100 ٖام مىخه٠ في اإلاؿخىصٖاث

ا٫ 00,032,111 :2215 ً: ٖضص ) ؾٗىصي ٍع ً(. 1 اإلاؿخإحٍغ  مؿخإحٍغ

ا٫ 01,481,121 :2216 ً: ٖضص ) ؾٗىصي ٍع ً(. 1 اإلاؿخإحٍغ  مؿخإحٍغ

ا٫ 81,382,441 :2217 ً: ٖضص ) ؾٗىصي ٍع ً(. 1 اإلاؿخإحٍغ  مؿخإحٍغ

 2218 9221 2222 2122 2222 

ت الهُمت  الصاقُت** ؤلاًجاٍس
81,111,11

1 
81,111,111 81,111,111 81,111,111 81,111,111 

 %1.18 %1.18 %1.18 %1.18 %1.18 الػهاس غلى الصافي الػائذ

هت ت الهُمت دقؼ ػٍش  الصاقُت ؤلاًجاٍس

ت   العىٍى

ت الهاُٞت ٍتًجاع ؤلا  ٣ُمتال ضٞ٘ج ؿضص صٞٗاث ؤعب٘ ٖلى الؿىٍى
ُ
 عب٘ بك٩ل ح

 الؿاصؽ والكهغ  الثالث الكهغ  نهاًت في مُالصًت ؤقهغ  زالزت ٧ل نهاًت في ؾىىي 

 مً (40/08و 41/1و 41/3و 40/4 في )ؤي ٖكغ  الثاوي والكهغ  الخاؾ٘ والكهغ 

ت ؾىت ٧ل  مُالصًت. جإححًر

  ألامالى مذًش  مً اإلاهذمت  ظماهاثال

ت ال٣ُمت في ه٣و ؤي ؿضاصب ألامال٥ مضًغ  ًًمً  بطا لل٣ٗاع  الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ا٫ ملُىن  111,11181, والبالٜ ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ ًٖ ٢ل  مضًغ  ؾ٣ُىم ٦ما .ٍع

 – للهىضو١  ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل بٗض بى٩ي يمان ؤو  ألمغ  ؾىض بخ٣ضًم ألامال٥
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  ًجضص
ً
ا ت ال٣ُمت لًمان –ال٣ٗض مضة َى٫  ؾىٍى  ؤي وج٩ىن  الهاُٞت، ؤلاًجاٍع

اصة ت ال٣ُمت ًٖ ٍػ     ألامال٥. مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع

   الػهذ إلؿاء ؼشوغ

ٌ ؤي بضون  للمال٪ ًد٤  الخالي: الحاالث مً ؤي في ال٣ٗض بلٛاء حٍٗى

 ال٣ٗاع. مل٨ُت اهخ٣لذ بطا (0

 َظا في الىاعصة ب٢غاعاجه ؤو  التزاماجه مً بإي الثاوي الُٝغ التزام ٖضم (8

كمل ال٣ٗض  ؤو  ألمغ  الؿىض ج٣ضًم في ألامال٥ مضًغ  جإزغ  طل٪  )َو

 .البى٩ي( الًمان

 ؤلاٞالؽ ؤو  الخهُٟت بحغاءاث مً ؤي في ألامال٥ مضًغ  صزى٫  خا٫ في (4

 الٛحر  َلب خا٫ في ؤو  ٢ًاجي خاعؽ ؤو  مه٠ِ  حُٗحن خا٫ في ؤو 

 ألامال٥. مضًغ  وممخل٩اث ؤمىا٫ ٖلى الحجغ  ؤو  بٞالؽ قهغ  ؤو  جهُٟت

 الهىضو١  مضًغ  ب٢غاعاث

  ألانى٫  مؿخإحغ  /ألامال٥ مضًغ  ال٣ٗاع/ مال٪ م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ 

ت ت ؤلاًجاع  ٖىاثض مً ؤ٦ثر  ؤو  %01 ٖىاثضَا حك٩ل التي ال٣ٗاٍع  ال٣اصع  ٖبض ٦تغ ق  ؤن خُث للهىضو١: الؿىٍى

 %01.8) الهىضو١  وخضاث مً %43.3 ماوؿبخه الكغ٦ت جمل٪ خُث ،ٖال٢ت طو  َٝغ ٗخبر ح وؤوالصٍ اإلاهُضب

٤ ًٖ مباقغ  بك٩ل  ًٖ مباقغ  ٚحر  وبك٩ل الهىضو١، في وؤوالصٍ اإلاهُضب ٖبضال٣اصع  لكغ٦ت اإلاباقغة اإلال٨ُت ٍَغ

٤ غ  ألازحر  قغ٦ت مً %21 وؿبخه ما جمل٨هم ٍَغ  وخضاث مً %02.4 ماوؿبخه جمثل والتي ال٣ٗاعي. للخٍُى

  الهىضو١(.

 

  الهىضو١. مضًغ  م٘ مباقغ  ٚحر  ؤو  مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب ؤي وحىص بٗضم الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  

 

 ؤو  اإلابنى مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض و ؤ جمى٘ هٓامُت مسالٟاث ؤي مً ال٣ٗاع  بسلى  الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  ٦ما 

   م٩لٟت. عثِؿُت وحُٛحراث بنالخاث بلى جاصي ٢ض ؤو  ،هحكُٛل
 

 الغحٕى بلى اإلالح٤ )ج(.*

تال٣ُمت ** ً في ٧ل ؾىت حكُٛلُت بٗض زهم ٧اٞت الخ٩ال٧٠ُاٞت الهاُٞت التي ًخم جدهُلها مً  الدكُٛلُتهي ال٣ُمت الهاُٞت:  ؤلاًجاٍع وؤحٗاب  الدكُٛلُت اإلاؿخإحٍغ

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت و  والًغاثب الدكُٛل  الهاُٞت الدكُٛلُت ال٣ُمتن ؤ٦ما  لإلًجاع.عؾىم وؤي مبالٜ ؤزغي ٢ض جازغ في اخدؿاب ال٣ُمت الهاُٞت  يؤبما في طل٪ يٍغ

  ع.ؽ مؿخد٣ت في ٧ل ؾىت حكُٛلُت إلاضة زمـ ؾىىاث. 81,111,111 مبلٜ هي ٖلحها اإلاخ٤ٟ
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 الُىم بغج الػىاصش ؤَم

  الػهاس غً هبزٍ
 و مىا٠٢، َىاب٤ وزالر ؤعض ي، َاب٤ مً م٩ىن  م٨خبُت وخضاث مً ًخإل٠ بغج

 .م٨غع  م٨خبي َاب٤ 02

 م٨خبي ججاعي  مبنى   الاظخخذام

 (N 50°10'15.14"E"44.12'22°26) الحؿام يح، ضماممضًىت ال اإلاىنؼ

 متر مغب٘ 4,211  ألاسض معاحت

 متر مغب٘  41,848.14  البىاء معؼحاث

  80 ألادواس غذد
ً
  َاب٣ا

ًخاإلاع غذد  اإلابنى ماحغ بال٩امل مً ٢بل مؿخإحغ واخض   إحٍش

 ؤلاًجاس غهذ غً هبزٍ

 خُث الهىضؾُت لالؾدكاعاث باعؾىهؼ  ووعلي قغ٦تاإلابنى ماحغ بال٩امل مً ٢بل  

ش بضؤ  ٣ُمتال جبلٜ خُث ،ؾىىاث ؾبٗت إلاضة ٌؿخمغ و  0/01/8103 في الخإححر  جاٍع

تؤلا  ت ًجاٍع ا٫ 84,244,811 الؿىٍى  بك٩ل  جضٞ٘و  ألاولى ؾىىاث للثالر ؾٗىصي ٍع

اصة زايٗت ؾخ٩ىن  تؤلاًجاٍع ال٣ُمت نبإ  ٖلما  .ؾىىي  عب٘  ٧ل %3 بيؿبت لٍؼ

 ؾىىاث. زالر

ش ) ؾيخحن   اإلابنى غمش   هجغي(  8/00/0443مً قهاصة اَال١ الخُاع ال٨هغباجي الهاصعة بخاٍع

خ    للمبنى الـدؽؿُلي الخاٍس
ش  ِخم حؿلُم اإلابنى وؾ 3/08/8100جم الخٗا٢ض ٖلى جإححر اإلابنى بال٩امل بخاٍع

ش   .0/0/8103للمؿخإحغ بخاٍع

 ٍا٫ ؾٗىصيع  820,111,111   الاظخحىار نُمت إحمالي

 الحالي الػهاس  مالَ
 مً ٢بل قغ٦ت صاع الُىم للصحاٞت والُباٖت واليكغ

ً
 . *ال٣ٗاع مملى٥ خالُا

 .الهىضو١  لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُتؾ٩ُىن الهىضو١ اإلاال٪ لل٣ٗاع بٗض ه٣ل 

 ؤلاًجاس غهذ جكاصُل

 4- الػهاس  الشابؼ: بشج الُىم 

 خريطة )4(: موقع برج اليوم
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 الهىضؾُت لالؾدثماعاث ؼ باعؾىه يووعل قغ٦ت اإلاعخإحش

 اإلاؿخإحغ( مهام )مً امال٥ مضًغ  الًىحض  ألامالى مذًش 

خ  الػهذ بذء جاٍس
 لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُته٣ل  بٗض الهىضو١  لهالح الحالي ال٣ٗض ًٖ الخىاػ٫  ؾِخم

 . الهىضو١ 

 ؾىىاث ؾب٘  الػهذ مذة

خ  للػهاس الخإحيري  الخاٍس
ش  ت ب٣ُمت و 3/08/8100جم جإححر اإلابنى بال٩امل بخاٍع ا٫ 84,244,811 اًجاٍع  ٍع

  .ألاولى ؾىىاث للثالر ؾٗىصي

 2218 2219 2222 2122 8188 

 80,834,018 80,834,018 80,834,018 312,011,48 84,244,811 العىىي  جاس ًؤلا 

 %1.01 %1.01 %1.01 %2.21 %2.32  الػهاس غلى الصافي الػائذ

هت   ؤلاًجاس دقؼ ػٍش

ت ال٣ُمت صٞ٘ ًخم ت الؿىت بٗض ؤلاًجاٍع . ؤقهغ  زالزت ٧ل ألاولى ؤلاًجاٍع
ً
 في م٣ضما

 0/4و 0/0 في )ؤي الٗاقغ  والكهغ ؿاب٘ال والكهغ  غاب٘ال والكهغ  ألاو٫  الكهغ بضاًت

ت ؾىت ٧ل مً (0/10و 0/2و  مُالصًت. جإححًر

  البائؼ طماهاث

ً  للصحاٞت الُىم صاع  قغ٦ت ٢بل مً اإلاملى٦ت ىخضاثال ٢ُمت مً %02.0 َع

 ) وخضة ملُىن  0,00 حك٩ل والتي الُغح و٢ذ الهىضو١  في واليكغ والُباٖت

ت ا٫ 000,111,111 لـ واإلاؿاٍو ا٫ 01 الىخضة ؾٗغ  ؤؾاؽ ٖلى ؾٗىصي ٍع  ٍع

ش مً ؾىىاث زمـ إلاضة (ؾٗىصي  .اله٪ ه٣ل جاٍع

   الػهذ إلؿاء ؼشوغ

ش مً ًىم 41 إلاضة ؤلاًجاع  صٞ٘ ٖضم خا٫ في ال٣ٗض بنهاء للماحغ  ًد٤  جاٍع

 خا٫ في ؤو  الخٗا٢ض، قغوٍ مً قٍغ بإي اإلاؿخإحغ  التزام ٖضم ؤو  اؾخد٣ا٢ه،

 بٞالؽ. ؤو  جهُٟت بحغاءاث بإي اإلاؿخإحغ  ٢ُام

 الهىضو١. مضًغ  ب٢غاعاث

  جمل٪  خُث :بالهىضو١  اإلاغجبُت ال٣ٗاعاث مال٥  م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ 

 .الهىضو١  وخضاث بحمالي مً %08.33 وؿبخه ما واليكغ والُباٖت للصحاٞت الُىم صاع  قغ٦ت

 

  غاٝ بحن مهالح جًاعب ؤي وحىص بٗضم الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ   اقغ:مب ٚحر  ؤو  مباقغ  بك٩ل الخالُت ألَا

  الهىضو١  مضًغ 

 ت ألانى٫  مؿخإحغ ت ؤلاًجاع  ٖىاثض مً ؤ٦ثر  ؤو  %01 ٖىاثضَا حك٩ل التي ال٣ٗاٍع  للهىضو١  الؿىٍى

 

 ؤو  اإلابنى مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض و ؤ جمى٘ هٓامُت مسالٟاث ؤي مً ال٣ٗاع  بسلى  الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  ٦ما 

  م٩لٟت. عثِؿُت وحُٛحراث بنالخاث بلى جاصي ٢ض ؤو  ،هحكُٛل

 الغحٕى بلى اإلالح٤ )ج(. *
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 الخجاعي  و  الؿ٨ني الٟىاع  مجم٘ الػىاصش ؤَم

  الػهاس غً هبزٍ
حن مبيُحن ،ت٨ُىؾ يوامب ٖضة مً ًخ٩ىن  وؾ٨ني ججاعي  مجم٘  ججاٍع

 .مٗاعىو  ٦م٩اجب حؿخسضم

 ججاعي  و  ؾ٨ني   الاظخخذام

 (N 50°12'46.34"E"41.47'19°26ي )بالغوا يح بر،مضًىت الخ اإلاىنؼ

 متر مغب٘  38,438  ألاسض معاحت

 متر مغب٘  44,122.10  البىاء معؼحاث

ت وم٨خبُت  الىحذاث هىع  ق٤٣ ؾ٨ىُت ومدالث ججاٍع

  الىحذاث غذد
ت حٗاص٫ موخضة باإلياٞت بلى مجم٘ ججاعي ب 008 متر  84,448ؿاخت جإححًر

 مغب٘

  اإلابنى غمش 

ش  الؿ٨ني: ؾىت مً قهاصة اَال١ الخُاع ال٨هغباجي الهاصعة بخاٍع

 (ـَ 2/00/0442)

ش  حؿٗت ٖكغ الخجاعي:  مبر  الدكُٛلؾىت مً جاٍع  م(0112)هٞى

خ   للمبنى الدؽؿُلي الخاٍس
  م8102الؿ٨ني: ماعؽ 

مبر الخجاعي:   م0112هٞى

 ٍا٫ ؾٗىصيع  844,141,111   الاظخحىار نُمت إحمالي

 الحالي الػهاس  مالَ
 مً ٢بل 

ً
 . *ع اإلاهُضب وؤوالص٦ٍت ٖبض ال٣اصغ قال٣ٗاع مملى٥ خالُا

 الهىضو١. لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُتؾ٩ُىن الهىضو١ اإلاال٪ لل٣ٗاع بٗض ه٣ل 

 ؤلاًجاس و  ؤلاداسة غهذ جكاصُل

 ع اإلاهُضب وؤوالص٦ٍت ٖبض ال٣اصغ ق واإلاعخإحش ألامالى مذًش 

 وؤلاًجاس ؤلاداسة بػهذ اإلاهصىد

٤ جإححر  مهام ىاصبؾ بمىحبه ًخم ؤمال٥ بصاعة ٣ٖض َى  - الؿ٨ني الٟىاع   وحؿٍى

 ؤن ٖلى ألامال٥ مضًغ  ٢بل مً عال٣ٗا نُاهت ٖلى وؤلاقغاٝ وحكُٛل وبصاعة

ت ال٣ُمت ؾضاص ًًمً  111011,2, والبالٛت ٖلحها اإلاخ٤ٟ الهاُٞت ؤلاًجاٍع

 4- الػهاس  الخامغ: مجمؼ الكىاس 

 خريطة )4(: موقع مجمع الفنار 
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ا٫ ملُىن   ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ حم٘ مً ألامال٥ مضًغ  ًخم٨ً لم بطا بدُث  ٍع

ٌ ماحغة الٛحر  الىخضاث باؾدئجاع  ٣ًىم ٞةهه  ؤي ًٖ الهىضو١  لخٍٗى

اصة ؤي وج٩ىن  ه٣و، ت ال٣ُمت ًٖ ٍػ  ألامال٥. مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ت ج٩ال٠ُ بضٞ٘ الهىضو١  ٣ًىم و  ا٫ 11101, ب٣ُمت زابخت ؾىٍى  ؾٗىصي ٍع

  ٖلحها. اإلاخ٤ٟ باإلاهام ٢ُامه م٣ابل

 

٤ جإححر  مهام ىاصبؾ بمىحبه ًخم ؤمال٥ بصاعة ٣ٖض َى  - الخجاعي  الٟىاع   وحؿٍى

 ؤن ٖلى ألامال٥ مضًغ  ٢بل مً عال٣ٗا نُاهت ٖلى وؤلاقغاٝ وحكُٛل وبصاعة

ت ال٣ُمت ؾضاص ًًمً  111380,08, والبالٛت ٖلحها اإلاخ٤ٟ الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ا٫ ملُىن   ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ حم٘ مً ألامال٥ مضًغ  ًخم٨ً لم بطا بدُث  ٍع

ٌ ماحغة الٛحر  الىخضاث باؾدئجاع  ٣ًىم ٞةهه  ؤي ًٖ الهىضو١  لخٍٗى

اصة ؤي وج٩ىن  ه٣و، ت ال٣ُمت ًٖ ٍػ  ألامال٥. مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ت ج٩ال٠ُ بضٞ٘ الهىضو١  ٣ًىم و  ا٫ 01,111 ب٣ُمت زابخت ؾىٍى  ؾٗىصي ٍع

 ٖلحها. اإلاخ٤ٟ باإلاهام ٢ُامه م٣ابل

خ اهه بضؤً  الػهذ بذء جاٍس   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا  ال٣ٗاع لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع

   الػهذ مذة

والظي  ع اإلاهُضب وؤوالصٍٖبض ال٣اص قغ٦ت و  الهىضو١  بحن ٣ٖض جى٢ُ٘ ؾِخم

اهه بضؤً   ؾٍغ
ً
ش مً اٖخباعا  وطل٪ الهىضو١، لهالح ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل جاٍع

  الخالُت: الكغوٍ بدؿب

 ألامال٥ بصاعة ٣ٖض وحكمل مُالصًت، ؾىىاث (2) زماهُت - الؿ٨ني الٟىاع 

ت ال٣ُمت بلى باإلياٞت   ججضصو  الهاُٞت ؤلاًجاٍع
ً
 ؤخض ًسُغ  لم ما جل٣اثُا

حن بخه بٗضم آلازغ  الُٞغ  ؾىىاث 2) ألانلُت اإلاضة اهتهاء ٢بل بالخجضًض ٚع

 .ؤقهغ ؾخت ًٖ ج٣ل ال  بمضة مُالصًت(

 ألامال٥ بصاعة ٣ٖض وحكمل مُالصًت، ؾىىاث (0) زمـ - الخجاعي  الٟىاع 

ت ال٣ُمت بلى باإلياٞت   ججضصو  الهاُٞت ؤلاًجاٍع
ً
 ؤخض ُغ ًس لم ما جل٣اثُا

حن بخه بٗضم آلازغ  الُٞغ  ؾىىاث 0) ألانلُت اإلاضة اهتهاء ٢بل بالخجضًض ٚع

 ؤقهغ ؾخت ًٖ ج٣ل ال  بمضة مُالصًت(

خ  للػهاس الخإحيري  الخاٍس

قهغ ماعؽ  في ال٣ٗاع  مً الؿ٨ني للجؼء الٟٗلي الخإححر  بضء الؿ٨ني: الجؼء

ت ؤلاًجاعاث ٢ُمت بحمالي ًبلٜ ؤن ًخى٢٘ ،8102  ٣ًاعب ما الؿىٍى

ا٫. 2,011,111  ٍع

  ؤصهاٍ، مىضحت ؾىىاث 4 آلزغ ؤلاًجاع  ٢ُمت الخجاعي: الجؼء

ا٫ 00,000,348 :8100 ً: ٖضص ) ؾٗىصي ٍع  (. مؿخإحغ 080 اإلاؿخإحٍغ

ا٫ 03,022,214 :8103 ً: ٖضص ) ؾٗىصي ٍع  (. مؿخإحغ 083 اإلاؿخإحٍغ
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ا٫ 03,422,302 :8102 ً: ٖضص ) ؾٗىصي ٍع  (. مؿخإحغ 012 اإلاؿخإحٍغ

 

ت ال٣ُمت جبلٜ وبظل٪  آزغ  مخىؾِ وا٢٘ مً ال٣ٗاع  ل٩امل ؤلاحمالُت ؤلاًجاٍع

ا٫ 03,101,402 والبالٜ ) ؾىىاث زالر  الضزل بلى باإلياٞت ( ؾٗىصي ٍع

ا٫ 2,011,111 )والبالٜ الجضًض الؿ٨ني للجؼء اإلاخى٢٘  مبلٜ ؾٗىصي( ٍع

ا٫ 84,001,402 و٢ضٍع . ٍع
ً
ا  ؾىٍى

 2218 2219 2222 2122 2222 

ت الهُمت   الصاقُت** ؤلاًجاٍس
ً
 )ؼامال

ت( العٌىُت الىحذاث  والخجاٍس

81,080,111 

 

81,080,111 81,080,111 81,080,111 81,080,111 

 %2.80 %2.80 %2.80 %2.80 %2.80 الػهاس غلى الصافي الػائذ

هت ت الهُمت دقؼ ػٍش  الصاقُت ؤلاًجاٍس

ت   العىٍى

ت الصاقُت ٍتًجاع ؤلا  ٣ُمتال ضٞ٘ج ؿضص صٞٗاث ؤعب٘ ٖلى الؿىٍى
ُ
 عب٘ بك٩ل ح

 والكهغ  الثالث الكهغ  نهاًت في مُالصًت ؤقهغ  زالزت ٧ل نهاًت في ؾىىي 

 41/1و 41/3و 40/4 في )ؤي ٖكغ  الثاوي والكهغ  الخاؾ٘ والكهغ  الؿاصؽ

ت ؾىت ٧ل مً (40/08و  مُالصًت. جإححًر

 ألامالى مذًش  مً اإلاهذمت ظماهاثال

ت ال٣ُمت في ه٣و ؤي ؿضاصب ألامال٥ مضًغ  ًًمً  لل٣ٗاع  الهاُٞت ؤلاًجاٍع

ا٫ ملُىن  111080,81, والبالٜ ٖلُه اإلاخ٤ٟ اإلابلٜ ًٖ ٢ل بطا  ؾ٣ُىم ٦ما .ٍع

 ال٣ٗاع  مل٨ُت ه٣ل بٗض بى٩ي يمان ؤو  ألمغ  ؾىض بخ٣ضًم ألامال٥ مضًغ 

  ًجضص – للهىضو١ 
ً
ا ت ال٣ُمت لًمان – ال٣ٗض مضة َى٫  ؾىٍى  ؤلاًجاٍع

اصة ؤي وج٩ىن  الهاُٞت، ت ال٣ُمت ًٖ ٍػ  مضًغ  خ٤ مً الهاُٞت ؤلاًجاٍع

    ألامال٥.

   الػهذ إلؿاء ؼشوغ

ٌ ؤي بضون  للمال٪ ًد٤  الخالي: الحاالث مً ؤي في ال٣ٗض بلٛاء حٍٗى

 ال٣ٗاع. مل٨ُت اهخ٣لذ بطا (0

 في الىاعصة ب٢غاعاجه ؤو  التزاماجه مً بإي الثاوي الُٝغ التزام ٖضم (8

كمل ال٣ٗض َظا  ؤو  ألمغ  الؿىض ج٣ضًم في ألامال٥ مضًغ  جإزغ  طل٪ )َو

 .البى٩ي( الًمان

 ؤو  الخهُٟت بحغاءاث مً ؤي في ألامال٥ مضًغ  صزى٫  خا٫ في (4

 َلب خا٫ في ؤو  ٢ًاجي خاعؽ ؤو  مه٠ِ  حُٗحن خا٫ في ؤو  ؤلاٞالؽ

 مضًغ  وممخل٩اث ؤمىا٫ ٖلى الحجغ  ؤو  بٞالؽ قهغ  ؤو  جهُٟت الٛحر 

 ألامال٥.

 الهىضو١  مضًغ  ب٢غاعاث

 

  ألانى٫  مؿخإحغ  /ألامال٥ مضًغ  ال٣ٗاع/ مال٪ م٘ مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب بىحىص الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ 

ت ت ؤلاًجاع  ٖىاثض مً ؤ٦ثر  ؤو  %01 ٖىاثضَا حك٩ل التي ال٣ٗاٍع  ال٣اصع  ٖبض ٦تغ ق  ؤن خُث للهىضو١: الؿىٍى
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 %01.8) الهىضو١  وخضاث مً %43.3 ماوؿبخه الكغ٦ت جمل٪ خُث ،ٖال٢ت طو  َٝغ ٗخبر ح وؤوالصٍ اإلاهُضب

٤ ًٖ مباقغ  بك٩ل  ًٖ مباقغ  ٚحر  وبك٩ل الهىضو١، في وؤوالصٍ اإلاهُضب ٖبضال٣اصع  لكغ٦ت اإلاباقغة اإلال٨ُت ٍَغ

٤ غ  ألازحر  قغ٦ت مً %21 وؿبخه ما جمل٨هم ٍَغ  وخضاث مً %02.4 ماوؿبخه جمثل والتي ال٣ٗاعي. للخٍُى

  الهىضو١(.

 

  الهىضو١. مضًغ  م٘ مباقغ  ٚحر  ؤو  مباقغ  بك٩ل مهالح جًاعب ؤي وحىص بٗضم الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  

 

 ؤو  اإلابنى مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض و ؤ جمى٘ هٓامُت مسالٟاث ؤي مً ال٣ٗاع  بسلى  الهىضو١  مضًغ  ٣ًغ  ٦ما 

   م٩لٟت. عثِؿُت وحُٛحراث بنالخاث بلى جاصي ٢ض ؤو  ،هحكُٛل

 

 اإلالح٤ )ج(. الغحٕى بلى *

تال٣ُمت ** ً في ٧ل ؾىت حكُٛلُت بٗض زهم ٧اٞت الخ٩ال٧٠ُاٞت الهاُٞت التي ًخم جدهُلها مً  الدكُٛلُتهي ال٣ُمت الهاُٞت:  ؤلاًجاٍع وؤحٗاب  الدكُٛلُت اإلاؿخإحٍغ

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت و  والًغاثب الدكُٛل  الهاُٞت الدكُٛلُت ال٣ُمتن ؤ٦ما  لإلًجاع.عؾىم وؤي مبالٜ ؤزغي ٢ض جازغ في اخدؿاب ال٣ُمت الهاُٞت  يؤبما في طل٪ يٍغ

  ع.ؽ مؿخد٣ت في ٧ل ؾىت حكُٛلُت إلاضة زمـ ؾىىاث. 81,080,111 مبلٜ هي ٖلحها اإلاخ٤ٟ
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ت ملخص الػىائذ ؤلاً   للػهاساث:اإلاعتهذقت جاٍس

 2222 2221 2222 2219 2218 اظم الػهاس

 مجمؼ ماسقُال العٌني

ا٫  الٗاثض ؤلاًجاعي الهافي )ٍع

 ؾٗىصي(

01,111,111 01,111,111 01,111,111 01,111,11 01,111,11 

اليؿبت )ؤلاًجاع الؿىىي/مجمٕى 

 ؤلاًجاعاث لىٟـ الؿىت(

38.5% 42.4% 42.0% 42.1% 42.2% 

 ًلُت اإلاػشقت

ا٫  الٗاثض ؤلاًجاعي الهافي )ٍع

 ؾٗىصي(

03,111,111 03,111,111 03,111,111 03,421,111 03,421,111 

اليؿبت )ؤلاًجاع الؿىىي/مجمٕى 

 ؤلاًجاعاث لىٟـ الؿىت(

08.4% 08.4% 08.8% 08.0% 08.0% 

 معخىدع العلي

ا٫  الٗاثض ؤلاًجاعي الهافي )ٍع

 ؾٗىصي(

81,111,111 81,111,111 81,111,111 81,111,111 81,111,111 

الؿىىي/مجمٕى اليؿبت )ؤلاًجاع 

 ؤلاًجاعاث لىٟـ الؿىت(

00.4% 00.4% 00.8% 00.8% 00.0% 

 بشج صحُكت الُىم

ا٫  الٗاثض ؤلاًجاعي الهافي )ٍع

 ؾٗىصي(

84,244,811 84,011,312 80,834,018 80,834,018 041,348,80 

اليؿبت )ؤلاًجاع الؿىىي/مجمٕى 

 ؤلاًجاعاث لىٟـ الؿىت(

02.4% 02.3% 01.8% 01.8% 01.4% 

 مجمؼ الكىاس العٌني و الخجاسي 

ا٫  الٗاثض ؤلاًجاعي الهافي )ٍع

 ؾٗىصي(

81,080,111 81,080,111 81,080,111 81,080,111 81,080,111 

اليؿبت )ؤلاًجاع الؿىىي/مجمٕى 

 ؤلاًجاعاث لىٟـ الؿىت(

00.0% 00.4% 00.4% 00.4% 00.8% 

ُ  الٍلُت الهُمت  اإلاعخحىر لالصى

 ؼامل الععي() غليها

اُ 0622022281054  ظػىدي ٍس

 الهاُٞت ؤلاًجاعاث ٢ُمت بحمالي

ا٫  ٖلحها اإلاؿخدىط لألنى٫  )ٍع

 ؾٗىصي(

081,102,811 041,400,312 040,422,018 040,232,018 048,842,041 

الٗاثض ؤلاحمالي اإلاؿتهضٝ ٖلى 

 *اإلابضثُت ألانى٫ 

2.41% 2.40% 2.42% 2.08% 2.04% 

اُ ظػىدي( الصىذوم  حجم  1058202220222 )ٍس

 ٖلى اإلاؿتهضٝ ؤلاحمالي الٗاثض

 الهىضو١*

2.84% 2.80% 2.48% 2.40% 2.42% 
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 م.8102الٗىاثض ؤٖالٍ باٞتراى ؤهه ؾِخم الاؾخدىاط ٖلى ألانى٫ ٢بل نهاًت ٖام جم اخدؿاب *

 

 ظُاظاث جشيض الاظدثماس .2

 ،م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعةمضًىتي  اما ٖض اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ضنمالاؾدثماع في ٌؿتهضٝ الهىضو١ بك٩ل عثِس ي 

 
ُ
ت.مجضًت وػٍاصة في  ٖىاثضيخج والتي مً اإلاخى٢٘ ؤن ج اإلاىا٤َ بؿماث ؾ٩اهُت بًجابُت وهمى  َظٍجخمحز و  ال٣ُمت الاؾدثماٍع

ت وكُت ألا٢ىي في  اث الوجض٤ٞ في الاؾدثماعاث، وصًىام٨ُُت الخجاٍع ت ،ُلبالٗغى و في مؿخٍى جم  و٦ظل٪ بيُت جدخُت ٢ٍى

 
ً
٘ الاؾدثماعاث،   .جدضًثها مازغا لى ؾبُل جىَى غ ال٣ٗاعي اإلاجضًت بما ال ٞةهه ٖو ٘ الخٍُى ٢ض ٌؿدثمغ الهىضو١ في مكاَع

ض ًٖ  % مً بحمالي 80ًجىػ للهىضو١ اؾدثماع بدض ؤ٢ص ى ، ٦ما ؤهه الهىضو١  ألنى٫  ؤلاحمالُت ال٣ُمت٪ مً 80ًٍؼ

زغي ؤ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ خؿب آزغ ٢ىاثم مالُت مض٣٢ت في ٣ٖاعاث وا٢ٗت زاعج اإلامل٨ت. ٦ما ؤهه ال ًىحض ؤي ٢ُىص 

ت ؤو مى٣ُت حٛغاُٞت مدضصة، ؤو وؿبت طل٪ التر٦حز/الخىٕى مً حجم  خى٫ جغ٦حز ؤو جىٕى الاؾدثماع في ؤنل/ؤنى٫ ٣ٖاٍع

 الهىضو١ ٩٦ل.

 

لصالحُاث ا .3  لحصُى غلى جمٍى

ٗت ؤلاؾالمُت ل مخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ وطل٪ بٗض  ًجىػ إلاضًغ الهىضو١، هُابت ًٖ الهىضو١، الحهى٫ ٖلى جمٍى

ُت  ل اإلاخدهل ٖلُه ًٖ ٖلى ؤن ال الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١ واللجىت الكٖغ  01) جخٗضي وؿبت الخمٍى

ل مً ؤي بى٪  .مض٣٢ت وطل٪ بدؿب آزغ ٢ىاثم مالُت ،مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١  %( م٨ً الحهى٫ ٖلى الخمٍى ٍو

ل.  وؾِخدمل الهىضو١ حمُ٘ ج٩ال٠ُ الخمٍى

 في الصىذوم  ُكُت اظدثماس الىهذ اإلاخىاقش وظائل وي .4

 
ً
حر اإلاؿخسضمت متى ما صٖذ الحاحت  لخ٣ضًٍغ ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ وو٣ٞا ال  هبوبيؿالخام اؾدثماع الؿُىلت اإلاخاخت ٚو

٣ا  ؤلاحمالُت ألنى٫ الهىضو١  ً ال٣ُمت% م80جخٗضي  في ً الاؾدثماعاث م٦ثر ؤو ؤ٢ىاثم مالُت مض٣٢ت في واخضة  آلزغ ٞو

ُت.   للًىابِ الكٖغ
ً
٣ا  الجضو٫ ؤصهاٍ، وؾخ٩ىن حمُ٘ اؾدثماعاث الهىضو١ ٞو

الحذ ألادوى مً الهُمت  هىع الاظدثماس

  تؤلاحمالُ
ً
 آلخش  للصىذوم وقها

 نىائم مالُت مذنهت

ً الهُمت م ألاغلىالحذ 

  تؤلاحمالُ
ً
 آلخش  للصىذوم وقها

 نىائم مالُت مذنهت

 ؾُىلت ه٣ضًت  

1% 

 

 

80% 

 

 

 
ً
 ٖاما

ً
نىاص٤ً ؤؾىا١ الى٣ض اإلاُغوخت َغخا

 ومغزهت مً ٢بل الهُئت. 

الىصاج٘ ؤلاؾالمُت م٘ بىى٥ ومهاٝع حٗامالث 

مدلُه ؤو زلُجُت طاث جهي٠ُ بثخماوي بدض 

( والهاصع ًٖ و٧الت مىصًؼ ٦ما Baa3ؤصوى ٞئت )

 ٖلى اإلاؿتهضٝ الهافي الٗاثض

 الهىضو١*

2.41% 2.48% 2.41% 2.48% 2.44% 

٠ بحمالي وؿبت  الهىضو١  مهاٍع

 حجم بحمالي بلى اإلاخى٢ٗت

 الهىضو١ 

1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 
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ؤن ؤ٢ل صعحت لالؾدثماع بخ٣ُُم ُٞدل 

وؾخاهضعص آهض بىعػ للخهي٠ُ الاثخماوي ٣ِٞ 

 BBB هي 

نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت اإلاخىا٣ٞت 

ٗت ؤلاؾالمُت ومضعحت في  م٘ يىابِ الكَغ

ت مخىا٣ٞت م٘ و  جضاو٫  ؤؾهم قغ٧اث ٣ٖاٍع

ٗت ؤلاؾالمُت   مضعحت في جضاو٫ و يىابِ الكَغ

)باؾخثىاء الكغ٧اث والهىاص٤ً التي حؿدثمغ 

 واإلاضًىت اإلا٨غمت م٨تمضًىتي ؤنىلها في 

 (.اإلاىىعة

 
ً
 ٖاما

ً
ؤصواث الضًً اإلاخضاولت واإلاُغوخت َغخا

 ومغزهت مً ٢بل الهُئت.
 80الاؾدثماع لً ًخجاوػ  ؤهىإ مجمٕىالاؾدثماع الىاخض و  هٕى*

ً
٣ا   .آلزغ ٢ىاثم مالُت مض٣٢ت % مً ال٣ُمت ؤلاحمالُت للهىضو١ ٞو

 ؤلاداسة اليؽؼت .5

٤ الاؾدثماع الخاب٘ ٌٗخمض  حنباإلياٞت بلى  ،بهٟت عثِؿُت لكغ٦ت حضوي لالؾدثماعالهىضو١ ٖلى ٍٞغ  مغزهحن اؾدكاٍع

٤  لل٣ُاٖاث ألا٦ثر حاطبُت في ؾى١ الاؾدثماع ال٣ٗاعي. ج٣ُُمزاعحُحن إلحغاء  وؾدخم بصاعة ؤنى٫ الهىضو١ مً ٢بل ٍٞغ

ت. ٤ بتر٢ب مؿخمغ لألهماٍ والضوعاث في ؾى١ الاؾدثماع  طي زبرة ومخسهو في الاؾدثماعاث ال٣ٗاٍع وؾ٣ُىم الٍٟغ

 بلى ؤؾاؾُاث الؿى١ وزهاثو ال٣ُإ لالؾخٟاصة مً الٟغم اإلا
ً
خاخت في الؿى١ ال٣ٗاعي والحٟاّ ٖلى ال٣ٗاعي، بياٞت

ل.   ؤَضاٝ الهىضو١ ٖلى اإلاضي الٍُى

 

 غملُت اجخار الهشاس الاظدثماسي  .6

تالهشاساث    :الاظدثماٍس

تحمُ٘ ال٣غاعاث ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بضعاؾت  اإلاازغة ٖلى مال٩ي الىخضاث و٢ُمت الىخضاث اإلاخٗل٣ت  الاؾدثماٍع

خباع  ألازظ م٘ ٧ل ٣ٖاع بك٩ل مىٟغص ومىٗؼ٫  خُث جخم صعاؾتبالهىضو١،  ، واإلاؼاًا الخىاٞؿُت، ال٣ٗاع مى٢٘بٗحن الٖا

اث ت، ووؿب الكىاٚغ،  الى٣ضًتالؿُىلت  ومؿخٍى االا٢خهاص ال٨لي و  وؤهماٍفي الؿى١ الثاهٍى زغي ألا ٗىامل ال مً ٚحَر

ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١  .مجلـ بصاعة الهىضو١  تمىا٣ٞؤزظ وطل٪ بٗض  ،نمٗحّ  ٣ٖاع في الاؾدثماعللخىنل بلى ٢غاع بكإن 

 بخ٣ُُم ال٣ُمت اإلاًاٞت للهىضو١ ٖىض الاؾخدىاط ٖلى 
ً
د٤ ٣ٖاعاث حضًضة. ؤيؤًًا  زضماث بلى اللجىء الهىضو١  إلاضًغ ٍو

ت   .الاؾدثماعخىنل بلى ٢غاع بكإن ال لٛاًاث الٛحر مً اؾدكاٍع

 

 :غملُاث الاظخحىارخؼىاث اجخار 

ت والظي ًخىا٤ٞ م٘ اَضاٝ الهىضو١  جثمحن  .0 ٤ بصاعة الهىاص٤ً ال٣ٗاٍع   .ال٣ٗاع اإلاغشح مً ٢بل ٍٞغ

ُّ  الهُئتمثمىحن ازىحن مؿخ٣لحن ومغزهحن مً حُٗحن  .8   .٣ٗاعالٖلى جثمحن للحهى٫  محن اإلاٗخمضًًالؿٗىصًت للم٣

 .الٟدو الىافي للجهالت مً الىاخُت الٟىُتحُٗحن م٣ُم ٞني للحهى٫ ٖلى  .4

ُت ٖلى ال٣ٗاع مدل الاؾخدىاطئت ُواله ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١ الحهى٫  .4   .الكٖغ

 .ج٣ضًم ٖغى الكغاء للمال٪ بٗض الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١  .0

ض ٖلى  .3 % مً ال٣ُمت 01ؤلاٞهاح للهُئت ومال٩ي الىخضاث في خا٫ ؤن ال٣ٗاع اإلاغاص الاؾخدىاط ٖلُه ٌؿاوي ؤو ًٍؼ
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ت مغاحٗت، ؤيهما ؤخضر.ؤلاحمالُت ألنى٫   آلزغ ٢ىاثم مالُت ؤولُت مٟدىنت ؤو ٢ىاثم مالُت ؾىٍى
ً
٣ا    الهىضو١ ٞو

اصة عؤؽ ما٫ ف ؾِخم ؤزظ مىا٣ٞت َُئت الؿى١ اإلاالُت ومال٩ي الىخضاث .7 ٤ ٍػ ي خا٫ جم الاؾخدىاط ٖلى ال٣ٗاع ًٖ ٍَغ

 .الهىضو١ 

 .محن الحٟٔؤمً ٢بل  جإؾِؿهاجمل٪ ال٣ٗاع لهالح الهىضو١ وحسجُل مل٨ُخه باؾم الكغ٦ت الخانت التي جم  .2

 :ظُاظت الخخاسج

حر َى للهىضو١  الغثِس ي الهضٝ  ؤن قإهه مً والظي الىخضاث، إلاال٩ي الهىضو١  ٣ٖاعاث بًغاصاث مً ؾىىي  صوعي صزل جٞى

ت ألانى٫  بمل٨ُت الاخخٟاّ ًخُلب   اإلاُىعة ال٣ٗاٍع
ً
غا   جٍُى

ً
 مضًغ وؾ٣ُىم .الؼمً مً لٟترة صوعي جإححري  صزل وجد٤٣ بوكاثُا

 .اؾدثماعاجه مً ؤ٦ثر ؤو اؾدثماع مً الخساعج ٞغم ال٢خىام باؾخمغاع الؿى١  بمغا٢بت الهىضو١ 

ت الهىضو١  ؤنى٫  حك٨ُل بٖاصة  ): )ؤالحهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى الخساعج مبرعاث وحكمل  حضًضة ٣ٖاعاث لدكمل ال٣ٗاٍع

ض ت ألانى٫  ون٠ م٘ وجدىاؾب الهىضو١  بًغاصاث ٦ٟاءة مً جٍؼ  في الخٛحر  )ب(. الهىضو١  ٞحها ٌؿدثمغ ؾٝى التي ال٣ٗاٍع

ت ألانى٫  م٣ىماث  .ومؿخمغ ٦بحر بك٩ل بًغاصاجه اهسٟاى و لل٣ٗاع الجٛغافي اإلاى٢٘ جإزغ مثل اإلاىحىصة ال٣ٗاٍع

ت بإنىله الاخخٟاّ الهىضو١  ٌٗتزم ل اإلاضي ٖلى ٖام بك٩ل ال٣ٗاٍع   .الٍُى
ً
 ٣ٖاع ٧ل بدثمحن ؾ٣ُىم الهىضو١  مضًغ بإن ٖلما

 بصاعة مجلـ مىا٣ٞت بٗض ال٣ٗاع بُ٘ ٢غاعاث طل٪ في بما بكإهه، مُٗىت اؾتراجُجُاث وا٢تراح صوعي بك٩ل للهىضو١  مملى٥

 .الىخضاث إلاال٥ الغحٕى بضون  وطل٪ الىخضاث ومال٩ي الهىضو١  مهلحت في جهب ال٣غاعاث جل٪ ؤن جبحن بطا الهىضو١ 

 الهُئت مً ومغزهحن مؿخ٣لحن ازىحن مثمىحن مً بُٗه ا٢تراح ًخم ٣ٖاع ألي جثمحن ٖلى الهىضو١  مضًغ ًدهل وؾٝى

 .لل٣ٗاع نىحالخثمُ ؾٗغ مخىؾِ ًٖ البُ٘ ؾٗغ ٣ًل ؤال ٖلى الهىضو١  مضًغ وؾِؿعى .اإلاٗخمضًً للم٣ُمحن الؿٗىصًت

 مً ؤقهغ ؾخت زال٫ وطل٪ ؤَضاٞه لخد٤ُ٣ الهىضو١  اؾتراجُجُاث ًىاؾب آزغ بضًل ٣ٖاع لكغاء الهىضو١  مضًغ وؾِؿعى

لى مً اإلاثمىحن  ،ال٣ٗاع بُ٘ ض ٢ُمت ال٣ٗاع اإلاكتري ًٖ ؾٗغ الخثمحن ألٖا  اإلاغزهحن.ًدُث ال جٍؼ

 

 باألهظمت الامخثاُ .7

التي جد٨م مل٨ُت ال٣ٗاعاث في اإلامل٨ت، بما في  ًجب ؤن ًلتزم الهىضو١ واؾدثماعاجه في حمُ٘ ألاو٢اث باللىاثذ وألاهٓمت

.   طل٪ هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن لل٣ٗاع واؾدثماٍع

 :مخاػش الاظدثماس في الصىذوم  ( ص)

ً الظًً ًضع٧ىن مساَغ الاؾدثماع بك٩ل جام  ،ٖضًضةًىُىي الاؾدثماع في الهىضو١ ٖلى مساَغ  ى مىاؾب ٣ِٞ للمؿدثمٍغ َو

م٨جهم جدمل جل٪ اإلاساَغ خباعاث بٗىاًت  .ٍو ا مً الٖا حَر خباعاث الىاعصة ُٞما ًلي، ٚو ً اإلادخملحن ج٣ُُم الٖا جب ٖلى اإلاؿدثمٍغ ٍو

ا اتٖىض اجساط ٢غاع  ، ؤو ٢ض ٌٗخبَر
ً
هم. و٢ض ج٩ىن َىا٥ مساَغ ؤزغي وؤمىع ٚحر ما٦ضة لِؿذ مٗغوٞت لضي مضًغ الهىضو١ خالُا

 بِىما ٢ض ٩ًىن لها جإز
ً
مله. وال ًم٨ً ج٣ضًم ؤي يمان بإن الهىضو١ مضًغ الهىضو١ ٚحر َامت خالُا حر ؾلبي ٖلى الهىضو١ ٖو

 ٖلى عؤؽ
ً
ً ؾِخل٣ىن ٖاثضا  مالهم. ؾِخم٨ً مً جد٤ُ٣ َضٝ الاؾدثماع ؤو بإن اإلاؿدثمٍغ

 مغبدُٞه ؾ٩ُىن ال ًىُىي الاؾدثماع في الهىضو١ ٖلى ؤي يماهت بإن الاؾدثماع 
ً
، لظاخ٨بض ؤي زؿاثغ. ًؤو ؤن اإلاؿدثمغ لً  ا

خباع ٧ل مً ٖىامل اإلاًٖلى ٧ل مؿدثمغ مدخمل ؤن ٞةهه ًخىحب  وخضاث في قغاء ٢بل  صهاٍَغ اإلاظ٧ىعة ؤاسإزظ في الٖا

مالي مغزو له ُٞما ًسو ويٗه اإلاالي وؤَضاٞه  ٦ما بةم٩ان اإلاؿدثمغ الحهى٫ ٖلى مكىعة مالُت مً مؿدكاع  .الهىضو١ 

إلاؿاولُت ال٩املت ًٖ ؤي زؿاثغ مالُت هاججت ًٖ الاؾدثماع في الهىضو١ ٧ل مؿدثمغ اٍخدمل و  مً الاؾدثماع في َظا الهىضو١.

 
ً
٣ا الثدت إلاا جىو ٖلُه  ما لم ج٨ً جل٪ الخؿاعة بؿبب الٛل ؤو ؤلاَما٫ الجؿُم ؤو ؾىء الخهٝغ مً مضًغ الهىضو١ ٞو

ت اإلاخضاولت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي    .وحٗلُماث نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

 :التي ًىؼىي غليها الاظدثماس في الصىذوم  الشئِعُتملخص اإلاخاػش  (1
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 : جد٤ُ٣ الٗاثضٖضم مساَغ 

ه ؤو ؤن الٗىاثض ؾخ٩ىن مخىاؾبت م٘ مساَغ  لِـ َىا٥ يمان بإن الهىضو١ ؾِخم٨ً مً جد٤ُ٣ ٖىاثض إلاؿدثمٍغ

ت في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ومً اإلام٨ً ؤن ج٣ بُٗت اإلاٗامالث اإلاىنٞى ل ٢ُمت الىخضاث ؤو ؤن الاؾدثماع في الهىضو١ َو

ًسؿغ اإلاؿدثمغون بٌٗ ؤو حمُ٘ عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ. وال ًم٨ً ج٣ضًم يمان بإن الٗىاثض اإلاخى٢ٗت ؤو اإلاؿتهضٞت 

غاى الخىيُذ  للهىضو١ ؾِخم جد٣ُ٣ها. وحمُ٘ ألاع٢ام وؤلاخهاثُاث التي وعصث واإلابِىت في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام هي أٚل

. وال ًم٨ً جى٢٘ الٗىاثض الٟٗلُت والتي ٢ض جسخل٠ ًٖ ؤلاخهاثُاث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ ٣ِٞ وال جمثل جى٢ٗاث للغبذ

 وألاخ٩ام.

ش الدكُٛلي   : الؿاب٤مساَغ الخاٍع

لى  ً اإلادخملحن مً زالله الح٨م ٖلى ؤصاء الهىضو١ وهجاخاجه. ٖو ش حكُٛلي ًم٨ً للمؿدثمٍغ ال ًمخل٪ الهىضو١ جاٍع

م مً ؤن مضًغ الهىضو١  ت، ًمخل٪ مضًغ الهىضو١ زبرة مدضوصة في الٚغ ًمخل٪ زبرة واؾٗت في بصاعة الهىاص٤ً ال٣ٗاٍع

ٗها في اإلامل٨ت بصاعة نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت . ٦ما ؤن َبُٗت الاؾدثماعاث اإلاؿخ٣بلُت في لحضازت حكَغ

غي ًٖ الاؾد ،الهىضو١  ثماعاث والاؾتراجُجُاث التي ايُل٘ بها و٦ظل٪ َبُٗت اإلاساَغ اإلاغجبُت بها ٢ض جسخل٠ بك٩ل حَى

ت ٖلى ألاصاء 
ّ
مضًغ الهىضو١ في الؿاب٤. ٦ما ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن الىخاثج الؿاب٣ت التي خ٣٣ها مضًغ الهىضو١ صال

 لظا حٗض خضازت اإلاىخج مً اإلاساَغ خُث ًهٗب الخيبا بمضي الخٛحر في ٢ُمت الىخضاث ؤو في الٗاثضاث التي مً اإلاؿخ٣بلي.

 اإلاٟترى جىػَٗها.

 :الىٓامُتساَغ اإلا

ل ل٩ُىن نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ بمىحب الخٗلُماث اإلاىٓمت لهىاص٤ً الاؾدثماع  ٢ض ًهبذ الهىضو١ ٚحر مَا

ى ألامغ الظي ًترجب ٖلُه آزاع ؾلبُت ٖلى   ٖلى ٢ُمت  ضبما ٢ وخضاث الهىضو١ ؾُىلت جضاو٫ ال٣ٗاعي اإلاخضاولت، َو
ً
ًازغ ؾلبا

ً اإلادخملحن مالخٓت ؤهه ال ًىحض يمان بإن الهىضو١، الاؾدثماعاث يبغي ٖلى اإلاؿدثمٍغ هىضو١ ٦ بٗض جإؾِؿه. ٍو

ٖضم وطل٪ بؿبب  ،في الؿى١ الؿٗىصًت )جضاو٫(هىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ ٦ ٌؿخمغؾٝى  ،اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ 

ا اء بإي مً اإلاخُلباث . وفي خا٫ جسل٠ الهىضو١ ًٖ الء باإلاخُلباث الخىُٓمُتالٞى ، ًجىػ لهُئت الؿى١ الخىُٓمُتٞى

م٨ً ؤن ًاصي ٖضم ال٣ضعة ٖلى بصعاج الهىضو١ في الؿى١  اإلاالُت حٗل٤ُ جضاو٫ الىخضاث ؤو بلٛاء بصعاج الهىضو١. ٍو

لى ؾُىلتها و٢ُمتها. ٤ الىخضاث ٖو في ي حُٛحر ٦ما ؤن خضور ؤ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫( بلى هخاثج ؾلبُت ٖلى بم٩اهُت حؿٍى

ٗاث واللىاثذ طاث الٗال٢ت ٢ض ًازغ ٖلى ؤٖما٫ الهىضو١ واؾدثماعا  ٖلى ؾٗغ الىخضة.جه ألاهٓمت والدكَغ
ً
 مما ٢ض ًازغ ؾلبا

  ؿُىلت:ال  مساَغ

٦ةقاعة بلى ؤهه ؾٝى  طل٪للخضاو٫ في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫(. وال ًيبغي الىٓغ بلى  وخضاجه بصعاجٌٗتزم الهىضو١ 

ى ٢ضع ٧افي مً الؿُىلت ؤو اإلاداٞٓت ٖل ؾُىلت و طؾى١ جضاو٫ وحىص لىخضاث. وفي خا٫ ٖضم ا ؾُىلت لخضاو٫ ج٩ىن َىا٥ 

غة الٗغى والُلب وفي خا٫ ٖضم جد٤٣ طل٪ ؾٝى جخإزغ ٢ُمت ، والتي جدُذ إلاال٩ي الىخضاث جضاو٫ وخضاتهم بىاء ٖلى ٞو

 وؤؾٗاع جضاولها ٖلى هدى ؾلبي. وباإلياٞت بلى طل٪،  الىخضاث
ً
جإزحر ؾلبي ٖلى ال٣ُمت  ؾٝى ٩ًىن للخضاوالث ال٣لُلت وؿبُا

وباإلياٞت  الٗملُاث زانت الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بٗضص ٦بحر مً الىخضاث.جىُٟظ هٗب لالؿى٢ُت للىخضاث، و٢ض ٩ًىن مً ا

 ٖلى بلى طل٪، ٢ض ًخم بنضاع وؿبت ٦بحرة مً الىخضاث بل
ً
ى ألامغ الظي ٢ض ًازغ ؾلبا ً، َو ى ٖضص مدضوص مً اإلاؿدثمٍغ

م مً ؤن الىخضاث ؾٝى ج٩ىن ٢ابلت للخضاو٫، ٢ض ج٩ىن ؾُىلت الؿى١ باليؿبت  ؾُىلت وحىص لى الٚغ وكُت للىخضاث. ٖو
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 لىخضاث نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي ال٣ابلت للخضاو٫ ؤ٢ل مً ؾُىلت ؾى١ ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعحت.

  ٍاصة ٖملُاث بُ٘ الىخضاث:مساَغ ػ 

بلى اهسٟاى ؾٗغ جضاو٫ الىخضة. و٢ض جاصي ؤي  ٢ض جاصي ٖملُاث بُ٘ ٖضص ٦بحر مً الىخضاث مً ٢بل مال٩ي الىخضاث

  بقاٖاث خى٫ ؤصاء الهىضو١ بلى ٢ُام مال٩ي الىخضاث ببُ٘ وخضاتهم مما ؾٝى ًازغ ٖلى ؾٗغ الىخضة.

  مساَغ الخٛحراث في ألاؾٗاع:

الح٣ُ٣ُت الؾدثماعاث وؤنى٫ الهىضو١، خُث ؤن ؾٗغ جضاو٫ الىخضة ٣ُمت الاإلاخضاو٫ للىخضاث  الؿٗغ ٢ض ال ٨ٌٗـ 

 ٖلى الؿٗغ الؿىقي للىخضاث  ٌٗخمض ٖلى ٖضص مً الٗىامل
ً
ومً بُجها الحغ٦ت الٗامت في ؤؾىا١ ألاؾهم  ،التي ٢ض جازغ ؾلبا

ت والٓغوٝ الا٢خهاصًت ا ل وجىحهاث اإلادلُت والٗاإلاُت وألاؾىا١ ال٣ٗاٍع لؿاثضة واإلاخى٢ٗت ومٗضالث الٟاثضة وج٩ال٠ُ الخمٍى

ً والٓغوٝ الا٢خهاصًت الٗامت. و٢ض جخٗغى ؾى١ الىخضاث للخ٣لباث، و٢ض ًاصي ٖضم وحىص الؿُىلت بلى  اإلاؿدثمٍغ

 ً الظًً خضور جإزحر ؾلبي ٖلى ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث. وبىاًء ٖلُه، ٞةن قغاء َظٍ الىخضاث مالثم ٣ِٞ للمؿدثمٍغ

 ًم٨جهم جدمل اإلاساَغ اإلاغجبُت بهظٍ الاؾدثماعاث.

 : مساَغ الخٛحر في وؿب الٟاثضة والٓغوٝ الا٢خهاصًت الٗامت

غوٝ الٗمل، واإلاىاٞؿت،  وؿبالخٛحراث في الٓغوٝ الا٢خهاصًت، بما في طل٪ بن  الٟاثضة، ومٗضالث الخطخم، ْو

غي بك٩ل  مً قإنها ؤن جازغ  ٍبُت٣ىاهحن الًغ الوالخُىعاث الخ٨ىىلىحُت، وألاخضار الؿُاؾُت والضبلىماؾُت، و  حَى

غم  ما٫ ٞو اصة ال جدؿببٖلى وحه الخهىم، ٢ض و هىضو١. الوؾلبي ٖلى ألٖا  بمُالباث مً الٟاثضة في وؿبٍؼ

 ً اصة في ج٩لٟت ال وطل٪ ٗاثض ؤٖلىلاإلاؿدثمٍغ ٌ ًٖ الٍؼ  جىس٢ٌٟض  ،و٦ىدُجت لظل٪وج٩لٟت الٟغنت البضًلت.  ى٣ضًتللخٍٗى

ت  ٖلى ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث. وخُث ؤهه  حاطبُت الىخضاث ٦ٟغنت اؾدثماٍع
ً
ًجىػ ٣ُٞل الُلب ٖلحها مما ًازغ ؾلبا

لللهىضو١  اصة في وؿب الٟاث، اللجىء بلى الخمٍى ل  ٖلى ازغ ضة في ؤؾىا١ الضًً مً قإنها ؤن جٞةن ؤي ٍػ قغوٍ الخمٍى

 الخ٣ُُماث في ال٣ُإ ال٣ٗاعي بك٩ل ٖام.ٖلى ازغ ؤًًا جالخٛحراث في ؤؾٗاع الٟاثضة ٢ض وبن للهىضو١. 

  :ال٣ُمت الؿى٢ُت مساَغ الخضاو٫ بؿٗغ ؤ٢ل مً

مال٩ى الىخضاث اؾترصاص ٧امل ٢ُمت ، و٢ض ال ٌؿخُُ٘ ؾٗغ الُغح ألاولي٢ض ًخم جضاو٫ الىخضاث بؿٗغ ؤ٢ل مً 

م. و٢ض ًخم جضاو٫ الىخضاث بؿٗغ ؤ٢ل مً ٢ُمتها لٗضة ؤؾباب مً بُجها ْغوٝ الؿى١ ٚحر اإلاىاجُت وي٠ٗ  اؾدثماَع

اث الٗغى ٖلى الُلب مً  ت للهىضو١ وػٍاصة مؿخٍى ً خى٫ حضوي الاؾتراجُجُت والؿُاؾت الاؾدثماٍع جى٢ٗاث اإلاؿدثمٍغ

ٖملُاث البُ٘ مً حاهب مال٩ي الىخضاث لٗضص ٦بحر مً الىخضاث بلى جسٌُٟ الؿٗغ الؿىقي و٦ظل٪ جاصي  الىخضاث.

ً الظًً ًم٨جهم جدمل اإلاساَغ اإلاغجبُت ٞةن ٖلُه،  . وبىاءً ٦بحرةللىخضة بلى صعحت  قغاء الىخضاث مالثم ٣ِٞ للمؿدثمٍغ

الهىضو١ ؤو جساعحه ب٣ُمت ؤ٢ل مً ال٣ُمت الؾُما ؤن طل٪ ٢ض ًاصي بلى نٗىبت جساعج اإلاؿدثمغ مً  ،بهظٍ الاؾدثماعاث

 الؿى٢ُت ألنى٫ الهىضو١. 

  مساَغ الخ٣لب في الخىػَٗاث:

م مً  ت اإلاخضاولت ٖلى الٚغ ما  جىػَ٘ؤهه ًخىحب ٖلى الهىضو١ بمىحب الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

٢ُمت ال جىحض يماهاث بكإن  بال ؤهه ،بك٩ل ؾىىي  الىخضاث إلاال٩ي ؤعباح الهىضو١ مً نافي  ٪ ٖلى ألا٢ل11وؿبخه 

بلى  جاصيإي جىػَ٘ بؿبب ؤخضار ٚحر مخى٢ٗت ال٣ُام بٚحر ٢اصع ٖلى  هىضو١ الو٢ض ٩ًىن  .مبالٜ الخىػَٗاث اإلاؿخ٣بلُت
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اصة في الخ٩ال٠ُ )بما في طل٪ الى٣ٟاث   ،ٖاحل(وم٩لٟت بك٩ل واؾٗت الىُا١  ال٣ُام بإٖما٫ ججضًض في خا٫ الغؤؾمالُتٍػ

اث جدهُل خا٫ في ؤو اهسٟاى في ؤلاًغاصاث )٦ما   ال٣ُامٖضم ٢ضعة الهىضو١ ٖلى وبن بًغاصاث ؤلاًجاع(. جضوي مؿخٍى

ت خىػَٗاث ب  .الهىضو١ ؿبب في اهسٟاى ٢ُمت وؾٗغ جضاو٫ وخضاث ًدإلاال٩ي الىخضاث ؾىٍى

 : مساَغ ج٣ُُم نافي ؤنى٫ الهىضو١ 

لهىضو١ في الٟترة ا ؤنى٫ ٢ض جخٛحر ٢ُمت  بال ؤههؤنى٫ الهىضو١ ٖلى ألا٢ل مغة واخضة ٧ل ؾخت ؤقهغ،  نافي جدضص ٢ُمت

سُت  بىاءً ىخضاث للؾٗغ الؿى١ جدضًض  ٢ض ًخمماث. ولظل٪، ما بحن الخ٣ُُ ال ح٨ٗـ ال٣ُمت  والتي ٢ضٖلى مٗلىماث جاٍع

الوة ٖلى طل٪، ٞةن  بال مً ج٣ُُم ٫ الغؾىم اإلاؿخد٣ت إلاضًغ الهىضو١ ال حّٗض الحالُت لالؾدثماعاث ألاؾاؾُت للهىضو١. ٖو

٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ اإلادضزت في زال٫ َظٍ الٟترة و٢ض ًخهٝغ هافي آلزغ. و بهظا ٩ًىن مال٪ الىخضاث ٖلى ٚحر صعاًت ب

. ٣ت ٢ض جازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى ٖىاثض ٢ُمت اؾدثماٍع  بىخضاث الهىضو١ بٍُغ

  ألامىا٫ لٗملُاث اؾخدىاط مؿخ٣بلُت:مساَغ ال٣ُىص اإلاخٗل٣ت بجم٘ 

ل بمىحب الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع ألاعباحجىػَ٘ ٢ض جاصي مخُلباث  اإلاخضاولت بلى  تو٢ُىص الخمٍى

ت حضًضة الحض مً مغوهت الهىضو١ و٢ضعجه ٖلى الىمى مً زال٫ الاؾخدىاط لتزم. ٖلى ؤنى٫ ٣ٖاٍع خىػَ٘ بالهىضو١  ٍو

ا مً  ٢ل مً نافي ؤعباخه ٖلى مال٩ي الىخضاث٪ ٖلى ألا11 حَر ت ٚو باؾخثىاء ألاعباح الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ا في ؤنى٫ بياُٞت ؤو نُاهت ؤو ججضًض ثالاؾدثماعا ًجب ؤال ٦ما . نى٫ الهىضو١ ال٣اثمتؤ، والتي ٢ض ًخم بٖاصة اؾدثماَع

ل للهىضو١  ٪ مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١. و٦ىدُجت لظل٪، ًمخل٪ الهىضو١ ٢ضعة 01وؿبت ما جخجاوػ وؿب الخمٍى

وبالخالي ٢ض جازغ ٖلى عبدُت  ،بياُٞت ؤنى٫ مدضوصة ٖلى جدؿحن ممخل٩اجه ؤو جد٤ُ٣ الىمى مً زال٫ الاؾخدىاط ٖلى 

اصة عؤؾماله  ٌؿخُُ٘ م٘ الٗلم بإن الهىضو١  الهىضو١، ت بما ًخماش ى م٘ ؤهٓمت َغح خ٣ى١ ؤولٍى مً زال٫ال٣ُام بٍؼ

 َُئت الؿى١ اإلاالُت وهٓام الكغ٧اث طاث الٗال٢ت. 

ُت   :اإلاساَغ اإلاغجبُت بالًىابِ الكٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت خؿبما جدضصَا   إلاباصت الكَغ
ً
٣ا ظٍ اإلاباصت جىُب٤ ٖلى الجخم اؾدثماعاث الهىضو١ ٞو ُت. َو هُئت الكٖغ

٩َُل الاؾدثماعاث وبلى خض ما ٖلى وكاَاث الهىضو١ وجىٕى اؾدثماعاجه. ولاللتزام بخل٪ اإلاباصت، ٢ض ًًُغ الهىضو١ 

ٗت مٗحن خسلي ًٖ اؾدثماع لل ؤو حؼء مىه، ؤو حؼء مً صزله بطا ٧ان الاؾدثماع ؤو ٩َُل الاؾدثماع مسال٠ إلاباصت الكَغ

ت بطا ٢غعث الهُئت ؤلاؾالم ُت ٢ض ًسؿغ الهىضو١ ٞغم اؾدثماٍع ُت. وباإلياٞت بلى طل٪، ٖىض الالتزام باإلاباصت الكٖغ

ُت  ٗت ؤلاؾالمُت تٚحر ملتزم اؤنهالكٖغ . و٢ض ٩ًىن لهظٍ الٗىامل، اٞحه ؾدثماع الا وبالخالي ال ًم٨ً للهىضو١  ،بإخ٩ام الكَغ

لي للهىضو١ ؤو اؾدثماعاجه، م٣اعهت م٘ الىخاثج التي ًم٨ً الحهى٫ ٖلحها لى في ْل ْغوٝ مُٗىت، ؤزغ ؾلبي ٖلى ألاصاء اإلاا

ُت للهىضو١ مُبّ   ٣ت.لم ج٨ً مباصت الاؾدثماع الكٖغ

  الؿى١: ُٛحر ْغوٝ مساَغ ح

اث الٗغى والُلب في ال٣ُإ ال٣ٗاعي  ، طاث الٗال٢تٌٗخمض ؤصاء الهىضو١ اإلاؿخ٣بلي بك٩ل ٦بحر ٖلى الخٛحراث في مؿخٍى

والتي ٢ض جخإزغ باألويإ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت واإلادلُت، وػٍاصة الخىاٞـ الظي ًيخج ٖىه اهسٟاى ٢ُمت 

غ  اث الٗغى  ال٣غوى الؿ٨ىُتال٣ٗاعاث واخخما٫ مدضوصًت جٞى ً ال٣ٗاعي، والخٛحراث في مؿخٍى اصة ؤؾٗاع الَغ ؤو ٍػ

 ال٣غاع اجساط لٛاًاثالهىضو١  مضًغ اإلاؿخسضمت مً ٢بل  لظا، ًم٨ً ؤن ٩ًىن للخى٢ٗاث ٚحر الصحُدت والُلب.

 .الهىضو١  ٖلى ؾلبي ؤزغ الاؾدثماعي 
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:
ً

 مساَغ جغ٦ؼ الاؾدثماعاث حٛغاُٞا

  جخمثلبىاء ٖلى اؾتراجُجُت الهىضو١ والتي 
ّ
دخإزغ باألويإ ؾ ٞةنها لظا ،ؼ الاؾدثماعاث في ٣ٖاعاث صازل اإلامل٨تفي جغ٦

 ٖلى اؾدثماعاث 
ً
 وؾٗغ الىخضة.  الهىضو١ والاه٨ماقاث والضوعاث ؤلا٢خهاصًت التي جخإزغ بها اإلامل٨ت، مما ٢ض ًازغ ؾلبا

  ٖضم اإلاكاع٦ت في ؤلاصاعة:

ً الح٤ ؤو نالخُت اإلاكاع٦ت في بصاعة الهىضو١  ؤو باؾخثىاء ما َى مظ٧ىع في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ال ٩ًىن للمؿدثمٍغ

ؿىض حمُ٘ مؿاولُاث ؤلاصاعة إلاضًغ الهىضو١.
ُ
خُث جازغ َظٍ ال٣غاعاث  الخإزحر ٖلى ؤي مً ٢غاعاث اؾدثماعاث الهىضو١. وح

 ٖلى ؤوكُت الهىضو١ وبالخالي مال٩ي الىخضاث. 

ٟحن: خماص ٖلى ٦باع اإلاْى   الٖا

٤ بصاعجه. و٢ض جازغ زؿاعة زضما ٤ بصاعة ٌٗخمض هجاح الهىضو١ بك٩ل عثِس ي ٖلى هجاح ٍٞغ ث ؤي مً ؤًٖاء ٍٞغ

ٟحن بياُٞحن ٖلى  ،الهىضو١ بك٩ل ٖام )ؾىاء ٧ان طل٪ بؿبب الاؾخ٣الت ؤو زالٞه( ؤو ٖضم بم٩اهُت حظب وحُٗحن مْى

 ٖلى ال٣ضعة   ٖمل الهىضو١ ومىٓىمخه.
ً
٤ هاجح إلصاعة الهىضو١ ٢ض ًى٨ٗـ ؾلبا جىمُت ٣ٖاعاث  ٖلىبن ٖضم وحىص ٍٞغ

مما ٢ض ًى٨ٗـ ٖلى ٖاثضاث الهىضو١ و٢ُمت  ،الخٟاوى إلاا ُٞه مهلحت الهىضو١ وؤنى٫ الهىضو١ وال٣ضعة ٖلى 

ت  .وخضاجه الاؾدثماٍع

 : مساَغ َبُٗت الاؾدثماع

 ؤيماهاث لخد٤ُ٣ ٖىاثض ٖلى ع  ًىحض الخ٩ام، ٦ما َى مىضح في َظٍ الكغوٍ وألا 
َ
لً ٩ًىن َىا٥ ؤي و غ، ثمَ ؽ اإلاا٫ اإلاؿد

ال١. يمان بإن الهىضو١ ؾٝى ًخم٨ً مً جد٤ُ٣  ٖىاثض بًجابُت ٖلى اؾدثماعاجه في الى٢ذ اإلاىاؾب ؤو ؤي و٢ذ ٖلى ؤلَا

َىا٥ بم٩اهُت لبُٗها  ن و٢ض ال ج٩ىن َىا٥ بم٩اهُت لبُ٘ ؤنىله ؤو الخهٝغ ٞحها، وبطا ما ج٣غع الخهٝغ بالبُ٘ ٢ض ال ج٩ى 

اع  الؼمني الظي ًُلبه الهىضو١. وبىاء ٖلى  بؿٗغ ٌٗخ٣ض مضًغ الهىضو١ ؤهه ًمثل ال٣ُمت الٗاصلت لها ؤو ؤن ًخم بُٗها في ؤلَا

 ما ؾب٤، ٞةن مضًغ الهىضو١ ٢ض ال ًخم٨ً ؤبضا مً جد٤ُ٣ ؤي ٖاثض ٖلى ؤنىله. 

 : جًاعب اإلاهالحمساَغ 

غاٝ طاث الٗال٢ت ومال٩ي الىخضاث ،٢ض ًيكإ جًاعب مهالح بحن مضًغ الهىضو١  ُت  ،وألَا مما ٢ض ًازغ ٖلى مىيٖى

تواؾخ٣اللُت مضًغ الهىضو١ ٖى   ،ض اجساط ٢غاعاث اؾدثماٍع
ً
  ٖلى اؾدثماعاث الهىضو١ وؾٗغ الىخضة.مما ٢ض ًازغ ؾلبا

  :مساَغ ٖضم اإلاؿاواة في الحهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث

جمثل و م٣ابل مؿاَمتهم الُٗيُت في عؤؽ ما٫ الهىضو١. مً وخضاجه إلاال٥ ال٣ٗاع  %34.4ما وؿبخه  الهىضو١ ؾُهضع 

ت ؤًًا اإلاال٥  وبالخالي جيكإ مساَغ خى٫ خهى٫  ،ألامال٥وقغ٧اث بصاعة الباجٗت  للكغ٧اثالح٣ُ٣ُحن َظٍ اإلاجمٖى

ت والتي ٢ض ال ٩ًىن مضًغ الهىضو١ ٖلم بها ؤو ٢ض ال ًضع٥  ٍغ ت مال٩ي ال٣ٗاع  ؤو مضعاء ال٣ٗاعاث ٖلى مٗلىماث حَى مجمٖى

ت. ب ٍغ اث في الى٢ذ اإلاىاؾب والتي ٢ض ال ٩ًىن ٢ض ٩ًىن لضيهم ال٣ضعة ٖلى جٟؿحر اإلاٗلىم ،ياٞت بلى طل٪اإل ؤنها حَى

ً ال٣ضعة ٖلى طل٪.  للمؿدثمٍغً آلازٍغ

 : مساَغ الاؾدثماع زاعج اإلامل٨ت

ٖلى الٗضًض مً اإلاساَغ مثل ؾٗغ نٝغ الٗملت والخ٣لباث الؿُاؾُت  -زاعج اإلامل٨ت-ي ىُىي الاؾدثماع الضولً
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وؾِؿعى مضًغ الهىضو١ للضزى٫ في بؾدثماعاث  إلاٗلىماث.وؤلا٢خهاصًت واعجٟإ الخ٩ال٠ُ ٖلى اإلاؿدثمغ ومساَغ ؤمً ا

ول٨ً في خا٫  ب٣ها اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. جابٗت إلاخُلباث جىُٓمُت وع٢ابُت وبقغاُٞت ممازلت ٖلى ألا٢ل لخل٪ التي جُ

  ىضو١ و/ؤو ج٣ُُم ؤنىله مما ٢ض ًازغ هٞةهه ٢ض ًازغ طل٪ ٖلى ؤعباح ال ،ٍخضور ؤي مما ط٦غ ؤٖال 
ً
 ؾٗغ وخضاجه. ٖلى   ؾلبا

 : مساَغ ؾٗغ نٝغ الٗملت 

ا٫ الؿٗىصي باالؾخدىاط ٖلى ٣ٖاعاث ؤو الضزى٫ في ٣ًىم الهىضو١ ول٨ً ٢ض  ،ٖملت الهىضو١ الغثِؿُت هي الٍغ

ا٫ الؿٗىصي.  ؤي حُٛحر في ؾٗغ نٝغ َظٍ الٗمالث ٢ضوبالخالي ٞةن  اؾدثماعاث ؤو صٞ٘ ؤي عؾىم ؤو ج٩ال٠ُ بٗملت ٚحر الٍغ

ض مً الخ٩ال٠ُ التي ًخدملها الهىضو١ مما ٢ض   ٖلى  ًٍؼ
ً
الظًً  ٦ما ؤن مال٩ي الىخضاث ؾٗغ وخضاث الهىضو١.ًازغ ؾلبا

. ا٫ الؿٗىصي الٗملت ألاؾاؾُت لهم مٗغيىن إلاساَغ ج٣لباث ؤؾٗاع الهٝغ  ال ٌٗض الٍغ

 : الخ٣ىُتساَغ اإلا

الهىضو١، بال ؤن ؤهٓمت اإلاٗلىماث لضًه ٢ض جخٗغى لٗملُاث ٌٗخمض مضًغ الهىضو١ ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُت في بصاعة 

ازترا١ ؤو ٞحروؾاث ؤو حُٗل حؼجي ؤو ٦لي، والتي جدض مً ٢ضعة مضًغ الهىضو١ ٖلى بصاعة اؾدثماعاث الهىضو١ بك٩ل 

  ٞاٖل، مما ٢ض ًازغ ؾلبا ٖلى ؤصاء الهىضو١ وبالخالي ٖلى مال٩ي وخضاث الهىضو١.

بت    ال٣ُمت اإلاًاٞت:اإلاساَغ اإلاغجبُت بًٍغ

٘ يغبُت ال٣ُمت اإلاًاٞت    بؿً حكَغ
ً
.  8102والتي ؾِخم جُب٣ُها ابخضاء مً  ٖام ٢امذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مازغا

و٢ض ًخم جُب٤ُ يغبُت ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى ال٣ٗاعث اإلابضثُت ؤو اإلاؿخ٣بلُت التي ًخم الاؾخدىاط ٖلحها مً ٢بل الهىضو١، 

 ٖلى ٖاثضاث الهىضو١.  وبالخالي ٢ض ًاصي ب
ً
اصة ٢ُمت ال٣ٗاعاث، مما ٢ض ًازغ ؾلبا  لى ٍػ

 :ػش راث الصلت بإصُى الصىذوم اخغىامل اإلا (2

 

ت الاؾخدىاط ٖلى مساَغ   : اإلابضثُتألانى٫ ال٣ٗاٍع

تًخى٢٘ الهىضو١ بجمام الاؾخدىاط ٖلى  ش ؤلا 31 زال٫اإلابضثُت  ألانى٫ ال٣ٗاٍع  مً جاٍع
ً
م مً . ٢ٟا٫ًىما لى الٚغ ٖو

الكغاء بدىُٟظ  اثفي خا٫ ٖضم التزام ؤي مً َغفي اجٟا٢ُالكغاء، بال ؤهه الخٟاَم واجٟا٢ُاث ؤلالؼامُت ال٣اهىهُت الجٟا٢ُاث 

ت اإلابضثُت ؤو حؼء مجها التزاماتهم، ٣ٞض ال جخم ٖملُت الاؾخدىاط ش  31 زال٫  ٖلى حمُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع  مً جاٍع
ً
ًىما

ال١. وفي َظٍ الحالت، ؾٝى ًدخاج الهىضو١ بلى جدضًض ٖملُاث اؾخدىاط ؤو  في ؤي ٢ٟا٫ؤلا ٖلى ؤنى٫  و٢ذ ٖلى ؤلَا

. وفي خا٫ ٖضم الخم٨ً مً طل٪، ؾ٣ُىم مضًغ ي ج٣ضًم جىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاثؤزغي وبنهائها ٢بل ؤن ٌؿخُُ٘ البضء ف

ي ٢ؿم اه٣ًاء الهىضو١ مً َظٍ الكغوٍ ال٣ُام باإلحغاءاث التي جم ؤلاقاعة بلحها فو الهىضو١ بخهُٟت الهىضو١ 

 وألاخ٩ام.

ت   :مساَغ الاؾدثماعاث ال٣ٗاٍع

ؾُسً٘ الهىضو١ لٓغوٝ ال٣ُإ ال٣ٗاعي الٗامت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، والتي جخإزغ في خض طاتها بالٗضًض مً 

وؤؾٗاع الٟاثضة والٗغى والُلب وجىاٞغ الٗىامل، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الحهغ، همى الا٢خهاص ال٨لي والاؾخ٣غاع الؿُاس ي 

ا مً الٓغوٝ في اإلامل٨ت التي جازغ ٖلى ؤؾٗاع  حَر ً والؿُىلت والبِئت ال٣اهىهُت والخىُٓمُت ٚو ل وجىحهاث اإلاؿدثمٍغ الخمٍى

 مما ٢ض ًى٨ٗـ بك٩ل ؾلبي ٖلى ؾٗغ الىخضاث.  ،ال٣ٗاع



 

 505من  46صفحة 

غ الاؾدثماعاث اإلاىاؾبت   :في اإلاؿخ٣بل جٞى

سه، مىخ٣اة مً ٢بل مضًغ الهىضو١  مً بٌٗ ج٩ىن  وبالخالي لً ج٩ىن َىال٪ ٞغنت  .اؾدثماعاث الهىضو١، ٦ما بخاٍع

ا ُٞما ًخٗل٤ باالؾدثماعاث اإلاؿخ٣بلُت. و خ٣ُُم لإلاال٩ي الىخضاث  ال ًم٨ً ج٣ضًم الٗىامل الا٢خهاصًت ؤو اإلاالُت ؤو ٚحَر

تألانى٫ يمان بإن مضًغ الهىضو١ ؾِخم٨ً، ٣ٖب الاؾخدىاط ٖلى  اإلابضثُت، مً جدضًض اؾدثماعاث جخماش ى م٘  ال٣ٗاٍع

 في بِئت الؿى١ الحالُت. بن جدضًض الاؾدثماعاث اإلاىاؾبت للهىضو١ 
ً
ؤَضاٝ الاؾدثماع الخانت بالهىضو١، وجدضًضا

٩ُلتها َى ؤمغ م٣ّٗ  ضم ٢ضعة مضًغ الهىضو١ ٖلى جدضًض الاؾدثماعاث َو حر مًمىن بضعحت ٦بحرة. ٖو ض بٌٗ الص يء ٚو

 ٖلى ٢ضعة الهىضو١ ٖلى جد٤ُ٣ اإلاى
ً
ىب في ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث اؾبت ٢ض ًازغ ؾلبا ٦ما ؤن الخإزغ في  .الىمى اإلاٚغ

 ٖلى ؾٗغ 
ً
 ٖلى الخىػَٗاث الضوعٍت لألعباح مما ؾٝى ًازغ ؾلبا

ً
جدضًض ال٣ٗاعاث اإلاىاؾبت والاؾخدىاط ٖلحها ٢ض ًازغ ؾلبا

 الىخضة. 

  :الجىصة الٗالُتمساَغ شح ٖغى ال٣ٗاعاث طاث 

 في الٗالمي واإلاؿخىي  الٗالُت صةالجى  طاث ال٣ٗاعاث ًٌٗغى ال٨ثحر م ال  الغاًَ الى٢ذ في الؿٗىصي اعي بن الؿى١ ال٣ٗ

اصة الُلب ٖلى ال٣ٗاعاث طاث الجىصة الٗالُت ٢ض باصي بلى اعجٟإ ٢ُمتها بك٩ل ال  والخىُٟظ، الخهمُم وبالخالي ٞةن ٍػ

اصة اإلاٗغوى مً ال٣ٗاعاث طاث الجىصة الٗالُت ٢ض ًاصي    الٗاثض همى جباَا ىبلًدىاؾب م٘ ٢ُمتها الٟٗلُت. ٦ما ؤن ٍػ

له ؤزغ ؾلبي ٖلى مٗض٫  الهىضو١، وبالخالي ٢ض ٩ًىن  والتي ٌؿتهضٞها ؾدثماعي ٖلى ال٣ٗاعاث طاث الجىصة الٗالُتالا 

 ٖلى ؾٗغ الىخضة.ؾٝى الخىػَٗاث الضوعٍت مما 
ً
 ًازغ ؾلبا

  :ترمُم اإلاباوي ونُاهتهاباإلاساَغ اإلاغجبُت  

مما ٢ض  اإلا٣امت ٖلى ٣ٖاعاث الهىضو١ ونُاهتها الهىضو١ ج٩ال٠ُ بياُٞت لترمُم اإلاباوي ؾِخ٨بض مضًغ  ،م٘ مغوع الى٢ذ

ت للمباوي اإلاملى٦ت للهىضو١ ًازغ ٖلى ٢ُمت الخىػَٗاث الضوعٍت لألعباح ٖلى مال٩ي الىخضاث.   ٢ض٦ما ؤن ال٣ُمت ؤلاًجاٍع

 ٖلى ؾٗغ 
ً
ت للهىضو١ والظي بضوعٍ ؾٝى ًازغ ؾلبا  ٖلى الٗىاثض ؤلاًجاٍع

ً
جىسٌٟ م٘ مغوع الى٢ذ مما ٢ض ًازغ ؾلبا

 الىخضة.

ً مساَغ  تٖضم ٢ضعة اإلاؿخإحٍغ اء بالتزاماتهم الاًجاٍع  : ٖلى الٞى

ت اإلابضثُت   للمساَغ بك٩ل ٦بحر في هىضو١ ال٩ىن وبالخالي ً .ًٍمؿخإحغ ٖضة مً ٢ِبل  مؿخإحغةبن ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
مٗغيا

اء بالتزاماتهبٌٗ خا٫ بزال٫  ًٖ ؾضاص الضٞٗاث اإلاؿخد٣ت ًٖ ٣ٖاع واخض ؤو ؤ٦ثر مً  مؿخإحغ جسل٠ ةطاٞ. مًٖ الٞى

ت اإلابضثُتألانى٫  جإححٍر بكغوٍ مغيُت. ٖضم ؤو  ٣ٗاع مضًغ الهىضو١ ٖلى بٖاصة جإححر الدض طل٪ مً ٢ضعة ُُ ؾ، ال٣ٗاٍع

ظا  الوة ٖلى طل٪، ٢ض ٣ٗاعمً قإهه ؤن ٣ًلل مً بًغاصاث ؤلاًجاع مً الَو  اث ٦بحرةججضًضلٗمل هىضو١ ًًُغ ال. ٖو

ً حضص   ٖلى الٗىاثض في اإلاؿخ٣بل ٖلى ؤًٞل قغوٍ مم٨ىت لل٣ٗاعاث بٛغى حظب مؿخإحٍغ
ً
الضوعٍت ، مما ٢ض ًازغ ما٢خا

.ً   التي ًخم جىػَٗها ٖلى اإلاؿدثمٍغ

اء مضًغي ألامال٥ بالًماهاث الخٗا٢ضًتاإلا  : ساَغ اإلاغجبُت بٗضم ٞو

وؤوالصٍ( ُٞما ًخٗل٤ مً مضًغ ألامال٥ )قغ٦ت ٖبضال٣اصع اإلاهُضب  حٗا٢ضًت ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بالحهى٫ ٖلى يماهاث

ُال الؿ٨ني، مؿخىصٕ الؿلي، مجم٘ الٟىاع الؿ٨ني والخجاعي( الخابٗت للهىضو١  باألصاء الدكُٛلي لل٣ٗاعاث )مجم٘ ماٞع

بمىحب ٣ٖض ؤلاصاعة وؤلاًجاع اإلابرم. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه في خا٫ بزال٫ مضًغ ألامال٥ بالتزاماجه اإلاخٗل٣ت باألصاء الدكُٛلي، 

ُت. وؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ ٞةن الًم ان الخٗا٢ضي اإلا٣ضم مً ٢بل مضًغ ألامال٥ ٢ض ال ٩ًىن ٢ابل للخىُٟظ مً هاخُت قٖغ
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اء بالتزاماجه اإلاخٗل٣ت باألصاء الدكُٛلي   مً مضًغ ألامال٥ لًمان الٞى
ً
ا  بالحهى٫ ٖلى ؾىضاث ألمغ ججضص ؾىٍى

ً
ؤًًا

   ضو١ مً ججضًض الؿىضاث ألمغ بك٩ل ؾىىي.بمىحب ٣ٖض ؤلاصاعة والخإححر. و٢ض ال ًخم٨ً مضًغ الهى

  :مساَغ جسل٠ الُٝغ آلازغ ًٖ الالتزام واإلاساَغ الاثخماهُت

غاٝ ؾٝى ًخٗغى الهىضو١ إلاسا ما٫ مٗه يتالَغ اثخماهُت جخٗل٤ باأَل ٦ما ًم٨ً ؤن ًخدمل  ،ا٣ًىم الهىضو١ بمؼاولت ألٖا

ت الخسل٠ ًٖ الؿضاص.  ، في ْغوٝ مُٗىت، بلى مساَغ جسل٠ الُٝغ آلازغ الهىضو١  ٢ض ًخٗغىو الهىضو١ زُغ حؿٍى

بما في طل٪ مال٥ ألاعاض ي و/ؤو مضًغي ال٣ٗاعاث و/ؤو البىى٥ اإلا٣غيت و/ؤو اإلا٣اولحن. و٢ض ًاصي بزال٫ ؤي  ،ًٖ الالتزام

في وبالخالي الخإزحر  ،َٝغ زاعجي مخٗا٢ض مٗه ًٖ ؾضاص ؤي مؿخد٣اث حٗا٢ضًت بلى الهىضو١ بلى اهسٟاى صزل الهىضو١ 

 الجهاًت ٖلى ٖىاثض مال٩ي الىخضاث.

 مساَغ جغ٦ؼ مٗٓم ؤلاًجاعاث ٖلى مؿخإحغ واخض :

 ل٣ٗاعاثمضًغ ألامال٥ )قغ٦ت ٖبضال٣اصع اإلاهُضب وؤوالصٍ( ل مً تاإلاؿخلم اإلابالٜ مً صزله مٗٓم الهىضو١  ًد٤٣ ؾٝى

ُال الؿ٨ني، مؿخىصٕ الؿلي، مجم٘ الٟىاع الؿ٨ني والخجاعي(  اإلاالي الىي٘ ًخإزغ ٢ض ٖلُه، وبىاءً   .الخالُت )مجم٘ ماٞع

جسل٠ مضًغ ألامال٥ ًٖ  بطا اإلاؿدثمٍغً ٖلى بخىػَٗاث ال٣ُام ٖلى و٢ضعجه الى٣ضًت وجض٣ٞاجه ؾلبا ٖملُاجه وهخاثج للهىضو١ 

   في ٣ٖض ؤلاصاعة والخإححر اإلابرم م٘ مضًغ ألامال٥.  ؾضاص مبالٜ ؤلاًجاع اإلاخ٤ٟ ٖلحها

  :للٗىاثضالاؾخسضام ٚحر اإلادضص 

ش َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وباؾخثىاء مىضح ٦ما َى  تبخاٍع اإلابضثُت، لم ًدضص مضًغ الهىضو١ اؾدثماعاث  ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ً في الهىضو١ ؤي ٞغنت لخ٣ُُم  ش ؤلاصعاج. ولً ٩ًىن ؤمام اإلاؿدثمٍغ الهىضو١ التي مً اإلا٣غع ال٣ُام بها بٗض جاٍع

 اإلاٗلىماث الا٢خهاصًت واإلاالُت واإلاٗلىماث ألازغي طاث الهلت اإلاخٗل٣ت باالؾدثماعاث.

ت الٗامت:اإلاسالخ٣لباث في ٢ُمت ال٣ٗاع و    اَغ ال٣ٗاٍع

غ ٖملُاتها و/ؤو بٖاصة اؾدثماعاث الهىضو١ ؾٝى جسً٘  ا و/ؤو جٍُى للمساَغ اإلاخٗل٣ت بمل٨ُت ال٣ٗاعاث و/ؤو جإححَر

ا. وحكمل َظٍ اإلاساَغ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ولِـ الحهغ، جل٪ اإلاساَغ اإلاغجبُت باإلاىار الا٢خهاصي اإلادلي الٗام  َغ جٍُى

ت  اث الٗغى والُلب اإلاخٗل٤ بال٣ٗاعاث والى٣و في بمضاصاث مهاصع الُا٢ت وألاويإ ال٣ٗاٍع اإلادلُت والخٛحراث في مؿخٍى

ومسخل٠ اإلاساَغ ٚحر اإلاامً ٖلحها ؤو ٚحر ال٣ابلت للخإمحن وال٩ىاعر الُبُُٗت واللىاثذ وال٣غاعاث الح٩ىمُت )ٖلى ؾبُل 

جىاٞغ ال٣غوى الؿ٨ىُت التي مً ت والخٛحراث في مٗضالث الٗىاثض و اإلاثا٫، مغا٢بت ؤلاًجاعاث( والخٛحراث في الًغاثب ال٣ٗاٍع

ل  بُ٘قإنها ؤن ججٗل   بلى  .يال٣ٗاعاث نٗب ؤو ٚحر ٖملؤو بٖاصة جمٍى
ً
الالتزاماث البُئُت والالتزاماث اإلادخملت بياٞت

ا مً الٗىامل التي ج٣٘ زاعج ؾُُغة مضًغ الهىضو١. حَر   اإلاغجبُت بالخهٝغ في ألانى٫ والحغوب ٚو

وخُث قهض الؿى١ ال٣ٗاعي ج٣لباث ٦ثحرة في الؿاب٤، ٞهىال٪ اخخما٫ ؤن ٣ًىم الهىضو١ باالؾخدىاط ٖلى ٣ٖاعاث زال٫ 

وال  ٞترة اهخٗاف في الؿى١ ال٣ٗاعي ٢بل ؤن ٌكهض جضَىع الخ٤ مً قإهه ؤن ًازغ بال٣ُمت الؿى٢ُت الؾدثماعاث الهىضو١.

اص  لً ج٩ىن ؾاثلت. ًىحض َىا٥ ؤي يمان ٖلى وحىص ؾى١ حاَؼة إٖل
ً
 ة بُ٘ الاؾدثماعاث وطل٪ ألن الاؾدثماعاث ٖمىما

 ٖلى 
ً
 ؾلبُا

ً
باإلياٞت بلى طل٪، ٢ض ٩ًىن للخٛحراث الؿلبُت في حكُٛل ؤي ٣ٖاعاث ؤو في الىي٘ اإلاالي ألي مؿخإحغ جإزحرا

اث الا  ت التي ًخل٣اَا الهىضو١، وبالخالي ٖلى ٢ضعة الهىضو١ ٖلى ج٣ضًم جىػَٗاإلاضٖٞى ً. و٢ض ًجاٍع اث ؤعباح للمؿدثمٍغ

اصي بلى جسلٟه ًٖ ؾضاص  ى ألامغ الظي ٢ض ٠ًًٗ ويٗه اإلاالي ٍو ًخٗغى ؤي مؿخإحغ، مً و٢ذ آلزغ، للغ٧ىص َو
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ت ٖىض اؾخد٣ا٢ها. وفي ؤي و٢ذ، ًجىػ ألي مؿخإحغ ؤن ٌؿعى للحهى٫ ٖلى خماًت يض ٢ىاهحن اإلاؿخد٣اث الا  ًجاٍع

ى ألا  ؿاع اإلاٗمى٫ بها، َو ٌ ٣ٖض ؤلاًجاع ؤو بنهاثه ؤو ؤي هخاثج ؾلبُت ؤزغي، وبالخالي ؤلاٞالؽ ؤو ؤلٖا مغ الظي ٢ض ًاصي بلى ٞع

ٗىا صٖاوي  ً لً ًٞغ اهسٟاى الخض٤ٞ الى٣ضي ال٣ابل للخىػَ٘ الخام بالهىضو١. وال ًم٨ً ج٣ضًم يمان بإن اإلاؿخإحٍغ

. لًللحماًت مً ؤلاٞالؽ في اإلاؿخ٣بل، وبطا ٞٗلىا طل٪ 
ً
ا  ٌؿخمغ ؤلاًجاع ؾاٍع

 : مساَغ هٕؼ اإلال٨ُت

ال  إلاىٟٗت الٗامت )ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ؤهه مً خ٤ بٌٗ الجهاث الح٩ىمُت في اإلامل٨ت الاؾخدىاط ؤلاحباعي ٖلى ٣ٖاع لخد٤ُ٣ ا

تومً الىاخُت (. واإلاغا٤ٞ الٗامت، بىاء الُغ١ الحهغ ت مل٨ُخه ؤًٟترى ، الىٍٓغ ٌ لل٣ٗاع اإلاىتٖز ن ج٩ىن ٢ُمت الخٍٗى

ٌ ًٖ ال٣ُمت الؿى٢ُت لل٣ٗاع و٢ ،مغ ٚحر مًمىن َظا ألا ول٨ً  .ُتمؿاو  لل٣ُمت الؿى٢ هٕؼ  ذخُث ٢ض ج٣ل ٢ُمت الخٍٗى

ت ًٖ الكغاءؤو ال٣ُمت اإلال٨ُت  ٚحر  بٗض ٞترة بزُاع  ال٣ٗاع  في خا٫ هٕؼ اإلال٨ُت ًخم الاؾخدىاط ؤلاحباعي ٖلى. واإلاضٖٞى

 
ً
م مً و زام.  هٓامبمىحب  وطل٪ ألن اٖخماصَا ٣ًىم، مدضصة هٓامُا ٌ، الصٞ٘  اخخمالُتٖلى الٚغ هىا٥ زُغ ٞخٍٗى

ٌ  ٢ُمت ج٩ىن ًخمثل في ؤن  اصة في ٢ُمت الاؾدثماعباإلا٣اعهت م٘ ٚحر ٧اُٞت الخٍٗى ذ الٟاثذ ؤو الٍؼ وفي . حجم الاؾدثماع ؤو الٍغ

 ٢ض ًسؿغ و ال٩ي الىخضاث، و٢ُمت وؾٗغ الخضاو٫ للىخضاث إلا اثخىػَٗجىسٌٟ ٢ُمت ال، ٢ض هٕؼ اإلال٨ُتجد٤٣ زُغ  خا٫

 مال٩ي الىخضاث ٧ل ؤو حؼء مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ.

ت  : مساَغ ؾى١ ال٣ٗاعاث الخجاٍع

، وبطا اٖخمض الهىضو١ ٖلى مهاصع الضزل الىاججت ٖجها، ٢ض ًهبذ الخجاعي  ي ٣ُإ ال٣ٗاع الًجىػ للهىضو١ الاؾدثماع في 

 ألي ع٧ىص ًدضر في َظٍ الؿى١. وجخمحز ؾى١ ال٣ٗاعاث 
ً
ت بُبُٗتها الضوعٍت وجخإزغ بالىي٘ الهىضو١ ُمٗغيا الخجاٍع

ت وؾُىلتها.  ت الخجاٍع  ٖلى ٢ُمت ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
الا٢خهاصي بهٟت ٖامت. َظا وجازغ الٓغوٝ الا٢خهاصًت اإلاخضَىعة ؾلبا

غي ٖلى مؿخىي الٗىاثض  وباإلياٞت بلى طل٪، ٞةن الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿلبُت ٧ان لها، وؾُٓل لها، جإزحر ؾلبي حَى

ّٗ الا  ت والخدهُل الٟ اث جخض٤ٞ في نهاًت ألامغ بلى الهىضو١.ًجاٍع ً ٖلى ؾضاص مضٖٞى و٦ظل٪ ٢ض  ا٫ لها و٢ضعة اإلاؿخإحٍغ

ىاثضٍ وؤٖضاص ال٣ٗاعاث ٚحر  اث ؤلاًجاع ٖو ت جإزحر ؾلبي ٖلى مؿخٍى ٩ًىن لالهسٟاى في ؤصاء ؤؾىا١ ال٣ٗاعاث الخجاٍع

غي ٖلى ٖمل الهىضو١ وويٗه اإلاالي. اإلاؿخٛلت، وهدُجت لظل٪ ٢ض ٩ًىن لهظا ألامغ جإزحر   ؾلبي حَى

 : مساَغ ؾى١ ال٣ٗاعي الؿ٨ني

الؿ٨ني ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر  ي ٣ُإ ال٣ٗاع الؤصاء الاؾدثماعاث في وبن  الؿ٨ني. ي ٣ُإ ال٣ٗاع الًجىػ للهىضو١ الاؾدثماع في 

اث الٗغى والُلب، والتي جخإزغ  الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألامىُت، والٗىامل  بك٩ل ٦بحر  بالٗىاملٖلى الخٛحراث في مؿخٍى

اصة في اإلاىاٞؿت التي جٟغيها ال٣ٗاعاث الؿ٨ىُت ألازغي.  ٢ضعة الهىضو١ ٖلى بن ؤلا٢لُمُت واإلادلُت، بما في طل٪ ٍػ

في  الخاب٘ للهىضو١  الحٟاّ ٖلى ٢ُمت ال٣ٗاع ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى ٢ضعة ال٣ٗاع  الاؾخٟاصة مً صزل جإححري بياٞت بلى

ً ؤًٞل مًوفي خا٫ ٧ان باؾخُاٖت ٣ٖاعاث ؤزغي ممازلت احخظاب ممازلت.  ٣ٖاعاث ؤزغي م٘  إلاىاٞؿتا َاالء  مؿخإحٍغ

ً لل٣ٗاعاث الخابٗت للهىضو١، ٢ض ًيخج طل٪ باهسٟاى الضزل الخإححري للهىضو١  ٖلى هدُجت الهسٟاى الُلب اإلاؿخإحٍغ

خىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاث و٢ض ًدؿبب ال٢ض ٣ًلل مً  خإححري ال لالضزالاهسٟاى في نافي بن . ال٣ٗاعاث الخابٗت للهىضو١ 

 ىخضاث.ال٢ُمت وؾٗغ  اهسٟاىفي 

  :مساَغ ٢ُإ الخٗلُم

ؾٝى ًخإزغ ؤصاء الهىضو١ بالٗىامل التي جازغ ٖلى ٢ُإ الخٗلُم بك٩ل ٖام. و٢ض جخًمً َظٍ الٗىامل ٖىامل مخٗل٣ت 

اث الُلب ا٢خهاصي ؤو ٞغى ٢ُىص مغجبُت بالىٓام الخٗلُمي ٖامت ؤو بلٛاء الترازُو  ومً بُجها ؤي اه٨ماف ،بمؿخٍى
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، ؤو ٖىامل (والغؾىم باإلاخٗل٣ت بالًغاثبما في طل٪ جل٪ )ألاَلُت ؤو ؤي ؤهٓمت ؤو لىاثذ  الجامٗاثؤو لل٩لُاث اإلامىىخت 

اصة اإلاٗغوى مً  اث الٗغى ومً بُجها ٍػ ُت ؤو الح٩ىمُت. و٢ض ٩ًىن ؾىاء ألاَل ال٩لُاث ؤو الجامٗاثجخٗل٤ بمؿخٍى

حٍر لى ؤلاهٟا١ الصخص مً الٗىامل جإزحر ؾل لال٢خهاص ال٨لي ٚو ى ما  ،يبي ٖلى الٗمل ٖو ًاصي بلى اهسٟاى مٗضالث ٢ض َو

ازغ ٖلى ال٣ُمت ؤلاحمالُت الجامٗاث ؤو ال٩لُاثؤلاقٛا٫ في  لل٣ٗاعاث في ٢ُإ الخٗلُم. وبالخالي، ٢ض ًدخاج  ألاَلُت ٍو

 و٢ض ال في عؤؽ ماله،الهىضو١ بلى الخساعج مً ألانى٫ م٣ابل مبلٜ ؤ٢ل مً ج٩لٟت الاؾخدىاط، مما ًاصي بلى زؿاعة 

 .ًخم٨ً مً جد٤ُ٣ الٗىاثض اإلاؿتهضٞت

  لل٣ٗاع  ه مً مخُلباث الحهى٫ ٖلى جغزُو ٧لُت ؤَلُت ؤن ج٩ىن ال٩لُت مال٨تؤهبلى  ووكحر 
ً
٣ا الخىُٟظًت  لل٣ىاٖض وطل٪ ٞو

ت والٟىُت لالثدت ال٩لُاث ألاَلُت والىماطج طاث الٗال٢ت. وخُث ؤن الهىضو١ ٌٗتزم الاؾخدىاط ٖلى  وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ت، ٞةهه ال ًىحض يمان بإن وػاعة الخٗلُم لً ج٣ىم بسحب ؤو بلٛاء الترزُو الخام بال٩لُت. ال٣ٗاع الخام ب٩ لُت اإلاٗٞغ

ت للهىضو١   ٖلى الٗىاثض ؤلاًجاٍع
ً
 ٖلى  والظي ٢ضوفي خالت سحب الترزُو ؤو بلٛاثه ٞةن طل٪ ؾٝى ًازغ ؾلبا

ً
ًازغ ؾلبا

  ؾٗغ الىخضة. 

  :مساَغ ٢ُإ اإلاساػن 

امل ٖىامل مخٗل٣ت بك٩ل ٖام. و٢ض جخًمً َظٍ الٗى  اإلاساػن ؾٝى ًخإزغ ؤصاء الهىضو١ بالٗىامل التي جازغ ٖلى ٢ُإ 

اث الُلب الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألامىُت، والٗىامل ؤلا٢لُمُت واإلادلُت، بما في  بك٩ل ٦بحر  بالٗىامل، والتي جخإزغ بمؿخٍى

اصة في اإلاىاٞؿت حٍرفي ٢ُإ اإلاساػن  طل٪ ٍػ ى ما بي ٖلى الٗمل مً الٗىامل جإزحر ؾل . و٢ض ٩ًىن لال٢خهاص ال٨لي ٚو ٢ض َو

. وبالخالي، ٢ض ًدخاج الهىضو١ بلى  اإلاساػن لل٣ٗاعاث في ٢ُإ  ال٣ُمت ؤلاحمالُت و ًاصي بلى اهسٟاى مٗضالث ؤلاقٛا٫ 

ًخم٨ً مً جد٤ُ٣  و٢ض ال ماله،عؤؽ  فيالخساعج مً ألانى٫ م٣ابل مبلٜ ؤ٢ل مً ج٩لٟت الاؾخدىاط، مما ًاصي بلى زؿاعة 

 .الٗىاثض اإلاؿتهضٞت

خماص ٖلى بًغاصاث ؤلاًجاعاث:   مساَغ الٖا

مً  امً ؤلاًغاصاث التي مً اإلاخى٢٘ ؤن ًخم الحهى٫ ٖلحه اإلاىخ٣اة٢ض ٌؿخدىط الهىضو١ ٖلى اؾدثماعاث بىاًء ٖلى ال٣ُم 

ا ؤو ؤن ؤلاًجاعاث اإلاىتهُت ؾٝى ًخم ججضًضَا ؤو  ً. وال ًىحض يمان بإن اإلاؿاخاث الكاٚغة ؾٝى ًخم جإححَر اإلاؿخإحٍغ

اصة في ؤلاًجاعاث بمغوع الؼمً. وفي خا٫ حٗغّ  ً ألػمت مالُت، ٣ٞض ًهبذ ٖىضَا ؤهه ؾٝى ج٩ىن َىا٥ ٍػ ى ؤخض اإلاؿخإحٍغ

ت ٚحر ٢اصع ٖلى ؾضاص اإلاؿخد٣اث ؤلا  ً ؤحؼاء ًجاٍع . و٢ض ٌكٛل بٌٗ اإلاؿخإحٍغ في الى٢ذ اإلاىاؾب ؤو ججضًض ٣ٖض بًجاٍع

٦بحرة مً الاؾدثماعاث طاث الهلت، وبالخالي، ٢ض ًخإزغ الىي٘ اإلاالي للهىضو١ وهخاثج ٖملُاجه وجض٣ٞاجه الى٣ضًت و٢ضعجه ٖلى 

 بك٩ل ٦بحر بإي ْغوٝ ؾلبُت جازغ ٖلى َا 
ً
ً ؾلبا ً الغثِؿُحن.ج٣ضًم جىػَٗاث ؤعباح للمؿدثمٍغ   الء اإلاؿخإحٍغ

  :مساَغ ؾُىلت ألانى٫ 

. وبالخالي، ٢ض ًهٗب ؤو ٌؿخدُل ٖلى الهىضو١ ؤن ًبُ٘ ؤنل ٣ٖاعي 
ً
ت مً ألانى٫ ٚحر الؿاثلت وؿبُا ض ألانى٫ ال٣ٗاٍع َٗ ُ

ح

ىب في ؤي و٢ذ مٗحّ مٗحّ  ت. و٢ض ًهٗب ٖلى الهىضو١ بُ٘ؤنى٫ ن. وجخ٩ىن ن بالؿٗغ اإلاٚغ  الهىضو١ مً ؤنى٫ ٣ٖاٍع

ت ٦بحرة(،   في ؤو٢اث جغاح٘ الؿى١ وبهٟت زانت جل٪ ألانى٫ التي ًخم جهيُٟها ٦إنى٫ ٣ٖاٍع
ً
ت )زهىنا ؤنىله ال٣ٗاٍع

و٢ض ًخٗغى الؿٗغ اإلا٣ترح لخهم ٦بحر زانت بطا جم بحباع الهىضو١ ٖلى الخهٝغ في ؤي مً ؤنىله زال٫ ٞترة ػمىُت 

 ٖلى ؤصاء الهىضو٢.١هحرة. و٢ض ًاصي َظا ألامغ بلى جسٌُٟ ٢ُمت الىخضاث 
ً
 والخإزحر ؾلبا

غ    :ال٣ٗاعي  مساَغ الخٍُى
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ت اإلابضثُت ٍغ ٣ٖاعي ى ٖلما اهه ال ًىحض ؤي مكغوٕ جُ غ ال٣ٗاعي في اإلامل٨ت جىاحه  ، بالفي ألانى٫ ال٣ٗاٍع ٘ الخٍُى بن مكاَع

٤ مكغوٕ ٣ٖاعي حضًض حكمل، صون خهغ، ما ًلي: ) ( الخإزحر في 0مساَغ ٖضًضة. بن مساَغ الاقترا٥ في بىاء وحؿٍى

ما٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب، و) ( ٖضم ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ٣ٖىص بًجاع 4( ججاوػ الخ٩ال٠ُ اإلادضصة، و)8الاهتهاء مً ألٖا

 اإلا٣اوالث( ال٣ىة ال٣اَغة الىاججت ًٖ ٖىامل ج٣٘ زاعج ؾُُغة الهىضو١ والتي جخٗل٤ ب٣ُإ 4اث اإلاخى٢ٗت، و)باإلاؿخٍى

ت والٓغوٝ البُئُت الؿِئت وه٣و مىاص البىاء في الؿى١( اصة 0و) )بما في طل٪ ألاخىا٫ الجٍى ( نضوع ؤي ٢غاعاث جخٗل٤ بٍؼ

غوؿبت الؿٗىصة في ٢ُإ اإلا٣اوالث ٢ض بازغ ٖلى جٞى ى ألامغ الظي ٌٗى١ الاهتهاء مً  ،غ الٗمالت لل٣ُام بإٖما٫ الخٍُى َو

ذ   ٖلى مساَغ ؤزغي، مً بُجها الحهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞاث والخهاٍع
ً
غ. بن البضء في مكغوٕ حضًض ًىُىي ؤًًا ٘ الخٍُى مكاَع

ذ الح٩ىمُت ألا  ا مً اإلاىا٣ٞاث والخهاٍع حَر زغي اإلاُلىبت، وج٩ال٠ُ الح٩ىمُت الالػمت لخ٣ؿُم ألاعاض ي وؤلاقٛا٫، ٚو

٘ التي لم  غ ال٣ٗاعي اإلاخهلت باإلاكاَع ٢ض ال ًىجح الهىضو١ في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه خم مخابٗتها ختى الا٦خما٫. ًالخٍُى

ٌَ بنضاع ؤي اٖخماص ؤو مىا٣ٞت بلضًت مُلىبت ؤو جم مىدها بكغوٍ ٚحر م٣بىلت ِٞ ت في خا٫ ُع . وفي ؤو ٚحر مى٣ُُت الاؾدثماٍع

غ ال٣ٗاعالهىضو١ اإلا ٌؿخُُ٘مثل َظٍ الحا٫، ٢ض ال   باالؾدثماع  ؤو جٍُى
ً
 ٖلى ٢ُمت الىخضاث  ،ط ي ٢ضما

ً
مما ؾُازغ ؾلبا

غ لً ًخم خهاصَا في الى٢ذ اإلادضص لها. ٘ ؾٝى ٩ًىن  خُث ؤن الٗىاثض اإلاخى٢ٗت مً الخٍُى بن ؤلاهجاػ الىاجح لخل٪ اإلاكاَع

ً ونافي  له جإزحر مباقغ و٦بحر ٖلى ٢ُمت الىخضاث وؤي ٞكل في طل٪ مً قإهه ؤن ًاصي بلى جسٌُٟ الخىػَٗاث للمؿدثمٍغ

  ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١.

ل:   مساَغ الخمٍى

 ٖلى الضزل الظي ًجىُه الهىضو١، ؤو ؤن ًاصي بلى زؿاعة 
ً
ل ؤنى٫ الهىضو١ وؤن ًازغ َظا ؾلبا مً اإلادخمل ؤن ًخم جمٍى

اصاث والاهسٟاياث في ٢ُمت وبالخالي ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث عؤؽ اإلاا٫ ألانلي ت الهىضو١  ؤنى٫ . وجخٗاْم الٍؼ ال٣ٗاٍع

ل حٛحراث ٖكىاثُت في  ل. ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ٢ض ٌؿبب الخمٍى ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ؤو  نافيٖىضما ًلجإ الهىضو١ للخمٍى

ل ًٌُ ٢ض  . بن اؾخسضام الخمٍى اصة في الٗاثضاث ول٨ىه في هٟـ الى٢ذ ٗغيه لخؿاعة جٟى١ مبلٜ اؾدثماٍع سل٤ ٞغنت للٍؼ

ٌ الهىضو١ واؾدثماعاجه بلى ٖىامل ؤزغي مثل اعجٟإ ج٩لٟت  ًىُىي ٖلى صعحت ٖالُت مً الخُغ اإلاالي و٢ض ًاصي بلى حٍٗغ

ً ؤنى٫ الهىضو١ بلى ُم٣ِْغى لهالح الهىضو١ ٣ِٞ،  ل والغ٧ىص الا٢خهاصي. ٖالوة ٖلى طل٪، ٞةهه ًم٨ً َع الخمٍى

٣ِْغى باإلاُالبت باألنى٫ ٞىع خضور ؤي جسل٠ ًٖ الؿضاص )خؿبما َى مكغوٍ في وزاث٤ 
ُ
م٨ً ؤن ٣ًىم طل٪ اإلا ٍو

ل( مً حاهب الكغ٦ت طاث الٛغى الخام ؤو مً حاهب مضًغ الهىضو١ ؤو الهىضو١ طاجه.  الخمٍى

  :مساَغ ؤلاحغاءاث التي ًخسظَا اإلاىاٞؿىن 

ً في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتًدىاٞـ الهىضو١ م٘ مال٥ ومكٛلحن ومُىعٍ حن آزٍغ و٢ض ًمخل٪ بًٗهم  ،ً ٣ٖاٍع

٣ٖاعاث مكابهت لل٣ٗاعاث التي ًمخل٨ها الهىضو١ في هٟـ الىُا١ الظي ج٣٘ ُٞه ال٣ٗاعاث. وبطا ٢ام مىاٞؿى الهىضو١ 

ت ممازلت لل٣ٗاعاث التي ًمخل٨ها الهىضو١ ؤو بُ٘ ؤنى٫ ممازلت لهظ ٍ لل٣ٗاعاث التي ًمخل٨ها بخإححر ؤما٦ً ؾ٨ىُت و/ؤو ججاٍع

ت  م الهىضو١ لألنى٫ ال٣ابلت للم٣اعهت، ٞةن الهىضو١ ٢ض ال ًىجح في جإححر اإلاؿاخت الخجاٍع الهىضو١ ب٣ُمت ؤ٢ل مً ج٣ٍى

ال١. وبالخالي، ٢ض ًخ٨بض الهىضو١ ج٩ال٠ُ ومهاٍع٠  والؿ٨ىُت بإؾٗاع ؤو قغوٍ مىاؾبت ؤو ٢ض ال ًىجح في طل٪ ٖلى ؤلَا

غاى الا  خخٟاّ بال٣ٗاعاث و٢ض ًخّٗغى لخؿاعة الضزل اإلادخمل ٦ىدُجت لٗضم جإححر ؤو اؾخٛال٫ ال٣ٗاعاث. بياُٞت أٚل

.
ً
 وبىاًء ٖلُه، ٢ض ًخإزغ الضزل ؤو الٗاثض اإلاخى٢٘ إلاال٩ي الىخضاث ؾلبا

اث:   مساَغ بٌٗ الخهٞغ

ُلب مً الهىضو١ بحغاء بٖالهاث خى٫  ًُ ت واإلاالُت بسهىم الخهٝغ باؾدثماعاث الهىضو١، ٞةهه ٢ض  الكاون الخجاٍع

ً لخل٪ الاؾدثماعاث للحض  ،لالؾدثماع ٌ اإلاكتًر ُلب مىه يمان حٍٗى ًُ مثل جل٪ التي جخم بسهىم بُ٘ ؤي ٣ٖاع، و٢ض 
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ٌ ٖىاثض مال٩ي الىخضاث  ِٟ س
ُ
الهاث ٚحر ص٣ُ٢ت. و٢ض ًيخج ًٖ جل٪ الترجِباث التزاماث َاعثت، ٢ض ج الظي ج٩ىن ُٞه جل٪ ؤلٖا

ل ُلب جمٍى ًُ ها في الجهاًت مً حاهب الهىضو١. وباإلياٞت بلى طل٪، جىو اإلاؿدىضاث اإلاىٓمت للهىضو١ ٖلى ؤن ؤو ٢ض 

ُٟه ومؿاَمُه  ه وقغ٧اثه ومْى ٌ مضًغ الهىضو١ والخابٗحن له بما في طل٪ مؿئىلُه ومضًٍغ الهىضو١ ًًمً حٍٗى

م مً الى٦الء، ًٖ بٌٗ اإلاُالباث والخؿاثغ وألايغاع والى٣ٟاث  حَر ًاء ٚو الىاحمت ًٖ وكاَاجه هُابت ًٖ وألٖا

 .ً غي ٖلى ٖىاثض اإلاؿدثمٍغ ٌ جل٪ بك٩ل حَى  الهىضو١، و٢ض جازغ التزاماث الخٍٗى

  :ةمساَغ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخساعج مً اؾدثماعاث الهىضو١ بكغوٍ حُض

 ؾٝى ٣ًىم الهىضو١ بالخساعج مً ال٣ٗاعاث وألانى٫ ألازغي الخانت به في الى٢ذ الظي ًغاٍ مضًغ الهىض
ً
و١ مىاؾبا

 ٖلى قغوٍ مىاجُت ٌٗخمض ٖلى ٖىامل زاعج ؾُُغجه
ً
بما في  ،للبُ٘. بن ٢ضعة الهىضو١ ٖلى الخهٝغ في ال٣ٗاعاث بىاءا

ً مدخملحن. وفي خا٫ لم ًخم٨ً الهىضو١ مً  ل إلاكتًر ً وجىاٞغ مهاصع الخمٍى طل٪ اإلاىاٞؿت مً حاهب باجٗحن آزٍغ

 ٖلى قغوٍ مىاؾبت ؤ
ً
ٞةن ويٗه اإلاالي وهخاثج الٗملُاث والخض٤ٞ الى٣ضي  ،و في جى٢ُذ مىاؾبالخهٝغ في ؤنىله بىاءا

.
ً
 و٢ضعجه ٖلى جىػَ٘ ألاعباح ٖلى مال٩ي الىخضاث ٢ض جخإزغ ؾلبا

  مساَغ اخخمالُت ٖضم ال٣ضعة ٖلى ججضًض ٣ٖض ؤلاًجاع ؤو بٖاصة جإححر اإلاؿاخت اإلاؿخإحغة ٖىض اهتهاء مضة ال٣ٗض:

 ٖلُه، ٞةن الىي٘ اإلاالي ؾٝى ٌؿخمض الهىضو١ مٗٓم صزله 
ً
مً مبالٜ ؤلاًجاع التي ٌؿضصَا مؿخإحغو ال٣ٗاعاث. وبىاءا

٢ض جخإزغ حمُٗها  إلاال٩ي الىخضاثجىػَٗاث  صٞ٘و٦ظل٪ ٢ضعة الهىضو١ ٖلى  ،للهىضو١ وهخاثج الٗملُاث والخض٤ٞ الى٣ضي

 في خا٫ لم ًخم٨ً الهىضو١ مً بٖاصة جإححر ال٣ٗاعاث بك٩ل ٞىعي ؤو ججضًض
ً
٣ٖىص ؤلاًجاع ؤو في خا٫ ٧اهذ ال٣ُمت  ؾلبا

ىض اهتهاء ؤي ٣ٖض بًجاع، ال ًىحض ؤي يمان ٖلى ؤن  ت ٖىض الخجضًض ؤو بٖاصة الخإححر ؤ٢ل ب٨ثحر مً اإلاخى٢٘. ٖو الاًجاٍع

ال٣ٗض ؾٝى ًخم ججضًضٍ ؤو ؤهه ؾٝى ًخم بًجاص مؿخإحغ بضًل. و٢ض ج٩ىن قغوٍ ؤي ٣ٖض بًجاع الخ٤ ؤ٢ل ٞاثضة 

 ٖىض جىُٟظ للهىضو١ مً ٣ٖ
ً
 ؤو ٢ُىصا

ً
ض ؤلاًجاع الحالي. وفي خا٫ الخ٣هحر مً حاهب ؤي مؿخإحغ، ٢ض ًىاحه اإلااحغ جإزحرا

الوة ٖلى طل٪، ٞةن ٢ضعة الهىضو١ ٖلى جإححر  ًخ٨بضالح٣ى١ و٢ض  ج٩ال٠ُ بآَت لحماًت اؾدثماعاث الهىضو١. ٖو

ت و٦ظل٪ ال٣ُمت ؤلا اإلاؿاخت ؤلا  ت التي ًخ٣اياَا جخإزغ ًجاٍع ًًجاٍع اث الُلب مً حاهب اإلاؿخإحٍغ  ،ان لِـ ٣ِٞ بمؿخٍى

.ً  بٗضص ال٣ٗاعاث ألازغي التي جىاٞـ ٣ٖاعاث الهىضو١ في احخظاب اإلاؿخإحٍغ
ً
 ول٨ً ؤًًا

  مساَغ الخؿاثغ ٚحر اإلاامىت:

، وطل٪ بالىٕى ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بالخإ٦ض مً وحىص جإمحن ٌُٛي حمُ٘ ألانى٫ وال٣ٗاعاث التي ًمل٨ها الهىضو١ 

والحضوص التي ٌٗخ٣ض ؤنها ٧اُٞت ومىاؾبت بالىٓغ بلى اإلاساَغ اليؿبُت التي جىُب٤ ٖلى ال٣ٗاع، وبخ٩لٟت الخُُٛت اإلاىاؾبت، 

 الخإمحن يض زؿاثغ مُٗىت، مثل جل٪ التي جيخج اإلاهىُتماعؾاث ؤًٞل اإلام٘ جُب٤ُ 
ً
الٗىان٠ ؤو ًٖ . ومً اإلام٨ً ؤًًا

 م٘ مغاٖاة بٌٗ ال٣ُىص، مً بُجها الخهىماث ال٨بحرة ؤو الؿضاص الدكاع٧ي و٢ُىص وزاث٤ الخإمحن، الؼالػ٫ الًُٟاهاث ؤو 

. لظا، ٞةن الهىضو١ ٢ض ًخ٨بض زؿاثغ ماصًت جخجاوػ ٖاثضاث الخإمحن، وعبما ًهبذ ٚحر ٢اصع والخإزغ في جدهُل اإلاُالباث

. ٞةطا واحه الهىضو١ زؿاعة ٚحر مامً ٖلحها ؤو ٖلى الاؾخمغاع في الحهى٫ ٖلى الخُُٛت الخإمُيُت بإؾٗاع م٣ٗىلت 
ً
ا ججاٍع

زؿاعة جخجاوػ خضوصٍ الخإمُيُت ُٞما ًخٗل٤ بمل٨ُت بخضي ال٣ٗاعاث ؤو ؤ٦ثر، ٞةهه مً اإلادخمل ؤن ًسؿغ الهىضو١ عؤؽ 

 ًٖ الٗاثضاث اإلاؿخ٣بلُت اإلاخى٢ٗت مً َظٍ اإلامخل٩اث. وبالخ
ً
إ٦ُض ٞةن ؤي اإلاا٫ اإلاؿدثمغ في اإلامخل٩اث اإلاخًغعة، ًٞال

 ٖلى وي٘ الهىضو١ اإلاالي وهخاثج ٖملُاجه، والخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاججت 
ً
زؿاعة مً َظا ال٣بُل مً اإلاغجح ؤن جازغ ؾلبا

.ً  ٖىه، ومً زم ٢ضعة الهىضو١ ٖلى ج٣ضًم جىػَٗاث للمؿدثمٍغ

  ال٣ٗاعاث: جثمحنمساَغ 
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 ًٖ الخ
ً
صازلُت في  اثثمُىاإلاؿخ٣لحن، ؾٝى ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بٗملُاث ج ثمىحنالتي ًجغيها ازىحن مً اإلا ثمُىاثًٞال

ؤو اإلاثمىحن اإلاؿخ٣لحن التي ٣ًىم بها مضًغ الهىضو١  ثمحنالٗضًض مً الحاالث باليؿبت للهىضو١. وؾخ٩ىن ٖملُاث الخ

 لل٣ُمت التي ًم٨ً الحهى٫ ٖلحها ٖىض بُ٘ طل
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
٪ ال٣ٗاع، خُث لٛغى ج٣ضًغ ٢ُمت ٣ٖاع ما ٣ِٞ، ولِؿذ م٣ُاؾا

بن الخد٤٣ الجهاجي مً ال٣ُمت الؿى٢ُت لل٣ٗاع ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى  .ٌٗخمض طل٪ ألامغ ٖلى الخٟاوى بحن اإلاكتري والباج٘

ا مً الٓغوٝ ألازغي الخاعحت ًٖ ؾُُغة الهىضو١  حَر وبطا ٢غع الهىضو١ جهُٟت ؤنىله، . الٓغوٝ الا٢خهاصًت، ٚو

اإلا٣ضعة لهظٍ ألانى٫. وفي ٞتراث الخ٣لباث الا٢خهاصًت،  ثمحنثر مً ؤو ؤ٢ل مً ٢ُمت الخٞةن ال٣ُمت اإلاد٣٣ت ٢ض ج٩ىن ؤ٦

ض ٞحها ٖضم ال٣ُحن باليؿبت لخ٣ضًغاث ال٣ُمت، وج٣ل الٗملُاث اإلامازلت في الؿى١ التي ًم٨ً في م٣ابلها ٢ُاؽ  والتي ًٍؼ

ض ما بحن ال٣ُمت اإلا٣ضعة ألنل ٣ٖاعي مٗحن وال الوة ٖلى ال٣ُمت، ٞةن الٟاع١ ًٍؼ ٣ُمت الؿى٢ُت الجهاثُت لظل٪ ألانل. ٖو

 ٖلى ص٢ت ج٣ضًغاث ٢ُمت 
ً
طل٪، ٞةن ٖضم ال٣ُحن اليؿبي بكإن الخض٣ٞاث الى٣ضًت في الؿى١ اإلاخٗثرة ًم٨ً ؤن ًازغ ؾلبا

لى اإلاٟاوياث بحن اإلاكتري والباج٘ وبالخالي ٖلى الٗىاثض الجهاثُت إلاال٩ي الىخضاث. ،ال٣ٗاع  ٖو

 

 : ع في نىاص٤ً اإلاغابدت وألاؾهم اإلاضعحت ونىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي ألازغي مساَغ الاؾدثما

ا٫ الؿٗىصي ًجىػ للهىضو١ الاؾدثماع في  ت م٘ بىى٥ ؾٗىصًت مدلُت ؤو في ؤؾهم حٗامالث مغابدت بالٍغ الكغ٧اث ال٣ٗاٍع

ٗت اإلاضعحت واإلاخىا٣ٞت  ا مً الهىاص٤ًؤلاؾالمُت م٘ ؤخ٩ام الكَغ ت ؤو ٚحَر ٗت.  الاؾدثماٍع ٢ض و اإلاخىا٣ٞت م٘ ؤخ٩ام الكَغ

ُٞما ًسو ، َىا٥ مساَغ بلى طل٪ . وباإلياٞتبى٨ُتلِؿذ وصاج٘  ٧ىنهاجىسٌٟ ٢ُمت َظٍ ألاهىإ مً الاؾدثماعاث 

ت التي جىُىي ٖلى الخٗاملحٗامالث  ال ًخم ، التي ؿاثلتال ٚحر في ألاصواث اإلاالُت اإلاغابدت الىاقئت ًٖ ألاوكُت الخجاٍع

 ٖلى الخىػَٗاث الى٣ضًت  اإلا٣انت ؤو 
ً
الضٞٗاث ٞحها ٖىض قغ٦ت م٣انت زايٗت لغ٢ابت ؤو ؾى١ مالي، مما ٢ض ًازغ ؾلبا

 وال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث.

 : الخ٣لباث الا٢خهاصًتمساَغ 

 ب
ً
غ  .ألاعاض ي البًُاء" عؾىماإلاٗغوٞت باؾم "ألاعاض ي البًُاء في اإلامل٨ت، و ٖلى  عؾىمٟغى ٢امذ الح٩ىمت مازغا وجٞى

 َظٍ الغؾىم 
ً
غ ألا آلا للمُىعًٍ  خاٞؼا ً لخٍُى   اصيجؤن مً اإلام٨ً  ٚحر اإلاؿخٛلت، ول٨ً  عاض يزٍغ

ً
اصة ؤًًا في  بلى ٍػ

اث ، في اإلامل٨ت ضٖم ًٖ ال٨هغباء واإلاُاٍللجسٌُٟ في اإلاؿخ٣بل  ؤّي بن . ي ال٣ٗاع ال٣ُإ  اإلاىاٞؿت في ؾى١  مؿخٍى

الث اإلاالُت والًغ  عؾىم ويغاثب الىاٞضًًوالخٛحراث في  ؤي يغاثب حضًضة ٖلى الٗمالت  ٞغىو  لىاٞضًًلاثب ٖلى الخدٍى

اثالتهم ٢ض ٣ًلل مً الضزل اإلاخاح اث ٣للًو٢ض  ،الىاٞضة ٖو الوة الخابٗت لل الُلب ٖلى ال٣ٗاعاث مً مؿخٍى هىضو١. ٖو

اصةي أل ٢ض ٩ًىن ٖلى طل٪،   يبًغاصاث ال٣ٗاعاث وبالخالمً ٢بل الح٩ىمت جإزحر ؾلبي ٖلى  اثلحضوص ؤو ٢ُم ؤلاًجاع  ٍػ

 الهىضو١.الخىػَٗاث الى٣ضًت وال٣ُمت الؿى٢ُت لىخضاث 

  :حٗل٤ُ الىخضاث/ مساَغ بلٛاء بصعاج

في ؤي و٢ذ بطا عؤث الهُئت ؤن طل٪ الهىضو١ َىا٥ مساَغ بإن ج٣ىم َُئت الؿى١ اإلاالُت بةلٛاء بصعاج ؤو حٗل٤ُ جضاو٫ 

ً ؤو الحٟاّ ٖلى جىُٓم الؿى١ ؤو عؤث ؤن مضًغ الهىضو١ ؤو ؤمحن الحٟٔ ؤز٤ٟ بك٩ل  يغوعي لحماًت اإلاؿدثمٍغ

غي. ٦ما ًجىػ للهُئت بلٛاء ؤلاصعاج ؤو  اء بمٗاًحر الؿُىلتحٗل٣ُه حَى ٦ما َى مبحن مً حاهب  ،بطا ؤز٤ٟ الهىضو١ في الٞى

ت اإلاخضاولت: "اإلاال ١ َُئت الؿى  ًجب ؤن جخمخؼ وحذاث ُت بمىحب الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

ًاقُت وقها للخالي: )ؤ(  % غلى ألانل مً إحمالي 32مالَ وحذاث غلى ألانل مً الجمهىس )ب(  52الصىذوم بعُىلت 

٩ُىن زاعج هُا١ ؾُُغة مضًغ ". واإلاغجح في َظٍ الحا٫ ؾوحذاث الصىذوم مملىيت إلاالٍي الىحذاث مً الجمهىس 
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 وبالخالي جدض مً ٢ضعة مال٩ي الىخضاث بالخهٝغ في وخضاتهم اإلاملى٦ت في الهىضو١. الهىضو١. 

لت ألاحل   :مساَغ ببغام ٣ٖىص بًجاع ٍَى

اصاث في ٢ُمت ؤلاًجاع و٢ض ال  ً. و٢ض جخًمً َظٍ ال٣ٗىص ٍػ لت ألاحل م٘ اإلاؿخإحٍغ ؾُبرم الهىضو١ ٣ٖىص بًجاع ٍَى

اصة ؤؾٗاع  .طل٪ جخًمً اصة في ج٩ال٠ُ الدكُٛل ؤو مٗضالث الخطخم ؤو حُٛحر ؤؾٗاع الهٝغ ؤو ٍػ ٖىض خضور ؤي ٍػ

 ٞةن طل٪ ال٣ٗاعاث م٘ زباث صٞٗاث ؤلاًجاع 
ً
الوة ٖلى طل٪، وهٓغا إلاضة ؤلاًجاع،  ًاصي بلى اهسٟاى الٗاثض ٖلى ؤلاًجاع. ٖو

 
ً
٣ض ؤلاًجاع ل٨ُٗـ الخٛحراث الؿاب٣ت بلى خحن اهتهاء مضجه. مما ٖلى بٖاصة الخٟاوى ٖلى ٖ ٢ض ال ٩ًىن الهىضو١ ٢اصعا

غة في الؿى١  و٢ض ًازغ طل٪ ؤًًا في اهسٟاى الؿٗغ ألانلي  ،ًدؿبب في اهسٟاى ٖىاثض الهىضو١ ًٖ الٗىاثض اإلاخٞى

 لألنى٫ وؾٗغ وخضاث الهىضو١. 

  :مساَغ بنهاء الهىضو١ 

١ بضء بحغاءاث الخهُٟت. و٢ض ًاصي طل٪ بلى بُ٘ اؾدثماعاث في خا٫ جم بنهاء الهىضو١، ًخٗحن ٖلى مضًغ الهىضو 

٣ت ٢ض ال ج٩ىن هي ألاًٞل  الهىاص٤ً في ؤو٢اث لِؿذ مثالُت، ؤو بؿٗغ ٢ض ال ٨ٌٗـ ال٣ُمت الؿى٢ُت الٗاصلت، ؤو بٍُغ

ت ٖلى ٖاثضاث الهىاص٤ًلبُٗها. وحمُ٘ َظٍ ألا  ٍغ ل٣اٍ مال٪ و٦ظا الؿٗغ الجهاجي الظي ًخ ،مىع طاث جإزحراث ؾلبُت حَى

 الىخضة. 

 :ػش ألاخشي اخغىامل اإلا (3

 

  :والًغاثب جُب٤ُ الؼ٧اة والغؾىممساَغ 

ٗاث ال٣اثمت  . ٣ٞض جُغؤ و٢ذ بنضاع الكغوٍ وألاخ٩امبن اإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام حؿدىض ٖلى الدكَغ

ا زال٫ مضة  ت وجىُٓمُت في اإلامل٨ت ؤو ٚحَر بُت وػ٧ٍى الهىضو١، والتي ًم٨ً ؤن ٩ًىن لها جإزحر ؾلبي حٛحراث ٢اهىهُت ويٍغ

. و٢ض ج٩ىن ٢ضعة الهىضو١ ٖلى اللجىء للحماًت ال٣اهىهُت في خا٫ وكىء ، ؤو مال٩ي الىخضاثٖلى الهىضو١، ؤو اؾدثماعاجه

ض ٖملُت ج َٗ ُ
 وعاء خماًت الح٣ى١. وح

ً
ىُٟظ هؼإ مدضوصة، و٢ض ًخٗحن اللجىء بلى مدا٦م اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؾُٗا

لت ونٗبت وهخاثجها ٚحر مخى٢ٗت.  ٣ٖىص ؤلاًجاعاث وال٣ٗىص ألازغي مً زال٫ الىٓام ال٣ًاجي في اإلامل٨ت ٖملُت ٍَى

الٗض٫، ب٣ضع ٦بحر مً الهالخُت  ٦ّخابوباإلياٞت بلى طل٪، جخمخ٘ ؤلاصاعاث والجهاث الح٩ىمُت في اإلامل٨ت، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ 

ت الخهٝغ ُٞما ًخٗل٤ بخُب٤ُ الد ٗاث ال٣اثمت ؤو جإزغ ؤلاصاعاث وخٍغ ٗاث ال٣اثمت. و٢ض جاصي ؤي حُٛحراث في الدكَغ كَغ

 يغاثب مٟغويت ٖلى الهىاص٤ً 
ً
 ٖلى الهىضو١. وال جىحض خالُا

ً
ٗاث بلى الخإزحر ؾلبا الح٩ىمُت في جُب٤ُ َظٍ الدكَغ

ت الخايٗت لهُئت الؿى١ اإلاالُت ٪ ٞلِـ َىا٥ يمان بإن هٓام وم٘ طل صازل اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الاؾدثماٍع

بت الؼ٧اة الًغاثب الحالي اإلاٗمى٫ به صازل اإلامل٨ت لً ًخٛحر.  بُت اإلادلُت بالح٤ في ج٣ضًغ يٍغ وجدخٟٔ الؿلُاث الًٍغ

 ٖلى حمُ٘ مال٩ي الىخضاث.

  اإلاساَغ اإلاغجبُت باإلاىا٣ٞاث الح٩ىمُت والبلضًت:

ٌ بنضاع اإلاىا٣ٞاث ؤو الترازُو الالػمت مما ٢ض ًازغ  ت٢ض ال ًىجح الهىضو١ في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه الاؾدثماٍع في خا٫ ٞع

 ٖلى اؾدثماعاث الهىضو١ وؾٗغ الىخضة. 
ً
 ؾلبا

  مساَغ الؿٗىصة:
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 لؿُاؾاث الؿٗىصةحكتٍر خ٩ىمت اإلامل٨ت  ٢ض
ً
٠ُ وؿبت ٖالُت مً  جىُٟظا  اث ٖضة مجها ٢ُإحن في ٢ُاٖىاَىاإلاجْى

غ  ُلب مً الهىضو١ واؾدثماعاجه ال٣ٗاعي والاؾدثماع الخٍُى ًُ الالتزام . ومً ٚحر الىاضح في َظٍ اإلاغخلت بلى ؤي مضي ؾٝى 

٠ُالؿٗىصة ٢ض جخُلب بمثل َظٍ الؿُاؾاث بال ؤن  اصة وؿبت الخْى ب بيافي ٍػ ًاصي بلى ج٩ال٠ُ  مما ؤو ج٣ضًم جضٍع

ى ما ؾٝى ًخم ا٢خُاٖه مً نافي صزلُتخ٩ال٠ُ الدكُٛلالاعجٟإ و بياُٞت  وبالخالي ؾٝى جىسٌٟ  ،الهىضو١  ، َو

 ٖلى ؤعباح ؤو الاؾدثماع  مً اإلاكغوٕألاعباح الهاُٞت 
ً
غي ُٞازغ ؾلبا  مال٩ي الىخضاث. ال٣ٗاعي الخٍُى

  مساَغ الخ٣اض ي م٘ الٛحر:

 لُبُٗ الضزى٫ بن الهىضو١ مٗغى الخخمالُت 
ً
، تفي َظٍ الحال. وت ألاوكُت الخانت بهفي بحغاءاث ٢ًاثُت م٘ الٛحر هٓغا

اث ؤو ألاخ٩ام، ألامغ الظي بياٞت بلى  ،مُالباث الٛحر٢اهىهُت ُٞما ًخٗل٤ بمىاحهت  ًخدمل الهىضو١ ؤحٗاب مبالٜ الدؿٍى

د٤ إلاضًغ الهىضو١  مً قإهه ؤن ٣ًلل مً ؤنى٫ الهىضو١ وألامىا٫ الى٣ضًت اإلاخاخت للخىػَ٘ ٖلى مال٩ي الىخضاث. ٍو

ٌ مً الهىضو١ ُٞما  ً الحهى٫ ٖلى حٍٗى ُّ وآزٍغ  ل٣ُىص مٗ
ً
٣ا  ىت.ًخٗل٤ بخل٪ الجزاٖاث ال٣ًاثُت وطل٪ ٞو

:ٌ   مساَغ جدضًض اإلاؿاولُت والخٍٗى

ٍٟى ألا كغوٍ وال َظٍ جدضص خ٩ام الٓغوٝ التي ًخدمل ٞحها مضًغ الهىضو١ ومؿاَمٍى ومضًغوٍ ومؿئىلٍى ومْى

ٞةن خ٤ مال٩ي الىخضاث في ت لظل٪، . وهدُجومال٩ي الىخضاث اإلاؿاولُت ججاٍ الهىضو١  والكغ٧اث الخابٗت لهومؿدكاعوٍ 

 ُّ  الغحٕى ٖلى مضًغ الهىضو١ واجساط بحغاءاث يضٍ في خاالث مٗ
ً
باإلا٣اعهت م٘ الحاالث التي ج٩ىن ٞحها مثل  ىت ٩ًىن مدضوصا

جل٪ الكغوٍ ٚحر اإلاىهىم ٖلحها. باإلياٞت بلى طل٪، ٞةهه مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن الهىضو١ مؿاوال ًٖ بٌٗ اإلاُالباث 

ومؿاولحهم  مضعاءَمو  مال٥والخؿاثغ وألايغاع واإلاهاٍع٠ الخانت بمضًغ الهىضو١، ؤمحن الحٟٔ، واإلاُىعون، ومضًغو ألا 

ُت وؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ًٖ بٌٗ اإلاُالباث ومْى ٟحهم وو٦الئهم والكغ٧اث الخابٗت لهم وؤًٖاء الهُئت الكٖغ

اتهم هُابت ًٖ الهىضو١ بكٍغ ؤن ٩ًىن الصخو الظي نضع ٖىه  والخؿاثغ وألايغاع واإلاهاٍع٠ الىاقئت ًٖ جهٞغ

بالك٩ل ألامثل وؤن ٩ًىن الخهٝغ ال ًىُىي الخهٝغ ٢ض جهٝغ بدؿً هُت وبك٩ل ٌٗخ٣ض ؤهه ًسضم مهالح الهىضو١ 

غي  ٌ مً اإلام٨ً ؤن جازغ  بك٩ل حَى ظٍ الالتزاماث بالخٍٗى ٖلى ؤلاَما٫ الٟاصح ؤو الاخخُا٫ ؤو ؾىء الخهٝغ اإلاٗخمض. َو

 ٖلى ٖىاثض مال٩ي الىخضاث. 

  الخىػَٗاث الُٗيُت:

 بااللتزام باإلاخُلباث الخىُٓمُت، ًجىػ للهىضو١ بحغاء جىػَٗ
ً
ىا اث ُٖيُت بك٩ل ٣ٖاعاث ؤو خهو في قغ٧اث ؤزغي َع

ؤو ٣ٖاعاث ًهٗب الخهٝغ  قغ٧اثٖىض خل الهىضو١. وفي خالت الخىػَ٘ الُٗني، ٢ض ٌؿخلم مال٩ى الىخضاث خهو في 

ا لى ؤن  ت لم ٨ًً اإلاؿدثمغون لُخدملَى . و٢ض ًيص ئ الخىػَ٘ الُٗني ألًت ؤنى٫ ج٩ال٠ُ وؤٖباء بصاٍع
ً
لها ه٣ضا بها وجدٍى

.
ً
 الهىضو١ ؤحغي الخىػَٗاث ه٣ضا

  ال٣ىة ال٣اَغة:

لً ٩ًىن مضًغ الهىضو١ مؿاوال ججاٍ مال٩ي الىخضاث ألي زؿاعة ما٢خه ؤو صاثمت الؾدثماعاتهم ؾىاء بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر 

الٗهُان  الح٩ىمُت ؤو الحغوب ؤو الايغاباث اإلاضهُت ؤو  ثال٣غاعامباقغ بؿبب ؤي ٢ىة ٢اَغة. ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الحهغ، 

ُٗت لألؾىا١ ؤو حٗل٤ُ الخضاو٫  ت ؤو ال٣غاعاث الدكَغ اإلاضوي ؤو ال٩ىاعر الُبُُٗت ؤو الحهاع الا٢خهاصي ؤو اإلا٣اَٗت الخجاٍع

خُٗل هٓام الحاؾب آلالي ؤو ؤي ؾبب ال ًسً٘ لؿُُغة مضًغ ٦ؤو ٖضم الخم٨ً مً الخىانل م٘ الؿى١ ألي ؾبب ٧ان 

ٞؿِخم جإحُل ؤي التزام ٖلى  ،في خا٫ و٢ٕى ؤي مً خىاصر الٓغوٝ ال٣اَغةوٞحها. الهىضو١ ؤو الهىاص٤ً التي ٌؿدثمغ 

 
ً
٣ا بةٖالن خضر  خضر ال٣ىة ال٣اَغة. ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١  ٣ًخط يإلاا  الهىضو١ بمىحب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٞو
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ً في الهىضو١.  ال٣ىة ال٣اَغة وؾ٩ُىن   ملؼم لجمُ٘ اإلاؿدثمٍغ

  البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت:

بن َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٢ض جدخىي ٖلى بُاهاث مؿخ٣بلُت جخٗل٤ بإخضار مؿخ٣بلُت ؤو باألصاء اإلاؿخ٣بلي للهىضو١. وفي 

٣ّضع“، “ًىانل“، “وٗخ٣ض“، “هخى٢٘“بٌٗ الحاالث، ًم٨ً حٍٗغ٠ البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت بمهُلحاث مثل: 
ُ
، “هيخٓغ“، “ه

٘"، "مً اإلاٟترى“زُِ“، “عبما“، “هىىي “ ا مً اإلاهُلحاث ، "مكاَع "، ؤو ٨ٖـ َظٍ اإلاهُلحاث ؤو ٚحَر "، "ؾٝى

ظٍ البُاهاث  غي. حكحر إلااإلاكابهت. َو جغص جى٢ٗاث ٣ِٞ في خحن ؤن ألاخضار ؤو الىخاثج الٟٗلُت ٢ض جسخل٠ ٖلى هدى حَى

ً ٖىض ج٣ُُم َظٍ البُاهاث الىٓغ ٖلى وحه الخدضًض في ٖضص مً الٗىامل اإلاسخلٟت، مً  جب ٖلى اإلاؿدثمٍغ بُجها اإلاساَغ ٍو

غي  .)ػ( ٣ٟغةالىاعصة في ال خُث ؤن َظٍ الٗىامل مً اإلام٨ً ؤن ججٗل ألاخضار ؤو الىخاثج الٟٗلُت جسخل٠ ٖلى هدى حَى

ش  ًٖ ؤي مً البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت. وال ًخدمل مضًغ الهىضو١ ؤي مؿئىلُت ًٖ جدضًث ؤي مً البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت بٗض جاٍع

  .لُت ؤو الخُٛحراث في الخى٢ٗاثَظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام مً ؤحل مُاب٣ت َظٍ البُاهاث م٘ الىخاثج الٟٗ

 ل٩اٞت ٖىامل اإلاساَغ في الاؾدثماع في وخضاث 
ً
 ؤو مؿدىٟظا

ً
 واُٞا

ً
 وملخها

ً
بن اإلاساَغ اإلاظ٧ىعة آهٟا لِؿذ جٟؿحرا

ً اإلادخملحن ٖلى َلب مكىعة مؿخ٣لت مً مؿدكاعيهم اإلاسخهحن.  ىصح بكضة ؤن ٌٗمل ٧اٞت اإلاؿدثمٍغ  الهىضو١. وٍُ

 ؤو ؤن اإلاؿدثمغ لً ًخ٨بض زؿاعة، وبالخالي ًجب 
ً
ال ًخًمً الاؾدثماع في الهىضو١ ؤي يمان بإن الاؾدثماع ؾ٩ُىن مغبدا

خدمل اإلاؿدثمغون وخضَم  خباع ٢بل قغاء وخضاث في الهىضو١. ٍو ٖلى ٧ل مؿدثمغ مدخمل ؤزظ الٗىامل ؤصهاٍ بٗحن الٖا

ؾدثماع في الهىضو١ ما لم ج٨ً هدُجت الخخُا٫ ؤو بَما٫ ؤو ؾىء جهٝغ ٧امل اإلاؿاولُت ًٖ ؤي زؿاعة ماصًت هاججت ًٖ الا 

 لالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي. 
ً
٣ا  مً حاهب مضًغ الهىضو١ ٞو

 :الاؼتراى ( ط)

ا٫ ؾٗىصي للىخضة الىاخضة لجم٘  01ًبلٜ  َغح ؤولي وخضة بؿٗغ  (002,111,111) ؾِخم َغح ا٫  (0,021,111,111)ٍع ٍع

ى ؾٗىصي ٤ .الُغح ألاولي مً زال٫ اإلاُلىب حمٗهإلابلٜ ا، َو ما ) وخضة للجمهىع  42,411,111َغح ( 0 وطل٪ ًٖ ٍَغ

ا٫ ؾٗىصي( 424,111,111ٌٗاص٫  ما ٌٗاص٫ ) دهو ُٖيُت٦ال٥ ال٣ٗاعاث إلا وخضة 010,300,411 َغح  (8 .ٍع

ا٫ ؾٗىصي( 0,103,004,111 )ما ٌٗاص٫  وخضة 2,144,211اقترا٥ مضًغ الهىضو١ بدهت ه٣ضًت حؿاوي ( 4 .ٍع

ا٫ ؾٗىصي(  21,442,111 ش وؾخ٩ىن ٞترة الُغح ألاولي مً  .ٍع  م وجيخهي في4/0/8102 َـ اإلاىا03/4/0441٤ٞجاٍع

جىػ إلاضًغ الهىضو١ جمضًض  مى ً ٖكغ زمؿت ، وطل٪ إلاضةم84/0/8102 َـ اإلاىا3/0/0441٤ٞ إلاضة  ٞترة الُغحٖمل. ٍو

ُئت الؿى١ اإلاالُت. بٗض الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعةممازلت   الهىضو١ َو
 

 اإلاذة الضمىُت اإلاخىنػت  الخؼىاث 

 قترة الؼشح ألاولي

ش ى ً ٖكغ  ( زمؿت00) م ٖمل جبضؤ مً جاٍع

 م وجيخهي في4/0/8102 َـ اإلاىا03/4/0441٤ٞ

 .م84/0/8102 َـ اإلاىا3/0/0441٤ٞ

 .ٖملزمؿت ٖكغ ًىم ( 00) جمذًذ قترة الؼشح ألاولي

ش اؾخالم َلب الاقترا٥. الاؼتراىاظخالم ػلب جإيُذ   ًىم ٖمل واخض مً جاٍع

ًامل اؼتراى اإلاؽترى /سقع  ش جإ٦ُض اؾخالم َلب 4) نبُى ( زالزت ؤًام ٖمل مً جاٍع

 .الاقترا٥

ش ؤلا٢ٟا01.٫)و  سد الكائع بػذ الاؼتراى وجخصُص الىحذاث  ( ٖكغة ؤًام ٖمل مً جاٍع
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 ؤلاغالن غً الخخصُص

حمؼ اإلابالـ اإلاؼشوحت ؤو في سد الكائع في حاُ غذم 

 حاُ جم سقع الاؼتراى

ش ؤلا٢ٟا٫.01)  ( ٖكغة ؤًام ٖمل مً جاٍع

إدساج وحذاث الصىذوم / و الاظخحىار غلى الػهاساث

( بالعىم العػىدًت  )جذاُو

ؾِخم الاؾخدىاط ٖلى ألانى٫ وه٣ل مل٨ُتها بلى الكغ٦ت 

وبصعاج وخضاث الهىضو١ في طاث الٛغى الخام 

( ؾخىن ًىم ٖمل 31زال٫ )الؿى١ الؿٗىصًت )جضاو٫( 

ش بنهاء الُغح ألاولي.  مً جاٍع

ـا٫ ؾٗىصي. 011 وخضة ؤي ما ٌٗاص٫ 01 الحذ ألادوى لالؼتراى  ٍع

 الحذ ألاغلى لالؼتراى
ـا٫  22,248,111وخضة ؤي ما ٌٗاص٫  2,248,111  ٍع

 ؾٗىصي.
ٍام بػىاًت جامت نبل الاؼتراى في الصىذوم.* ًجب غلى حمُؼ   اإلاؽتريين نشاءة الؽشوغ وألاح
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 الؼشح الػام للجمهىس  (1

 الاؼتراى في الصىذوم مً خالُ ؼشيت حذوي لالظدثماس: ( ؤ)

 الؽشوغ الػامت لالؼتراى في الصىذوم حعب الكئت: .1

 ألاقشاد:ؤ. 

ألاشخام  مجلـ الخٗاون الخلُجي و  مىاَنيالُبُُٗىن ممً ًدملىن الجيؿُت الؿٗىصًت و ٌكمل ألاشخام 

ت  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتالُبُُٗىن اإلا٣ُمُىن في   .بما ال ًسل بىٓام جمل٪ ال٣ٗاع لٛحر الؿٗىصًحن م٣ُمبمىحب ٍَى

 

 اإلاعدىذاث اإلاؼلىبت لألقشاد:

  ت ت اإلاٟٗى٫.ٍَى  ؾاٍع

 ت وكُت لضي ؤخض ألاشخام اإلاغزو لهم غ مدٟٓت اؾدثماٍع  .جٞى

  غ ع٢م خؿاب بى٩ي ب باالقترا٥ في الهىضو١، ٖلى ؤن ٣ًىم  اإلاكتر٥ًبان مسجل باؾم آجٞى  اإلاكتر٥الظي ًٚغ

ل ٢ُمت الاقترا٥ مىه و   اؾترصاص الٟاثٌ بلُه بٗض الخسهُو.بخدٍى

 نىعة الحىا + 
ً
 ٧امال

ً
 ومى٢ٗا

ً
لت ج٣ضًم مؿدىضاث الاقترا٥ ٧املت )الكغوٍ وألاخ٩ام مى٢ٗت + همىطج الاقترا٥ مٗبإ

ت مى٢ٗت مً اإلاؿدثمغ البى٨ُت + نىعة  )الهٍى

 

ًالاؼتراػاث   :وقانذي ألاَلُت اإلاؼلىبت لألقشاد الهاصٍش

  ت ؾىت 18 ؾً صون  َم إلاً الاقترا٥ ًجىػ  .الىص ي ؤو الىلي ٍَغ٤ ًٖ الاقترا٥ هجٍغ

 ت ؾىت 18 صون  الظي لل٣انغ ت مً نىعة ٖلى الحهى٫  هجٍغ ىُت الهٍى ت م٘ لل٣انغ، ؤلا٢امت ؤو الَى  ؤو الىلي ٍَى

 .الىص ي

 ت ؾىت 15 مً وؤ٢ل الجيؿُت٧ان الٗمُل ؾٗىصي  بطا ا١ ًجب هجٍغ  ت٢وبُا ال٣انغ ُٞه اإلاًاٝ ؾغةألا  سجل بٞع

ت ىُت الهٍى  .الىص ي ؤو للىلي الَى

 ا١ ًجب الىناًت جدذ ؾىت 18 ؾً صون  ممً الٗمُل ٧ان بطا  اإلاد٨مت مً الهاصعة الىناًت ن٪ مً نىعة بٞع

 .اإلاسخهت

  ت مدٟٓت ألاَلُت ٞا٢ض للٗمُل ٩ًىن  ؤن بكٍغ الىص ي ؤو الىلي بىاؾُت الا٦خخاب ألاَلُت لٟا٢ض ًجىػ  لضي اؾدثماٍع

 .لهم اإلاغزو ألاشخام ؤخض

  ؤوالصَا بإؾماء الاقترا٥ ؾٗىصي ٚحر ػوج مً ٢هغ ؤوالص لها التي ألاعملت ؤو اإلاُل٣ت الؿٗىصًت للمغؤة ًجىػ 

 .٢هغ ألوالص ؤمىمتها وماًثبذ ؤعملت ؤو مُل٣ت بإنها ماًثبذ ج٣ضم ؤن بكٍغ لهالحها

 

 الٌُاهاثب. 

ت ال٣اثمت في اإلامل٨ت والجهاث الح٩ىمُت اإلااؾؿاث والكغ٧اث ونىاص٤ً الاؾدثماع ٌكمل  خباٍع ا مً ال٨ُاهاث الٖا حَر ٚو

لحن، الٗغبُت الؿٗىصًت ً ألاحاهب اإلاَا ت ،واإلاؿدثمٍغ خباٍع ً الخلُجُحن طوي الصخهُت ؤلٖا  .واإلاؿدثمٍغ

 

ًاث اإلاؼلىبت اإلاعدىذاث   :للؽش

 الكغ٦ت زخم م٘ الخجاعي  السجل مً نىعة. 

 الكغ٦ت زخم م٘ ألاؾاس ي والىٓام الخإؾِـ ٣ٖض مً نىعة . 

 ت مً نىعة  .اإلاٟىى مً ومى٢ٗت الكغ٦ت زخم م٘ بالخى٢ُ٘ اإلاٟىى ٍَى
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ت للصىادًو اإلاؼلىبت اإلاعدىذاث  : الاظدثماٍس

 الكغ٦ت زخم م٘ الهىضو١  إلاضًغ الخجاعي  السجل مً نىعة . 

 الكغ٦ت زخم م٘ الهىضو١  إلاضًغ ألاؾاس ي والىٓام الخإؾِـ ٣ٖض مً نىعة . 

 الهىضو١  إلاضًغ اليكاٍ مماعؾت جغزُو مً نىعة . 

 بالهىضو١  الخانت وألاخ٩ام الكغوٍ مً نىعة . 

 الهىضو١  َغح ٖلى اإلاالُت الؿى١  َُئت مىا٣ٞت مً نىعة . 

 ت مً نىعة  . اإلاٟىى مً ومى٢ٗت ، الكغ٦ت زخم م٘ بالخى٢ُ٘ اإلاٟىى ٍَى

 

ت للمحاقظ الؼلىبت اإلاعدىذاث  : الاظدثماٍس

 ت مً نىعة ت اإلادٟٓت ناخب ٍَى  . الاؾدثماٍع

 الكغ٦ت زخم م٘ اإلادٟٓت إلاضًغ الخجاعي  السجل مً نىعة . 

 الكغ٦ت زخم م٘ اإلادٟٓت إلاضًغ ألاؾاس ي والىٓام الخإؾِـ ٣ٖض مً نىعة . 

 اإلادٟٓت إلاضًغ اليكاٍ مماعؾت جغزُو مً نىعة . 

 ت اإلادٟٓت بصاعة بجٟا٢ُت مً نىعة  . الاؾدثماٍع

 ت مً نىعة  .اإلاٟىى مً ومى٢ٗت الكغ٦ت زخم م٘ بالخى٢ُ٘ اإلاٟىى ٍَى

 

 آلُت الاؼتراى .2

 

ٍام –الخؼىة ألاولى   الحصُى غلى الؽشوغ وألاح

اعة اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ ٌكتٍر ٖلى اإلاكتر٦حن  الغاٚبحن باالقترا٥ الحهى٫ ٖلى وسخت الكغوٍ وألاخ٩ام مً زال٫ ٍػ

اعة ل٨ترووي للؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫( ؤؤو اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لهُئت الؿى١ اإلاالُت ؤو اإلاى٢٘ ؤلاالهىضو١  و مً زال٫ ٍػ

  .قغ٦ت حضوي لالؾدثماعم٣غ 

 

 حػبئت همىرج الاؼتراى  –الخؼىة الثاهُت 

اعة اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لكغ٦ت حضوي ؤو حٗبئت همىطج الاقترا٥ ب٣ًىم  اإلاكتر٥ بخٗ  مً زال٫ ٍػ
ً
ئت همىطج الاقترا٥ ٧امال

٨خٟى بخٗبئت همىطج اقترا٥ واخض ل٩ل مكتر٥ عثِس ي ٌكتر٥ لىٟؿه  ًُ اعة م٣غ قغ٦ت حضوي لالؾدثماع.   مً زال٫ ٍػ
ً
ا ًضٍو

اإلاكتر٥  اإلا٣ُضًً في سجل ألاؾغة بطا ٧ان ؤٞغاص الٗاثلت ؾِكتر٧ىن بىٟـ ٖضص الىخضاث التي ًخ٣ضم بُلبهاوألٞغاص ٖاثلخه 

ترجب ٖلى طل٪ ما ًلي:  الغثِس ي، ٍو

ً الخابٗحن باؾم اإلاكتر٥ الغثِس ي. (ؤ )  ًخم حسجُل حمُ٘ الىخضاث اإلاسههت للمكتر٥ الغثِس ي واإلاؿدثمٍغ

 .إلاسههت بلى اإلاكتر٥ الغثِس ي واإلاكتر٦حن الخابٗحنًت ًٖ الىخضاث ٚحر اثحٗاص اإلابالٜ الٟا (ب )

ًدهل اإلاكتر٥ الغثِس ي ٖلى ٧امل ؤعباح الىخضاث اإلاىػٖت ًٖ الىخضاث اإلاسههت للمكتر٥ الغثِس ي وللمكتر٦حن  (ج )

 الخابٗحن )في خا٫ ٖضم بُ٘ الىخضاث ؤو ه٣ل مل٨ُتها(.

ٍام – الثالثتالخؼىة   اإلاىاقهت غلى الؽشوغ وألاح

٤ ال٣ىىاث ؤلافي خا٫ ٧ان   ٖلى الكغوٍ الاقترا٥ ًٖ ٍَغ
ً
ل٨تروهُت لكغ٦ت حضوي لالؾدثماع، ًخم اإلاىا٣ٞت ال٨تروهُا

 ب٣غاءتها واإلاىا٣ٞت ٖلى ما وعص ٞحها. 
ً
 وألاخ٩ام خُث ٌٗخبر ب٢غاعا

٤ م٣غ قغ٦ت حضوي لالؾدثماع،   و  ًخم جى٢ُ٘ الكغوٍ وألاخ٩اموفي خا٫ ٧ان الاقترا٥ ًٖ ٍَغ
ً
ا م٘ همىطج ج٣ضًمها  ًضٍو

 .ضًغ الهىضو١ الاقترا٥ إلا
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ل مبلـ الاؼتراى – الشابػتالخؼىة   جحٍى

 ؤو ًٖ  مً ٢بل مضًغ الهىضو١  مكتر٥ما٢ذ زام ب٩ل  "اًبان" خؿاب بى٩يؾٝى ًخم اعؾا٫ ع٢م 
ً
ؾىاء اقتر٥ ال٨تروهُا

٤ م٣غ قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ل ٧امل مبلٜ الاقترا٥ اإلاغاص الاقترا٥ به باإلياٞت بلى عؾىم  زم ٍَغ ٣ًىم اإلاكتر٥ بخدٍى

ل َى 8قترا٥ بيؿبت الا  ض للخدٍى  5 الؿاٖت في ؤ٢ص ى ٦دض الُغح ٞترة نهاًت  ٢بل% مً مبلٜ الاقترا٥، خُث ؤن آزغ مٖى

 .مؿاءً 

ل مبلٜ ٢ُمخه  011ب٣ُمت  ألاصوىبالحض  الاقترا٥ اإلاكتر٥عاص ؤبطا  غلى ظبُل اإلاثاُ: ا٫ ٞةهه ًخىحب ٖلُه جدٍى ا٫  001ٍع ٍع

ا٫ ٢ُمت  011ٖباعة ًٖ  ا له  الاقترا٥ٍع
ً
ا٫ عؾىم  01مًاٞ بلى ع٢م الاًبان الخام به والظي ؾحزوصٍ به مضًغ  الاقترا٥ٍع

  . الهىضو١ بٗض حٗبئت َلب الاقترا٥

  

 الاؼتراى  اظخالم ػلب جإيُذ – الخامعتالخؼىة 

ض ر ع بةعؾا٫ جإ٦ُض َلب الاقترا٥ في الهىضو١ للٗمُل ٖب مضًغ الهىضو١ ؾ٣ُىم  ؾالت ههُت بلى ع٢م الجىا٫ ؤو ٖبر البًر

 ؤلال٨ترووي.

 

 نبُى ػلب الاؼتراى  – العادظتالخؼىة 

ش جإ٦ُض اؾخالم َلب الاقترا٥ ؤًام ٖمل ًخم مغاحٗت َلب الاقترا٥ زال٫ زالزت ، وفي خا٫ ٖضم اؾدُٟاء َلب مً جاٍع

ض ؤلال٨ترووي الؾخ٨ما٫ الُلباث الاقترا٥ ٧امل  ؤو وحىص ؤي مالخٓاث، ًخم بقٗاع الٗمُل مً زال٫ عؾالت ههُت ؤو البًر

ًد٤  ًىم ٖمل واخض مً بقٗاع اإلاكتر٥. وفي خا٫ ٧ان الُلب م٨خمال ؾِخم بقٗاع الٗمُل ب٣بى٫ َلب الاقترا٥. زال٫

ٌ مبل الهىضو١ ضًغ إلا ًه. وفي خا٫ جم ٞع ما ، ًخم عص مبلٜ الاقترا٥  بمكتر٥ٜ الاقترا٥ الخام ٢بى٫ َلب الاقترا٥ ؤو ٞع

ت طاث الٗال٢ت وعؾىم الاقترا٥  ش ؤلا٢ٟا٫  ؤًام ة( ٖكغ 01) ن في ًٚى  للمكتر٥للمدٟٓت الاؾدثماٍع ٖمل مً جاٍع

ُت ؤو عؾىم نٝغ ٖملت ًخم ج٨بضَا(. ُت ؤو خىالاث مهٞغ  مىه ؤي عؾىم مهٞغ
ً
 )مسهىما

 

 ػاس الخخصُصاؼ – العابػتالخؼىة 

٣ا آللُت الخسه للمكتر٦حنجسهُو الىخضاث ٢بى٫ الاقترا٧اث، ؾِخم بٗض ب٢ٟا٫ ٞترة الُغح و  ُو اإلادضصة في اإلااصة ٞو

ُت ع٢م ) ١ اإلاالُت وبٖالن هخاثج الُغح الجهاجي وجسهُو الىخضاث مً زال٫ ( مً َظا البىض، ؾِخم اقٗاع َُئت الؿى 0الٟٖغ

 ٫ ٖكغة ؤًام ٖمل.وطل٪ زال اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمضًغ الهىضو١.

 

 وؤلادساج  سد الكائع – الثامىتالخؼىة 

بٗض بٖالن الخسهُو الجهاجي ؾِخم عص الٟاثٌ للمكتر٦حن صون ؤي خؿم وطل٪ بٗض زهم ٢ُمت الىخضاث اإلاسههت 

ت للمكتر٦حن لضي   ؤخض ألاشخام اإلاغزووعؾىم الاقترا٥، ٖلى ؤن ًخم بصعاج الىخضاث اإلاسههت في اإلاداٞٔ الاؾدثماٍع

ش ؤلا٢ٟا٫ ٖمل ؤًام ةٖكغ  (01وطل٪ زال٫ ) .لهم  .مً جاٍع
 

 

 الاؼتراى في الصىذوم مً خالُ الجهاث اإلاعخلمت ألاخشي: ( ب)

مىاَني مجلـ الخٗاون الُبُُٗىن ممً ًدملىن الجيؿُت الؿٗىصًت و ٌكمل ألاشخام  ألقشاد:الاؼتراى ًٌىن مخاح قهؽ ل

ت م٣ُم بما ال ًسل بىٓام جمل٪ ال٣ٗاع الخلُجي و ألاشخام الُبُُٗىن اإلا٣ُمُىن في  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بمىحب ٍَى

 ، وطل٪ مً زال٫ الجهاث الخالُت:لٛحر الؿٗىصًحن
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 مً خالُ البىَ العػىدي الكشوس ي  .1

ُت الاقترا٥ اإلاؿدثمغ بةم٩ان ت ومدٟٓت الؿٗىصي الٟغوس ي البى٪ لضي بى٩ي خؿاب لضًه ٩ًىن  ؤن قٍغ  وكُت اؾدثماٍع

 للبى٪ ؤلال٨تروهُت ال٣ىىاث زال٫ مً باالقترا٥ اإلاؿدثمغ وؾ٣ُىم .اإلاالُت الؿى١  َُئت ٢بل مً مغزو له شخو ؤي لضي

 الكغوٍ مً مى٢ٗت وسخت ج٣ضًم بٗض البى٪ ٞغوٕ زال٫ مً ؤو الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى اإلاىا٣ٞت بٗض الؿٗىصي الٟغوس ي

 .وألاخ٩ام

 

 ذٞخ ًجب خؿاب وحىص ٖضم خالت في (الؿٗىصي الٟغوس ي  البى٪ لضي الغثِس ي اإلا٨خدب بةؾم حاعي  خؿاب وحىص 

 .الؿٗىصي الٟغوس ي( البى٪  لضي حاعي  خؿاب

 ت مدٟٓت وحىص  .اإلاالُت الؿى١  َُئت لضي اإلاغزهحن ألاشخام مً ؤي لضي الغثِس ي اإلا٨خدب باؾم بؾدثماٍع

 إل   اإلاؿخلمت جهتلل ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ زال٫ مً ٖلحها واإلاىا٣ٞت الهىضو١  وؤخ٩ام الكغوٍ ٖلى الَا

www.alfransi.com.sa . 

 الهىضو١  ا٦خخاب(  في( اقترا٥  ج٣ضًم َلب ) 
ً
ؤلال٨ترووي  اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ، )الاقترا٥ ٞترة بضاًت  مً اٖخباعا

ذ الؿٗىصًت"  "نىضو١   الا٦خخاب( في ( الاقترا٥ نٟدت مً زال٫  www.alfransi.com.sa للبى٪   وحٗبئت  حضوي ٍع

  الُغح ٞترة زال٫ الهىضو١  الا٦خخاب( في( الاقترا٥  همىطج
ً
 .ًىمُا

 ا١ ٌكتٍر الٟغوٕ ٍَغ٤ ًٖ ؤلاقترا٥ ٧ان خا٫ في تا بٞع ىُت لهٍى الاقترا٥  ٧ان بطالألٞغاص ؤو صٞتر الٗاثلت  الَى

  .الخابٗحن )الا٦خخاب( ٌكمل

 ا١ٌكتٍر  ال ٨تروويلؤلا اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ قترا٥الا  ٧ان خا٫ في تا بٞع ٧ان  بطا الٗاثلت صٞتر ولألٞغاص ؤ الىَىُت لهٍى

 وبهما حٗبئخه بٗض الاقترا٥ همىطج في الىاعصة البُاهاث حٗضًل الٗمُل ٌؿخُُ٘ ولً.الخابٗحن الا٦خخاب( ٌكمل( الاقترا٥ 

  . مؿاءً  5 الؿاٖت في ؤ٢ص ى ٦دض الُغح ٞترة نهاًت  ٢بل الجهت اإلاؿخلمت م٘ بالخىانل وطل٪ الاقترا٥ بلٛاء ًم٨ىه

 

 مً خالُ مصشف الشاححي  .2

ُت الاقترا٥ اإلاؿدثمغ بةم٩ان ت ومدٟٓت مهٝغ الغاحخي  لضي بى٩ي خؿاب لضًه ٩ًىن  ؤن قٍغ  ؤي لضي وكُت اؾدثماٍع

الؿٗىصي  للبى٪ ؤلال٨تروهُت ال٣ىىاث زال٫ مً باالقترا٥ اإلاؿدثمغ وؾ٣ُىم .اإلاالُت الؿى١  َُئت ٢بل مً مغزو له شخو

 .وألاخ٩ام الكغوٍ مً مى٢ٗت وسخت ج٣ضًم بٗض البى٪ ٞغوٕ زال٫ مً ؤو الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى اإلاىا٣ٞت بٗض الٟغوس ي

 

 حاعي  خؿاب ذٞخ ًجب خؿاب وحىص ٖضم خالت في ( مهٝغ الغاحخي لضي الغثِس ي اإلا٨خدب بةؾم حاعي  خؿاب وحىص 

 .(مهٝغ الغاحخي  لضي

 ت مدٟٓت وحىص  .اإلاالُت الؿى١  َُئت لضي اإلاغزهحن ألاشخام مً ؤي لضي الغثِس ي اإلا٨خدب باؾم بؾدثماٍع

 إل     اإلاؿخلمت جهتلل ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ زال٫ مً ٖلحها واإلاىا٣ٞت الهىضو١  وؤخ٩ام الكغوٍ ٖلى الَا

www.alrajhi.com.sa . 

 الهىضو١  ا٦خخاب(  في( اقترا٥  ج٣ضًم َلب ) 
ً
ؤلال٨ترووي  اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ، )الاقترا٥ ٞترة بضاًت  مً اٖخباعا

ذ الؿٗىصًت"  "نىضو١   الا٦خخاب( في ( الاقترا٥ نٟدت مً زال٫  www.alrajhi.com.sa للبى٪   وحٗبئت  حضوي ٍع

  الُغح ٞترة زال٫ الهىضو١  الا٦خخاب( في( الاقترا٥  همىطج
ً
 .ًىمُا

 ا١ ٌكتٍر الٟغوٕ ٍَغ٤ ًٖ قترا٥الا  ٧ان خا٫ في تا بٞع ىُت لهٍى الاقترا٥  ٧ان بطالألٞغاص ؤو صٞتر الٗاثلت  الَى

  .الخابٗحن )الا٦خخاب( ٌكمل
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 ا١ ال  ٨تروويلؤلا اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ قترا٥الا  ٧ان خا٫ في تا ٌكتٍر بٞع ٧ان  بطا الٗاثلت صٞتر ولألٞغاص ؤ الىَىُت لهٍى

 .الخابٗحن الا٦خخاب( ٌكمل( الاقترا٥ 

 ًوطل٪ الاقترا٥ بلٛاء ًم٨ىه وبهما حٗبئخه بٗض الاقترا٥ همىطج في الىاعصة البُاهاث حٗضًل الٗمُل ٌؿخُُ٘ ول 

  . مؿاءً  5 الؿاٖت في ؤ٢ص ى ٦دض الُغح ٞترة نهاًت  ٢بل الجهت اإلاؿخلمت م٘ بالخىانل

 

 مً خالُ البىَ ألاَلي الخجاسي  .3

ُت الاقترا٥ اإلاؿدثمغ بةم٩ان ت ومدٟٓت ألاَلي الخجاعي  البى٪ لضي بى٩ي خؿاب لضًه ٩ًىن  ؤن قٍغ  ؤي لضي وكُت اؾدثماٍع

ألاَلي  بى٪لل ؤلال٨تروهُت ال٣ىىاث زال٫ مً باالقترا٥ اإلاؿدثمغ وؾ٣ُىم .اإلاالُت الؿى١  َُئت ٢بل مً مغزو له شخو

 .وألاخ٩ام الكغوٍ مً مى٢ٗت وسخت ج٣ضًم بٗض البى٪ ٞغوٕ زال٫ مً ؤو الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى اإلاىا٣ٞت بٗض الخجاعي 

 

 خؿاب ذٞخ ًجب خؿاب وحىص ٖضم خالت في (ألاَلي الخجاعي  البى٪ لضي الغثِس ي اإلا٨خدب بةؾم حاعي  خؿاب وحىص 

 .(ألاَلي الخجاعي  البى٪  لضي حاعي 

 ت مدٟٓت وحىص  .اإلاالُت الؿى١  َُئت لضي اإلاغزهحن ألاشخام مً ؤي لضي الغثِس ي اإلا٨خدب باؾم بؾدثماٍع

 إل    اإلاؿخلمت جهتلل ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ زال٫ مً ٖلحها واإلاىا٣ٞت الهىضو١  وؤخ٩ام الكغوٍ ٖلى الَا

www.alahli.com. 

 الهىضو١  ا٦خخاب(  في( اقترا٥  ج٣ضًم َلب ) 
ً
ؤلال٨ترووي  اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ، )الاقترا٥ ٞترة بضاًت  مً اٖخباعا

ذ الؿٗىصًت"  "نىضو١   الا٦خخاب( في ( الاقترا٥ نٟدت مً زال٫  www.alahli.com للبى٪   وحٗبئت  حضوي ٍع

  الُغح ٞترة زال٫ الهىضو١  الا٦خخاب( في( الاقترا٥  همىطج
ً
 .ًىمُا

 ا١ ٌكتٍر الٟغوٕ ٍَغ٤ ًٖ ؤلاقترا٥ ٧ان خا٫ في تا بٞع ىُت لهٍى الاقترا٥  ٧ان بطالألٞغاص ؤو صٞتر الٗاثلت  الَى

  .الخابٗحن )الا٦خخاب( ٌكمل

 ا١ ال  ٨تروويلؤلا اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ قترا٥الا  ٧ان خا٫ في تا ٌكتٍر بٞع ٧ان  بطا الٗاثلت صٞتر ولألٞغاص ؤ الىَىُت لهٍى

 .الخابٗحن الا٦خخاب( ٌكمل( الاقترا٥ 

 ًوطل٪ الاقترا٥ بلٛاء ًم٨ىه وبهما حٗبئخه بٗض الاقترا٥ همىطج في الىاعصة البُاهاث حٗضًل الٗمُل ٌؿخُُ٘ ول 

 . مؿاءً  5 الؿاٖت في ؤ٢ص ى ٦دض الُغح ٞترة نهاًت  ٢بل الجهت اإلاؿخلمت م٘ بالخىانل

 

 مً خالُ بىَ الٍشاض .4

ُت الاقترا٥ اإلاؿدثمغ بةم٩ان ت ومدٟٓت الٍغاى بى٪ لضي بى٩ي خؿاب لضًه ٩ًىن  ؤن قٍغ  شخو ؤي لضي وكُت اؾدثماٍع

 بٗض الٍغاى لبى٪ ؤلال٨تروهُت ال٣ىىاث زال٫ مً باالقترا٥ اإلاؿدثمغ وؾ٣ُىم .اإلاالُت الؿى١  َُئت ٢بل مً مغزو له

 .وألاخ٩ام الكغوٍ مً مى٢ٗت وسخت ج٣ضًم بٗض البى٪ ٞغوٕ زال٫ مً ؤو الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى اإلاىا٣ٞت

 

 حاعي  خؿاب ذٞخ ًجب خؿاب وحىص ٖضم خالت في ( الٍغاى بى٪ لضي الغثِس ي اإلا٨خدب بةؾم حاعي  خؿاب وحىص 

 .) الٍغاى بى٪ لضي

 ت مدٟٓت وحىص  .اإلاالُت الؿى١  َُئت لضي اإلاغزهحن ألاشخام مً ؤي لضي الغثِس ي اإلا٨خدب باؾم بؾدثماٍع

 إل  اإلاؿخلمت جهتلل ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ زال٫ مً ٖلحها واإلاىا٣ٞت الهىضو١  وؤخ٩ام الكغوٍ ٖلى الَا

www.riyadbank.com . 

http://www.riyadbank.com/
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 الهىضو١  ا٦خخاب(  في( اقترا٥  ج٣ضًم َلب ) 
ً
ؤلال٨ترووي  اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ، )ا٥الاقتر  ٞترة بضاًت  مً اٖخباعا

ذ الؿٗىصًت"  "نىضو١   الا٦خخاب( في ( الاقترا٥ نٟدت مً زال٫  www.riyadbank.com للبى٪   وحٗبئت  حضوي ٍع

  الُغح ٞترة زال٫ الهىضو١  الا٦خخاب( في( الاقترا٥  همىطج
ً
 .ًىمُا

 ا١ ٌكتٍر الٟغوٕ ٍَغ٤ ًٖ قترا٥الا  ٧ان خا٫ في تا بٞع ىُت لهٍى الاقترا٥  ٧ان بطالألٞغاص ؤو صٞتر الٗاثلت  الَى

  .الخابٗحن )الا٦خخاب( ٌكمل

 ا١ ال  ٨تروويلؤلا اإلاى٢٘ ٍَغ٤ ًٖ قترا٥الا  ٧ان خا٫ في تا ٌكتٍر بٞع ٧ان  بطا الٗاثلت صٞتر ولألٞغاص ؤ الىَىُت لهٍى

 .الخابٗحن الا٦خخاب( ٌكمل( الاقترا٥ 

 ًوطل٪ الاقترا٥ بلٛاء ًم٨ىه وبهما حٗبئخه بٗض الاقترا٥ همىطج في الىاعصة البُاهاث حٗضًل الٗمُل ٌؿخُُ٘ ول 

 . مؿاءً  5 الؿاٖت في ؤ٢ص ى ٦دض الُغح ٞترة نهاًت  ٢بل الجهت اإلاؿخلمت م٘ بالخىانل

 

 َامت  مالحظاث

  حضوي جخدمل قغ٦ت  ال ًجب ٖلى الٗمُل الخإ٦ض مً صحت البُاهاث اإلاسجلت والىزاث٤ التي ًخم ج٣ضًمها . و 

 .ما٢ض ًيخج ًٖ ؤي ؤزُاء لالؾدثماع 

  هجم ج٣ضًم الظي (ا٦خخاب)قترا٥ الا ؾِخم ٢بى٫ في خا٫ جم الاقترا٥ مً ؤ٦ثر مً حهت مؿخلمت .
ً
 ؤوال

 

 الحذ ألادوى لالؼتراى ( ث)

ا٫ ؾٗىصي للىخضة 01ٖلى ألا٢ل بؿٗغ اقترا٥ ًبلٜ  ةوخض (01ألاولي َى )زال٫ ٞترة الُغح لالقترا٥  الحض ألاصوى  ،ٍع

 %.8باإلياٞت بلى عؾىم الاقترا٥  ٍا٫ ؾٗىصي.( ع 011)وبةحمالي مبلٜ اقترا٥ ال ٣ًل ًٖ 

 لالؼتراى غلىالحذ ألا  ( ر)

لى ا٫ ؾٗىصي للىخضة 01بؿٗغ اقترا٥ ًبلٜ  ةوخض 2,224,811َى ألاولي زال٫ ٞترة الُغح لالقترا٥  الحض ألٖا  ،ٍع

ضوبةحمالي مبلٜ اقترا٥ ال   .%8. باإلياٞت بلى عؾىم الاقترا٥ ٍا٫ ؾٗىصيع  22,248,111 ًٖ ًٍؼ

 

ت لخًمً في حمُ٘ ألاو٢اث: زال٫ ٞترة الاقترا٥ ِخسظ مضًغ الهىضو١ ٧اٞت ؤلاحغاءاث اإلا٣ٗىلت ؾ  التي ٢ض ج٩ىن يغوٍع

 مً مال٩ي الىخضاث مً الجمهىع ال ٣ًل ًٖ  (ؤ )
ً
 ، و( زمؿحن01)ؤن ًًم الهىضو١ ٖضصا

 .ال٩ي الىخضاث مً الجمهىع إلاٖلى ألا٢ل مً ٖضص وخضاث الهىضو١ ٪ 41ن ٩ًىن ما وؿبخه ؤ (ب )

 

 الػُني:  الاؼتراى (2

 باجعيل (مً وخضاث الهىضو١  %34.4 وخضة في الهىضو١ )جمثل ما وؿبخه 010,300,411ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بةنضاع 

ت اإلابضثُت  ت ألانى٫ ال٣ٗاٍع ا مؿاَمت ُٖيُت وطل٪ في م٣ابل ؾضاص حؼء مً ٢ُمت ألانى٫ ال٣ٗاٍع   اإلابضثُت.باٖخباَع

 

 : اؼتراى مذًش الصىذوم  (3

ا٫ ؾٗىصي 21,442,111وخضة ؤي ما ٌٗاص٫  2,144,211ؾٝى ٌكتر٥ مضًغ الهىضو١ بدهت ه٣ضًت حؿاوي  والتي  ٍع

 .%0.33 ماوؿبخه حك٩ل
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 وؾِخم جىػَ٘ الىخضاث ٖلى اإلاكتر٦حن في الهىضو١ ٖلى الىدى الخالي: 

وعبت ملٌُت  نُمت الىحذاث )س.ط(  غذد الىحذاث  اإلاؽتريين

اإلاؽترى مً 

 الصىذوم 

هت  ػٍش

 الاؼتراى

ؼشيت ًلُت 

اإلاػشقت للػلىم 

 *والخهىُت ألاَلُت

 ُٖني 2.01% 081,111,111 08,111,111

ؼشيت داس الُىم 

للصحاقت 

والؼباغت واليؽش 

**  

 ُٖني 08.33% 811,111,111 81,111,111

ؼشيت غبذالهادس 

  اإلاهُذب و ؤوالدٍ

 ُٖني 01.03% 418,304,111 41,830,411

ؼشيت ألازير 

ش الػهاسي   للخؼٍى

 ُٖني 84.14% 414,111,111 41,411,111

 ه٣ضي %0.33 21,442,111 2,144,211 مذًش الصىذوم 

 ه٣ضي %41.1 424,111,111 42,411,111 الجمهىس 

  %122 1058202220222 15802220222 اإلاجمىع 

ً *جم ت ٧لُت قغ٦ت ٢بل مً اإلاملى٦ت الىخضاث ٢ُمت مً %41 َع  ) وخضة ملُىن  4.2 حك٩ل والتي الُغح و٢ذ الهىضو١  في ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

ا٫ 42,111,111 ماٌٗاص٫ ؤي ا٫ 01 الىخضة ؾٗغ  ؤؾاؽ ٖلى ؾٗىصي ٍع ش مً ؾىىاث ؤعب٘ إلاضة (ؾٗىصي ٍع   .اله٪ ه٣ل جاٍع

ً جم **  ملُىن  0.00 حك٩ل والتي الُغح و٢ذ الهىضو١  في واليكغ والُباٖت للصحاٞت الُىم صاع  قغ٦ت ٢بل مً اإلاملى٦ت ىخضاثال ٢ُمت مً %02.0 َع

ا٫ 000,111,111 ماٌٗاص٫ )ؤي وخضة ا٫ 01 الىخضة ؾٗغ  ؤؾاؽ ٖلى ؾٗىصي ٍع ش مً ؾىىاث زمـ إلاضة (ؾٗىصي ٍع  .اله٪ ه٣ل جاٍع

 

 الخخصُصآلُت  (4

ش جإ٦ُض اؾخالم َلب الاقترا٥ ؤًام ٖمل زال٫ زالزتفي  مكتر٥سُغ مضًغ الهىضو١ ٧ل ًُ  ب٣بى٫ َلب الاقترا٥ ؤو  مً جاٍع

ًه. ٌ مبلٜ  الاقترا٥ مبالٜ وفي خا٫ جم ٢بى٫ الاقترا٥، ًخم بعؾا٫ جإ٦ُضاث للمكتر٦حن جخًمً ٞع في خا٫ جم ٞع

ت للطاث الٗال٢ت وعؾىم الاقترا٥ مبلٜ الاقترا٥  عصما، ًخم  بمكتر٥الاقترا٥ الخام  في  كتر٥مللمدٟٓت الاؾدثماٍع

ُت ؤو عؾىم نٝغ ٖملت  ؤًام ةٖكغ ن ًٚى  ُت ؤو خىالاث مهٞغ  مىه ؤي عؾىم مهٞغ
ً
ش ؤلا٢ٟا٫ )مسهىما ٖمل مً جاٍع

ش ؤلا٢ٟا٫ وؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بخ٣ضًم بُان بيخاثج الُغح للهُئت زال٫ ًخم ج٨بضَا(.  . ٖكغة ؤًام ٖمل مً جاٍع

ُت الؿاب٣ت )  باؾخ٨ما٫ مخُلباث الدسجُل وؤلاصعاج ٖلى الىدى ( والخانت باالقترا٥ الُٗني 4م٘ مغاٖاة اإلااصة الٟٖغ
ً
وعَىا

 للخالي: بٗضاإلابحن ؤصهاٍ، ًخم جسهُو الىخضاث 
ً
٣ا ش ؤلا٢ٟا٫ ٞو  جاٍع
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في خا٫ ٧ان بحمالي مبالٜ الاقترا٥ اإلاخ٣ضم لها حمُ٘ اإلاكتر٦حن )بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني واقترا٥ مضًغ الهىضو١(   (ؤ )

ا٫ ؾٗىصي، ًخم بنهاء الهىضو١ وعص حمُ٘ مبالٜ  0,021,111,111إلابلٜ اإلاُلىب ججمُٗه والظي ًبلٜ اؤ٢ل  ٍع

 مجها ؤي عؾىم  ؤًام ةالاقترا٥ وعؾىم الاقترا٥ للمكتر٦حن في ًٚىن ٖكغ 
ً
ش ؤلالٛاء )مسهىما ٖمل مً جاٍع

ُت ؤو عؾىم نٝغ الٗملت(؛ ُت ؤو خىالاث مهٞغ  مهٞغ

اإلاُلىب  اإلابلٜ  ٌٗاص٫ )بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني(  اإلاكتر٦حنحمُ٘ مبالٜ الاقترا٥ اإلاخ٣ضم لها  بحماليخا٫ ٧ان في  (ب )

ٞؿِخم  ،ؤي مهاٍع٠ ؤو عؾىم مُب٣ت()طل٪ بٗض زهم ٍا٫ ؾٗىصي ع  0,021,111,111ججمُٗه والظي ًبلٜ 

 جسهُو بحمالي وخضاث الُغح ٧الخالي:

0.  
ً
٣ا ُت الؿاب٣ت ) ٞو ت الاقترا٥ في نىضو١ حضوي (، 4للماصة الٟٖغ ذ الؿٗىصًت ؾخ٩ىن ؤولٍى إلاال٥ ألانى٫  ٍع

ت اإلابضثُت زال٫ ٞترة الاقترا٥ ألاولي  وطل٪ بهىعة ُٖيُت ال٣ٗاٍع
ً
 الهىضو١ جبلٜفي   إن وؿبت اقترا٦همب. ٖلما

 وخضاث الهىضو١.بحمالي مً  34.4%

ا٫ ؾٗىصي 21,442,111اقترا٥ مضًغ الهىضو١ بمبلٜ ًهل بلى  .8 % مً بحمالي وخضاث 0.33والتي حك٩ل  ٍع

 الهىضو١.

ت اإلابضثُت، ٖىض الاهتهاء مً الخسهُو .4 جسهُو ِخم ؾ واقترا٥ مضًغ الهىضو١، إلاال٥ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

  مكتر٥ خؿب مبلٜ اقترا٦ه. وخضاث لجمُ٘ اإلاكتر٦حن، ٧ل

 

اإلاُلىب  إلابلٜا)بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني( ًخجاوػ  اإلاكتر٦حنحمُ٘ مبالٜ الاقترا٥ اإلاخ٣ضم لها  بحماليخا٫ ٧ان  في (ج )

ٞؿِخم  ،)طل٪ بٗض زهم ؤي مهاٍع٠ ؤو عؾىم مُب٣ت(ٍا٫ ؾٗىصي ع  0,021,111,111 ججمُٗه والظي ًبلٜ

 ٧الخالي:جسهُو بحمالي وخضاث الُغح 

0.  
ً
٣ا ُت الؿاب٣ت ) ٞو ت الاقترا٥ في نىضو١ حضوي (، 4للماصة الٟٖغ ذ الؿٗىصًت ؾخ٩ىن ؤولٍى إلاال٥ ألانى٫  ٍع

ت اإلابضثُت زال٫ ٞترة الاقترا٥ ألاولي  وطل٪ بهىعة ُٖيُت ال٣ٗاٍع
ً
 جبلٜفي الهىضو١   إن وؿبت اقترا٦همب. ٖلما

 وخضاث الهىضو١.بحمالي مً  34.4%

ا٫ ؾٗىصي 21,442,111اقترا٥ مضًغ الهىضو١ بمبلٜ ًهل بلى  .8 % مً بحمالي وخضاث 0.33والتي حك٩ل  ٍع

 الهىضو١.

ت اإلابضثُت، ٖىض الاهتهاء مً الخسهُو .4 ِخم الخٗامل م٘ ؾ واقترا٥ مضًغ الهىضو١، إلاال٥ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 الاقترا٧اث ألازغي وجسهُو ال٣ُمت اإلاخب٣ُت مً الُغح ٧الخالي:

وخضة  (01)ٖضص ًخم جسهُو مكتر٥:  142,111بطا ٧ان ٖضص اإلاكتر٦حن اإلاخ٣ضمحن لالقترا٥ ؤ٢ل مً  .ؤ 

مكتر٥، زم ًخم جسهُو ٞاثٌ الىخضاث اإلاخب٣ُت ٖلى ؤؾاؽ جىاؾبي للمكتر٦حن، زم بٖاصة ألامىا٫ ل٩ل 

ش ٖمل بدض ؤ٢ص ى مً ؤًام ة( ٖكغ 01الٟاثًت زال٫ )  ٢ٟا٫.ؤلا جاٍع

وخضة ل٩ل  (01)ٖضص ًخم جسهُو مكتر٥:  142,111بطا ٧ان ٖضص اإلاكتر٦حن اإلاخ٣ضمحن لالقترا٥ ٌؿاوي  .ب 

ش ؤلاٖمل بدض ؤ٢ص ى مً  ؤًام ة( ٖكغ 01مكتر٥، زم بٖاصة ألامىا٫ الٟاثًت زال٫ )  ٢ٟا٫.جاٍع

وخضاث ؤ٢ل ِخم جسهُو ٖضص ؿٞمكتر٥:  142,111بطا ٧ان ٖضص اإلاكتر٦حن اإلاخ٣ضمحن لالقترا٥ ؤ٦ثر مً  .ج 

( 01بالدؿاوي ٖلى حمُ٘ اإلاكتر٦حن، زم بٖاصة ألامىا٫ الٟاثًت زال٫ )وطل٪  مً الحض ألاصوى لالقترا٥

ش ٖمل بدض ؤ٢ص ى مً ؤًام ةٖكغ   ٢ٟا٫.ؤلا جاٍع

 ٖلُه ؾِخم بُ٘ ؤي ٣ٖاع مملى٥ للهىضو١ بدؿب اؾتراجُجُت  اإلاكتر٧ىن ًدىاػ٫ 
ً
بالهىضو١ ًٖ خ٤ الكٟٗت، وبىاءا

   الهىضو١. الاؾدثماع في

 واظترداد ألامىاُ إلؿاء (5
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 في الحاالث آلاجُت )ما لم ج٣غع الهُئت زالٝ طل٪(: للمكتر٥وعص مبالٜ الاقترا٥ ألاولي ًجىػ بلٛاء الُغح 

ا٫ ؾٗىصي، ؤو0,021,111,111بلٜ ً ظيالو اإلاُلىب ججمُٗه اإلابلٜ  حم٘العجؼ ًٖ  (ؤ )  ٍع

 ؛ ؤوزمؿحن (01)بطا ٧ان ٖضص مال٩ي الىخضاث مً الجمهىع ؤ٢ل مً  (ب )

 ؤو٪ مً الىخضاث مً ٢بل الجمهىع؛ 41جم الاقترا٥ في ؤ٢ل مً  (ج )

 في خا٫ ٖضم ال٣ضعة ٖلى ه٣ل مل٨ُت ألانى٫ اإلابضثُت لهالح الهىضو١. (ص )

في  حؿاب الاؾدثماعي للمكتر٥للاإلاؿخلمت وعؾىم الاقترا٥ ، ًخم عص حمُ٘ مبالٜ الاقترا٥ ألاولي وفي خا٫ بلٛاء الُغح

ُت ؤو عؾىم نٝغ الٗملت(. ؤًام ةٖكغ ًٚىن  ُت ؤو خىالاث مهٞغ  مجها ؤي عؾىم مهٞغ
ً
ش ؤلالٛاء )مسهىما  ٖمل مً جاٍع

 الصىذوم  حجم (6

ا٫ ؾٗىصي م٣ؿمت ٖلى  0,021,111,111ًبلٜ حجم الهىضو١ اإلاؿتهضٝ  ا٫  01وخضة وب٣ُمت جبلٜ  002,111,111ٍع ٍع

 للىخضة الىاخضة.

 

 اظخخذام مخحصالث الؼشح (7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُ ظػىدي يشظىم ظعي لؽشيت معايً الػؼاء 202220222مبلـ م لذقؼ جم الاجكا* .اإلاػشقت ًلُاثى مبنى لهاء الاظخحىار غل وهي ػشف زالث ؾير ري غالنت ٍس  

ل ؤو احخُاحاث نذ ًخؼلبها الصىذوم في اإلاعدبهل، بهذفظىف ًخم اظخخذامها ** مً  الصىذوم جحعين غىائذ باإلطاقت إلى  حماًت مالى الىحذاث مً ؤي مصاٍس

ت ادة الػىائذ ؤلاًجاٍس وفي حالت لم حعخخذم ظىف ًهىم مذًش الصىذوم  ،خالُ إطاقت بػع الخحعِىاث غلى الػهاساث الحالُت التي مً اإلاحخمل ؤن حعاَم في ٍص

ا في صىادًو ؤدواث الىهذ.  باظدثماَس

 

 حعاب الصىذوم  (8

 
ً
 مىٟهال

ُ
ُا  مهٞغ

ً
)ؤو ؤ٦ثر ( في بى٪ مدلي ؤو ؤ٦ثر باؾم الهىضو١ و/ؤو الكغ٦ت طاث  ٣ًغ مضًغ الهىضو١ بٟخذ خؿابا

ً وبًغاصاث الهىضو١  خم بًضإ حمُ٘ ٖاثضاث الاقترا٥ مً اإلاؿدثمٍغ الٛغى الخام التي ٣ًىم بةوكائها ؤمحن الحٟٔ ٍو

ضو١ وبصاعجه في َظا الحؿاب ؤو الحؿاباث، وؾٝى ًخم سحب اإلاؿخد٣اث والى٣ٟاث اإلاؿخد٣ت ُٞما ًخٗل٤ بدكُٛل الهى

 مً َظٍ الحؿاباث.

 

ادة سؤط اإلااُ ( ث)  ٍص

اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١ خؿب اللىاثذ وألاهٓمت اإلاٗخمضة مً ٢بل َُئت الؿى١ اإلاالُت.      ؾخ٩ىن آلُت ٍػ
 

اُ ظػىدي( اإلابلـ )ٍس  البىذ 

ال٣ٗاعاثقغاء بحمالي ج٩لٟت  1,043,620,000  

 عؾىم الؿعي* 8,111,111

جضٞ٘ إلاضًغ الهىضو١ اله٣ٟاث عؾىم  11,011,650  

 الغؾىم ألاولُت إلصعاج وحسجُل وخضاث الهىضو١ لضي "جضاو٫" 110,000

**ه٣ض في الهىضو١  19,621,350  

نُمت الصىذوم إحمالي   1,580,000,000          
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 :الشظىم وألاحػاب والػمىالث)غ( 

ضٞ٘ ًخدمل الهىضو١  الٗام، يًضٞٗها مال٩ي الىخضاث ٖىض اقترا٦هم في الُغح ألاول يالاقترا٥، والتٖضا عؾىم ُٞما  ٍو

 في َظٍ اإلااصة. اإلاىضحتحمُ٘ الغؾىم وألاحٗاب والٗمىالث واإلاهاٍع٠  ؤنىلهمً 

 

 ؤحػاب وسظىم الصىذوم 

هت الذقؼالهُمت  سظىم الصىذوم   و ػٍش

ا  جددؿب *عؾىم الاقترا٥ ، ًخم اؾخ٣ُإ الى٣ضي مً مبلٜ الاقترا٥% 8عؾىم اقترا٥ و٢ضَع

 وجضٞ٘ إلاضًغ الهىضو١. ،اؾخالم مبلٜ الاقترا٥َظٍ الغؾىم ٖىض 

ت زال٫ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة  ؤحٗاب ؤلاصاعة مضة الهىضو١ بم٣ضاع  ؾىٍى

ًخم اخدؿابها وؾضاصَا في نهاًت ٧ل  ٪ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١.1.20

ضٞ٘ ؤحٗاب ؤلاصاعة ٖلى 
ُ
ش ؤلا٢ٟا٫. وج ؤؾاؽ جىاؾبي ؾخت ؤقهغ ابخضاًء مً جاٍع

خباع ألاًام التي مًذ مً الٟترة التي ًخم اخدؿاب ألاحٗاب  ازظ بٗحن الٖا ًُ بدُث 

 ٖلى ؤؾاؾها.

مً ؾٗغ الكغاء ٪ 1.20بم٣ضاع  ن٣ٟاثعؾىم ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١   اله٣ٟاثعؾىم 

الخام ب٩ل ؤنل ٣ٖاعي ًخم قغاءٍ ؤو بُٗه مً الهىضو١ وطل٪ م٣ابل  ؤو البُ٘

٢ُام مضًغ الهىضو١ بةحغاء الخ٣ص ي الاػم والخٟاوى ٖلى قغوٍ البُ٘ والكغاء 

ٖملُت الكغاء ؤو بجمام و بجمام الٗملُت. وج٩ىن ألاحٗاب مؿخد٣ت الؿضاص بٗض 

ت اإلا البُ٘ الخانت ب٩ل ؤنل ٣ٖاعي   .بضثُت للهىضو١ وجُب٤ ٖلى ألانى٫ ال٣ٗاٍع

٪ مً نافي 1.180خٟٔ حٗاص٫ ما وؿبخه  ىمًضٞ٘ الهىضو١ ألمحن الحٟٔ عؾ عؾىم الحٟٔ

  ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 
ً
ا ا٫ ؾٗىصي 481,111وبدض ؤٖلى  ،ؾىٍى  . ٍع

تؤحٗاب  ا٫ 081,111ب٣ُمت  تؾىٍى الٟغعي ؤحٗابًضٞ٘ الهىضو١ للمضًغ ؤلاصاعي  بصاٍع  و  ٍع

ض ٢ُمت ألا  % ٧ل ؾىت مُالصًت.4بيؿبت حٗاب ؾٝى جٍؼ

ت ب٣ُمت  ؤحٗاب اإلاداؾب ال٣اهىوي ا٫ ؾٗىصي. 41,111ًضٞ٘ الهىضو١ للمداؾب ال٣اهىوي ؤحٗاب ؾىٍى  ٍع

عؾىم الدسجُل في الؿى١ اإلاالُت 

 الؿٗىصًت )جضاو٫(

 01,111  ا٫ ؾٗىصي باإلياٞت بلى ا٫ ؾٗىصي ل٩ل مال٪ وخضاث  8ٍع ٍع

ا٫ ؾٗىصي  011,111وبدض ؤ٢ص ى  ٘ بلى "جضاو٫" في م٣ابل بوكاء ٍع
َ
ضٞ

ُ
ج

 سجل إلاال٩ي الىخضاث؛ و

 411,111  بلى "جضاو٫" في م٣ابل بصاعة سجل إلاال٩ي ٘
َ
ضٞ

ُ
ا٫ ؾٗىصي ج ٍع

، وجخٛحر َظٍ الغؾىم مً و٢ذ ألزغ بدؿب ٢ُمت عؤؽ ما٫ الىخضاث

 الهىضو١.

ا٫ ؾٗىصي عؾىم بصعاج ؤولُت؛ و  01,111 عؾىم ؤلاصعاج في "جضاو٫"  ٍع

 1.14 ٪ بدض ؤصوى( 
ً
ا ا٫  01,111مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ ؾىٍى ٍع

ا٫ ؾٗىصي(. 411,111ؾٗىصي وبدض ؤ٢ص ى   ٍع

 جضٞ٘ للهُئت 2,011 الغؾىم الغ٢ابُت
ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى  .ٍع

  0,111 مى٢٘ جضاو٫ عؾىم اليكغ ٖلى 
ً
ا ا٫ ؾىٍى  .ٍع
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 م٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة

 اإلاؿخ٣لحن

ا٫ ؾٗىصي  0,111مبلٜ  اإلاؿخ٣لحن الهىضو١ مجلـ بصاعة ؾِخ٣اض ى ؤًٖاء  ٍع

٘ في نهاًت ٧ل  81,111وبدض ؤ٢ص ى  ،احخمإ ٧لًٖ 
َ
ضٞ ًُ  

ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ٍع

 لً ًخل٣ى باقي ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤي م٩اٞأث. و ؾىت، 

 

. 

ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ بصاعة ألامال٥ )قغ٦ت ٖبض ال٣اصع اإلاهُضب وؤوالصٍ( ؤحٗاب  ؤحٗاب بصاعة ألامال٥

ت ب٣ُمت  ا٫ ًٖ  811,111ؾىٍى ُال الؿ٨ني، مؿخىصٕ بٍع صاعجه إلاجم٘ ماٞع

الؿلي،و مجم٘ الٟىاعالؿ٨ني والخجاعي. لً ًخ٨بض الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة ؤمال٥ 

ت و بغج الُىم زال٫ ٞترة جإححر وحكُٛل اإلاظ٧ىعة في  ًٖ اصاعة مبنى ٧لُت اإلاٗٞغ

 .اإلااصة )و(

  ج٩ال٠ُ الخٗامالث

ؾٝى ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ حمُ٘ ج٩ال٠ُ الخٗامالث الخانت 

ت، وحكمل ج٩لٟت ما ًخٗل٤ باالؾخدىاط ٖلى ؤي  باالؾخدىاط ٖلى ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ؤنل وماًخٗل٤ به مً صعاؾاث حضوي وج٩ال٠ُ لالؾدكاعاث ال٣اهىهُت وبٖضاص 

ت وال٣اهىهُت والخثمحن وعؾىم ومهاٍع٠  هٟي الجهالت والخ٩ال٠ُ الاؾدكاٍع

% 1.0ولً جخجاوػ ج٩ال٠ُ الخٗامالث ,جإؾِـ الكغ٦ت طاث الٛغى الخام، 

، وؾٝى ًخم زهم اإلاهاٍع٠ الٟٗلُت 
ً
ا مً نافي ٢ُمت  ؤنى٫ الهىضو١ ؾىٍى

 آلزغ ٢ىاثم مالُت ؤولُت مٟدىنت ؤو ٢ىاثم مالُت ٣ِٞ وؤلاٞهاح ٖجها 
ً
٣ا ٞو

ت مغاحٗت، ؤيهما ؤخضر  .ؾىٍى

غ غ٣ُىم ؾ ؤحٗاب الخٍُى والتي ًخ٨بضَا  ،مضًغ الهىضو١ بالخٟاوى خى٫ ؤحٗاب الخٍُى

الهىضو١ وجضٞ٘ للمُىعًٍ ٖلى ؤؾاؽ ججاعي بدذ ومؿخ٣ل بما ًخماش ى م٘ 

غ00وبدض ؤ٢ص ى  ألاؾٗاع الؿاثضة في الؿى١  . ولخجىب % مً ٢ُمت ج٩لٟت الخٍُى

ت  غ ُٞما ًخٗل٤ باألنى٫ ال٣ٗاٍع الك٪، لم ًخ٨بض الهىضو١ ؤي ؤحٗاب جٍُى

 بضثُت.اإلا

ت %( مً ٢ُمت 8.0بدض ؤ٢ص ى ) عؾىم الىؾاَت )الؿعي(  و ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ُ
ضٞ٘ ٖاصة للباج٘ ؤو اإلاؿى١ ؤو ج

 الىؾُِ.

مبلٜ وبسهىم الاؾخدىاط ٖلى ال٣ٗاعاث اإلابضثُت، ؾٝى ًضٞ٘ الهىضو١ 

ا٫ ؾٗىصي  8,111,111 ٦غؾىم ؾعي لكغ٦ت مؿا٦ً الُٗاء وهي َٝغ ٣ِٞ ٍع

تزالث ٚحر طي ٖال٢ت ل٣اء   .الاؾخدىاط ٖلى مبنى ٧لُاث اإلاٗٞغ

٩ًىن الهىضو١ مؿاوال ًٖ حمُ٘ اإلاهاٍع٠ التي حٗؼي بلى ؤوكُخه واؾدثماعاجه  ألازغي  مهاٍع٠ الهىضو١ 

 حمُ٘ اإلاهاٍع٠ ألازغي 
ً
خدمل الهىضو١ ؤًًا والخساعج مً اؾدثماعاجه. ٍو

ت اإلاخٗل٣ت بالخضماث اإلا٣ضمت مً الٛحر مثل اإلاهاٍع٠ ال٣اهىهُت  والاؾدكاٍع

ُئت الؿى١ اإلاالُت،  ،وجثمحن ألانى٫، والخ٩ال٠ُ الح٩ىمُت للهُئاث الغ٢ابُت َو

ا مً الخضماث اإلاهىُت، وج٩ال٠ُ الخإمحن طاث الهلت حَر باإلياٞت بلى  ،ٚو
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ُت بن وحضثالمهاٍع٠ جُهحر ألاعباح ٚحر  ٧اٞت ج٩ال٠ُ الؿٟغ وؤلا٢امت ، و كٖغ

اء مجلـ بصاعة الهىضو١ اإلاؿخ٣لُحن ؤ٧ًٖل ًٖى مً الٟٗلُت التي ًخ٨بضَا 

خى٢٘ ؤال جخجاوػ حمُٗها حخماٖاث والتي ًُ بك٩ل م٣ٗى٫ في ؾبُل خًىع ؤلا 

 و٢ضع 
ً
  00,111 ٍمبلٛا

ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ًاء اإلاؿخ٣لحنٍع ومً   .لجمُ٘ ألٖا

٪ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫  1.01 وؿبتاإلاخى٢٘ ؤال جخجاوػ مثل َظٍ اإلاهاٍع٠ 

 
ً
ا  .الهىضو١ ؾىٍى

بت  حمُ٘ الغؾىم واإلاهاٍع٠ اإلاظ٧ىعة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام و/ؤو ؤي مؿدىضاث  ال٣ُمت اإلاًاٞتيٍغ

بت اإلاًاٞت مالم ًخم الىو ٖلى زالٝ طل٪. وفي خا٫  طاث نلت ال حكمل الًٍغ

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت مٟغويت ؤو ٢ض ًخم ٞغيها ٖلى ؤي زضمت  ما بطا ٧اهذ يٍغ

ؾُضٞ٘ إلاؼوص الخضمت )باإلياٞت بلى ؤي ًخم جؼوٍض الهىضو١ بها، ٞةن الهىضو١ 

بت ٖلى   لل٣ُمت اإلاسجلت لهظٍ الًٍغ
ً
ا  مؿاٍو

ً
ا عؾىم ؤو مهاٍع٠ ؤزغي( مجمٖى

بت  ٞاجىعة ال٣ُمت اإلاًاٞت الخانت بالخضمت اإلاٗىُت. وفي خا٫ ما بطا ٧اهذ يٍغ

ال٣ُمت اإلاًاٞت مٟغويت ؤو ٢ض ًخم ٞغيها ٖلى ؤي زضمت م٣ضمت مً ٢بل 

مُل ؾُضٞ٘ للهىضو١ )باإلياٞت بلى ؤي عؾىم ؤو مهاٍع٠ الهىضو١، ٞةن الٗ

بت.  ل٣ُمت َظٍ الًٍغ
ً
ا  مؿاٍو

ً
ا  ؤزغي( مجمٖى

 الالتزاماث

وطل٪ خؿب ٖلمه واٖخ٣اصٍ م٘ الحغم  ،ؾِخسظ مضًغ الهىضو١ حمُ٘ الخُىاث الالػمت إلاهلحت مال٩ي الىخضاث

ً الخابٗحن  ٟحن والى٦الء واإلاؿدكاٍع الىاحب واإلا٣ٗى٫. ولً ًخدمل مضًغ الهىضو١، ؤو ؤي مً اإلاضعاء واإلاؿئىلحن واإلاْى

غاٝ طاث الٗال٢ت، وؤمحن الحٟٔ، و٧ل مضًغ ٣ٖاع ،له ُت ،والكغ٧اث الخابٗت وألَا ومجلـ بصاعة  ،وؤًٖاء الهُئت الكٖغ

كاع بلى ٧ل مجهم "َٝغ مامً ٖلُه"( ؤي مؿاولُت ججاٍ الهىضو١ ؤو ججاٍ ؤي مؿدثمغالهىضو١  ٌُ وطل٪ بسهىم  ،)

غاٝ اإلاظ٧ىعة ُٞما ًخٗل٤  ؤي زؿاعة ًخٗغى لها الهىضو١ بؿبب ال٣ُام ؤو ٖضم ال٣ُام بإي جهٝغ مً ؤي ألَا

ض ؤن ٌؿدىض بلى ؤخ٩ام َظٍ  بالتزاماتهم ججاٍ الهىضو١. وفي َظا الحا٫، ٞةهه ٌكتٍر ألي َٝغ مامً ٖلُه، والظي ًٍغ

ٗخ٣ض ؤهه ًسضم مهالح الهىضو١ بالك٩ل ألامثل وؤن ٩ًىن الخهٝغ  ٌُ ال٣ٟغة، ؤن ٩ًىن ٢ض جهٝغ بدؿً هُت وبك٩ل 

ٌ وخماًت ٧ل .  ال ًىُىي ٖلى ؤلاَما٫ ؤو الاخخُا٫ ؤو ؾىء الخهٝغ اإلاخٗمض وؾٝى ًخدمل الهىضو١ مؿئىلُت حٍٗى

ًاث والخ٩ال٠ُ واإلاُالب والالتزاماث التي ٢ض ًخ٨بضَا ؤي َٝغ مامً ٖلُه يض حمُ٘  اإلاُالباث والى٣ٟاث والخٍٗى

مجهم ؤو حمُٗهم والتي جيكإ بإي خا٫ مً واحباتهم ججاٍ الهىضو١، باؾخثىاء ما بطا خضر طل٪ هدُجت ألي اخخُا٫ ؤو 

 بَما٫ ؤو ؾىء ؾلى٥ مخٗمض مً حاهب الُٝغ طاث الٗال٢ت.

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت.*عؾىم الاقترا٥ حكمل ع   ؾىم يٍغ
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 ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي

 

خ٨بضَا الهىضو١ في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي الىاعص في  جم جدضًض الغؾىم وألاحٗاب والى٣ٟاث اإلاخى٢٘ ؤن ًخ٩لٟها ٍو

٣ت اخدؿاب الغؾىم: مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. (ؤ)اإلالح٤   ٍَغ

هت الحعاب جٌشاس دقؼ الشظىم اإلاكشوضاإلابلـ  ػٍش اليعبت  

 اإلاكشوطت

  # هىع الشظىم

 1 عؾىم اقترا٥ %2 ال ًىُب٤ ًدؿب مً مبلٜ الاقترا٥ ال ًخ٨غع 

 ٖملُت بٚال١ ٖىض

.البُ٘ ؤو الكغاء  

 ؤو ٖلُه الاؾخدىاط ؾِخم الظي ألانل ٢ُمت احمالي مً جدؿب

(.الؿعي) الىؾاَت عؾىم جخًمً وال بُٗه،  

مً % 1.20 ال ًىُب٤

بحمالي ؾٗغ 

 الكغاء ؤو البُ٘

اله٣ٟاثعؾىم   2 

جسهم بك٩ل 

 هه٠ ؾىىي 

جدؿب بك٩ل هه٠ ؾىىي مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 

ش ؤلا٢ٟا٫.  ابخضاًء مً جاٍع

مً % 1.20 ال ًىُب٤

نافي ٢ُمت 

 ؤنى٫ الهىضو١ 

 ؤحٗاب بصاعة نىضو١ 

ال٣ٗاعي  الاؾدثماع 

 اإلاخضاو٫ 

3 

جسهم بك٩ل عب٘ 

 ؾىىي 

 ُجىاؾبجدؿب بك٩ل ًىمي، مً زال٫ ج٣ؿُم الغؾىم 
ً
ٖلى ٖضص  ا

 ؤًام الؿىت

ًضٞ٘ الهىضو١ للمضًغ ؤلاصاعي الٟغعي ؤحٗاب 

ت ب٣ُمت  ا٫  081,111ؾىٍى اصة ، ٍع % 4بٍؼ

 
ً
ا  ؾىٍى

ت  ال ًىُب٤  4 ؤحٗاب بصاٍع

جسهم بك٩ل 

 هه٠ ؾىىي 

( 481,111جدؿب مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ وبدض ؤٖلى )

ا٫ .ٍع  

ًىُب٤ال  مً % 1.180 

نافي ٢ُمت 

 ؤنى٫ الهىضو١ 

 5 عؾىم ؤمحن الحٟٔ

 
ً
ا ا٫ 81,111جضٞ٘ ل٩ل ًٖى ًٖ ٧ل احخمإ، وبدض ؤ٢ص ى  جسهم ؾىٍى  ٍع

للًٗى الىاخض ؾٗىصي  

ا٫ ؾٗىصي ل٩ل احخمإ 0,111 ٍع ًىُب٤ ال  م٩اٞإة ؤًٖاء مجلـ  

 ؤلاصاعة 

6 

 
ً
ا  ُجىاؾبجدؿب بك٩ل ًىمي، مً زال٫ ج٣ؿُم الغؾىم  جسهم ؾىٍى

ً
ٖلى ٖضص  ا

 ؤًام الؿىت

  
ً
ا٫ ؾٗىصي ؾىىٍا ًىُب٤ ال  40,000 ٍع ؤحٗاب اإلاداؾب  

 ال٣اهىوي

7 

٠ في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي في نهاًت الؿىت في خا٫ وحضث ٠ ألازغي  ؾِخم ؤلاٞهاح ًٖ جل٪ اإلاهاٍع  8 اإلاهاٍع

جضٞ٘ مغة واخضة 

 ٖىض الخإؾِـ

خدملها مال٩ي الىخضاث  ٍو
ً
ا٫( باإلياٞت بلى ) 01,111ؤولي )عؾم  جضٞ٘ م٣ضما ا٫ 8ٍع ( ٍع

ًٖ ٧ل مال٪ وخضاث بالهىضو١ وبدض ؤ٢ص ى 

ا011,111٫) .ؾٗىصي ( ٍع  

ًىُب٤ ال عؾىم الدسجُل لضي  

الؿى١ اإلاالُت 

 الؿٗىصًت "جضاو٫"

9 

  جسهم 
ً
ا ؾىٍى  ُجدؿب بك٩ل ًىمي، مً زال٫ ج٣ؿُم الغؾىم جىاؾب 

ً
ٖلى ٖضص  ا

 ؤًام الؿىت

ا٫ ؾٗىصي  411,111  خؿب ٍع
ً
ا جضٞ٘ ؾىٍى

ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١، خؿب ال٣ُم 

ؤل٠  021ملُىن ًضٞ٘  011بلى  1الخالُت: مً

ا٫. مً  ملُىن ًضٞ٘  811ملُىن بلى  011ٍع

ا٫. مً  881 ملُىن  011ملُىن بلى  811ؤل٠ ٍع

ا٫. مً  411ًضٞ٘   8ملُىن بلى  011ؤل٠ ٍع

ا٫. مً  411ملُاع ًضٞ٘   0ملُاع بلى  8ؤل٠ ٍع

ا٫. مً  011ضٞ٘ ملُاع ً  01ملُاع بلى  0ؤل٠ ٍع

ا٫. ؤ٦ثر مً  311ملُاع ًضٞ٘  ملُاع  01ؤل٠ ٍع

ا٫. 211ًضٞ٘  ؤل٠ ٍع  

ًىُب٤ ال عؾىم الدسجُل لضي  

الؿى١ اإلاالُت 

 الؿٗىصًت "جضاو٫"

10 

جضٞ٘ مغة واخضة 

 ٖىض الخإؾِـ

خدملها مال٩ي الىخضاث  ٍو
ً
ا٫  01,111عؾىم ؤلاصعاج ألاولي  جضٞ٘ م٣ضما ؾٗىصيٍع ًىُب٤ ال  عؾىم ؤلاصعاج لضي  

الؿى١ اإلاالُت 

 الؿٗىصًت "جضاو٫"

11 

  جسهم
ً
ا ؾىٍى ا٫ 01,111ال ج٣ل ًٖ ) ًدؿب بك٩ل ًىمي مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١   ض ؾٗىصي ٍع ( وال جٍؼ

ا411,111٫ًٖ ) ؾٗىصي ( ٍع  

% مً 1.14

نافي ٢ُمت 

 ؤنى٫ الهىضو١ 

عؾىم ؤلاصعاج في 

 جضاو٫ 

12 

 
ً
 ُجىاؾبجدؿب بك٩ل ًىمي، مً زال٫ ج٣ؿُم الغؾىم  جضٞ٘ ؾىىٍا

ً
ٖلى ٖضص  ا

 ؤًام الؿىت

ا٫ ؾٗىصي 0,111 ٍع ًىُب٤ ال  عؾىم وكغ اإلاٗلىماث  

 ٖلى مى٢٘ جضاو٫ 

13 
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ً
 ُجىاؾبجدؿب بك٩ل ًىمي، مً زال٫ ج٣ؿُم الغؾىم  جضٞ٘ ؾىىٍا

ً
ٖلى ٖضص  ا

 ؤًام الؿىت

ا٫ ؾٗىصي 2,011 ٍع ًىُب٤ ال  الغؾىم الغ٢ابُت التي  

ؾِخم ؾضاصَا لهُئت 

 الؿى١ اإلاالُت

14 

 
ً
 ُجىاؾبجدؿب بك٩ل ًىمي، مً زال٫ ج٣ؿُم الغؾىم  جضٞ٘ ؾىىٍا

ً
ٖلى ٖضص  ا

 ؤًام الؿىت

 ًٖ ال٣ٗاعاث  811,111
ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ٍع

اإلاضاعة مً ٢بل قغ٦ت ٖبضال٣اصع اإلاهُضب 

 وؤوالصٍ 

ًىُب٤ ال  15 ؤحٗاب بصاعة ألامال٥ 

٠ في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي في نهاًت الؿىت في خا٫ وحضثؾِخم ؤلاٞهاح ًٖ جل٪  اإلاهاٍع  

 

 16 ؤحٗاب الخُىٍغ

٠ في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي في نهاًت الؿىت في خا٫ وحضث ؤنى٫ الهىضو١ % مً نافي ٢ُمت 1.0ولً جخجاوػ َظٍ الغؾىم  ؾِخم ؤلاٞهاح ًٖ جل٪ اإلاهاٍع  02 ج٩ال٠ُ الخٗامالث 

ٖىض الاؾخدىاط ٖلى 

 ألانل

ت % مً ٢ُمت 8.0 ال ًىُب٤ جدؿب مً بحمالي ٢ُمت قغاء ألانى٫ ال٣ٗاٍع

قغاء ألانى٫ 

ت  ال٣ٗاٍع

عؾىم الىؾاَت 

 )الؿعي(

02 

٠ في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي في نهاًت الؿىت في خا٫ وحضث ل  ؾِخم ؤلاٞهاح ًٖ جل٪ اإلاهاٍع ج٩ال٠ُ الخمٍى

 ؤلاؾالمي

01 

 

 :ؤصُى الصىذوم  ثمينج ( ي)

 الصىذوم يُكُت جثمين ؤصُى  (1

ت نى٫ ألا بدثمحن  مضًغ الهىضو١ ٣ًىم   بلى ج هىضو١ للال٣ٗاٍع
ً
حنل مثمىحن ٗض مً ٢بُم  ثمحناؾدىاصا  مؿخ٣لحن ٣ٖاٍع

ُّ و  د٤ إلاضًغ الهىضو١ حُٛحر ؤو حُٗحن ؤي مثمً حضًض للهىضو١ صون محن اإلاٗخمضًًمغزهحن مً الهُئت الؿٗىصًت للم٣ . ٍو

خم  خباع مؿاولُخه ججاٍ مال٩ي ؤي بقٗاع مؿب٤ إلاال٩ي الىخضاث. ٍو  بٗحن الٖا
ً
الخُٗحن اإلاظ٧ىع مً ٢بل مضًغ الهىضو١ آزظا

 الىخضاث.

خم اخدؿاب  ٤ زهم ىخضة"( للنى٫ ألا )"نافي ٢ُمت لىخضة الىاخضة في الهىضو١ نافي ٢ُمت ألانى٫ لٍو ًٖ ٍَغ

ٖلى الهىضو١ زال٫ ٞترة  اإلاؿخد٣تاإلاُلىباث ؤلاحمالُت للهىضو١، بما في طل٪ ؤي التزاماث مالُت والغؾىم واإلاهاٍع٠ 

٩ىن الاخدؿاب خم ج٣ؿُم الىاجج ٖلى ٖضص وخضاث الهىضو١. ٍو  ٣ُمتَى ال الىاجج، مً بحمالي ؤنى٫ الهىضو١. ٍو

حن اإلادخملحن  ً ال ٢ض  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ج٣ُُم ؤنى٫ الهىضو١  لىخضاث الهىضو١. تالاؾترقاصً في دىاؾب م٘ اإلاكتًر

ت ى بط ؤن جثمحن ألانبُ٘، خا٫ الخهُٟت ؤو ال الحؿابُت اإلاؿخسضمت في الخ٣ُُم لضي اإلاثمً وهي  سً٘ للمٗاًحر٫ً ال٣ٗاٍع

ت ألانى٫  ل٣ُمت اؾترقاصي غماق ت ألانى٫  بُ٘ ًخم و٢ض ،ال٣ٗاٍع  في َلب ؾٗغ ؤًٞل خؿب ؤ٢ل ؤو ؤٖلى بؿٗغ ال٣ٗاٍع

ت ألانى٫  ٖغى ٖىض الؿى١  ت بؿٗغ ال  .للبُ٘ ال٣ٗاٍع ول٨ً ؾِؿعى مضًغ الهىضو١ بلى بُ٘ اي انل مً ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ً في  غوٝ ال٣ٗاع بما ًد٤٣ مهالح اإلاؿدثمٍغ ٣ًل ًٖ مخىؾِ الخثمحن بما ًدىاؾب م٘ ْغوٝ الؿى١ الؿاثضة ْو

 زال٫ وطل٪ ؤَضاٞه لخد٤ُ٣ الهىضو١  اؾتراجُجُاث ًىاؾب آزغ بضًل ٣ٖاع لكغاء الهىضو١  مضًغ وؾِؿعى .الهىضو١.

ض ٢ُمت ال٣ٗاع اإلاكتري ًٖ ؾٗغ الخثال٣ٗاع بُ٘ مً ؤقهغ ؾخت لى مً اإلاثمىحن اإلاغزهحن.، ًدُث ال جٍؼ  محن ألٖا

 

ت ، وطمم مضًىت ؿخد٣ت، والى٣ضًت، وألاعباح اإلااإلاثمىت وج٩ىن ٢ُمت بحمالي ؤنى٫ الهىضو١ هي مجمٕى ٧اٞت ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ت الٚحر ؤزغي وال٣ُمت الؿى٢ُت لجمُ٘ الاؾدثماعاث   بلى ال٣ُمت الحالُت ألي ؤنى٫ ؤزغي مملى٦ت للهىضو١. ٣ٗاٍع
ً
بياٞت

٣ىم  ُت ؤن ب مضًغ الهىضو١ ٍو مماعؾت خ٨مه اإلا٣ٗى٫ في جدضًض ال٣ُم التي جسو ؤنى٫ الهىضو١ ومُلىباجه، قٍغ

تولٛ ًخهٝغ بدؿً هُت إلاهلحت الهىضو١ ٩٦ل. ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ باؾخسضام مخىؾِ  ،غى جثمحن ألانى٫ ال٣ٗاٍع

حن اإلاؿخ٣لحن واإلا ُّ  غزهحنال٣ُمت اإلاخدهل ٖلحها مً ازىحن )ؤو ؤ٦ثر( مً اإلاثمىحن ال٣ٗاٍع محن مً الهُئت الؿٗىصًت للم٣

 اإلاٗخمضًً.

ت اإلابذئُت (2  جثمين ألاصُى الػهاٍس

ُّ اإلا ازىحن مًالهىضو١ بخُٗحن  مضًغ  ٢ام ُّ  مً غزهحناإلاو  ٗخمضًًاإلا محن٣ لل٣ُام  ٗخمضًًمحن اإلاالهُئت الؿٗىصًت للم٣

ت اإلابضثُت للهىضو١.  شلىن٠ ألانى٫ و٢ُم الخالي ملخو ًبحن الجضو٫ بٗمل جثمحن مؿخ٣ل لألنى٫ ال٣ٗاٍع  :جثمُجها وجىاٍع
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ُ  اإلاهُم  قالُىظتراث - ألاو

ش الخ٣ُُم لل٣ٗاع الؿى٢ُت ال٣ُمت ال٣ٗاع اؾم  جاٍع

ا٫ ؾٗىصي 822,111,111 بشج الُىم   م82/11/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي 881,211,111 ًلُت اإلاػشقت   م82/11/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي 840,411,111 معخىدع العلي   م82/11/8102 ٍع

ا٫  340,811,111 العٌنيمجمؼ ماسقُال   م82/11/8102 ؾٗىصي  ٍع

مجمؼ الكىاس العٌني 

 والخجاسي 

ا٫ ؾٗىصي 801,211,111  م82/11/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي 0,341,211,111 اإلاجمىع   ٍع

 

 

 يُىب واًذ - الثاوي اإلاهُم

ش الخ٣ُُم )ع.ؽ( لل٣ٗاع  الؿى٢ُت ال٣ُمت اؾم   جاٍع

ا٫ ؾٗىصي 402,111,111 بشج الُىم   م01/01/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي  882,011,111 ًلُت اإلاػشقت   م01/01/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي  823,111,111 معخىدع العلي   م01/01/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي  340,111,111 العٌنيمجمؼ ماسقُال   م01/01/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي 832,411,111 مجمؼ الكىاس العٌني والخجاسي   م01/01/8102 ٍع

ا٫ ؾٗىصي 0,240,211,111 اإلاجمىع  ٍع

 

 

ألاصُى مً نبل مخىظؽ جهُُم  الػهاس

 اإلاهُمين اإلاػخمذًً

ُ  ظػش الؽشاء وعبت الكشم بين  ألاصى

ظػش ؼشاء ألاصُى 

 مخىظؽ جهُُمو 

 ُ   ألاصى

اُ ظػىدي 32304520222 بشج الُىم  اُ ظػىدي 27502220222 ٍس  -%9.4 ٍس

اُ ظػىدي  22406220222 ًلُت اإلاػشقت  اُ ظػىدي 22202220222 ٍس  -%11.2 ٍس

اُ ظػىدي 25506520222 معخىدع العلي  اُ ظػىدي 22106820222 ٍس  -%13.3 ٍس

اُ ظػىدي 64501220222 مجمؼ ماسقُال العٌني اُ ظػىدي 62602220222 ٍس  -%6.1 ٍس
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مجمؼ الكىاس العٌني 

 والخجاسي 

اُ ظػىدي 26402220222  ٍس

 

اُ ظػىدي 24309420222  -%7.6 ٍس

اُ ظػىدي 1069208220222 اإلاجمىع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ  1054606220222 ٍس ٍس

 ظػىدي 

8.6%- 

 

 غذد مشاث الخثمين وجىنُخه (3

 مغة واخضة ٧ل ؾخت ؤقهغ مغزهحن  بىاء ٖلى جثمحن مٗض مً ٢بل مثمىحن بدثمحن ؤنى٫ الهىضو١ مضًغ الهىضو١  ؾ٣ُىم 

جىػ إلاضًغ الهىضو١ جإحُل جثمحن ؤنى٫ الهىضو١  ،ٖلى ألا٢ل وطل٪ بٗض الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١ اإلاالُت  ،ٍو

 
ً
 ( مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي.88للماصة ) َب٣ا

ُ يُكُت ؤلاغالن  (4  غً صافي نُمت ألاصى

وج٩ىن  ًىم ٖمل مً ًىم الخثمحن طي الٗال٢ت. زالزحنزال٫ الهىضو١ ٢ُمت ؤنى٫  نافيمضًغ الهىضو١ بةٖالن  ؾ٣ُىم

 مضًغ الهىضو١. َظٍ اإلاٗلىماث مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫" ومى٢٘

 ظُاظت جىصَؼ ألاسباح)ى( 

ؾبخمبر، ، هُى، ًى ماعؽفي قهغ ًٖ الٟترة اإلاىتهُت ؤعباح ه٣ضًت ؤعب٘ مغاث في الؿىت اإلاُالصًت  ٌؿتهضٝ مضًغ الهىضو١ جىػَ٘

ت ٪ مً نافي عبذ الهىضو١ ٣11ل ًٖ ًال بما  مال٩ي الىخضاثٖلى وصٌؿمبر  باؾخثىاء ألاعباح الغؤؾمالُت ، وطل٪ الؿىٍى

ت والتي  ا لٛاًاث الاؾخدىاط ٖلى ؤنى٫ بياُٞت ؤو ججضًض ؤنى٫ الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع ٢ض ٌٗاص اؾدثماَع

 الهىضو١ ال٣اثمت.

 جذاُو وحذاث الصىذوم )ُ( 

٣ت جضاو٫ ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعحت في الؿى١  -0 اإلاالُت الؿٗىصًت  ٖىض ؤلاصعاج، ًجىػ جضاو٫ وخضاث الهىضو١ بىٟـ ٍَغ

ً الخضاو٫ زال٫ ؾاٖاث الخضاو٫ الٗاصًت  الؿى١ اإلاٗلً ٖجها مً ٢بل )جضاو٫(. وبالخالي، ًجىػ إلاال٩ي الىخضاث واإلاؿدثمٍغ

  ألاشخام اإلاغزو لهم. ؤخض مً زال٫اإلاالُت مباقغة 

م٨ً ؤن ًخم بُ٘ الىخضاث ،الهىضو١  مضًغ ال ًد٤ إلاال٩ي الىخضاث اؾترصاص وخضاتهم مً  -8 بك٩ل مباقغ مً زال٫ جضاو٫  ٍو

 بلى مضًغ الهىضو١,  الغحٕىصون 

 مً  -4
ً
٤ الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫( ب٢غاعا ٖلى  ووا٤ٞ بإهه ٢ض اَل٘ اإلاكتري ٌٗخبر قغاء وخضاث في الهىضو١ ًٖ ٍَغ

 َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.

مىالث ٩ًىن الخضاو٫ في وخضاث الهىضو١ زاي٘ لغؾىم جضاو٫  -4 تها خؿبما َى ؾاثض في الؿى١. ٖو ٩ىن  ًخم حؿٍى ٍو

مىالث الخضاو٫.  ًٖ عؾىم ٖو
ً
 اإلاؿدثمغ مؿاوال

0-  
ً
٣ا ًجىػ لهُئت الؿى١ اإلاالُت حٗل٤ُ جضاو٫ وخضاث الهىضو١ ال٣ٗاعي اإلاخضاولت، للخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ٞو

 ؤو بفي ؤي و٢ذ 
ً
 في ؤي مً الحالث الخالُت: ،لٛاء بصعاحها خؿبما جغاٍ مىاؾبا

 عؤث بطا  .ؤ 
ً
ا ً ؤو للمداٞٓت ٖلى ؾى  طل٪ يغوٍع  ١ مىخٓم.لحماًت اإلاؿدثمٍغ

  .ب 
ً
ا في التزام الىٓام  بطا ؤز٤ٟ مضًغ الهىضو١ ؤو ؤمحن الحٟٔ بزٟا٢ا ٍغ  الخىُٟظًت. ولىاثدهجغاٍ الهُئت حَى

ُت )ؤ .ج  ُت )ب( وال8٣ٟ\بطا لم حؿخٝى مخُلباث الؿُىلت اإلادضصة في ال٣ٟغة الٟٖغ البىض ال٣ٟغة )ب( مً ( مً 8\غة الٟٖغ

 عابٗ)
ً
ت اإلاخضاولت. بهىاص٤ًالخٗلُماث الخانت  مً( ا  الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

 ال حؿٙى الخضاو٫ اإلاؿخمغ لىخضاث الهىضو١ في جضاو٫. بطا عؤث ؤن مؿخىي ٖملُاث الهىضو١ ؤو ؤنىله  .ص 

 

 ًُلب مً ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ ؤن  -3
ً
 حٗل٤ُ جضاو٫ وخضاث الهىضو١ ما٢خا

ً
بلٛاء بصعاحها، ٖلى ؤن ًخًمً  ؤو الهُئت ٦خابُا
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.الُلب 
ً
ًه خؿبما جغاٍ مىاؾبا  ؤؾباب َلب الخٗل٤ُ ؤو ؤلالٛاء. وللهُئت ٢بى٫ الُلب ؤو ٞع

 الصىذوم  ءهظااه)م( 

 –ٖلى ٢غاع مً الهُئت ؤو بمىحب ؤهٓمتها. ٦ما ًد٤ إلاضًغ الهىضو١  بىاءً في خا٫ اهتهاء مضجه ؤو بطا ٧ان طل٪  الهىضو١  ًى٣ط ي

ُت )خُثما ًىُب٤( بٗض الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١  بنهاء الهىضو١ في ؤي مً  –والهُئت والهُئت الكٖغ

  الحاالث الخالُت:

ً ،الهىضو١  الخهٝغ ب٩اٞت ؤنى٫  ( ؤ اث للمؿدثمٍغ   .وجم جىػَ٘ حمُ٘ الٗاثضاث مً َظٍ الخهٞغ

ت لٓغوٝ الؿى١ في اإلامل٨ت واٖخبر  ( ب ٍغ في خا٫ ؤي حُٛحر لألهٓمت ؤو اللىاثذ ؤو اإلاخُلباث الىٓامُت ألازغي ؤو حُٛحراث حَى

 إلنهاء 
ً
 مبرعا

ً
 .و١ الهىضمضًغ الهىضو١ طل٪ ؾببا

ؾخىن ًىم بٗض ٢ُام مضًغ الهىضو١ باالؾخدىاط ٖلى ال٣ٗاع وبجمام ٞترة  (31)في خا٫ ٖضم بجمام ٖملُت قغاء ال٣ٗاع زال٫  ( ث

 .الُغح بىجاح

في خا٫ جم حم٘ اإلابلٜ ول٨ً لم ًخم الاؾخدىاط ٖلى ألانل ؤو في خا٫ جم الاؾخدىاط ٖلى ألانل ولم ًخم بصعاج الىخضاث في  ( ر

 . جضاو٫ 

ُت )ؤ ( ج ( مً الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً 8\في خا٫ ٖضم اؾدُٟاء اإلاخُلب اإلاكاع بلُه في ال٣ٟغة الٟٖغ
ً
( مً البىض )عابٗا

ت اإلاخضاولت زال٫ )  مً 08الاؾدثماع ال٣ٗاٍع
ً
ش ؤلاقٗاع اإلاكاع بلُه في ال٣ٟغة )ٕ( مً البىض زالثا الخٗلُماث ( قهغ مً جاٍع

  .ت اإلاخضاولتالخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

الن إلاَُئت الؿى١ اإلاالُت بزُاع  وؾِخم   زالزىن  زال٫ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١  ال٩ي الىخضاثوؤلٖا
ً
ش  ًىما مً جاٍع

 .اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ ؤلانهاء ؤي مً خاالثو٢ٕى 

٣ًىم  ،في خا٫ جُلب طل٪( ؤو الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞتها بٗض ج٣ضًم بزُاع زُي لهُئت الؿى١ اإلاالُت) في خالت بنهاء الهىضو١ 

بةلٛاء بصعاج الىخضاث والُلب مً َُئت الُلب مً الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت بًىم ٖمل  زمؿت ٖكغ في زال٫ مضًغ الهىضو١ 

ؤنى٫ الهىضو١ والبضء  لخهُٟتٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ حضو٫ ػمني  بٖالنالؿى١ اإلاالُت بةلٛاء الهىضو١ و 

٣ىم مضًغ الهىضو١ بخُٗحن مهٟبةحغاءاث الخهُٟت ي والظي ًخىحب ٖلُه الٗمل ٖلى بنهاء الهىضو١ م٘ جىػَ٘ ؤنىله ٖلى . ٍو

د٤ مال٩ي الىخضاث.   في خا٫  .يإلاضًغ الهىضو١ ال٣ُام بمهام اإلاهٍٟو
ً
جىػ جىػَ٘ ؤنى٫ الهىضو١ ٖلى مال٩ي الىخضاث ُٖيُا ٍو

 اؾخدالت الخهٝغ في ؤنى٫ الهىضو١ ؤو في خا٫ عؤي مضًغ الهىضو١ ؤن َظا ألامغ ًهب في مهلحت مال٩ي الىخضاث.

 :مجلغ إداسة الصىذوم )ن( 

لحماًت مهالح الهىضو١ ومال٩ي الٗمل و  ؤٖما٫ الهىضو١ ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بخُٗحن مجلـ بصاعة للهىضو١ إلاغا٢بت 

 . الىخضاث

 ؽٌُل مجلغ ؤلاداسةح (1

الن إلاال٩ي  ،مجهم ازىحن مؿخ٣لحن ،ؤًٖاء ٌُٗجهم مضًغ الهىضو١ زمؿت  (0) ًخإل٠ مجلـ بصاعة الهىضو١ مً وؾِخم ؤلٖا

الهىضو١ واإلاى٢٘ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ مً زال٫ اليكغ  ًٖ ؤي حٗضًل في حك٨ُل مجلـ بصاعة الهىضو١  الىخضاث

 للؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )"جضاو٫"(. ؤلال٨ترووي

م: ًاء الخالُت ؤؾماَئ خإل٠ مجلـ بصاعة الهىضو١ مً ألٖا  ٍو
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 مجلـ ؤلاصاعةعثِـ –الٛىام  ؾلُمان ٚىام

ى  في  ٢بل الخدا٢ه بجضوي ٚىام ٖمل   .لالؾدثماع عثِـ بصاعة اؾدثماعاث الٗمالء ألاٞغاص واإلااؾؿاث في قغ٦ت حضوي َو

 جخجاوػ ٚىام زبرة  /ألاؾخاطًمخل٪   مىهب مؿدكاع ؤو٫ لالؾدثماع للٗمالء ألاٞغاص في ؤحل ؤؽ بي س ي الٗغبُت الؿٗىصًت.

ُٗت اإلاؿخىي في حمُ٘ ٖملُاث بصاعة اإلابُٗاث والخضماث  04  مىهجُت ٞع
ً
ما٫ وبصاعة الثرواث مخبٗا غ ألٖا  في مجا٫ جٍُى

ً
ٖاما

٦ما قاع٥ في جىُٓم خمالث لجم٘ ألامىا٫ إلاسخل٠ قغ٧اث ألاؾهم الخانت وبصاعة ألانى٫  والٗملُاث الدكُٛلُت واإلاساَغ.

ت. ما٫ حامٗت جىلُضوٚىام َى مؿاو٫ جسُُِ مٗخمض خانل ٖلى  /وألاؾخاط واإلاىخجاث ال٣ٗاٍع  .ب٩الىعٍىؽ في بصاعة ألٖا

 

 ًٖى مجلـ ؤلاصاعة –ؤؾض زان 

ى عثِـ ٢ؿم ألابدار ؤلا٢خهاصًت في قغ٦ت حضوي  ٘ الا٢خهاصًت  َو ٘ الُا٢ت واإلاكاَع لإلؾدثماع، خُث ٣ًىم بخُُٛت مكاَع

مُدؿىبِص ي في لىضن بهٟخه مضًغ -في اإلامل٨ت والكغ١ ألاوؾِ. ٢بل اهًمامه بلى قغ٦ت حضوي ٖمل ؤؾٗض في بى٪ َى٦ُى

ى خانل ٖلى والكغ١ ألاوؾِ مؿاٖض في ٢ؿم الىِٟ والٛاػ خُث ٢ام بخُُٛت مىا٤َ ؤوعوبا ٣ُا. َو صعحت  وؤٍٞغ

مخل٪ زبرة ٦بحرة ُٞما ًخٗل٤ ٞاألبدار الا٢خهاصًت في هُا١ الاؾدثماع البى٩ي  الب٩الىعَـ في الا٢خهاص مً حامٗت لىضن، ٍو

ُاهُت.  واإلاجا٫ ال٣ٗاعي، باإلياٞت لٗمله في الخضمت اإلاضهُت البًر

 

 ًٖى مجلـ ؤلاصاعة –ص. هٝى هانغ الكٍغ٠ 

وهي هاثبت عثِـ ٢ؿم ألابدار الا٢خهاصًت في قغ٦ت حضوي لإلؾدثماع، ٢بل الخدا٢ها بجضوي ٢امذ بخضَعـ الا٢خهاص في 

حامٗت ألامحر ؾلُان، ٢بل طل٪ ٖملذ ٦مدللت ؤبدار ؤولى في َُئت الؿى١ اإلاالُت، وفي و٢ذ مخ٣ضم مً مؿحرتها اإلاهىُت 

اى. ٖملذ ٦مدللت ا٢خهاصًت ؤولى في ٢ؿم ألابدار الا م٘ مغجبت الكٝغ مً حامٗت ص. هٝى جسغحذ ٢خهاصًت ببى٪ الٍغ

 مًالض٦خىعاٍ في الا٢خهاص  خهلذ ٖلىزم اإلال٪ ؾٗىص خُث خهلذ ٖلى ب٩الىعٍىؽ وصعحت اإلااحؿخحر في الا٢خهاص. 

 .حامٗت ؾاؾ٨ـ في اإلامل٨ت اإلاخدضة

 

 

 اإلاؿخ٣ل صاعةؤلا ًٖى مجلـ   -ٖضاؽؤخمض ص. ولُض 

 عثِؿا ل٣ؿم  مً ؤحل ٌٗمل ٣٦اثض للٗملُاث
ً
مل ؤًًا جُٟٗل الٗىن ؤلاهماجي لضي البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت في حضة. ٖو

 الض٦خىع/ ولُض البرامج ومغا٢بت اإلادٟٓت في البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت. ٦ما ٖمل 
ً
ت في مىخضي  مضًغا للكئىن اإلاالُت وؤلاصاٍع

اى. ًدمل ا وصعحت اإلااحؿخحر في  الُا٢ت الضولي في الٍغ صعحت الض٦خىعاٍ في ٖلم الا٢خهاص مً الجامٗت ؤلاؾالمُت في مالحًز

الا٢خهاص مً حامٗت ؤٌؿ٨ـ باإلامل٨ت اإلاخدضة وخهل ٖلى الب٩الىعٍىؽ في الا٢خهاص مً حامٗت مُضلؿ٨ـ باإلامل٨ت 

  اإلاخدضة.

 

 ًٖى مجلـ ؤلاصاعة اإلاؿخ٣ل –الىمي  نالح ولُضص. 

ى   َو
ً
صاعة الجمُٗت الؿٗىصًت ل٩لُاث اإلاجخم٘ الخابٗت بًٖى َُئت الخضَعـ بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص وعثِـ مجلـ  خالُا

ت ؤلا  /للجامٗت. زال٫ الؿىىاث اإلاايُت جىلى الض٦خىع   ولُض الٗضًض مً اإلاىانب الاصاٍع
ً
صاعة بفي مجا٫  قغاُٞت وزهىنا

٘ ج٣ىُت اإلاٗلىماث مثل  ومضًغ مكغوٕ الجامٗت الظ٦ُت  ،اإلاضاعؽ الظ٦ُت ،صاعة مغا٦ؼ البُاهاث الطخمتبوكاء و بمكاَع

غ البرمجُاث الكب٨ُت واإلادمىلت. لى ؤلا ب باإلياٞتبجامٗت اإلال٪ ؾٗىص.  ٘ جٍُى الض٦خىع/ ًدمل  قغاٝ ٖلى الٗضًض مً مكاَع

وخانل ٖلى قهاصة الب٩الىعَـ مً حامٗت  خا وصعحت الض٦خىعاٍ مً حامٗت ؤو٦الَىماولُض صعحت اإلااحؿخحر مً حامٗت ؤجاله
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اى في جسهو الحاؾب آلالي التربىي   . اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ

 

الث ألاغظاء (2  مَؤ

 ٣ًغ مضًغ الهىضو١ بإن حمُ٘ ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١:

 ٚحر زايٗحن ألي بحغاءاث بٞالؽ ؤو جهُٟت؛ و (ؤ )

 ؤٖما٫ اخخُالُت ؤو مسلت بالكٝغ ؤو جىُىي ٖلى الٛل؛ ولم ٌؿب٤ لهم اعج٩اب ؤي  (ب )

لهمًخمخٗىن باإلاهاعاث والخبراث الالػمت التي  (ج )  مجلـ بصاعة الهىضو١.في ل٩ُىهىا ؤًٖاء جَا

ً اإلاؿخ٣لحن لخٍٗغ٠  ٣غ مضًغ الهىضو١ بمُاب٣ت ٧ل مً الًٍٗى الىاعص في ٢اثمت اإلاهُلحاث  "الًٗى اإلاؿخ٣ل"ٍو

 الؿى١ اإلاالُت و٢ىاٖضَا. اإلاؿخسضمت في لىاثذ َُئت

ٍاقأث (3  ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوم  م

ً اإلاؿخ٣لحن في مجلـ بصاعة الهىضو١ الظًً ؾٝى ًخ٣اض ى ٧ل مجهما مبلٜ  ا٫ ؾٗىصي  0,111باؾخثىاء ٧ل مً الًٍٗى ٍع

  81,111 وبدض ؤ٢ص ى احخمإًٖ ٧ل 
ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ًاء اإلاؿخ٣لحن ٍع ٘ في نهاًت ٧ل ؾىت، لً ًخل٣ى باقي  لجمُ٘ ألٖا

َ
ضٞ ًُ

 . م٩اٞأثؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤي 

 احخماغاث مجلغ إداسة الصىذوم  (4

، ومً اإلاخى٢٘ ؤن ج٩ىن مغة واخضة بدض ؤصوى في ٣ًىم مجلـ بصاعة الهىضو١ ب٣ٗض احخماٖاجه بضٖىة مً عثِـ اإلاجلـ

خىحب ٖلُه الضٖىة . و٢ض ٣ٌٗض الغثِـ احخمإ ٖاحل إلاجلـ الؿىت اإلاالُت بصاعة نىضو١ ٧لما عؤي طل٪ يغوعي، ٍو

 ( مً ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو8.١لالحخمإ ٧لما َلب مىه طل٪ مً ٢بل مضًغ الهىضو١ ؤو ؤي ازىحن )

 
ً
بال بطا خًٍغ ؤٚلبُت ؤًٖاثه. وجهضع ٢غاعاث اإلاجلـ بمىا٣ٞت مً ؤٚلبُت  ال ٩ًىن احخمإ مجلـ بصاعة الهىضو١ صحُدا

ًاء ت، ٩ًألٖا  ن لغثِـ اإلاجلـ نىث جغحُخي.ى . وفي خا٫ ٧اهذ ألانىاث مدؿاٍو

ض ؤلال٨ترووي، ال٣غاعاث بك٩ل مؿخعجل مً زال٫ الًجىػ إلاجلـ بصاعة الهىضو١ اإلاىا٣ٞت ٖلى  غ ٖبر الٟا٦ـ ؤو البًر خمٍغ

 الغؾمي. و٫ احخمإ الخ٤ للخىز٤ُؤمجلـ بصاعة الهىضو١ في  ٖلىٖلى ؤن ًخم ٖغى ؤي ٢غاع مً َظا ال٣بُل 

٤ الىؾاثل الخ٨ىىلىحُا الحضًثت. ذ ٞحها ًٖ ٍَغ م٨ً ٣ٖض احخماٖاث مجلـ بصاعة الهىضو١ والخهٍى  ٍو

ذ التي  ٣ًىم مجلـ بصاعة نىضو١ بخىز٤ُ احخماٖاجه وبٖضاص مدايغ اإلاضاوالث واإلاىا٢كاث، بما في طل٪ ٖملُاث الخهٍى

جبجخم دخٟٔ به لؿ . ٍو  هىلت الغحٕى بلحها بك٩ل صحُذ.الحٟاّ ٖلى َظٍ اإلادايغ اإلاىٓمت ٍو

مباقغة ؤو ٚحر مباقغة.  ٧ان بهىعةًهىث ٖلى ؤي ٢غاع له مهلحت ُٞه، ؾىاء ؤن وال ًجىػ لًٗى مجلـ بصاعة الهىضو١ 

جب ؤلاٞهاح ًٖ مثل َظٍ اإلاهلحت بلى مجلـ بصاعة الهىضو١.  ٍو

 ولُاثؤ اإلاع (5

 ًٖ آلاحي:
ً
 ٩ًىن مجلـ بصاعة الهىضو١ مؿاوال

 مً  الخإ٦ض ( ج)
ً
٣ا ٣ت التي جد٤٣ مهلحت مال٩ي الىخضاث ٞو لكغوٍ وؤخ٩ام ٢ُام مضًغ الهىضو١ بمؿئىلُاجه بالٍُغ

 .اإلاخضاولت تالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي والخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

غ اإلاخٗل٣ت بالهىضو١ بما في طل٪، ٖلى ؾبُل  ( ح) ت وال٣غاعاث والخ٣اٍع ٍغ اإلاثا٫ ولِـ الحهغ،  اٖخماص ال٣ٗىص الجَى

غ واجٟا٢ُاث الحٟٔ واجٟ غ الخاجٟا٢ُاث الخٍُى ٤ وج٣اٍع  .ثمحنا٢ُاث الدؿٍى
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 .وألاخ٩ام وؤي حٗضًالث ٖلحها اٖخماص َظٍ الكغوٍ  ( ر)

 .ٞهاح ٖىه مً حاهب مضًغ الهىضو١ اٖخماص ؤي جًاعب في اإلاهالح ًخم ؤلا   ( ص)

 .الهىضو١ ىضو١ الظي ٌؿمُه مضًغ اٖخماص حُٗحن اإلاداؾب ال٣اهىوي لله  ( ط)

 م٘ مؿئى٫ الالتزام الخاب٘ إلاضًغ الهىضو١ ومؿئى٫ ؤلاباٙل ًٖ حغاثم م٩اٞدت حخمإ الا   ( ع)
ً
ا مغجحن ٖلى ألا٢ل ؾىٍى

اب لًمان امخثا٫ مضًغ الهىضو١   .لل٣ىاٖض واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها ٚؿل ألامىا٫/م٩اٞدت ؤلاَع

ت بلى مال  ( ػ) ٍغ م مً اإلاٗىُحن ٩ييمان بٞهاح مضًغ الهىضو١ ًٖ ٧اٞت اإلاٗلىماث الجَى حَر  .الىخضاث ٚو

 الٗمل بدؿً هُت وبالٗىاًت اإلا٣ٗىلت لخد٤ُ٣ مهالح الهىضو١ ومال٩ي الىخضاث.  ( ؽ)

 

ت اإلاخٗل٣ت بإمىع الهىضو١ بلى حمُ٘ ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١  ٣ضم مضًغ الهىضو١ ٧اٞت اإلاٗلىماث الًغوٍع ٍو

ت بهم.  إلاؿاٖضتهم ٖلى جىُٟظ الىاحباث اإلاىَى

 

 ألاخشي اإلاذاسة مً نبل ؤغظاء مجلغ إداسة الصىذوم الصىادًو  (6

 

 ؾىام الؿىام ؤظذ خان   
 هىف. د 

 الؽٍشل
 د. ولُذ الىمي د. ولُذ غذاط

ذ الحغمحن   •  •  •  •  • نىضو١ حضوي ٍع

    •    •  نىضو١ حضوي ألاعحان الؿٗىصي للخىمُت الؿ٨ني

ت لالؾدثماع ال٣ٗاعي  ٍؼ  نىضو١ حضوي الٍٗؼ
 •    •    

 نىضو١ حضوي البؿاجحن لالؾدثماع ال٣ٗاعي 
 •   •    

    •   •   نىضو١ حضوي لألؾهم الؿٗىصًت

  •    نىضو١ حضوي لألؾهم الخلُجُت
 •    

   •   نىضو١ حضوي ألؾىا١ ألاؾهم الٗغبُت
 •    

ا٫ الؿٗىصي    •   نىضو١ حضوي للمغابدت بالٍغ
 •    

  •    نىضو١ حضوي لله٩ى٥ الٗاإلاُت
 •    

 08نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 •  

   

 04نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 •  

   

 04نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 

   

 03نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 
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 02نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 

   

 81نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 

 •  

 

 :مذًش الصىذوم )ؾ( 

 اظم مذًش الصىذوم وغىىاهه (1

 حضوي لالؾدثماعقغ٦ت  الاؾم:  

 ؾ٩اي جاوع  الٗىىان: 

 الُاب٤ الغاب٘   

٤ اإلال٪   ٞهضٍَغ

  31322 :م.ب   

اى      00000 :الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت     

 www.jadwa.comاإلاى٢٘ الال٨ترووي:    

 

 ذًش الصىذوم يصخص مشخص لهم (2

 ألهٓمت اإلامل٨تمضًغ الهىضو١ َى قغ٦ت 
ً
٣ا ى مغزو مً الهُئت "٦صخو مغزو له"  ،مؿاَمت م٣ٟلت مسجلت ٞو َو

 لىٓام الؿى١ اإلاالُت وطل٪ ب٣غاع ع٢م 
ً
-24-8110بمىحب الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم الهاصعة ًٖ مجلـ الهُئت َب٣ا

ش  0 ش 13144-42م( بمىحب جغزُو ع٢م  82/3/8110)اإلاىا٤ٞ  َـ 80/0/0483بخاٍع )اإلاىا٤ٞ  َـ04/8/0482 بخاٍع

والحٟٔ في  اإلاكىعةنُل والخٗامل بهٟت و٦ُل وؤلاصاعة والترجِب وج٣ضًم ؤالخٗامل بهٟت ، إلاؼاولت ؤوكُت م (4/4/8112

 ؤٖما٫ ألاوعا١ اإلاالُت.

ت هي قغ٦ت مخسههت في مجا٫  قغ٦ت حضوي لالؾدثماع  ُت الاؾدثماٍع ا الغثِس ي في مضًىت اإلاهٞغ اىم٣َغ اإلامل٨ت ب الٍغ

ل الكغ٧اث وزضماث الحٟٔ  والىؾاَت الٗغبُت الؿٗىصًت. وج٣ضم الكغ٦ت زضماث بصاعة ألانى٫ والاؾدكاعاث وجمٍى

جىضعج الخضماث التي ج٣ضمها قغ٦ت حضوي لالؾدثماع جدذ  لألٞغاص مً طوي الثرواث ال٨بري واإلا٩اجب والكغ٧اث الٗاثلُت.

 مجالحن َما:

 ٍتخضماث الاؾدثماع ال .0

 

ا٫  84.01ما ٣ًاعب لالؾدثماع حضوي جضًغ قغ٦ت  ؤ٦خىبغ  40خؿب آزغ بخهاثُت في مً ألانى٫ جدذ ؤلاصاعة ملُاع  ٍع

 م. جخىػٕ َظٍ ألانى٫ للٟئاث الخالُت:8102

 

 

 

 

 

 

http://www.jadwa.com/
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ت الخاصت  9)الػامت الصىادًو ؤو مً خالُ  (DPMs) ًخم إداسة َزٍ ألاصُى مً خالُ اإلاحاقظ الاظدثماٍس

  .اإلاذاسة مً نبل مذًش الصىذوم صىذوم(  23)الخاصت و صىادًو( 

 

 ٍتخضماث الاؾدكاع ال .8

  

تالخذماث اإلاصشقُت الاظد (ؤ ) ت للكغ٧اث الٗامت والخانت ثماٍس ُت الاؾدكاٍع : ج٣ضم حضوي الخضماث اإلاهٞغ

 حي:وحكمل آلا

o ٍت(ى ولألا خ٣ى١ و  ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ )الا٦خخاباث الٗامت ألاولُت 

o ن٣ٟاث الاهضماج والاؾخدىاط 

o ٖملُاث البُ٘، الخهُٟت، ه٣ل اإلال٨ُاث والخساعج 

 

ت:خذماث  (ب ) ً اإلادلُحن  الاظدؽاساث الاظدثماٍس ت للمؿدثمٍغ ج٣ضم حضوي زضماث الاؾدكاعاث الاؾدثماٍع

غ اإلاماعؾاث لضي َظٍ وؤلا ت لترقى للمؿخىي اإلااؾؿاحي وحؿاَم في جٍُى غ الٗملُت الاؾدثماٍع ٢لُمُحن بهضٝ جٍُى

ت وجد٤ُ٣ الىجاح بك٩ل مؿخضامبالجهاث لخم٨ُجها مً الىنى٫   .لى ؤَضاٞها الاؾدثماٍع

 

 الهٍُل الخىظُمي إلاذًش الصىذوم:

 

 
 

:  الهٍُل الخىظُمي لهعم إداسة ألاصُى
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 مذًش الصىذوم خذماث  .4

ت مسجل لضي َُئت الؿى١ اإلاالُت  لالثدت ألاشخام اإلاغزو لهم  ،ٌّٗحن مضًغ الهىضو١ مضًغ مدٟٓت اؾدثماٍع
ً
٣ا ٞو

 لإلقغاٝ ٖلى بصاعة ؤنى٫ الهىضو١. والهاصعة مً َُئت الؿى١ اإلاالُت وطل٪

ت الخالُت ٣ضم مضًغ الهىضو١ الخضماث ؤلاصاٍع ًُ  وزضماث ؤزغي للهىضو١ بما ٌكمل، صون خهغ، ما ًلي: ،ؾٝى 

ت ؤلا ٟغم الجدضًض  (ؤ )  .وجىُٟظ ٖملُاث بُ٘ وقغاء ؤنى٫ الهىضو١ ؾدثماٍع

ما٫ جساط بوي٘ بحغاءاث  (ب ) ت أٖل ٘ ال٣غاعاث التي ًيبغي بجباٖها ٖىض جىُٟظ ال٣ًاًا الٟىُت وؤلاصاٍع   .الهىضو١ ومكاَع

ت ؤو جُىعاث ٢ض جازغ ٖلى ؤٖما٫ الهىضو١  بَإل َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت خى٫ ؤي (ج ) ٍغ  .و٢اج٘ حَى

ت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت اإلاخٗل٣ت بٗمل الهىضو١ لتزام ؤلا (ص )   .بجمُ٘ ألاهٓمت واللىاثذ الؿاٍع

 للكغوٍ وألاخ٩ام (ٌ )
ً
٣ا ً ٞو  .بصاعة ؤنى٫ الهىضو١ بك٩ل ًد٤٣ مهلحت اإلاؿدثمٍغ

ان حمُ٘ ال٣ٗىص اإلابرمت  (و )  .لهالح الهىضو١ يمان ٢اهىهُت وؾٍغ

 .الهىضو١ اإلاىضحت في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام اؾتراجُجُاثجىُٟظ  (ػ )

لالترجِب والخٟاوى وجىُٟظ وزاث٤ حؿهُالث ال (ح ) ٗت ؤلاؾالمُت هُابت ًٖ الهىضو١  خمٍى  .اإلاخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ

ُت للهىضو١ والحهى٫ ٖلى مىا٣ٞتهم  (ٍ ) ٗت َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام مخىا٣ٞت  بإنحُٗحن الهُئت الكٖغ م٘ يىابِ الكَغ

 .ؤلاؾالمُت

غاٝ  (ي )  .التي ًخٗا٢ض مٗها الهىضو١ مً الٛحرؤلاقغاٝ ٖلى ؤصاء ألَا

 .جغجِب جهُٟت الهىضو١ ٖىض اهتهاثه  (٥ )

ؤصاء مً جؼوٍض مجلـ بصاعة الهىضو١ بجمُ٘ اإلاٗلىماث الالػمت اإلاخٗل٣ت بالهىضو١ لخم٨حن ؤًٖاء اإلاجلـ  (٫ )

 .مؿاولُاتهم بك٩ل ٧امل

ظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.الدكاوع م٘ مجلـ ب (م )  صاعة الهىضو١ لًمان الامخثا٫ للىاثذ َُئت الؿى١ اإلاالُت َو

 

ت في اإلاصالح  (3 ٍش  الخظاسباث الجَى

ش بٖضاص َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام غي بحن مهالح  جىُىي ٞةهه ال ًىحض مٗامالث  ،ختى جاٍع ٖلى جًاعب مهالح حَى

خدضًض خاالث الخًاعب . ٢ام مضًغ الهىضو١ بي ؤَغاٝ ؤزغ  ؤيالهىضو١ ومهالح ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤو 

ٞةن  وبٛغى الخىيُذ، مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. (١) ٣ٟغةاإلادخملت في اإلاهالح بحن مضًغ الهىضو١ والهىضو١ في ال
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. وؤن ؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعة مضًغ بى٪ البالصبال٩امل مً ٢بل  ( مملى٥ قغ٦ت البالص اإلاالُتن )ؤمحن الحٟٔ اإلاٗحّ 

ؼ مدمض الؿبُعي( َى الهىضو١  )بيؿبت ال جمثل  اإلااؾؿت لبى٪ البالصمؿاَم في ؤخض الكغ٧اث ) ألاؾخاط ٖبضالٍٗؼ

 ٞةن ؤمحن الحٟٔ اإلاٗحّ  الؿُُغة(.
ً
 ن َى ؤخض مؿاَمي مضًغ الهىضو١ ول٨ً بيؿبت ال جمثل الؿُُغة.وللخىيُذ ؤًًا

، بال للحض الظي ًمل٪ ُٞه وخضاث ؤو مُالباث يضَا ؤنى٫ الهىضو١ في لً ٩ًىن إلاضًغ الهىضو١ ؤي مهلحت 

 لهىضو١.بابالهىضو١. وال ٩ًىن لضاثني مضًغ الهىضو١ ؤي مهلحت في ؤي ؤنى٫ 

ع للؿير (4  الخكٍى

٩ىن   ًٖ بصاعة الهىضو١، ٍو
ً
 ا مؿ٩ًىن مضًغ الهىضو١ مؿئىال

ً
في طل٪ جابُٗه( لل٣ُام بإي مً ًٖ حُٗحن ؤي َٝغ )بما  وال

ؼ ؤصاء الهىضو١. حر الخضماث مً ؤحل حٍٗؼ جىػ إلاضًغ الهىضو١ حُٗحن الٛحر لخٞى كاع بلى ؤن مؿاولُاجه اإلاظ٧ىعة. ٍو  َو

ت بلى  الهىضو١  ٌ بٌٗ الخضماث ؤلاصاٍع  .ٞحٌزـاًب٨ـ ٞىض ؾحر قغ٦ت ٌٗتزم جٍٟى

 الاظدثماس في الصىذوم  (5

ا٫ ؾٗىصي في الهىضو١  21,442,111اؾدثماع مبلٜ ًهل بلى بمضًغ الهىضو١  ؾ٣ُىم   .ٍع

ُت ؤنبضًغ الهىضو١ إلا٦ما ًد٤  ٣ًىم مضًغ الهىضو١ باإلٞهاح ًٖ ؤي  الحهى٫ ٖلى وخضاث مً و٢ذ آلزغ، قٍغ

  اؾدثماع له في الهىضو١ في نهاًت ٧ل ؾىت مالُت في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي.

 :ؤمين الحكظ( )ع 

 لالؾدثماعقغ٦ت البالص  الاؾم:

 الُاب٤ ألاو٫  –ؾماعث جاوع   الٗىىان:

٤ اإلال٪ ٞهض      ج٣اَ٘ قإع الخدلُت م٘ ٍَغ

 041م.ب.  

     اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  

 capital.com-www.albilad ى٢٘ ؤلال٨ترووي:اإلا     

 

ى ؤمحن الحٟٔ ٢ام الهىضو١ بخُٗحن  مغزو مً َُئت الؿى١ اإلاالُت ٦ـ "شخو مغزو له" بمىحب الترزُو ع٢م َو

وؾ٣ُىم ؤمحن خخٟاّ بمل٨ُت ؤنى٫ الهىضو١. باال . وؾ٣ُىم ؤمحن الحٟٔ إلاؼاولت ؤٖما٫ الحٟٔ في ألاوعا١ اإلاالُت 2011-42

ً ت ألانى٫ باؾم ؾِخم حسجُل مل٨ُخُث  ،الحٟٔ بٟهل ؤنى٫ الهىضو١ ًٖ ؤنىله الخانت وؤنى٫ ٖمالثه آلازٍغ

٤ بحن مل٨ُت ألانى٫ اإلاملى٦ت مً ٢بل  ؤو ؤ٦ثر  قغ٦ت طاث ٚغى زام ًخم جإؾِؿها مً ٢بل ؤمحن الحٟٔ ألحل الخٍٟغ

بُت  الهىضو١ وجل٪ اإلاملى٦ت مً ٢بل ؤمحن الحٟٔ.  ،الىٓاميمخثا٫ وؤلا وؾٝى جداٞٔ مثل َظٍ اله٩ُلت ٖلى ال٨ٟاءة الًٍغ

ً. ولً ٩ًىن ألمحن الحٟٔ ؤي خ٤ ؤو مُالبت في ؤنى٫ الهىضو١،  غ ؤ٢ص ى ٢ضع مً الحماًت ال٣اهىهُت للمؿدثمٍغ ٦ما ؾخٞى

 بال بهٟخه ٦مال٪ مدخمل للىخضاث. ولً ٩ًىن لضاثني ؤمحن الحٟٔ ؤي خ٤ في ؤي مً ؤنى٫ الهىضو١.

 ؾدثماعاث الهىضو١ الخاعحُت ٖلى ؤن ٩ًىن ج٩ل٠ُ ؤمحن خٟٔ مً الباًَ زاعج اإلامل٨ت لحٟٔ ا ألمحن الحٟٔ ٍجىػ و 

 إلقغاٝ حهت ع٢ابُت جُب٤ مٗاًحر ع٢ابُت ممازلت
ً
 . ٖلى ألا٢ل لخل٪ التي جُب٣ها الهُئت زايٗا

ً ؤنى٫ الهىضو١ لهالح الجهت و  ل مً ماؾؿت مالُت ؤو ؤ٦ثر. وفي َظٍ الحا٫، ًم٨ً َع ٢ض ًدهل الهىضو١ ٖلى جمٍى

ل. اإلامىلت بمىحب قغوٍ وؤخ٩ام وزاث٤  الخمٍى

 وجخمثل مهام ؤمحن الحٟٔ في آلاحي:

http://www.albilad-capital.com/
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ا مً اإلاؿدىضاث الثبىجُت.  حَر  )ؤ( ؤلاخخٟاّ بمؿدىضاث  ووزاث٤ الهىضو١ ٚو

  .ألانى٫  هىم ما ًُغؤ مً حُٛحر ٖلى مل٨ُت)ب( ؤلاخخٟاّ بسجالث جٟهُلُت وص٣ُ٢ت بس

)ث( الخٗهض بٟهل ؤنى٫ الهىضو١ ًٖ ؤي ؤنى٫ ؤزغي ٖاثضة ؤو جسو ؤمحن الحٟٔ بمىحب مخُلباث الباب الؿاب٘ 

 مً الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم واجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لخد٤ُ٣ َظا الٛغى. 

   و حؿلُم مضًغ الهىضو١ ؤ -0)ر( 
ً
 ٖمل: يمما ًإحي ٞىع َلبه وزال٫ ًىم ؤي شخو ٌُٗىه مضًغ الهىضو١ ؤًا

 -4 .نىع مً ٣ٖض جإؾِـ الكغ٦ت طاث الٛغى الخام وسجلها الخجاعي   -8  .نىع مً مؿدىض مل٨ُت ألانى٫  

 -4م الكغ٦ت طاث الٛغى الخام.  ؾحٟٔ بمىحب حسجُل مل٨ُت ألانى٫ بانىع مً ؤي وزاث٤ حؿلمها ؤمحن ال

ُت اإلا٣ُضة ٖلى  .ماخؿاباث الكغ٦ت طاث الٛغى الخ ٦ك٠ خؿاب لألٖما٫ اإلاهٞغ

 الٛحر.  )ج(  مىاٞاة مضًغ الهىضو١ بيسخت مً ؤي مؿدىض مخٗل٤ باألنى٫ ٞىع حؿلمه مً

م مً  مؿدكاعي الهىضو١ ومضًغ )ح(  الخٗاون ال٨لي م٘ َلباث مغاحعي الحؿاباث حَر   .الهىضو١  ٚو

 اإلاالُت.  )ر( الخإ٦ض مً  جىُٟظ ٖملُاث الكغاء والبُ٘ في الؿى١ 

غ باألعباح   اإلاؿخد٣ت.  وجدهُل ألاعباح)ص(  بعؾا٫ ج٣ٍغ

غ لٗملُاث البُ٘ والكغاء و٦ك٠ للمدٟٓت والحؿاب الاؾدثماعي والٗملُاث اإلاىٟظة بك٩ل  ًىمي.  )ط(  بعؾا٫ ج٣اٍع

غ ٖملُاث البُ٘  والكغاء.  )ع(  اإلاخابٗت م٘ جضاو٫ للخد٤٣ مً جمٍغ

غ ؤو ٖملُاث حر زضماث و٢ذ الؿى١ وزال٫ ؾاٖاث الٗمل لُلب ج٣اٍع   .ٖلى اإلادٟٓت والحؿاب الاؾدثماعي  )ػ(  جٞى

ل ألامىا٫ ؤو ن٩ى٥ ال٣ٗاع خؿب َلب مضًغ الهىضو١    )ؽ( جدٍى
ً
 ٣ِٞ،  ؤو ؤي شخو آزغ ٌُٗىه مضًغ الهىضو١ َب٣ا

  .الخُُت التي ًخل٣اَا ؤمحن الحٟٔ مً مضًغ  الهىضو١ للخٗلُماث 

 ( مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي 00)ة جمُ٘ اإلاؿدىضاث الىاعصة في اإلااصبخخٟاّ ؤلا )ف( 

 بى٪ مدلي.)م(  ٞخذ خؿاب بى٩ي لهالح مضًغ الهىضو١ لضي 

 :اإلاؼىس )ؽ( 

ت اإلابضثُت ال جخ٩ىن  . لظاللهىضو١ ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
 بوكاثُا

ً
غا ا جٍُى َغ غ ٣ٖاعي ؤو ؤي ٣ٖاعاث ًخم جٍُى في  ٖلى ؤي ؤوكُت جٍُى

غ ال٣ٗاعي  ٢ُام الهىضو١ خا٫   .ججاعي بدذ ومؿخ٣لمُىع ٖلى ؤؾاؽ  ٞةهه ٌٗتزم الهىضو١ حُٗحن، بإوكُت الخٍُى

 :الهاهىوي اإلاحاظب)ف( 

   مداؾبىن ٢اهىهُىن والُديى اللحُض الاؾم: 

٤ ؤبى ب٨غ الهض٤ً  022 الٗىىان:  حي اإلاغؾالث –ٍَغ

اى  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت -الٍغ

 2048-4414م.ب. 
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الهىضو١ ؤن ٣ًىم بخُٛحر مض٤٢ الحؿاباث الخام بالهىضو١ مً و٢ذ آلزغ بىاًء ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة ًجىػ إلاضًغ 

ُئت الؿى١ اإلاالُت ٖىض الخُٛحر. خم بقٗاع مال٩ي الىخضاث َو  الهىضو١. ٍو

 :تالهىائم اإلاالُ( )ص

باؾخثىاء الؿىت ألاولى لخإؾِـ الهىضو١ والتي صٌؿمبر مً ٧ل ٖام،  40ًىاًغ وجيخهي في  0جبضؤ الؿىت اإلاالُت للهىضو١ مً 

ش جبضؤ ال ش وجيخهي ؤلاصعاج ؿىت اإلاالُت لها مً جاٍع  .م8102صٌؿمبر 40بخاٍع

اإلاالُت للهىضو١ بىاؾُت مضًغ الهىضو١ وطل٪ بك٩ل هه٠ ؾىىي )بُاهاث ٚحر مض٣٢ت( وبك٩ل ؾىىي  ٣ىاثمًخم بٖضاص ال

 إلاٗاًحر الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن
ً
٣ا خم جض٤ُ٢ ال٦ما ًخم حٗضًلها مً و٢ذ آلزغ .)بُاهاث مض٣٢ت( ٞو  ٣ىاثم. ٍو

ت مً ٢بل  اإلاالُت الخانت بالهىضو١ مً ٢بل مجلـ بصاعة  ٣ىاثممغاحٗت اللهىضو١. وجخم ل اإلاداؾب ال٣اهىوياإلاالُت الؿىٍى

ا إلاال٩ي الىخضاث زال٫  ،الهىضو١  حَر خم جٞى ا لهُئت الؿى١ اإلاالُت بمجغص اٖخماصَا ٍو حَر خم جٞى  ٖلى ألا٦ثر مً نهاًت  80ٍو
ً
ًىما

 مً نهاًت الٟترة التي حٛ 41اإلاالُت ٚحر اإلاض٣٢ت و ٣ىاثمالٟترة التي حُٛحها ال
ً
٤  ٣ىاثمُحها الًىما اإلاالُت اإلاض٣٢ت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ا ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ ومى٢٘ الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫".   وكَغ

 :جظاسب اإلاصالح)م( 

ش بٖضاص َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ختى ٍغ جىُىي ٞةهه ال ًىحض مٗامالث  ،جاٍع بحن الهىضو١ وؤًٖاء  تٖلى جًاعب مهالح حَى

بال٩امل  ن )قغ٦ت البالص اإلاالُت( مملى٥ ٞةن ؤمحن الحٟٔ اإلاٗحّ  وبٛغى الخىيُذ ، .ي ؤَغاٝ ؤزغ  ؤيمجلـ بصاعة الهىضو١ ؤو 

ؼ مدمض الؿبُعي( َى  مً ٢بل بى٪ البالص. وؤن ؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعة مضًغ الهىضو١  مؿاَم في ؤخض  )ألاؾخاط ٖبضالٍٗؼ

  بى٪ البالص )بيؿبت ال جمثل الؿُُغة(.الكغ٧اث اإلااؾؿت ل
ً
ن َى ؤخض مؿاَمي مضًغ ٞةن ؤمحن الحٟٔ اإلاٗحّ  ،وللخىيُذ ؤًًا

 الهىضو١ ول٨ً بيؿبت ال جمثل الؿُُغة.

ه ٢ض و   في اإلاهالح مً و٢ذ آلزغ بحن الهىضو١ مً حهت ومضًغ الهىضو١ ؤو الكغ٧اث الخابٗت له ومضًٍغ
ً
ًيكإ ؤو ٣ً٘ جًاعبا

ُٟه وو٦الثه ولُه ا ومؿ حَروؤي ؤَغاٝ طاث ٖال٢ت ومْى اًتها ؤو بصاعتها.  امً حهت ؤزغي، ٚو في مً الهىاص٤ً التي ٣ًىمىن بٖغ

غي م٘ مهالح الهىضو١،  ٞٗلُه ؤن ًٟصح ًٖ طل٪ بك٩ل ٧امل إلاجلـ بصاعة خا٫ جًاعبذ مهالح مضًغ الهىضو١ بك٩ل حَى

 ٤ الهىضو١ في ؤ٢غب و٢ذ مم٨ً. وؾٝى ًداو٫ مضًغ الهىضو١ ومجلـ بصاعة الهىضو١ خل ؤي جًاعب في اإلاهالح ًٖ ٍَغ

ً وجىدي الح٨مت وخؿً الىُت وؤزظ مهالح  غاٝ اإلاؿدثمٍغ خباع. طاث الٗال٢تألَا  ٩٦ل بٗحن الٖا

، ٣ٞض خضص مضًغ الهىض
ً
 و١ ه٣اٍ جًاعب اإلاهالح اإلادخملت الخالُت:وبضاًت

 ُمذاسة بىاظؼت ؼشيت حذوي  لالظدثماساظدثماساث مؽابهت  (1

اؾدثماعاث طاث ؤَضاٝ ٦ظل٪ جضًغ ، و خؿابها الخام ومً اإلاخى٢٘ ؤن حؿخمغ في بصاعجه حضوي لالؾدثماعجضًغ قغ٦ت 

اَا قغ٦ت  ا ؤو جٖغ ت ؤزغي التي ًم٨ً ؤن جضًَغ ممازلت بك٩ل ؤو بأزغ ألَضاٝ الهىضو١، ومً بُجها نىاص٤ً اؾدثماٍع

 ؤو بخضي قغ٧اتها الخابٗت ٞحها خهت مً عؤؽ اإلاا٫.قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ، ؤو التي ٢ض جمخل٪ حضوي لالؾدثماع

 بال٣
ً
ىا  حضوي لالؾدثماع ُىص اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ٞةهه ًجىػ لكغ٦ت باإلياٞت بلى طل٪، ٞةهه َع

اًت  ؤو ال٣ُام بضوع مضًغ الهىضو١ ؤو مضًغ نىاص٤ً ؤو اؾدثماعاث ؤزغي والكغ٧اث الخابٗت لها في اإلاؿخ٣بل ال٣ُام بٖغ

ت زانت ؤو اؾدثماعاث حماُٖت ؤزغي  جىػ ؤن ٌؿدثمغ واخض مجها الاؾدثماع ؤو الكٍغ٪ الٗام في نىاص٤ً اؾدثماٍع ، ٍو

٘ مكابهت لخل٪ اإلاىحىصة في  ُت ؤال ًًغ َظا اليكاٍ آلازغ بىجاح  اؾدثماعاثؤو ؤ٦ثر في مكاَع الهىضو١، قٍغ

 الهىضو١.

ًاث الخابػت له (2  جظاسب اإلاصالح قُما ًخػلو باإلاػامالث مؼ مذًش الصىذوم والؽش
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ا مً ال٨ُاهاث ألازغي التي ٢ض ًضزل الهىضو١ في مٗامالث م٘ مضًغ الهىضو١ ؤو الك غ٧اث الخابٗت له ؤو م٘ ٚحَر

م بٌٗ الكغ٧اث حضوي لالؾدثماع  جمخل٪ ٞحها قغ٦ت ّضِ
َ
٣

ُ
 مباقغة ؤو ٚحر مباقغة. ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ٢ض ج

ً
خ٣ى٢ا

تزضماث مُٗىت للهىضو١ مثل حضوي لالؾدثماع الخابٗت لكغ٦ت  اإلٞهاح ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ ب. و الخضماث ؤلاصاٍع

إلاجلـ بصاعة الهىضو١ ًٖ حمُ٘ اإلاٗامالث التي جخم ما بحن الهىضو١ ومضًغ الهىضو١ والكغ٧اث الخابٗت له 

 مباقغة ؤو ٚحر مباقغة.حضوي لالؾدثماع وال٨ُاهاث التي جمخل٪ ٞحها قغ٦ت 
ً
 خ٣ى٢ا

هُت لُخم بٖضاص قغوٍ وم٘ طل٪ ٞةن مضًغ الهىضو١ ومجلـ بصاعة الهىضو١ ؾٝى ًبظالن الجهىص اإلا٣ٗىلت بدؿً 

الاجٟا٢ُاث بحن مضًغ الهىضو١ والكغ٧اث الخابٗت له مً حهت والهىضو١ مً حهت ؤزغي ٖلى ؤؾاؽ ججاعي مؿخ٣ل 

 وؤن جخماش ى م٘ الكغوٍ ال٣ُاؾُت للؿى١.

 مجلغ ؤلاداسة  (3

ش الكغوٍ وألاخ  مً جاٍع
ً
خه. واٖخباعا ٩ام َظٍ، ٩ًىن ٣ًىم مجلـ ؤلاصاعة باإلقغاٝ ٖلى ؤي جًاعب للمهالح وحؿٍى

٩ىن ٖلى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة واحب بظ٫ مجلـ ؤلاصاعة م٩ىّ  ن مً ؤًٖاء مُٗىحن مً ٢بل مضًغ الهىضو١. ٍو

ً في الهىضو١، وطل٪ بمىحب الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي، باإلياٞت بلى بظ٫ ؤ٢ص ى  الٗىاًت ججاٍ اإلاؿدثمٍغ

.حهض مم٨ً لحل جًاعب اإلاهالح بدؿً الىُت، ٦ما ًغوه
ً
 ه مىاؾبا

 اإلاػامالث الخاصت باألػشاف روي الػالنت (4

غاٝ طوي الٗال٢ت حر  ًم٨ً ؤن ٣ًىم الهىضو١، مً و٢ذ آلزغ، بالضزى٫ في حٗامالث م٘ ألَا والكغ٧اث الخابٗت لخٞى

خٗحن  .زضماث للهىضو١  ؤن ًخم ؤلاٞهاح ًٖ جل٪ الخٗامالث بلى مجلـ بصاعة الهىضو١ وؤن جخم بىاًء ٖلى قغوٍ ٍو

غاٝ طوي الٗال٢تؿاثضةالالؿى١  ب ؤخض ألَا ، بما في طل٪ ؤي نىضو١ آزغ ؤو بخضي الكغ٧اث الخابٗت . وفي خالت ٚع

جم جإؾِؿه مً ٢بل مضًغ الهىضو١ في الضزى٫ في ن٣ٟت م٘ الهىضو١ ؤو مضًغ الهىضو١ ٞةهه ًلؼم ٖلُه الحهى٫ 

ما مً الُٝغ طي الٗال٢ت ؤو بخضي في خا٫ اقتري الهىضو١ ٣ٖاع و .ٖلى مىا٣ٞت ٧ل مً مجلـ بصاعة الهىضو١ 

 م٘ الكغ٧اث الخابٗت ؤو باٖه بلُه، 
ً
ًجب ؤن ٩ًىن ؾٗغ الكغاء اإلاضٕٞى ؤو اإلاخدهل ٖلُه مً ٢بل الهىضو١ مخىا٣ٞا

 مؿخ٣لت. ثمُىاثج

 هاؤن خُث ٖال٢ت طو  َٝغ وهي ع اإلاهُضب وؤوالص٦ٍت ٖبض ال٣اصغ ق  م٘ بصاعة ٣ٖىص ببغام جم هؤه بلى ؤلاقاعة وججضع 

ت ٧لُت قغ٦ت م٘ بًجاع  ٣ٖض ببغام جم ٦ما الهىضو١. وخضاث مً %0 مً ؤ٦ثر  ؾخمخل٪  ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

ت ٧لُت قغ٦ت ؤن خُث ٖال٢ت طو  َٝغ وهي  وخضاث مً %0 مً ؤ٦ثر  ؾخمخل٪ ألاَلُت والخ٣ىُت للٗلىم اإلاٗٞغ

ض بً مدمض الؼامل جىاػ٫  بٗض الهىضو١  ت ٧لُت قغ٦ت لهالح الهىضو١  في هاؾهم حمُ٘ ًٖ الض٦خىع/ ٍػ  للٗلىم اإلاٗٞغ

 .ألاَلُت والخ٣ىُت

ش)س(  ٍي الىحذاث سقؼ الخهاٍس  :إلاال

غ بلى َُئت الؿى١ اإلاالُت و ٘ مضًغ الهىضو١ ج٣اٍع ٤ ال٩ي الىخضاث ؤلاٞهاح إلاًٞغ ًٖ إلاضًغ الهىضو١ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ًٖ ٍَغ

 اإلاٗلىماث الخالُت ٖلى الٟىع وصون ؤي جإزحر:

ٍغ اثجُىع ؤي  (0 تها مخاخت لٗامت الىاؽ،وكاَه، و جىضعج في بَاع  تحَى الهىضو١  ازغ ٖلى ؤنى٫ ج٢ض و  ال ج٩ىن مٗٞغ

وسحاب ال ًاصي ٩ًىن له جإزحر في وي٘ الهىضو١ ؤو ؤو ؤي حُٛحر  ٖمالهاإلاؿاع الٗام أل  في ؤو وزهىمه ؤو في ويٗه اإلاالي 

م٨ً بضعحت هىضو١ المضًغ  إلاضًغ الهىضو١ مً مىهب َىعي ؤن ًاصي بلى حٛحر في ؾٗغ الىخضة اإلاضعحت ؤو ؤن ت م٣ٗىل، ٍو

اء بال  في ٢ضعة الهىضو١ ٖلى الٞى
ً
ا  ملحْى

ً
 بإصواث الضًً؛  اإلاخٗل٣تتزاماجه ًازغ جإزحرا
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ىه بؿٗغ  ن٣ٟتؤي  (8 ض ٖلى  ٌؿاوي لكغاء ؤخض ؤنى٫ الهىضو١ ؤو بُٗه ؤو جإححٍر ؤو َع مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫  ٪01ؤو ًٍؼ

 
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢تمالُت  ٢ىاثم آلزغالهىضو١ ٞو ت  ٢ىاثم مالُتؤو  هه٠ ؾىٍى  ؤيهما ؤخضر؛  مض٣٢تؾىٍى

ضؤو  حؿاوي ؤي زؿاثغ  (4   ٪01 ٖلى جٍؼ
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢ت مالُت  ٢ىاثممً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٞو ٢ىاثم ؤو هه٠ ؾىٍى

ت  مالُت  ؤيهما ؤخضر؛ و مض٣٢تؾىٍى

 ؛ )بن وحضث( ؤو لجاهه مجلـ بصاعة الهىضو١  ؤًٖاءاث في حك٨ُل ؤي حُٛحر  (4

ض ٖلى ؤبطا ٧ان مبلٜ الجزإ ؤو اإلاُالبت ٌؿاوي ؤي هؼإ بما في طل٪ ؤي صٖاوي ٢ًاثُت ؤو صٖاوي جد٨ُم ؤو وؾاَت  (0  ٪0و ًٍؼ

 
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢ت مالُت  ٢ىاثمآلزغ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٞو ت  ٢ىاثم مالُتؤو هه٠ ؾىٍى ؤيهما  مض٣٢تؾىٍى

  ؛ؤخضر

اصة (3 ض ٖلى  ؤو ه٣هان ؤي ٍػ   ٪01في نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ حٗاص٫ ؤو جٍؼ
ً
٣ا ت ٚحر مالُت  ٢ىاثمآلزغ  ٞو هه٠ ؾىٍى

ت  ٢ىاثم مالُتؤو مض٣٢ت   ؛ ، ؤيهما ؤخضرمض٣٢تؾىٍى

اصة ؤو  (2 ض ؤبما ٌؿاوي الهىضو١  ؤعباحفي بحمالي  ه٣هانؤي ٍػ   ٪01ٖلى و ًٍؼ
ً
٣ا  ؛ ٢ىاثم مالُت مغاحٗتآلزغ ٞو

ٝغ طي بمىحبت ٧ل مً ؤو ؤي جغجِب ٌؿدثمغ  ٖال٢تبحن الهىضو١ وبحن َٝغ طي  ن٣ٟتؤي  (2 ؤي في  الٗال٢تالهىضو١ َو

ال له بطا ٧اهذ َظٍ اله٣ٟت ؤمكغوٕ ؤو ؤنل  تؤو ٣ًضم جمٍى ض ٖلى جؤو  و الترجِب مؿاٍو مً بحمالي بًغاص الهىضو١  ٪0ٍؼ

 
ً
٣ا  ؛ مض٣٢تت آلزغ ٢ىاثم مالُت ؾىٍىٞو

ض في  اه٣ُإؤي  (1   اثمً بحمالي بًغاص ٪0ٖلى ؤي مً اليكاَاث الغثِؿت للهىضو١ ٌؿاوي ؤو ًٍؼ
ً
٣ا آلزغ ٢ىاثم الهىضو١ ٞو

ت م  ؛ ض٣٢تمالُت ؾىٍى

 ؛ للمداؾب ال٣اهىوي للهىضو١ ؤي حُٛحر  (01

 ؤي حُٗحن ألمحن خٟٔ بضًل للهىضو١؛  (00

، ُتالاؾخئىاٞ م ؤ اإلاغخلت الابخضاثُت، ؾىاء في حهت ٢ًاثُت خ٨م ؤو ٢غاع ؤو ؤمغ ؤو بٖالن مً حاهب ؤي مد٨مت ؤو  نضوع  (08

 ٖلى اؾخٛال٫ الهىضو١ ألي حؼء مً ؤنىله 
ً
ض والظي ٢ض ًازغ ؾلبا مً نافي ٢ُمت ألانى٫  ٪0 ٖلىحمالُت ؤلا ٢ُمت جٍؼ

 
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢ت مالُت  ٢ىاثمآلزغ ٞو ت  ٢ىاثم مالُتؤو هه٠ ؾىٍى  ؤيهما ؤخضر؛  ، مض٣٢تؾىٍى

 ؤي حُٛحر م٣ترح لغؤؽ ما٫ الهىضو١. (04

ش  ال ت شبؼالخهاٍس  ظىٍى

بيكغ بُان عب٘ ؾىىي في مى٢ٗه ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ ًخًمً ٣ًىم مضًغ الهىضو١  بياٞت بلى ما وعص ؤٖالٍ،

 :٦دض ؤصوى آلاحي

 ؾٗغ الىخضة بجهاًت الغب٘. -

 الخإححري ٖلى ؾٗغ الىخضة.الضزل  -

 وؿبت اإلاهغوٞاث وألاحٗاب ؤلاحمالُت. -

 ؤصاء ؾٗغ الىخضة. -

 ٢اثمت ألؾماء ووؿب ال٣ٗاعاث في مدٟٓت الهىضو١. -

 وؿبت الا٢تراى مً ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ الهىضو١. -

 وؿبت ج٩ال٠ُ الهىضو١ بلى ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ الهىضو١. -

مً اإلااصة الثالثت والٗكغون مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي؛ نافي ٢ُمت ؤنى٫ اؾخثىاء مً اخ٩ام ال٣ٟغة )ب(  -

غ جم ؤلاٞهاح ٖىه.  وخضاث الهىضو١, ؤي عبذ مضٕٞى الخ٤ آلزغ ج٣ٍغ

ت ؤو مهمت جازغ في ٖمل الهىضو١. - ٍغ  ؤي حٛحراث ؤؾاؾُت ؤو حَى

 بُان باألعباح اإلاىػٖت ٖلى مال٩ي الىخضاث.   -
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تا ش العىٍى  لخهاٍس

خ ت ٍو غ ؾىٍى  جخًمً اإلاٗلىماث آلاجُت: وعٞٗها في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ ىلى مضًغ الهىضو١ بٖضاص ج٣اٍع

 ألانى٫ التي ٌؿدثمغ ٞحها الهىضو١؛  (ؤ )

 ألانى٫ التي ٌؿتهضٝ الهىضو١ الاؾدثماع ٞحها؛  (ب )

 التي ًمخل٨ها الهىضو١؛  ال٣ٗاعاثبحمالي حغة بلى ا اإلاٚحر وؿبت ال٣ٗاعاث  و  اإلااحغةل٣ٗاعاث وؿبت اجىيُذ  (ج )

 :ًىضح الهىضو١( جإؾِـ)ؤو مىظ  زحرةألا الؿىىاث اإلاالُت الثالر  زال٫ٌُٛي ؤصاء الهىضو١  تم٣اعهحضو٫  (ص )

 نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ في نهاًت ٧ل ؾىت مالُت؛  -

 نافي ٢ُمت ألانى٫ ل٩ل وخضة في نهاًت ٧ل ؾىت مالُت؛  -

 ؾىت مالُت؛ ٧ل  ًٖنافي ٢ُمت ؤنى٫ ل٩ل وخضة ؤ٢ل ؤٖلى و  -

هضعة في نهاًت ٧ل ؾىت مالُت؛  -
ُ
 ٖضص الىخضاث اإلا

 جىػَ٘ الضزل ل٩ل وخضة؛  -

 الهىضو١.وؿبت اإلاهغوٞاث التي جدملها   -

 ِسجل ؤصاء ًبحن ما ًلي: (ٌ )

 (؛ الخإؾِـ وزالر ؾىىاث وزمـ ؾىىاث )ؤو مىظ واخضة بحمالي الٗاثض إلاضة ؾىت  -

 ؛ مىظ الخإؾِـ(الٗكغ اإلاايُت )ؤو  اإلاالُتالؿىىاث مً  ؾىتبحمالي الٗاثض الؿىىي ل٩ل  -

غاٝ  لهاجدّم التي  وألاحٗاب والٗمىالث ًىضح م٣ابل الخضماثحضو٫  - . ٖلى مضاع الٗام زاعحُتالهىضو١ أَل

جب ؤلاٞهاح ًٖ  جب ؤًًا ؤلاٞهاح بك٩ل واضح ًٖ بحمالي وؿبت اإلاهغوٞاث، ٍو بطا ٧اهذ َىا٥ ما ٍو

 .ؤي عؾىم ؤو جسًُٟها ٖٟاء مًؤلا مضًغ الهىضو١  ي ْغوٝ ٣ًغع ٞحهاؤ

تفي خا٫ خضور حُٛحراث  (و ) ٍغ   زال٫ الٟترة  حَى
ّ
 ؤصاء الهىضو١؛  غث فيوؤز

غ  (ػ ) اث التي ٖلى الحهغ،  ال ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٖلى ؤن ًدخىي  الؿىىي  بصاعة الهىضو١  مجلـج٣ٍغ جمذ اإلاىيٖى

 ؤصاء الهىضو١ وجد٣ُ٣ه ألَضاٞه؛  ، بما في طل٪وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ طل٪ها تىا٢كم

بُان بالٗمىالث الخانت التي خهل ٖلحها مضًغ الهىضو١ زال٫ الٟترة طاث الهلت ًظ٦غ بىيىح ٚغى الٗمىالث  (ح )

 و٦ُُٟت اؾخٛاللها.

م اإلاساَغ. (ٍ ) غ ج٣ٍى  ج٣ٍغ

 مػلىماث ؤخشي  ( ػ)

 

 اإلاذًش ؤلاداسي  (1

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع  الاؾم: 

 ؾ٩اي جاوع   الٗىىان:

 الغاب٘الُاب٤    

٤ اإلال٪ ٞهض  ٍَغ

  31322 :م.ب   

اى      00000 :الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت     

 www.jadwa.comل٨ترووي: اإلاى٢٘ ؤلا   

 

http://www.jadwa.com/
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حٌزـحُٗحن قغ٦ت  اإلاضًغ ؤلاصاعي ٌٗتزم  حر )صبي( لُمخض  اًب٨ـ ٞىض ؾحٞر  مداؾبُت زضماث٦مضًغ بصاعي ٞغعي لٛاًاث جٞى

ت  ومؿاهضة مُٗىت  . ؤزغي وؤٖما٫ بصاٍع

ىا٤ٞ ٖلى  ٣ٍغ ٧ل مؿدثمغ بمىحبهو مً ٢بل ؾلُت صبي للخضماث اإلاالُت. بن اإلاضًغ ؤلاصاعي الٟغعي هي قغ٦ت مغزهت   هؤهٍو

ت مكاع٦ت اإلاضًغ ؤلاصاعي الٟغعي بب ِخمؾ ٍدخٟٔ و زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. والتي ٢ض جى٣ل ٌٗ اإلاٗلىماث الؿٍغ

 .اإلاضًغ ؤلاصاعي الٟغعي للهىضو١ الح٤ في حُٛحر ب واإلاضًغ ؤلاصاعي  مضًغ الهىضو١ 

 

 احخماغاث مالٍي الىحذاث (2

 ًجىػ إلاضًغ الهىضو١، بىاًء ٖلى مباصعة مىه، الضٖىة ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث.       (ؤ )

ؤًام مً اؾخالم َلب زُي مً ؤمحن  01الحخمإ مال٩ي الىخضاث في ًٚىن ًخٗحن ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة  (ب )

 الحٟٔ.

لى  (ج ) ًضٖى مضًغ الهىضو١ الحخمإ مال٩ي الىخضاث مً زال٫ بٖالن الضٖىة ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام به ٖو

مال٩ي اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫"، ومً زال٫ بعؾا٫ بزُاع زُي لجمُ٘ 

ض ًٖ  01الىخضاث وؤمحن الحٟٔ م٘ بُٖاء مهلت ال ج٣ل ًٖ  ش او٣ٗاص الاحخمإ.  80ؤًام وال جٍؼ  مً جاٍع
ً
ًىما

٣تَرح. ٦ما ًخٗحن ٖلى 
ُ
ما٫ اإلا ش او٣ٗاص الاحخمإ وم٩اهه وو٢خه وحضو٫ ألٖا الن وؤلازُاع جاٍع خٗحن ؤن ًدضص ؤلٖا ٍو

ل٩ي الىخضاث ُٞما ًخٗل٤ بإي احخمإ، ج٣ضًم وسخت مً مضًغ الهىضو١، في هٟـ و٢ذ بعؾا٫ ؤلازُاع بلى ما

 َظا ؤلازُاع بلى َُئت الؿى١ اإلاالُت.

ؤًام مً اؾخالم َلب زُي مً  01ًخٗحن ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث في ًٚىن  (ص )

 ؤو الظًً ًمخل٩ىن مجخمٗحن 
ً
ى ألا٢ل مً وخضاث ٖل ٪80ؤخض مال٩ي الىخضاث ؤو ؤ٦ثر، الظي ًمخل٪ مىٟغصا

 الهىضو١.

 ٪80ًخ٩ىن الىهاب الالػم ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث مً ٖضص مال٩ي الىخضاث الظًً ًمخل٩ىن مجخمٗحن  (ٌ )

 ٖلى ألا٢ل مً ٢ُمت وخضاث الهىضو١.

اء بكغوٍ الىهاب الىاعصة في ال٣ٟغة )ٌ( ؤٖالٍ، ًضٖى مضًغ الهىضو١ الحخمإ زان مً زال٫  (و ) في خا٫ ٖضم الٞى

ال  لى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫" ومً زال٫ ؤلٖا ن ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو

ش او٣ٗاص  0بعؾا٫ بزُاع زُي لجمُ٘ مال٩ي الىخضاث وؤمحن الحٟٔ م٘ بُٖاء مهلت ال ج٣ل ًٖ  ؤًام مً جاٍع

ث الظًً ًمخل٩ىن ؤي ٖضص مً الاحخمإ الثاوي. وزال٫ الاحخمإ الثاوي، ٌك٩ل ؤي ٖضص مً مال٩ي الىخضا

.
ً
 ٢اهىهُا

ً
ً بهٟت شخهُت ؤو مً زال٫ ممثلحن، ههابا  الىخضاث، الحايٍغ

بما ًخماش ى م٘ همىطج الخى٦ُل اإلابحن في  ًد٤ ل٩ل مال٪ وخضاث حُٗحن و٦ُل لخمثُله في احخمإ مال٩ي الىخضاث (ػ )

 .(ٌ)اإلالح٤ 

 في  (ح )
ً
 واخضا

ً
 احخمإ مال٩ي الىخضاث.جمثل ٧ل وخضة ًمخل٨ها مال٪ الىخضاث نىجا

ذ ٖلى ال٣غاعاث  (ٍ )   اجها٫ ج٣ىُتوؾاثل  باؾخسضامًجىػ ٣ٖض احخماٖاث مال٩ي الىخضاث ومضاوالتها والخهٍى
ً
٣ا ٞو

 التي جدضصَا َُئت الؿى١ اإلاالُت. ًىابِلل

 بمىا٣ٞت مال٩ي الىخضاث الظًً ًمخل٩ىن  (ي )
ً
مً بحمالي وخضاث الهىضو١  ٪٩ً01ىن ٢غاع مال٩ي الىخضاث هاٞظا

ً في الاحخمإ ؾىاء بهٟت شخهُت ؤو مً زال٫ و٦ُل ؤو و   .باؾخسضام وؾاثل اجها٫ ج٣ىُتالحايٍغ

 

 مالٍي الىحذاثحهىم  (3

 ًد٤ إلاال٩ي الىخضاث مماعؾت ٧اٞت خ٣ى٢هم اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، بما في طل٪:

ذ ٖلى ال٣غاعاث زاللها؛ (0  خًىع احخماٖاث مال٩ي الىخضاث والخهٍى
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ذ ُٞما ًخٗل٤ بإي حُٛحر  (8  للهىضو١، بما في طل٪: ؤؾاس يالخهٍى

 .هؤو َبُٗخ ؤَضاٝ الهىضو١  في الخُٛحر اإلاهم -

غي ٖلى مال٩ي الىخضاث الظي خُٛحر ال -  .ؤو خ٣ى٢هم ُٞما ًخٗل٤ بالهىضو١ ٢ض ٩ًىن له جإزحر ؾلبي حَى

 .هىضو١ في وي٘ اإلاساَغ لل له جإزحرالظي ٩ًىن خُٛحر ال -

اصة عؤؽ ما٫  -  الهىضو١.ٍػ

ت و٢بى٫ اإلاؿاَماث الُٗيُت  (4 اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١ الاقترا٥ في انضاعاث خ٣ى١ ألاولٍى  .لٛاًاث ٍػ

 .الخىػَٗاث خؿب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام اؾخالم (4

غ الضوعٍت والخدضًثاث بما ًخماش ى م٘ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. الحهى٫ ٖلى (0  الخ٣اٍع

 في َظٍ ال
ً
ت ُٞما ًخٗل٤ وباؾخثىاء ما َى مىهىم ٖلُه نغاخت ٣ٟغة، ال ًخمخ٘ مال٩ي الىخضاث بإي خ٣ى١ بصاٍع

 بالهىضو١.

 الهُئت الؽشغُت  (4

ُت االغ٢ابت ال٢ام مضًغ الهىضو١ بخُٗحن َُئت  "(. وجخ٩ىن الهُئت الهُئت الؽشغُت٦مؿدكاع قغعي للهىضو١ )"لخابٗت كٖغ

ُت مً  ٗت ؤعب٘الكٖغ ت، والٗملُاث . وج٣ىم ؤلاؾالمُت ٖلماء مُلٗحن في مجا٫ الكَغ ما٫ الخجاٍع ُت بمغا٢بت ألٖا الهُئت الكٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت. ل اإلاخٗل٤ بالهىضو١ لًمان الامخثا٫ إلاباصت الكَغ  والاؾدثماعاث والخمٍى

ُت ٖلى اؾدثماعاث الهىضو١   :والتي جخًمً ،٣ًىم مضًغ الهىضو١ بمهام الغ٢ابت الكٖغ

٤ اإلاغاحٗت الضوعٍت؛ جد٤ُ٣ التزام الهىضو١ بالًىابِ الك - ُت ًٖ ٍَغ  ٖغ

 مغاحٗت الاجٟا٢ُاث وال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت بمٗامالث الهىضو١؛  -

ُت والىٓغ في مضي مُاب٣تها م٘ الًىابِ ال - ُت مخابٗت ٖملُاث الهىضو١ ومغاحٗت ؤوكُخه مً الىاخُت الكٖغ كٖغ

ُت؛   وجىححهاث الهُئت الكٖغ

ُت في خا٫ - ٘ للهُئت الكٖغ  ُٖت مدخملت؛ وحىص ؤي مسالٟاث قغ  الٞغ

ُت؛ ُبٖضاص ومخابٗت مبالٜ الخ -  هحر الالػمت واٖخماصَا مً ٢بل الهُئت الكٖغ

ُت وج٣ضًم الاؾدكاعاث  ُت مهام ؤلاقغاٝ ٖلى التزام ؤوكُت الهىضو١ بًىابِ الاؾدثماع الكٖغ وؾدخىلى الهُئت الكٖغ

م ًاء الخالُت ؤؾماَئ ُت مً ألٖا  :طاث الهلت. وجخ٩ىن الهُئت الكٖغ

ُتكُش الض٦خىع ٖبض هللا اإلاُل٤ )عثِـ ال مٗالي  (الهُئت الكٖغ

ًى الهُئت  ،مؿدكاع للضًىان اإلال٩يو  ،ٖلماء ًٖى َُئت ٦باع مىهب الكُش الض٦خىع ٖبض هللا اإلاُل٤  مٗاليٌكٛل  ٖو

ُت لٗضص مً اإلااؾؿاث اإلاالُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤن  اإلاُل٤الكُش الض٦خىع ٖبض هللا  ٗاليإلاؾب٤  . و٢ضالكٖغ

 .ت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُتاإلا٣اعن بجامٖٗمل اؾخاط لل٣ٟه 

ُتغي بً ُٖض )ًٖى ال٣ٖلى بً ببغاَُم الكُش الض٦خىع مدمض   (الهُئت الكٖغ

٢خهاص ؤلاؾالمي الاَى ؤؾخاط ، و زبحر في مجم٘ ال٣ٟه الخاب٘ إلاىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالميغي الكُش الض٦خىع مدمض ال٣ٌٗخبر 

ؼ في حضة.اإلاكاع٥   بجامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

ؼ بً الكُش بضع  ُتٗمغ )ًٖى الٖبض الٍٗؼ  (الهُئت الكٖغ
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ؼ ًخمخ٘  ت ؤلاؾالمُت. ٖاما  02بسبرة ٗمغ الالكُش بضع ٖبض الٍٗؼ  مىهب عثِـ في مجا٫ الهحٞر
ً
كٛل خالُا بصاعة َو

ٗت لضي ؼ ؾب٤ للالغاحخي. و  مهٝغفي الٗضًض مً اإلاىانب  جىلُهقغ٦ت حضوي لالؾدثماع بٗض  الكَغ كُش بضع ٖبض الٍٗؼ

ت ؤلاؾالمُت في ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي.ؤن قٛل مىهب ٗمغ ال  ًٖى في لجىت الهحٞر

ُت)ًٖى  ضيًال٣اٖبض الغخمً بً الكُش ؤخمض   (الهُئت الكٖغ

ُتبصاعة ضي مىهب عثِـ ًال٣االكُش ؤخمض ٖبض الغخمً ٌكٛل  ضًه زبرة لقغ٦ت حضوي لالؾدثماع و  يلض البدىر الكٖغ

ُت جخجاوػ  ت.  04مهٞغ ُت الاؾدثماٍع الٗضًض مً ضي ًال٣االكُش ؤخمض ٖبض الغخمً ؤنضع و ٢ض ٖاما في الخضماث اإلاهٞغ

مل ؾاب٣ا ٦مؿدكاع  ُت، ٖو ٗت قغعي ألابدار الكٖغ إلاهٝغ الغاحخي في ٢ؿم الاؾدثماع، و٦ظل٪ مؿدكاع ؤخ٩ام الكَغ

غة في  ىت ٢ؿملبى٪ الجٍؼ  .الخٍؼ

 ا مؿلهىضو١ امضًغ ٩ًىن 
ً
ما٫ والٗملُاث ؤحٗاب ًٖ وال ُت بما ٞحها جل٪ اإلاخٗل٣ت بمغا٢بت ألٖا وه٣ٟاث الهُئت الكٖغ

ل اإلاخٗل٣ت بالهىضو١   . ولً ًخم جدمُلها ٖلى الهىضو١  والاؾدثماعاث والخمٍى

ُت َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام و٢ض جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى ٩َُل  غح الىخضاث زال٫ اؾخٗغيذ الهُئت الكٖغ الهىضو١ َو

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاٗخمضة.  جإؾِـ الهىضو١. وؾ٣ُىم الهىضو١ باالمخثا٫ إلاباصت الكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت، ٣ًىم  ا مً اإلابالٜ التي جل٣اَا الهىضو١ ال جخىا٤ٞ م٘ مباصت الكَغ في خا٫ ٧اهذ ٖاثضاث الاؾدثماع ؤو ٚحَر

ُت مً و٢ذ آلزغ. " َخُهحرضو١ باجساط الترجِباث الالػمت "لالهى  لإلحغاءاث التي جدضصَا الهُئت الكٖغ
ً
٣ا ظٍ اإلابالٜ ٞو

ُت بخدضًض وؿبت الخ  طاث الهلت.  ُهحر وج٣ىم الهُئت الكٖغ

 ألامالىمذًش  (5

ت،  ً الخالُت ؤؾمائهم: ٧لُت اإلاٗٞغ ، بمهام الهىضؾُت لالؾدثماعاث ؼ باعؾىه يووعلغ٦ت قو ٞيي الى٢ذ الحالي ٣ًىم اإلاؿخإحٍغ

ت وبغج صحُٟت الُىم ٖلى الخىاليبصاعة ٣ٖاعاث  وال ًىحض ؤي عؾىم ًخ٣اياَا اإلاؿخإحغون م٣ابل بصاعتهم، وال  ٧لُت اإلاٗٞغ

ا مً الخضماث.  حَر  ًىحض ؤي عؾىم ؤزغي ًضٞٗها مضًغ الهىضو١ هٓحر زضماث الهُاهت وؤلاصاعة ٚو

 

ُال الؿ٨ني إلا ؤما باليؿبت  مضًغ الهىضو١ بخُٗحن، ٣ٞض ٢ام ومجم٘ الٟىاع الؿ٨ني والخجاعي مؿخىصٕ الؿلي و جم٘ ماٞع

ت لل٣ٗاعاث، بما في طل٪ وي٘ ٢ىاٖض  ؤمال٦٥مضًغ  ع اإلاهُضب وؤوالص٦ٍت ٖبض ال٣اصغ ق  ًٖ الكاون ؤلاصاٍع
ً
ل٩ُىن مؿئىال

ً ٞحها، ومخابٗت جدهُل ؤلاًجاعاث،  ومخابٗت الهُاهت الضوعٍت وؾُاؾاث ؤلاصاعة، ومخابٗت صاثمت لل٣ٗاع وقاون اإلاؿخإحٍغ

 ّٗ د٤ إلاضًغ الهىضو١ حُٛحر مضًغ  ا٫ لخد٤ُ٣ ؤًٞل الٗىاثض.واؾخٛال٫ ال٣ٗاع ٖلى هدى ٞ مً و٢ذ آلزغ بىاًء ٖلى ألامال٥ ٍو

، لىاخض ؤو ؤ٦ثر مً ؤنى٫ الهىضو١  ؤمال٥ؤصاثه. ولخجىب الك٪، ًد٤ إلاضًغ الهىضو١ حُٗحن قغ٦ت جابٗت له لخ٩ىن مضًغ 

ً 
ً
جىػ  ،م٨ً إلاضًغ ألامال٥ ؤن ٩ًىن في هٟـ الى٢ذ مؿخإحغ لل٣ٗاع٦ما ؤهه ؤًًا ت اإلابضثُت. ٍو ٦ما َى بدا٫ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 إلاضًغ الهىضو١ حُٗحن مضًغ ل٩ل ٣ٖاع مً ال٣ٗاعاث الحالُت ؤو التي مً اإلام٨ً الاؾخدىاط ٖلحها في اإلاؿخ٣بل.

 

 مضودو الخذماث آلاخشون (6

ً زاعحُحن ُٞما ًخٗل٤ بإخض  حن بياُٞحن ومؼوصي زضماث آزٍغ ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ مً و٢ذ آلزغ الاؾخٗاهت باؾدكاٍع

٘ واإلا٣اولحن اإلاُىعًٍ و ألانى٫ ؤو ؤ٦ثر، بما في طل٪، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ولِـ الحهغ،  مضًغي اإلايكأث ومضًغي اإلاكاَع

ً ال حن واإلاهممحن واإلاؿدكاٍع م. واإلاهىضؾحن اإلاٗماٍع حَر  بمىحب اجٟا٢ُتوؾٝى جخم الاؾخٗاهت بإي َٝغ زاعجي ٣اهىهُحن ٚو

  ٖلى ؤؾاؽ ججاعي بدذ ومؿخ٣ل.ًخم الخٟاوى بكإنها 
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 الشئِعُت الػهىد (7

ت اإلابضثُت ل همىٟهل ٣ٖىصزمـ ؤبغم الهىضو١  :اثغهاس  ؼشاء غهىد -  و٢ضعةؾٗغ قغاء  بةحماليكغاء ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ا٫ ؾٗىصي.ملُىن  0,043.3  ٍع

ت ٧لُت قغ٦تم٘ بًجاع  ض٢٣ٖام مضًغ الهىضو١ بةبغام  : ؤلاًجاسغهىد  - ٦ما ؾخ٣ىم للٗلىم والخ٣ىُت ألاَلُت  اإلاٗٞغ

 الهىضؾُت لالؾدثماعاث ؼ باعؾىه يلووع  تغ٦ققغ٦ت صاع الُىم للصحاٞت والُباٖت واليكغ بالخىاػ٫ ًٖ ال٣ٗض اإلابرم م٘ 

  الهىضو١. لهالح

ُٞما  ع اإلاهُضب وؤوالصٍٖبض ال٣اص تغ٦قم٘ و بًجاع  بصاعة٢ام مضًغ الهىضو١ بةبغام ٣ٖىص : وؤلاًجاسغهىد ؤلاداسة  -

ُال الؿ٨ني، م الخالُت: مؿخىصٕ ال٣ٗاعاث وبًجاع  بةصاعة ًخٗل٤   جم٘ الٟىاع الؿ٨ني والخجاعي.الؿلي، مجم٘ ماٞع

ألنى٫ الهىضو١ مً زال٫  خ٢ٟٔام الهىضو١ بخُٗحن قغ٦ت البالص اإلاالُت بمىحب اجٟا٢ُت  اجكانُت ؤمين الحكظ: -

 طاث ٚغى زام.  اثقغ٧

ال٣ىاثم اإلاالُت  إلاغاحٗت مداؾبىن ٢اهىهُىن والُديى اللحُض  قغ٦ت ٢ام الهىضو١ بخُٗحن اجكانُت اإلاحاظب الهاهىوي: -

 إلاٗاًحر الهُئت الؿٗىصًت 
ً
٣ا للهىضو١ بك٩ل هه٠ ؾىىي )بُاهاث ٚحر مض٣٢ت( وبك٩ل ؾىىي )بُاهاث مض٣٢ت( ٞو

 للمداؾبحن ال٣اهىهُحن.

مدامىن ومؿدكاعون  قغ٦ت ؤبى خُمض وآ٫ الكُش والح٣باويالهىضو١ بخُٗحن  ٢ام :الهاهىهُت الاظدؽاساث اجكانُت -

ت  لخ٣ضًم الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت للهىضو١  (٧لُٟىعص حكاوـ)بالخٗاون م٘  ٢اهىهُىن  مضًغ  عؤيطا ببهٟت ٚحر خهٍغ

اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١، اللىاثذ والخٗلُماث الهاصعة مً َُئت  الهىضو١ الحاحت بلى اؾدكاعة ٢اهىهُت جخٗل٤ بٍؼ

الث بى٨ُتو الؿى١ اإلاالُت،  ت حضًضة. ؾ٣ُىم مضًغ والٟدو الىافي للجهالت  الحهى٫ ٖلى جمٍى ٖىض قغاء ؤنى٫ ٣ٖاٍع

 .في و٢تها تالهىضو١ بالخٟاوى م٘ اإلاؿدكاع ال٣اهىوي م٘ ٧ل اؾدكاعة ٢اهىهُ

٢ام مضًغ الهىضو١ ًخى٢ُ٘ ٣ٖىص ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ م٘  اجكانُت ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة اإلاعخهلين: -

اث مدضصة للهىضو١ والٗمل لحماًت مهالح الهىضو١ إلاغا٢بت ولُض الىمي  ض٦خىع/ولُض ٖضاؽ وال الض٦خىع/ جهٞغ

 .ومال٩ي الىخضاث

 

ٍاوي  (8  إحشاءاث الؽ

بطا ٧ان لضي ؤي مً مال٩ي الىخضاث ؤؾئلت ؤو ق٩اوي جخٗل٤ بٗملُاث الهىضو١ زال٫ مضة الهىضو١، ٖلى مال٪ 

 00 8004248 وم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ٖلى َاج٠ ع٢م الالتزامبةصاعة الىخضاث اإلاٗني الاجها٫ 

ض بل٨ترووي 111133( 1)  complaint@jadwa.com:ؤو بٍغ

ٗتزم مضًغ  الهىضو١  جدبنى قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ؾُاؾت بصاعة ق٩اوي مىز٣ت والتي حؿخسضمها م٘ ٖمالئها الحالُحن. َو

ً ومال٩ي الىخضاث اإلادخملحن  لى اإلاؿدثمٍغ اؾخسضام َظٍ الؿُاؾت وجُب٣ُها ٖلى مال٩ي وخضاث َظا الهىضو١. ٖو

وم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في قغ٦ت حضوي  الالتزامبةصاعة الغاٚبحن في الحهى٫ ٖلى وسخت مً َظٍ الؿُاؾت الاجها٫ 

اعة اإلاى٢٘ ؤلا 11133( 1) 00 8004248 ع٢ملالؾدثماع ٖلى َاج٠   www.Jadwa.com ل٨ترووي للكغ٦ت ٖلى الغابٍِػ

 إنشاساث مذًش الصىذوم  (9

 

ذ الؿٗىصًت  وؤخ٩ام قغوٍ ؤن الهىضو١  مضًغ ٣ًغ   بٖضاصَا جم ٢ض نىضو١ حضوي ٍع
ً
٣ا  الاؾدثماع نىاص٤ً لالثدت ٞو

ت بالهىاص٤ً الخانت والخٗلُماث ال٣ٗاعي،  .الؿٗىصًت اإلاالُت الؿى١  َُئت ًٖ والهاصعة اإلاخضاولت، ال٣ٗاٍع

اث ٧اٞت ؤحغي  ؤن بٗض الهىضو١، مضًغ ٣ًغ  ؤن ًم٨ً ؤزغي  و٢اج٘ ؤي جىحض ال ؤهه واٖخ٣اصٍ، ٖلمه وخؿب اإلا٣ٗىلت، الخدٍغ

mailto:complaint@jadwa.com
http://www.jadwa.com/
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 والؿى١  الؿٗىصًت اإلاالُت الؿى١  َُئت جخدمل وال . مًللت ٞحها واعصة بٞاصة ؤي حٗل بلى الىز٣ُت َظٍ في جًمُجها ٖضم ًاصي

 .وألاخ٩ام الكغوٍ َظٍ مدخىي  ًٖ مؿاولُت ؤًت الؿٗىصًت اإلاالُت

 حكُٛله، ؤو ال٣ٗاع مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض ؤو جمى٘ هٓامُت مسالٟاث ؤي مً ال٣ٗاع بسلى الهىضو١  مضًغ ٣ًغ

  ال٣ٗاع ؾالمت ٖلى و٦ظل٪
ً
 مً الاؾخٟاصة ٖضم في جدؿبب ٢ض ؤو جمى٘ ٢ض عثِؿُت َىضؾُت ُٖىب ؤو زلل ؤي مً وزلّىٍ ٞىُا

 .م٩لٟت عثِؿُت وحُٛحراث بنالخاث بحغاء في بضوعَا جدؿبب ٢ض ؤو حكُٛله، ؤو اإلابنى

غ هٟي الجهالت الٟني وال٣اهىوي جم ؤلاٞهاح به في الكغوٍ وألاخ٩ام  .٣ًغ مضًغ الهىضو١ ؤن ٧ل ما وعص مً مالخٓاث في ج٣ٍغ

ت التي ظىف ٌعخحىر غليها الصىذوم ( "0في ال٣ٟغة )و( البىض )باؾخثىاء ما جم ط٦ٍغ   ٣ًغ  "وصل غام لألصُى الػهاٍس

 :بحن مباقغة ٚحر / مباقغة مهالح جًاعب وحىص ٖضمىحىص /ب الهىضو١  مضًغ

o الهىضو١  مضًغ. 

o بالهىضو١  اإلاغجبُت ال٣ٗاعاث مضعاء/مضًغ. 

o ٪بالهىضو١  اإلاغجبُت ال٣ٗاعاث مال٥/مال. 

o ت ؤنى٫  مؿخإحٍغً/مؿخإحغ ت الاًجاع ٖىاثض مً ؤ٦ثر ؤو % 10 ٖىاثضَا حك٩ل ٣ٖاٍع  .للهىضو١  الؿىٍى

غاٝ م٘ الخٗامالث حمُ٘ بإن الهىضو١  مضًغ ٣ًغ لى و٢اهىوي هٓامي بك٩ل جمذ ٢ض ٖال٢ت طاث ألَا ت ؤؾـ ٖو  مالثمت ججاٍع

اصلت   جازغ ولً ٖو
ً
 .ومال٦ه الهىضو١  ؤصاء ٖلى ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي ؾلبُا

٣غ  بحغاءاث ؤو بٖؿاع ؤو بٞالؽ صٖاوي  ألي بزًاٖهم ًخم لم :الهىضو١  بصاعة مجلـ ؤًٖاء حمُ٘ بإن الهىضو١  مضًغ ًُ

ت ؤو اخخُالُت ؤٖما٫ ؤي اعج٩اب لهم ٌؿب٤ ولم جهُٟت، ؤو بٞالؽ
ّ
 ؤي اعج٩اب لهم ٌؿب٤ ولم الٛل، ٖلى جىُىي  ؤو بالكٝغ ُمسل

خمخٗىن  وألاماهت، بالجزاَت ُمسل جهّغٝ ؤو اخخُا٫ ٖلى جىُىي  لٟتمسا لهم التي الالػمت والخبراث باإلاهاعاث ٍو َّ  ل٩ُىهىا جا

 .الهىضو١  بصاعة بمجلـ ؤًٖاءً 

ً بإن الهىضو١  مضًغ ٣ًغ  في اإلاؿخسضمت اإلاهُلحاث ٢اثمت في الىاعص اإلاؿخ٣ل الًٗى لخٍٗغ٠ مُاب٣ان اإلاؿخ٣لحن، الًٍٗى

 .الهىضو١  ٖمغ َُلت الهىضو١  مضًغ ٌُٗىه مؿخ٣ل ًٖى ؤي ٖلى طل٪ ؾِىُب٤ و٦ظل٪ و٢ىاٖضَا، اإلاالُت الؿى١  َُئت لىاثذ

ًاء مهّمت ؤزغي  مهلحت ؤو ٖمل ؤوكُت ؤي جىحض ال بإهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ  قغ٦ت حضوي " الهىضو١  مضًغ بصاعة مجلـ أٖل

 .الهىضو١  مهالح م٘ حٗاعيه ًدخمل "لالؾدثماع

 مً ألي ه٣ضي ٚحر ؤو ه٣ضي ىٖى  ؤي ؤو وؾاَت ؤحٗاب ؤو زهىماث ؤو ٖمىالث ؤي ًمىذ لم بإهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ

غاٝ  .وألاخ٩ام الكغوٍ في ط٦ٍغ جم ما ٚحر زاعحه ؤو الهىضو١  في ألَا

 بىاحباجه ال٣ُام في الهىضو١  مضًغ ٖلى جازغ ؤن قإنها مً والتي اإلاهالح في لخًاعب خاالث جىحض ال ؤهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ

 .الهىضو١  ججاٍ

ا جم التي ٚحر ؤزغي  عؾىم ؤي جىحض ال ؤهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ  َظٍ مً )ٍ( في اإلاظ٧ىع  وألاحٗاب الغؾىم حضو٫  في ط٦َغ

 .وألاخ٩ام الكغوٍ

 

 ٖضم خا٫ وفي الهىضو١، لهالح ال٣ٗاع مل٨ُت ه٣ل ٖملُت بجمام ٖىض بال الهىضو١  بصعاج ًخم لً ؤهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ
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 .للمؿدثمٍغً الاقترا٥ مبالٜ ٧امل بعحإ ؾِخم وألاخ٩ام، الكغوٍ َظٍ مً (ؽ( في اإلاٗلىت الٟترة زال٫ طل٪ ب٦ما٫

ما٫ في مباقغة ٚحر ؤو مباقغة مهلحت له ٩ًىن  ؤن ؤلاصاعة مجلـ ؤًٖاء مً ًٖى ألي ًجىػ  ال ؤهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ  ألٖا

 .الهىضو١  لحؿاب جخم التي وال٣ٗىص

 ٢غاعاث ٖلى جازغ ٢ض والتي بالهىضو١  ٖال٢ت لها التي والاجٟا٢ُاث ال٣ٗىص حمُ٘ ًٖ ٞهاحؤلا  جم ٢ض بإهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ

ً ا جم التي ٚحر واجٟا٢ُاث ٣ٖىص جىحض ال وؤهه الهىضو١  في الاقترا٥ في اإلاؿدثمٍغ  .وألاخ٩ام الكغوٍ َظٍ في ط٦َغ

ذ الىخضاث إلاال٩ي ًد٤ بإهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ َُغح التي اإلاؿاثل ٖلى الخهٍى
ُ
 .الىخضاث مال٩ي احخماٖاث في ٖلحهم ج

 ٢ُمت مً % 50 مً ؤ٦ثر وؿبخه ما ًمل٩ىن  الظًً الىخضاث مال٩ي ؤٚلبُت مىا٣ٞت ٖلى الحهى٫  ًخم طل٪، بلى وباإلياٞت

 : ًلي ما ٌكمل والظي الهىضو١، ٖلى ؤؾاس ي حُٛحر ؤي بةحغاء ًخٗل٤ ُٞما الىخضاث،

o َبُٗخه؛ ؤو الهىضو١  ؤَضاٝ في اإلاهم الخُٛحر 

o غي  ؾلبي جإزحر له ٩ًىن  ٢ض الظي الخُٛحر  بالهىضو١؛ ًخٗل٤ ُٞما خ٣ى٢هم ٖلى ؤو الىخضاث مال٩ي ٖلى وحَى

o و للهىضو١؛ اإلاساَغ وي٘ في جإزحر له ٩ًىن  ٢ض الظي الخُٛحر 

o اصة ؤي  . الهىضو١  عؤؾما٫ في ٍػ

 الىاحب الحغم م٘ واٖخ٣اصٍ ٖلمه خؿب وطل٪ الىخضاث مال٩ي إلاهلحت الالػمت الخُىاث حمُ٘ ؾِخسظ ؤهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ

ٟحن واإلاؿاولحن واإلاضعاء الهىضو١  مضًغ وؾُٗمل واإلا٣ٗى٫   وؤمحن الخابٗت والكغ٧اث له، الخابٗحن واإلاؿدكاٍعً والى٦الء واإلاْى

 جد٤ُ٣ ؾبُل في هُت، بدؿً والخهٝغ اإلا٣ٗى٫  والجهض الحغم بظ٫ ٖلى الهىضو١، بصاعة ومجلـ الكغعي واإلاؿدكاع الحٟٔ

 مخٗمض ٚحر جهّغٝ بإي ال٣ُام بؿبب ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي زؿاعة بلى الهىضو١  ىًخٗغ  ٢ض ؤهه بال الىخضاث، مال٩ي مهالح

غاٝ مً ؤي ًٖ ًهضع غاٝ َاالء ًخدمل ال ٞٗىضَا .الهىضو١  قاون بةصاعة ب٣ُامهم ًخٗل٤ ُٞما اإلاظ٧ىعة ألَا   ألَا
ً
 ًٖ مؿاولُت

ت بدؿً جهّغٝ ٢ض ٩ًىن  ؤن بكٍغ الخؿاعة جل٪ ُّ ثُبذ ه  جض٫ مغاؾالث ؤو ٢غاع ؤو جهٝغ ؤي – وحىص ٖضم خا٫ في الىُت خؿً ٍو

ٗخ٣ض وبك٩ل الخهٝغ بظل٪ لل٣ُام الؿلبُت بالىخاثج مؿب٤   ٖلم   ٖلى  ٩ًىن  وؤن ألامثل بالك٩ل الهىضو١  مهالح – ًسضم ؤهه ٌُ

 .اإلاخّٗمض الخهّغٝ ؾىء ؤو الاخخُا٫ ؤو الٟاصح ؤلاَما٫ ٖلى ًىُىي  ال الخهّغٝ

 الهىضو١  في الاقترا٥ ٢غاع ٖلى جازغ ؤن ًم٨ً التي واإلاٗلىماث وألاخ٩ام الكغوٍ حمُ٘ ًٖ ؤلاٞهاح جم بإهه الهىضو١  مضًغ ٣ًغ

 . ُٞه واإلاؿدثمٍغً

٦ًباع و  الحالُحن اإلاال٥ بإن الهىضو١  مضًغ ٣ًغ  ؤو مخخل٩اث ٖلى جدٟٔ ؤو حجؼ ل٣غاعاث ٖغيت لِؿىا لل٣ٗاعاث اإلاؿخإحٍغ

 .خؿاباث

 

ٍامؤو  الصىذوم  حػذًل ؼشوغ)ض(   ه:ح

 بمىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١ 
ً
ىا  لخ٣ضًٍغ َع

ً
٣ا ُت ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بخٗضًل َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٞو  والهُئت الكٖغ

ُئت الؿى١ اإلاالُت. الظًً ًمثلىن ؤ٦ثر مً  –٦ما ًجب ٖلى مضًغ الهىضو١ الحهى٫ ٖلى مىا٣ٞت ؤٚلبُت مال٩ي الىخضاث  َو

 ؤؾاس ي م٣ترح للهىضو١، والظي ٌكمل ؤي مً الحاالث الخالُت:ٖلى ؤي حُٛحر  –% مً مال٩ي الىخضاث 01

 .بُٗخه  الخُٛحر اإلاهم في ؤَضاٝ الهىضو١ َو

 .غي ٖلى مال٩ي الىخضاث ؤو ٖلى خ٣ى٢هم ُٞما ًخٗل٤ بالهىضو١  الخُٛحر الظي ٢ض ٩ًىن له جإزحر ؾلبي وحَى

  الظي ٩ًىن له جإزحر في وي٘ اإلاساَغ للهىضو١.الخُٛحر 
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 .اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١  ٍػ

لى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام ٖلى  لت مً الكغوٍ وألاخ٩اموسخت مّٗض بيكغ  مضًغ الهىضو١  ؾ٣ُىم مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو

ش بحغاء ؤي  ًىم ٖمل 01 زال٫لهُئت الؿى١ اإلاالُت وؤمحن الحٟٔ وج٣ضًم وسخت  بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫" مً جاٍع

 ؤو جدضًث  ٖلحها بما في طل٪ الخدضًث الؿىىي ألصاء الهىضو١. حُٛحر 

الن ٖلى  لى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫"٦ما ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ باإٖل  مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو

ت في قغوٍ وؤخ٩ام الهىضو١ وطل٪ ٢بل  ٍغ ان الخُٛحر.  01ًٖ جٟانُل ؤي حُٛحراث حَى  ؤًام مً ؾٍغ

ت النزاغاث)ر(   :الىظام اإلاؼبو وحعٍى

ٗخبر الاقترا٥ في   مً الىاخُت ال٣اهىهُت بحن مضًغ الهىضو١ و٧ل مال٪ للىخضاث. َو
ً
 ملؼما

ً
ك٩ل َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٣ٖضا

ُ
ح

ا مىا  لألهٓمت واللىاثذ  ٣ٞت يمىُت ٖلى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.الىخضاث وقغاَئ
ً
٣ا ٟؿغ ٞو

ُ
وجسً٘ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام وج

 اإلاٗمى٫ بها في اإلامل٨ت.

وؾٝى ٌؿعى مضًغ الهىضو١ و٧ل مؿدثمغ بلى الحل الىصي ألي هؼإ ًيكإ ًٖ ؤو ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وباإلاؿاثل 

م. وفي خا٫ وحىص هؼإ لم ًخم الخىنل لحل وصي بكإهه، ٞةهه ًجىػ ألي َٝغ بخالت َظا الجزإ الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ا

اث ألاوعا١ اإلاالُت التي ؤوكإتها َُئت الؿى١ اإلاالُت. لجىتبلى   الٟهل في مىاٖػ

 

 

  

اد العذًشي ػاسم بً                                                     ؤوغ بً محمذ آُ الؽُخ           ٍص

 

 

 الػظى اإلاىخذب والشئِغ الخىكُزي                              اإلاعدؽاس الهاهىوي الػام وسئِغ اإلاؼابهت والالتزام         
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 ملخص ؤلاقصاح اإلاالي -( ؤ)اإلالحو 
 

 ؤحػاب وسظىم الصىذوم 

هت الذقؼالهُمت  سظىم الصىذوم   و ػٍش

ا جددؿب عؾىم  *عؾىم الاقترا٥ ، ًخم اؾخ٣ُإ الى٣ضي % مً مبلٜ الاقترا8٥اقترا٥ و٢ضَع

 وجضٞ٘ إلاضًغ الهىضو١. ،َظٍ الغؾىم ٖىض اؾخالم مبلٜ الاقترا٥

ت زال٫ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة  ؤلاصاعة عؾىم مضة الهىضو١ بم٣ضاع  ؾىٍى

نهاًت ٧ل ًخم اخدؿابها وؾضاصَا في  ٪ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١.1.20

ضٞ٘ ؤحٗاب ؤلاصاعة ٖلى ؤؾاؽ جىاؾبي 
ُ
ش ؤلا٢ٟا٫. وج ؾخت ؤقهغ ابخضاًء مً جاٍع

خباع ألاًام التي مًذ مً الٟترة التي ًخم اخدؿاب ألاحٗاب  ازظ بٗحن الٖا ًُ بدُث 

 ٖلى ؤؾاؾها.

مً ؾٗغ الكغاء ٪ 1.20بم٣ضاع  ن٣ٟاثعؾىم ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١   عؾىم اله٣ٟاث

الخام ب٩ل ؤنل ٣ٖاعي ًخم قغاءٍ ؤو بُٗه مً الهىضو١ وطل٪  ؤو البُ٘ 

م٣ابل ٢ُام مضًغ الهىضو١ بةحغاء الخ٣ص ي الاػم والخٟاوى ٖلى قغوٍ البُ٘ 

والكغاء و بجمام الٗملُت. وج٩ىن ألاحٗاب مؿخد٣ت الؿضاص بٗض بجمام ٖملُت 

ت اإلابضثُت وجُب الكغاء ؤو البُ٘ الخانت ب٩ل ؤنل ٣ٖاعي  ٤ ٖلى ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 .للهىضو١ 

٪ مً نافي 1.180خٟٔ حٗاص٫ ما وؿبخه  ىمًضٞ٘ الهىضو١ ألمحن الحٟٔ عؾ عؾىم الحٟٔ

  ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 
ً
ا ا٫ ؾٗىصي 481,111وبدض ؤٖلى  ،ؾىٍى  . ٍع

ت عؾىم ا٫  081,111ب٣ُمت  تؾىٍى الٟغعي ؤحٗابًضٞ٘ الهىضو١ للمضًغ ؤلاصاعي  بصاٍع  ٍع

ض ٢ُمت الاحٗاب بيؿبت و   % ٧ل ؾىت مُالصًت.4ؾٝى جٍؼ

ت ب٣ُمت  ؤحٗاب اإلاداؾب ال٣اهىوي ا٫ ؾٗىصي. 41,111ًضٞ٘ الهىضو١ للمداؾب ال٣اهىوي ؤحٗاب ؾىٍى  ٍع

عؾىم الدسجُل في الؿى١ اإلاالُت 

 الؿٗىصًت )جضاو٫(

 01,111  ا٫ ؾٗىصي باإلياٞت بلى ا٫ ؾٗىصي ل٩ل مال٪ وخضاث  8ٍع ٍع

٘ بلى "جضاو٫" في م٣ابل بوكاء  011,111وبدض ؤ٢ص ى 
َ
ضٞ

ُ
ا٫ ؾٗىصي ج ٍع

 سجل إلاال٩ي الىخضاث؛ و

 411,111  بلى "جضاو٫" في م٣ابل بصاعة سجل إلاال٩ي ٘
َ
ضٞ

ُ
ا٫ ؾٗىصي ج ٍع

ا٫ ، وجخٛحر َظٍ الغؾىم مً و٢ذ ألزغ بدؿب ٢ُمت عؤؽ مالىخضاث

 الهىضو١.

ا٫ ؾٗىصي عؾىم بصعاج ؤولُت؛ و  01,111 عؾىم ؤلاصعاج في "جضاو٫"  ٍع

 1.14 بدض ؤصوى( 
ً
ا ا٫  01,111٪ مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ ؾىٍى ٍع

ا٫ ؾٗىصي(. 411,111ؾٗىصي وبدض ؤ٢ص ى   ٍع

 جضٞ٘ للهُئت. 2,011 الغؾىم الغ٢ابُت
ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى  ٍع

. 0,111 عؾىم اليكغ ٖلى مى٢٘ جضاو٫ 
ً
ا ا٫ ؾىٍى  ٍع
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م٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة 

 اإلاؿخ٣لحن

ا٫ ؾٗىصي  0,111مبلٜ  اإلاؿخ٣لحن مجلـ بصاعة الهىضو١ ؾِخ٣اض ى ؤًٖاء  ٍع

٘ في نهاًت ٧ل  81,111وبدض ؤ٢ص ى  ،احخمإ ٧لًٖ 
َ
ضٞ ًُ  

ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ٍع

 لً ًخل٣ى باقي ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤي م٩اٞأث. و ؾىت، 

ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ بصاعة ألامال٥ )قغ٦ت ٖبض ال٣اصع اإلاهُضب وؤوالصٍ( ؤحٗاب  بصاعة ألامال٥ؤحٗاب 

ت ب٣ُمت  ُال الؿ٨ني، مؿخىصٕ  811,111ؾىٍى ا٫ ًٖ اصاعجه إلاجم٘ ماٞع ٍع

الؿلي،و مجم٘ الٟىاعالؿ٨ني والخجاعي . لً ًخ٨بض الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة ؤمال٥ 

ت و بغج  الُىم زال٫ ٞترة جإححر وحكُٛل اإلاظ٧ىعة في ًٖ اصاعة مبنى ٧لُت اإلاٗٞغ

 .اإلااصة )و(

ؾٝى ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ حمُ٘ ج٩ال٠ُ الخٗامالث الخانت  ج٩ال٠ُ الخٗامالث

ت، وحكمل ج٩لٟت ما ًخٗل٤ باالؾخدىاط ٖلى ؤي  باالؾخدىاط ٖلى ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ؤنل وماًخٗل٤ به مً صعاؾاث حضوي وج٩ال٠ُ لالؾدكاعاث ال٣اهىهُت وبٖضاص 

ت وال٣اهىهُت والخثمحن وعؾىم ومهاٍع٠  هٟي الجهالت والخ٩ال٠ُ الاؾدكاٍع

% 1.0ولً جخجاوػ ج٩ال٠ُ الخٗامالث ,جإؾِـ الكغ٦ت طاث الٛغى الخام، 

، وؾٝى ًخم زهم اإلاهاٍع٠ الٟٗلُت 
ً
ا مً نافي ٢ُمت  ؤنى٫ الهىضو١ ؾىٍى

 آلزغ ٢ىاثم مالُت ؤولُت مٟدىنت ؤو ٢ىاثم مالُت ٣ِٞ وؤلاٞهاح ٖجها 
ً
٣ا ٞو

ت مغاحٗت، ؤيهما ؤخضر  .ؾىٍى

غ غ٣ُىم ؾ ؤحٗاب الخٍُى والتي ًخ٨بضَا  ،مضًغ الهىضو١ بالخٟاوى خى٫ ؤحٗاب الخٍُى

الهىضو١ وجضٞ٘ للمُىعًٍ ٖلى ؤؾاؽ ججاعي بدذ ومؿخ٣ل بما ًخماش ى م٘ 

غ00وبدض ؤ٢ص ى  ألاؾٗاع الؿاثضة في الؿى١  . ولخجىب % مً ٢ُمت ج٩لٟت الخٍُى

ت  غ ُٞما ًخٗل٤ باألنى٫ ال٣ٗاٍع الك٪، لم ًخ٨بض الهىضو١ ؤي ؤحٗاب جٍُى

 بضثُت.اإلا

ت جضٞ٘ ٖاصة للباج٘ ؤو اإلاؿى١ ؤو 8.0بدض ؤ٢ص ى ) عؾىم الىؾاَت )الؿعي( %( مً ٢ُمت ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 الىؾُِ.

مبلٜ وبسهىم الاؾخدىاط ٖلى ال٣ٗاعاث اإلابضثُت، ؾٝى ًضٞ٘ الهىضو١ 

ا٫ ؾٗىصي  8,111,111 ٦غؾىم ؾعي لكغ٦ت مؿا٦ً الُٗاء وهي َٝغ ٣ِٞ ٍع

تزالث ٚحر طي ٖال٢ت ل٣اء   .الاؾخدىاط ٖلى مبنى ٧لُاث اإلاٗٞغ

٩ًىن الهىضو١ مؿاوال ًٖ حمُ٘ اإلاهاٍع٠ التي حٗؼي بلى ؤوكُخه واؾدثماعاجه  ألازغي  مهاٍع٠ الهىضو١ 

 حمُ٘ اإلاهاٍع٠ ألازغي 
ً
خدمل الهىضو١ ؤًًا والخساعج مً اؾدثماعاجه. ٍو

ت اإلاخٗل٣ت بالخضماث اإلا٣ضمت مً الٛحر مثل اإلاهاٍع٠ ال٣اهىهُت  والاؾدكاٍع

ُئت الؿى١ اإلاالُت،  ،وجثمحن ألانى٫، والخ٩ال٠ُ الح٩ىمُت للهُئاث الغ٢ابُت َو

ا مً الخضماث اإلاهىُت ،وج٩ال٠ُ الخإمحن طاث الهلت حَر باإلياٞت بلى  ،ٚو

ُت بن وحضثالمهاٍع٠ جُهحر ألاعباح ٚحر  ٧اٞت ج٩ال٠ُ الؿٟغ وؤلا٢امت ، و كٖغ

ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ اإلاؿخ٣لُحن ٧ل ًٖى مً الٟٗلُت التي ًخ٨بضَا 

 ًُ خى٢٘ ؤال جخجاوػ حمُٗها بك٩ل م٣ٗى٫ في ؾبُل خًىع الاحخماٖاث والتي 



 

 505من  95صفحة 

 و٢ضع 
ً
  00,111 ٍمبلٛا

ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ًاء اإلاؿخ٣لحنٍع ومً   .لجمُ٘ ألٖا

٪ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫  1.01 وؿبتاإلاخى٢٘ ؤال جخجاوػ مثل َظٍ اإلاهاٍع٠ 

 
ً
ا  .الهىضو١ ؾىٍى

بت ال٣ُمت اإلاًاٞت.                            *عؾىم الاقترا٥ حكمل عؾىم يٍغ

 مثاُ لٌُكُت احدعاب الشظىم

لى ٞغيُت ؤن حجم الهىضو١  01,111باٞتراى ؤن الاقترا٥ بمبلٜ  ا٫ ؾٗىصي ٖو ا٫ ؾٗىصي والٗاثض0,111,111,111ٍع  ٍع

الُت وعؾىم ؤلاصعاج في )جضاو٫( مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ % وباٞتراى اخدؿاب عؾىم الدسجُل في الؿى١ اإلا01الؿىىي َى 

 آزظث بالحض ألا٢ص ى
ً
ا  ؾىٍى

 

اإلابلٜ الظي ًخدمله مال٪ 

الىخضاث الؾدثماٍع في 

ا٫  الهىضو١ إلاضة ٖام )ٍع

 ؾٗىصي(

 هٕى الغؾىم عؾىم جُب٤ ٖلى مال٪ الىخضاث

 لحٟٔاؤمحن  عؾىم  0.025% 2.50

 صاعي عؾىم اإلاضًغ ؤلا  0.013% 1.29

0.20 0.002% 
م٩اٞإة ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ اإلاؿخ٣لحن 

(81,111) 

 ( 41,111)  ؤحٗاب اإلاداؾب ال٣اهىوي 0.004% 0.40

 (0,111عؾىم اليكغ ) 0.001% 0.05

 ( 2,011الغؾىم الغ٢ابُت ) 0.001% 0.08

 ( 211,111عؾىم جضاو٫ ) 0.070% 7.00

 مهاٍع٠ ؤزغي  0.30% 30

 بحمالي ٢ُمت ألانى٫ بٗض زهم اإلاهاٍع٠ 1,102.42

 ؤحٗاب ؤلاصاعة 0.75% 24.31

ت اإلاخ٨غعة 003.8  بحمالي الغؾىم واإلاهاٍع٠ الؿىٍى

11,000 
% + 01الٗاثض الاٞتراض ي لالؾدثماع إلاضة ٖام = 

 عؤؽ اإلاا٫

10,883 2.  نافي ٢ُمت الاؾدثماع الاٞتراض ي إلاضة ٖام 
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 الؽشغُتالظىابؽ  -( ب)اإلالحو 
 

 الغخُم بؿم هللا الغخمً

ُت تألا الهىضو١ في ؾدثماع ال  الًىابِ الكٖغ  نى٫ ال٣ٗاٍع

ُت ؤن  جغي  ت ألانل في الاؾدثماع  في الهُئت الكٖغ  ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
 :مغاٖاة الًىابِ آلاجُت وجا٦ض الهُئت ٖلىمباخا

ُت قغاء ال٣ٗاعاث وبُٗها ًخم ؤن  .0 ٤ نُٛت مجاػة مً الهُئت الكٖغ   .ٞو

 ال٣ٗاع مدل الاؾدثماع ؤن ًخم  .8
ً
 للجهالت مٗلىما

ً
 هاُٞا

ً
 .ٖلما

4. .
ً
 ؤن ٩ًىن الثمً مٗلىما

 ٖلى َظا ألانل ال٣ٗاعي بال بٗض جمل٨ه. اؾدئجاع ًى٢٘ مضًغ الهىضو١ ؤي ٣ٖىص ؤال  .4

ال ًجىػ اؾدئجاع ال٣ٗاع مً مال٨ه بثمً ماحل، زم بٖاصة جإححٍر ٖلى اإلاال٪ بثمً خا٫ ؤ٢ل مً الثمً اإلااحل، وال ًجىػ  .0

ٗت الُٗىت   لظَع
ً
تاؾدئجاع ال٣ٗاع مً مال٨ه بثمً خا٫، زم بٖاصة جإححٍر ٖلى اإلاال٪ بثمً ماحل ؤ٦ثر مً الحا٫؛ ؾضا  الاًجاٍع

 اإلادغمت.

 

ت مؾدثماع افي خالت و ت مضعحت، ؤو قغاء وخضاث في نىاص٤ً اؾدثماعاث ٣ٖاٍع ؤزغي في ضاولت خالهىضو١ مباقغة في ؤؾهم قغ٧اث ٣ٖاٍع

ُت لأل الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫"  ُتٞخُب٤ ٖلحها الًىابِ الكٖغ   .ؾهم واإلاجاػة مً الهُئت الكٖغ
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ًاث اإلاالٌت للػهاساث -( ج) اإلالحو  مالى الؽش
 

 :بلى الكغ٧اء الخالُت ؤؾمائهم واليؽشللصحاقت والؼباغت ؼشيت داس الُىم  حٗىص مل٨ُت

 وعبت اإلالٌُت  ؽٍشَاظم ال

 %0.04 الىلُض خمض ٖلي آ٫ مباع٥

 %4.23 ُهٖبضهللا مدمض ابى نه هؤؾام

 %01.03 زالض خمض ٖلي آ٫ مباع٥  

 %0.44 حمُل ٖبضهللا مىهىع الجص ي 

 %1.42 خؿً ٖلي خؿً َضًب 

 %8.4 خمض ٖلي ٖبضهللا الؿىض 

 %4.3 خمض ٖبضاإلادؿً اإلاى٣ىع 

 %4.08 زالض ٖبضالغخمً نالح السحُمي 

 %8.4 زالض ٖبضهللا خمض الؼامل

٘  %1.43 زلُل ابغاَُم ٖبضهللا الَٟؼ

ؼ خمض ال٣هُبي  %4.3 ؾٗىص ٖبضالٍٗؼ

 %8.4 ؾهُل ٚاػي ٖبضالغخمً ال٣هُبي 

 %1.31 قىقي ؾلمان اإلاُغوص

 %4.3 نالح ٖلي الهالح الحمُضان 

 %8.4 ٗبضهللا الؼاملالَال٫ ؤخمض 

 %4.2 ٖبضالغخمً ؤخمض ٖبضالغخمً الجٟٗغي 

 %8.4 ٖبضالغخمً ٖبضهللا خمض الؼامل

م  ؼ الخٍؼ ؼ مدمض ٖبضالٍٗؼ  %4.14 ٖبضالٍٗؼ

ص ي  ض ٖلي ال٣َغ ؼ ٍػ  %4.03 ٖبضالٍٗؼ



 

 505من  98صفحة 

ؼ ٖلي ٖبضالغخمً التر٧ي  %1.20 ٖبضالٍٗؼ

ؼ مدمض ٖبضهللا الح٣ُل   %8.04 ٖبضالٍٗؼ

ؼ مدمض اإلا٣غن   %0.48 هىاٝ ٖبضالٍٗؼ

 %4.03 ٖبضهللا ابغاَُم ٖبضهللا الًٟل

ؼ اإلااض ي  ؼ ٖبضالٍٗؼ  %4.23 ٖبضهللا ٖبضالٍٗؼ

ؼ الباٖىص  %1.31 ٖبضهللا مدمض ٖبضالٍٗؼ

 %1.31 ٖبضالىاخض زالض ٣ٖال الحمُض 

ؼ  ؼ ٖلي ٖبضالٍٗؼ  %1.20 الٗبضال٣اصعٖبضالٍٗؼ

 %4.02 ٖمغان مدمض ٖبضالغخمً الٗمغان

ؼ الحامض  %8.30 ٞاعؽ بً ٖبضالٍٗؼ

 %4.02 ٞهمي ًىؾ٠ اخمض بهغاوي 

ؼ الحمحن   %1.08 ٖبضالغخمً ٞىػان ٖبضالٍٗؼ

 %4.02 مٗتز بً مىهىع ُٞهل الكهُل 

 %0.44 ُٞهل بً مدمض ٖبضهللا البؿام 

 %1.08 مدمض بً ٖبضالغخمً خؿً الٗمغان 

ؼ الكٗىان   %1.31 مدمض بً ٖبضالغخمً ٖبضالٍٗؼ

جي  ؼ الخٍغ م ٖبضالٍٗؼ  %4.03 مدمض ٖبضال٨ٍغ

 %0.81 مدمض بً ٖبضهللا ٖبضالغخمً اإلاال

ُل  %1.84 مدمض بً ٖبضهللا ٖبضالغخمً الٖى

 %1.42 مدمض بً ٖبضالهاصي مباع٥ الٗبضالهاصي

ؼ مىهىع التر٧ي   %4.02 مغوان بً ٖبضالٍٗؼ

ص ي  %1.31 مؿاٖض بً ٖبضالغخمً ؾٗض الخٍغ

 %1.10 ًىؾ٠ بً مدمض ابغاَُم الجىضان
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 بلى الكغ٧اء الخالُت ؤؾمائهم: ؼشيت غبذالهادس اإلاهُذب وؤوالدٍ حٗىص مل٨ُت

 َ  وعبت اإلالٌُت  اظم الؽٍش

 %80.30 ؾلُمان ٖبضال٣اصع ٖبضاإلادؿً اإلاهُضب وقغ٧اٍ  /قغ٦ت

 %80.30 ٍٖبضال٣اصع ٖبضاإلادؿً اإلاهُضب وقغ٧اٖهام قغ٦ت/ 

 %80.30 ٖبضال٣اصع ٖبضاإلادؿً اإلاهُضب وقغ٧اٍٖماص قغ٦ت/ 

٨ها ُلىلٍى ؾلُمان نالح اإلاضيهقغ٦ت/   %4.20 م وقٍغ

م ٖبضال٣اصع اإلاهُضب وقغ٧ائها  قغ٦ت/   %4.480 مٍغ

 %4.480 َُٟاء ٖبضال٣اصع اإلاهُضب وقغ٧ائها قغ٦ت/ 

 %4.480  ٖىا٠َ ٖبضال٣اصع اإلاهُضب وقغ٧ائها قغ٦ت/ 

 %4.480 جمايغ ٖبضال٣اصع اإلاهُضب وقغ٧ائها  قغ٦ت/ 

ت  /قغ٦ت  %0 ألامىا٫ الخجاٍع

 

ش الػهاسي  حٗىص مل٨ُت  بلى الكغ٧اء الخالُت ؤؾمائهم: ؼشيت ألازير للخؼٍى

 َ  وعبت اإلالٌُت  اظم الؽٍش

غ ال٣ٗاعي   %41 قغ٦ت عاٞا٫ للخٍُى

 %21 قغ٦ت ٖبضال٣اصع اإلاهُضب وؤوالصٍ 

 

 بلى الكغ٧اء الخالُت ؤؾمائهم: ًلُت اإلاػشقت للػلىم والخهىُت ألاَلُتؼشيت حٗىص مل٨ُت 

 َ  وعبت اإلالٌُت  اظم الؽٍش

ض الؼامل  ض بً مدمض ٍػ  %33.8 ٍػ

ض الؼامل  م بً مدمض ٍػ  %1.8 ٖبضال٨ٍغ

ض مدمض الؼامل  %1.8 مدمض بً ٍػ
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ض مدمض الؼامل  %1.8 ٖبضهللا بً ٍػ

 %1.8 هىا٫ بيذ مدمض ؾٗض الؼامل

ؼ مدمض اإلااض ي  %3 مىظع بً ٖبضالٍٗؼ

ض الؼامل  %4 ٞهض بً مدمض ٍػ

ض مدمض الؼامل وقغ٧اٍ /قغ٦ت  %84 ٍػ
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 همىرج جىيُل -( د) اإلالحو
 

ت بُا٢ت، ناخب ]•[الجيؿُت  مً، ]•[ؤها،  )"مال٪ الىخضاث"((، ٧اإلاال٪ اإلاسجل  ]•[)بهٟتي اإلامثل الكغعي لـ  ، ]•[ ؾٟغ ع٢م /حىاػ ٍَى

ذ نىضو١ في ]•[ ضة ب٣ُمت وخ]•[ وال٣اهىوي لـ  ت/حىاػ ، ناخب ]•[مً الجيؿُت ،]•[ ؤو٧ل(، "الهىضو١ ")الؿٗىصًت حضوي ٍع بُا٢ت ٍَى

حًىع الؾلُت وبها ٩ًىن له ىخضاث في الهىضو١، )ٖني/ٖىه( بسهىم ال و٦ُال ٣ام مال٪ الىخضاث( و ل٣ُىم )م٣امي/م ،]•[ ؾٟغ ع٢م

ذ في حمُ٘ احخماٖاث مال٩ سه ختى ال يوالخهٍى ًخ٣غع ٚحر طل٪ ؤو  )ؤن ؤ٣ٞض نٟتي ٦مال٪ وخضاث في الهىضو١/ؤن ىخضاث مً جاٍع

 ٣ًٟض مال٪ الىخضاث نٟخه ٦مال٪ وخضاث في الهىضو١(.

 وب
ً
ش  لظل٪، جم جى٢ُ٘ َظا اله٪ قهاصا  .خحز الخىُٟظ، وطل٪ ٖىض صزىله ]•[بخاٍع

 

 ]•[اؾم: 

 الخى٢ُ٘: _________________________
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 همىرج ػلب الاؼتراى -( َـ)إلالحو ا
 همىرج اؼتراى

ذ  اظم  العػىدًتالصىذوم: صىذوم حذوي ٍس

 الشئِس ي اإلاؽترى   .ؤ 

ش:  :الجيؿُت الخاٍع

 :اإلاؿدثمغ اؾم

ع٢م 

 الٗمُل:

ع٢م        

ت  :الهٍى

          

ض ؤلا :الجىا٫  ل٨ترووي:البًر

ع٢م الحؿاب 

 الاؾدثماعي:

           

 الٗىىان:

 *  الاؼتراىجكاصُل  -ب

 ةوخض ٖضص الىخضاث اإلاُلىبت )باألع٢ام(

 ةوخض ٖضص الىخضاث اإلاُلىبت )٦خابت(

 ؾٗىصي ٍا٫ع  عؾىم الاقترا٥ )باألع٢ام(

 ؾٗىصي ٍا٫ع  )باألع٢ام( اإلاؿخد٤ الضٞ٘ؤلاحمالي اإلابلٜ 

 ؾٗىصي ٍا٫ع  )٦خابت( اإلاؿخد٤ الضٞ٘ؤلاحمالي اإلابلٜ 

  ًخم يخابت إحمالي الىحذاث اإلاؼلىبت لجمُؼ اإلاؽتريينفي حاُ الاؼتراى ألقشاد الػائلت 

 :حػلُماث الذقؼ - ج

 الاظدثماسي   حعابىا مً الذقؼ اإلاعخحو ؤلاحمالي اإلابلـ خصمهىاقو غلى  □

 

 

 

 

 

ت  □     حمُٗت زحًر

 □زغي ________ ؤ

  

 

 □           حهت خ٩ىمُت    

 □       حهت قبه خ٩ىمُت

 

 □        ٞغص

 □     قغ٦ت
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 :قيها الىحذاث ؤًذاع اإلاشاد ألاظهم محكظت جكاصُل       -د 

 اؾم البى٪ / الكغ٦ت:

ع٢م الحؿاب 

البى٩ي 

(IBAN:) 

                        

 ع٢م الحؿاب الاؾدثماعي:

 ع٢م اإلادٟٓت:

 

 :ؤقشاد الػائلتاؼتراى        -ٌ

واإلاؽمىلين في  بئظمهمالػائلت اإلاٌخدب  ؤقشاد

 سجل ألاظشة

 نلت

اإلاضوي السجل ع٢م ال٣غابت  

2- 

           

3- 

           

4- 

           

5- 

           

6- 

           

7- 

           

8-  

           

9- 
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 :اإلاعدثمش إنشاس         -و

ل" ٖلى الىدى اإلابحن في قغوٍ و  خ٩ام الهىضو١. وه٣غ بمىحب بٖاصة همىطج الاقترا٥ َظا بلى حضوي لالؾدثماع، بٗغيىا الجهاجي ؤها٦ض بإهىا "مؿدثمغ مَا

ذ  ا ٦مضًغ للهىضو١.  الؿٗىصًتلالقترا٥ في وخضاث نىضو١ حضوي ٍع خمخ٘ ه ٦ما ها٦ض بإهىاوالظي ٢ض ٣ًبل مً ٢بل حضوي لالؾدثماع بىاء ٖلى ج٣ضًَغ

٣ا لكغوٍ وال  ىالم ٌؿب٤ لوؤخ٩ام الهىضو١. ٦ما ها٦ض بإهىا  بالهالخُت والؿلُت وألاَلُت ال٣اهىهُت الالػمت لخى٢ُ٘ َلب الاقترا٥ َظا وجمل٪ الىخضاث ٞو

ٌ ٧اٞت الُلباث في خالت ج٨غاع َلب  الهىضو١  إلاضًغ، و هىضو١ ال وخضاثفي  قترا٥في َظا الُلب الخ٣ضم بُلب لال ألي مً ألاٞغاص اإلاكمىلحن  الح٤ في ٞع

ذ الاقترا٥.   للكغوٍ وألا  الؿٗىصًتوبمىحب َظا ه٣ضم َلب الاقترا٥ في نىضو١ حضوي ٍع
ً
٣ا همىاَا و٢مىا بخى٢ُٗها ٢ابلحن بها.ٞو  خ٩ام التي اؾخلمىاَا ٞو

 

 

 

  

جى٢ُ٘ اإلاؿدثمغ/ اإلاٟىى 

بالخى٢ُ٘ )للماؾؿاث 

 الكغ٧اث(

 

 

ذ    خؿب ما َى واعص ؤٖالٍ.الؿٗىصًت بهظا ؤج٣ضم بُلبي لالقترا٥ في نىضو١ حضوي ٍع
ً
همتها، ؤو٢٘ ولى الكغوٍ بو اؾدىاصا ألاخ٩ام التي اؾخلمتها، و ٢غؤتها ٞو

 .٦ما َى مبحن ؤٖالٍ ٖلى ٢بىلها و بظل٪ ؤٞىي٨م بال٣ُض ٖلى خؿابي الاؾدثماعي لض٨ًم

 

 الػالنت مذًش جىنُؼ        -ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12- 
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 خؼاب إنشاس - (واإلالحو )

ذ   الؿٗىصًتنىضو١ حضوي ٍع

هـم وواٞـ٤ ٖلـى الكـغوٍ وألاخ٩ـام   في ٖام   مً قهغ   في َظا الُىم ىا٤ٞ بإهه ٢غؤ ٞو ، ٣ًغ اإلاى٢٘ ؤصهاٍ ٍو

ـذ  ٣بـل بالتزامـه  وؤهـه. الؿـٗىصًتالخانت بهـىضو١ حـضوي ٍع ىـض اؾـخالمه مـً مـضًغ الهـىضو١ وسـخت ب٣ًـغ ٍو الكـغوٍ وألاخ٩ـام، وبإهـه  ٖو

  –مى٢ٗــــت مـــــً الكــــغوٍ وألاخ٩ـــــام و٢بـــــى٫ مــــضًغ الهـــــىضو١ لخُــــاب ؤلا٢ـــــغاع َـــــظا وهمــــىطج الاقـــــترا٥ مــــً ٢بـــــل اإلاى٢ـــــ٘ ؤصهــــاٍ 
ً
٩ًـــــىن ملتزمـــــا

 بالكغوٍ وألاخ٩ام.

 

 

 اإلاعدثمشون ألاقشاد

 :الغثِس ي اؾم اإلاؿدثمغ 

 الخى٢ُ٘:

 الٗىىان:

ض ؤلال٨ترووي:  الجىا٫:\الهاج٠       البًر
 

 

 

ت  اإلاعدثمشون مً الصخصُاث الاغخباٍس

 اإلاسىلـ)ون( بالخى٢ُ٘:

 الاؾم:

 الهٟت:

 زخم الكغ٦ت:

 الٗىىان:

ض ؤلال٨ترووي:  الجىا٫:\الهاج٠       البًر
 

 

 

 

 ٖلى ما ج٣ضم، جم ٢بى٫ زُاب ؤلا٢غاع َظا بىاؾُت مضًغ 
ً
ش اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.وبقهاصا  الهىضو١ بالخاٍع

 

 مذًش الصىذوم 

 

 الخى٢ُ٘:       الاؾم:

ش:       الهٟت:  الخاٍع


