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 كلمت سئِغ مجلغ ؤلاداسة

 

 اإلادترمين     العادة / معاهمي ششكت ؤظمىذ اإلاىؼلت الشمالُت

 

 العالم غلُكم وسخمت هللا وبشكاجه ،،،

الجمػُت الػمىمُت  احخماعٌعش سئِغ وؤغظاء مجلغ إداسة ششكت ؤظمىذ اإلاىؼلت الشمالُت ، ؤن ًشخب بكم في 

خ الػادًت   . م23/04/2018اإلاىػلذة بخاٍس

ل الشكش غلى جلبِخكم الذغىة للحظىس. ػبر اإلاجلغ غً حٍض  َو

 ؤيها ألاخىة:

الششكت ولخدلُم  ؤداءلشفؼ  –بئرن هللا  –اإلاجلغ ًؤكذ للجمػُت الػمىمُت مىاصلت الجهىد لخدلُم الؼمىخاث 

 وحػلها ششكت سائذة في مجالها طمً ششكاث ؤلاظمىذ الػاملت في اإلاملكت. –إن شاء هللا  –ؤفظل الىخائج 

عش اإلاجلغ ؤن ًلذم ل ش العىىي والزي ًخظمً هخائج ؤغمال َو الششكت وإهجاصاتها للعىت اإلاالُت اإلاىتهُت كم الخلٍش

 م مؼ اللىائم اإلاالُت اإلاذكلت.31/12/2017في 

 

 وهللا اإلاىفم ،،،

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة   

 

 ظـلُمان بً ظـلُم الحشبـــي            
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:
ً
 وشاغ الششكت ؤوال

بجمُؼ ؤنىاغه وججاسة  وإداسة وحؽغُل مفانؼ إلاظمنذ البىسجالنذيلاوم املو ػادي البىسجالنذي الظمنذ إلا ًخمثل نؽاه الؽشهت الشبِس ي في إنخاج 

 الجملت والخجضبت في منخجاث الؽشهت ومىاد البناء بما في رلً اظخيرادها وجفذًشها للخاسج.

ت الخفمُمُتوجبلغ الىاكت   لإلنخاج في لا  العنٍى
 
 ملُىح ون ولن( 2.7)ارفشاح خالُا

 
ا  ( ملُىح ون ا3,1، بما ٌػادٌ )ىش ظنٍى

 
ا  .ظمنذ ظنٍى

: الششكاث الخابػت
ً
 والضمُلت ثاهُا

 ألاسدن -ؤظمىذ الشمالُت   .1

        بشؤط ماٌ كذسه  لاسدح )معاهمت غامت( -الؽمالُت من ؤظهم ؼشهت ؤظمنذ %( 99.173)جمخلً ؼشهت ؤظمنذ املنىلت الؽمالُت ما نعبخه 

خمثل نؽاوها  .( ون/ظنت1,000,000) إلاظمنذمن إلانخاحُت الخفمُمُت واكتها ، والتي جبلغ ملُىح ظهم(  55ملعمت إلى )ملُىح دًناس اسدني(  55) ٍو

ؼ الفناغُت. واملدل الشبِغ لػملُاتها الاسدح.  في ـناغت الاظمنذ وودن اليلنىش وجنفُز املؽاَس

ش والاظدثماس ششكت خبراء .2  الاظمىذ للخؼٍى

ش والاظدثماس )ؼشهت ؤسدنُت مدذودة املعؤولُت 50)جمخلً ؼشهت ؤظمنذ املنىلت الؽمالُت ما نعبخه  %(من ؤظهم ؼشهت خبراء الاظمنذ للخىٍى

خمثل نؽاوها الحالي في جملً لاظهم في ؼشهت الػاملُت لفناغت إلاظمنذ  ظهم( 1000دًناس اسدني( ملعمت إلى ) 1000مػفاة( بشؤط ماٌ كذسه ) ٍو

 واملدل الشبِغ لػملُاتها الاسدح. .ارفلي

 الششكاث الخابػت في دولت الاماساث  .3

 اظم الؽشهت الخابػت
سؤط املاٌ 

 )دسهم اماساحي(

نعبت 

ملىُت 

 الؽشهت ارفيها

 نؽاوها الشبِغ

الذولت املدل 

الشبِغ 

 لػملُاتها

الذولت 

مدل 

 الخإظِغ

 الاماساث الاماساث جملً الاظهم في ؼشهت اظمنذ الؽمالُت )لاسدح( %100 1000 ؼشهت ظما الُمامت لُمخذ

 الاماساث الاماساث جملً الاظهم في ؼشهت اظمنذ الؽمالُت )لاسدح( %100 1000 ؼشهت دًاس نجذ ارفىس وىنتراهخِنج انذ جشاًذًنغ لُمخذ

 الاماساث الاماساث جملً الاظهم في ؼشهت اظمنذ الؽمالُت )لاسدح( %100 1000 ؼشهت ؼماٌ الخلُج لخجاسة الاظمنذ ومىاد البناء املدذودة

 الاماساث الاماساث جملً الاظهم في ؼشهت اظمنذ الؽمالُت )لاسدح( %100 1000 ؼشهت غبر الؽماٌ لإلظمنذ ومؽخلاجه ومىاد البناء املدذودة

 الاماساث الاماساث جملً الاظهم في ؼشهت اظمنذ الؽمالُت )لاسدح( %100 1000 ؼشهت الحضم لخجاسة إلاظمنذ ومؽخلاجه املدذودة

 

خ  مالخظت: م غن جملىها وامل ؤظهم ؼشهت )ؤم كفش نىسزشح ظمنذ ملخذ( املسجلت في املنىلت الحشة لجبل غلي في 08/02/2018اغلنذ الؽشهت بخاٍس

اٌ. 600640527دسهم إماساحي، ورلً بمبلغ  100000دبي بشؤط ماٌ   ٍس
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 ثا
ً
  هخائج ؤغمال الششكت :لثا

 ؤلاهخاج  (1)

 العػىدًت -ؤظمىذ اإلاىؼلت الشمالُت  - ؤ

  ( ون )ملُىح وخمعمابت وخمعت وخمعىح 1,555,003كذ بلغ إنخاج الؽشهت من اليلنىش بنىغُه )الػادي / امللاوم( همُت كذسها )-بخىارفُم من هللا 

 ؤسبػىح( ون ( ون )ملُىناح ومابخاح و واخذ و خمعىح ؤلف و ؤسبػمابت و حعؼ و 2,251,449م، ملابل همُت كذسها )2017( ون خالٌ غام ؤلف وزالزت

 %(.31م، بانخفاك كذسه )2016خالٌ غام 

( ون حعػىح ؤلف وخمعمابت وحعػت وظبػىح ( ون )ملُىح ومابخاح وؤسبػت و 1,294,579وكذ بلغ إنخاج إلاظمنذ مما ودن من اليلنىش همُت كذسها )

م بانخفاك كذسه  2016ٌ غام وزالزىح( ون خال وظبػت وؤسبػمابتالف  وزالزىح ( ون )ملُىناح 200300437م ، ملابل همُت كذسها )2017خالٌ غام 

(36.)% 

 ألاسدن -ؤظمىذ الشمالُت   - ب

له إلى اظمنذ، ارفلذ بلغ إنخاحها من الاظمنذ واملىاد املماارفت لاخشي لػام  –خُث ؤح ؼشهت ؤظمنذ الؽمالُت  لاسدح جلىم بىدن مادة اليلنىش وجدٍى

 %(.20.5بانخفاك كذسه ) 2016( ون خالٌ غام 904,427(ون ملابل همُت كذسها )719,320م ) 2017

 :م2017غام إلى م2013مً غام  لششكت إظمىذ اإلاىؼلت الشمالُت و ًىضح الشظم البُاوي اهخاج الكلىكش 

 

 :م2017غام  إلى م2013مً غام  لششكت إظمىذ اإلاىؼلت الشمالُت و ًىضح الشظم البُاوي اهخاج الاظمىذ
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م واإلابُػاث (2)  الدعٍى

( ون ملُىناح وظخت وظخىح ؤلف وإزناح( ون خالٌ 0200660002واملىاد املماارفت لاخشي ) ( من إلاظمنذمبُػاث الؽشهت )العػىدًت ، الاسدحبلغذ 

م، ؤي بانخفاك كذسه 2016( ون )زالزت مالًيح وخمغ وظخىح ؤلف وظخمابت وازناح(ون خالٌ غام 300650602م، ملابل همُت كذسها )2017غام 

(32.6.)% 

( ون )مابخاح وظبػت وؤسبػىح ؤلف 2470801ـفش( ون ، ملابل همُت كذسها )م )2017ؼشهت ؤظمنذ الػشبُت غام وبلغذ همُت اليلنىش املباغت الى 

اٌ ملابل )17302170293م )2017، وكذ بلغذ لاسباح إلاحمالُت في غام  م2016وزمانمابت وواخذ( ون خالٌ غام  اٌ غام 32203400202( ٍس ( ٍس

 م.2016

 
 

 

 جدلُل حغشافي إلحمالي إًشاداث الششكت وششكاتها الخابػت (3)
االث(  ) اللُمت بأالف الٍش

 العىت

 الخدلُل الجغشافي إلحمالي إًشاداث الؽشهت

 إحمالي إلاًشاداث
 املجمىع جفذًش الغشبُت الؽمالُت الؽشكُت الىظىى

 202,586 4,310 69,064 67,251 50,389 11,569 202,586 م2017

 

االث( )  اللُمت بأالف الٍش

 العنت
 لاسدح -الخدلُل الجغشافي إلحمالي إًشاداث ؤظمنذ الؽمالُت  

 املجمىع خاسج لاسدح داخل لاسدح إحمالي إلاًشاداث

 260,083 0 260,083 260,083 م2017
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 :
ً
ؼ الخؼؽسابػا  اإلاعخلبلُت واإلاشاَس

  م جإمُنها جلذم الؽشهت  لخضاناث اظمنذ ًمىن الؽشهت وغمالئها من دخٌى ؤظىاق حذًذة.خذماث لػمالئها غن وٍش

 ش ش البدث غملُاث خالٌ من املنخجاث حىدة في املعخمش الخىٍى  .املػاًير الػاملُت ؤارفمل وجىبُم والخىٍى

 ض الخيالُف جخفُن غلى الػمل  .للؽشهت الخناارفعُت اللذسة لخػٍض

 ل الاظدثماس  .الؽشهت اداء غلى اًجابا ًنػىغ مما منها العػىدًت خاـت الػاملت اللىي  في لاحل وٍى

 ادتها املخىاـل والععي بالعىق  الؽشهت خفت غلى املداارفظت ش في املخمثلت الخناارفعُت الؽشهت مضاًا من باالظخفادة ورلً لٍض  حىدة جىٍى

لت الؽشهت خبرة الػمالء، مؼ واملخىىسة الىوُذة كتالػال املنخج، م مجاٌ في الىٍى  غملُت ظِعهل مما اململىت والخفذًش خاسج الدعٍى

 .واليلنىش إلاظمنذ جفذًش خالت اظخئناف في الخاسحُت لاظىاق في املفلىدة خفتها اظخػادة

 ادة إلانخاحُت الىاكت من اللفىي  الاظخفادة غلى الترهيز  .الشبدُت لٍض

 ادة م بئنخاج الشبدُت ٍص  .مخخلفت منخجاث وحعٍى

 ش لت كاثالغ جىٍى  .الدؽغُل جيالُف من للخللُل املىسدًن مؼ لامذ وٍى

 ؼ في باالظدثماس ورلً الؽشهت منخجاث في والخنىع الخىظؼ ؼ إلاظمنذ ولاارفلي لفناغت الشؤس ي الخىظؼ مؽاَس  املشجبىت لاخشي  واملؽاَس

 .بالفناغت

 :
ً
 م  8201 لػام الخىكػاثخامعا

 .للىة املناارفعت ندُجت م 2018 غام خالٌ الؽشهت سبدُت مػذالث جخإزش ؤح املخىكؼ من

 
ً
 اإلاخاػش: ظادظا

م ؤلاهخاج .1  والدعٍى

 الخام املىاد ؤظػاس جللب إميانُت في املخمثلت الدؽغُلُت بالخيلفت املخػللت املخاوش بػن إلاظمنذ كىاع في الػاملت الؽشواث هباقي الؽشهت جىاحه

لُت مخاوش وهزلً الخفنُؼ، وجيالُف  النمى اظخمشاس لخىكػاث ونظشا ولىن البُؼ، ؤظػاس انخفاك ؤو إلاظمنذ غلى الىلب جذني في مخمثلت حعٍى

 .الىاكؼ ؤسك غلى املخاوش هزه خذور نعدبػذ ارفئننا هللا إنؽاء العػىدي الاكخفاد في الجُذ

 اإلاىافعت .2

 إلانخاحُت الىاكت في جىظػاث بػذ املناارفعت هزه خذة صادث وكذ والخاسجي املدلي املجاليح في الؽذًذة باملناارفعت ًدعم واخذ كىاع في الؽشهت حػمل

ٌ  اللابمت املدلُت إلاظمنذ لؽشواث  انخفاك الى ظُؤدي املدلي الىلب في نمى ًصحبه لم إرا الخناارفعُت البِئت في الخغير وهزا حذد مناارفعيح ودخى

 حذًذة حعػيرة ظُاظت اغخماد الى ًمىشه الؽشهت غلى لغىا ظِؽيل لزلً باإللاارفت العىق  في الؽشهت خفت من حضء وارفلذاح البُؼ همُاث في

 .للؽشهت الشبدُت ومعخىي  هامؾ غلى ظلبا جؤزش كذ الػىامل وهزه جناارفعا، ؤهثر منخجها ؤظػاس لجػل

 الذولت مً الصادسة الاكخصادًت اللشاساث حغير .3

 . املعخلبلُت الؽشهت ؤسباح غلى العلبي ؤزشه له ظُيىح  البُؼ وؤظػاس املذخالث ؤظػاس غلى ًؤزش الذولت كبل من كشاس ؤي ـذوس 

 :غلى ششكخكم حػمل اإلاخاػش هزه وإلاىاحهت

 والاظدثماساث املنخجاث وجنىع وحػذد النىغُت لجىدة مثال الخميز مػاًير بػن ولؼ. 

 غمالئها كاغذة لخىظُؼ والععي الذاخلُت لاظىاق في غمالئها كاغذة غلى املداارفظت. 

 ف الخيالُف لترؼُذ الشامُت الؽشهت خىت في الاظخمشاس ض واملفاٍس  .الخناارفعُت كذساتها لخػٍض
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 اإلاخاػش إداسة .4

 :بــالخالي جخمثل مخاوش من اململىت في الػاملت الؽشواث هباقي الؽشهت جىاحه

 الائخمان مخاػش 

ٌ . مالُت لخعاسة لاخش الىشف جىبذ إلى ًؤدي مما بالتزاماجه الىارفاء غلى ما وشف ملذسة غذم هي ى  الابخماح، مخاوش لترهيز الخالػت املالُت لـا

ىح  واملذًنىح  خىمه، في وما النلذ من باألظاط جخإلف  حُذ ابخماني جفنُف راث البنىن لذي واملشابداث النلذًت باألمىاٌ الؽشهت جدخفظ. الخجاٍس

 .املخاوش جدذد وبالخالي

 الػمىالث ؤظػاس مخاػش 

 الؽشهت جشاكب. النلذًت وجذارفلاتها للؽشهت املىخذ املالي املشهض غلى العىق  في الػمىالث ؤظػاس في الخغيراث بخإزير جخػلم مخػذدة ملخاوش الخػشك هي

  لِغ الػمىالث ؤظػاس مخاوش جإزير ؤح وحػخلذ الػمىالث ؤظػاس جللباث
 
ا  .حىهٍش

 الػمالث مخاػش 

اٌ هي لاظاظُت الؽشهت مػامالث إح. لاحنبُت الػمالث ـشف ؤظػاس في الخغيراث بعبب املالُت لادواث كُمت في الخغير مخاوش هي  العػىدي بالٍش

يي، والذوالس لاسدني والذًناس ت غير الػمالث مخاوش ؤح وحػخلذ الػمالث ـشف ؤظػاس جللباث إلاداسة جشاكب لامٍش  . حىهٍش

 العُىلت مخاػش 

 املبالغ ظذاد ًخم بإح بالؽشهت الخاـت البُؼ ؼشوه ًخىلب. الابخمانُت الدعهُالث جىارفير من بالخإهذ ورلً العُىلت مخاوش بئداسة الؽشهت جلىم

 
 
د. البماغت اظخالم غنذ العذاد لمماح بنىُت لماح خىاباث جلذًم ؤو ملذما   90  إلى  60 من الػادة في الذابنىح، ٌعذَّ

 
خ من ًىما  .الؽشاء جاٍس

 الاظدثماس مخاػش 

ش الاظمنذ خبراء ؼشهت ملىُت خلىق  من% 50 بنعبت باالظدثماس الؽشهت كامذ  - غماح في مسجلت( مػفاة)  مدذودة معؤولُت راث ؼشهت - للخىٍى

خممن الهاؼمُت لاسدنُت اململىت ش واداسة اظدثماس الؽشهت نؽاه ٍو ؼ وجىٍى ت الفناغُت املؽاَس  خبراء ؼشهت حعخمش خُث والخػذًنُت وإلاداٍس

ش الاظمنذ لت للخىٍى ؼ وجإهُل الػامت والخجاسة للملاوالث الشابذة ؼشهت في مباؼشة غير بىٍش  خُث( الػشاق حمهىسٍت) املدذودة الفناغُت املؽاَس

 ٌػاد ؤح غلى الانخاج في مجانُت خفت ملابل ظنت 15 ملذة الىبِعت اظمنذ مفنؼ وحؽغُل لخإهُل الػشاكُت الحيىمت مؼ غلذ لاخيرة الؽشهت وكػذ

 املعخلشة غير العُاظُت للظشوف ندُجت. 2014 ارفبراًش في املؽشوع جإهُل إغادة ارفترة من الانتهاء ًخم ؤح وغلى ، الػلذ ارفترة انتهاء بػذ للحيىمت املفنؼ

 .معمى غير ؤحل إلى للمفنؼ الخإهُل اغادة ارفترة وجمذًذ الؽشهت مفنؼ في الانخاج وكف جم

ُذ دساظت بئحشاء الؽشهت كامذ ل الاظدثماس لـش ل الاظدثماس في للخذني مخفق بلُذ كامذ خُث الضمُلت للؽشهت املمنىح والخمٍى  ؼشهت في والخمٍى

اٌ   3306220147 بمبلغ صمُلت  .2016 غام في ظػىدي ٍس

 .2017ًناًش  الذولُت منزوكذ بذؤث بخىبُم املػاًير  مؼ الػلم بإح الؽشهت جلتزم بخىبُم مػاًير املداظبت العػىدًت
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ً
 م31/12/7201: اللشوض كما هي في ظابػا

حعلع

ٌ 
 مبلغ ؤـل اللشك اظم الجهت املاندت لللشك

 -مذة اللشك 

 الُىم

 

املبالغ املذارفىغت ظذادا 

 لللشك خالٌ العنت
 املبلغ املخبلي من اللشك

املذًىنُت إلاحمالُت للؽشهت 

 وؼشواتها الخابػت

 30,000,000.00 30,000,000 - 446 30,000,000 الانماء 1

 12,154,416.12 12,154,416 - 345 12,154,416 الانماء 2

 5,217,963.12 5,217,963 - 350 5,217,963 الانماء 3

 5,024,308.31 5,024,308 - 300 5,024,308 الانماء 4

 1,799,967.34 1,799,968 - 341 1,799,968 الانماء 5

 3,864,095.91 3,864,096 - 329 3,864,096 الانماء 6

 3,371,647.29 3,371,647 - 350 3,371,647 الانماء 7

 50,000,000.00 50,000,000 - 270 50,000,000 البالد 8

 33,000,000.00 33,000,000 - 320 33,000,000 البالد 9

 18,000,000.00 18,000,000 - 320 18,000,000 البالد 10

 48,000,000.00 48,000,000 - 330 48,000,000 البالد 11

 50,000,000.00 50,000,000 - 185 50,000,000 الشاححي 12

 51,000,000.00 51,000,000 - 186 51,000,000 الشاححي 13

 30,000,000.00 30,000,000 - 181 30,000,000 الشاححي 14

 35,000,000.00 35,000,000 - 182 35,000,000 الشاححي 15

 43,000,000.00 43,000,000 - 184 43,000,000 الشاححي 16

 51,000,000.00 51,000,000 - 184 51,000,000 الشاححي 17

 35,000,000.00 35,000,000 - 360 35,000,000 الٍشاك 18

 20,000,000.00 20,000,000 - 360 20,000,000 الٍشاك 19

 20,000,000.00 20,000,000 - 331 20,000,000 الٍشاك 20

 65,000,000.00 65,000,000 - 301 65,000,000 الٍشاك 21

 20,000,000.00 20,000,000 - 365 20,000,000 الػشبي 22

 12,000,000.00 12,000,000 - 364 12,000,000 الػشبي 23

 100,000,000.00 100,000,000 - 333 100,000,000 الػشبي 24

 60,000,000.00 60,000,000 - 362 60,000,000 الػشبي 25

 4,000,000.00 4,000,000 - 329 4,000,000 الػشبي 26

 16,000,000.00 16,000,000 - 333 16,000,000 الػشبي 27

 50,000,000.00 50,000,000 - 330 50,000,000 الػشبي 28

 30,000,000.00 30,000,000 - 330 30,000,000 الػشبي 29

 40,000,000.00 40,000,000 5,000,000.00 180 45,000,000 ـنذوق الخنمُت 30

 

 كما ؤهه ال ًىحذ غلى الششكاث الخابػت ؤي كشوض. م.2018الخىمُت الصىاعي في غام مالخظت: جم ظذاد كامل كشض صىذوق 

 

 94204320398           م31/12/2017إحمالي اللشوض اللائمت ختى 
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: اإلاعؤولُت الاحخماغُت وخذمت اإلاجخمؼ 
ً
 ثامىا

والؽشاهت الذابمت في جنمُت املجخمؼ ارفلذ كذمذ غذدا من املعاهماث النلذًت والػُنُت لػذد من  الاحخماعيإخعاظا من الؽشهت وإًمانا منها بالىاحب 

ت والجهاث الغير سبدُت مثل:  الجمػُاث الخيًر

 .ف  دغم لجنت الخنمُت الاحخماغُت بىٍش

  .دغم لجنت جشاخم لشغاًت السجناء واملفشج غنهم واظشهم باملنىلت 

  بالتربُت والخػلُم باملنىلت.دغم الجىدة الؽاملت للبناث 

 .)دغم بشامج وصاسة الػمل لشغاًت الاًخام)لعذ وخذن 

 .ف م بىٍش  دغم حمػُت جدفُظ اللشآح الىٍش

 .ف  دغم الاظبىع الخلُجي للمشوس بىٍش

 .جىصَؼ العالٌ الشممانُت 

 .ت ف الخيًر  دغم حمػُت وٍش

 .دغم حمػُت سغاًت الاًخام باملنىلت 

 .ؤخشي 

: اإلاىاسد البشش 
ً
 ٍت جاظػا

ت 0ولزلً جلىم الؽشهت بدث وجدفيز املىظفيح غلى الػمل والخفىير وا ملؽاسهت ولػذ الؽشهت نفب غُنيها ومن ؤهبر وؤولى اهخماماتها املىاسد البؽٍش

ش الؽشهت وإًجاد البِئت املالبمت للػمل التي حعاغذهم غلى الانخاج بشوح الفش  ش انفعهم والناجج غنه اًما جىٍى ىمن الاًجابُت في جىٍى ٍم الىاخذ ٍو

ض غىاءاتهم وكذساتهم 0وكذ بلغذ نعبت العػىدة في نهاًت  ت لشارفؼ وحػٍض ٍش بُت الخىٍى %من احمالي الػامليح في  40025م 2017ران في وشح البرامج الخذٍس

 الؽشهت .

بمؽاسهت املىظف اارفشاخه ارفخم اغخماد وكذ كذمذ الؽشهت غالوة غلى الىظابل الخذماجُت والترارفيهُت للمىظفيح كذمذ غذدا من البرامج التي حػنى 

 هذًت املىلىد وإغانت الضواج همؽاسهت وحصجُؼ للمىظف.

: العالمت والصحت والبِئت
ً
 غاششا

فلحت جلىم ؼشهت ؤظمنذ املنىلت الؽمالُت بخىبُم واارفت امللاًِغ واملػاًير العػىدًت والػاملُت خفاظا غلى ظالمت البِئت جدذ اؼشاف ومخابػت م

اد   وخماًت البِئت باململىت، وجشاعي واارفت املخىلباث لمن املبادا لاظاظُت التي جخبناها في ظُاظتها الدؽغُلُت داخل املفنؼ.لاـس

را وجدشؿ غلى اللُام بإغماٌ الفُانت وظالمت الفالجش التي جلىم بدنلُت الهىاء املنبػث من خىىه إلانخاج بياارفت مشاارفم املفنؼ ، وجفىق هثي

اد وخماًت البِئت باململىت. املخىلباث املد   ذدة من كبل مفلحت لاـس
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 : الحىكمت خادي غشش

 غذا ما ًلي: حىهمتال بالبدت الىاسدة املىاد واارفت الؽشهت وبلذ

سكم املادة / 

 الفلشة

 ؤظباب غذم الخىبُم نق املادة / الفلشة

 مادة اسرتشاديو سيتم تطبيقها مستقبال متصلة او منفصلة يف عضوية جملس إدارة الشركة.أن يكون قد امضى ما يزيد على تسع سنوات  02الفقرة  02المادة 

اقرتاح سياسة وأنواع املكآفات اليت متنح للعاملني مثل املكافآت الثابتة واملكافآت املرتبطة باألداء  02الفقرة  02المادة 
 واملكافآت يف شكل اسهم

رتبطة باألداء ة املآستقوم الشركة بتطبيق برامج املكاف
ابتداء من العام املايل القادم وستضع سياسة بذلك 

مادة اسرتشاديو كما أهنا   تعتمد من جملس ادارة الشركة
 سيتم تطبيقها مستقبال

وضع الآلليات الالزمة حلصول كل من اعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات  0الفقرة  93المادة 
 ستمرتدريبية بشكل م

 مادة اسرتشاديو سيتم تطبيقها مستقبال

يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية خمتصة ألدائة كل ثالث   الفقرة ه 10المادة 
 سنوات

 مادة اسرتشاديو سيتم تطبيقها مستقبال

 مادة اسرتشاديو سيتم تطبيقها مستقبال جيري أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني تقيما دوريا ألداء جملس االدارة  الفقرة و 10المادة 

تدخل مراقبة املخاطر ضمن اختصاصات جلنة املراجعة  تشكيل جلنة إدارة املخاطر    02المادة 
واكتفت الشركة بذلك مع العلم أن الشركة تنفذ نظام 

كامل فلديها سياسة خماطر وتعد خطة مراقبة خماطر  
 املراجعة الداخلية على اساس املخاطر

 مادة اسرتشاديو سيتم تطبيقها مستقبال جتتمع جلنة املخاطر بصفة دورية كل )ستة اشهر ( على األقل وكلما دعت احلاجة اىل ذلك  00المادة 

 مادة اسرتشاديو سيتم تطبيقها مستقبال سياسات واجراءات لتنظيم العالقة مع اصحاب املصاحل 39المادة 

وضع مؤشرات قياس تربط اداء الشركة مبا تقدمة من مبادرات يف العمل االجتماعي ومقارنة ذلك  0الفقرة  33المادة 
 بالشركات األخرى ذات النشاط املشابو

 مادة اسرتشاديو

 اسرتشاديومادة  وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة  1الفقرة  33المادة 

الشركات فعلية ان يفوض اليها االختصاصات املقررة  يف حال تشكيل جملس االدارة جلنة خمتصة حبوكمة  39المادة 
مبوجب املادة الرابعة والتسعني من ىذه الالئحة وعلى ىذه اللجنة متابعة اي موضوعات بشان تطبيقات 

 احلوكمة وتزويد جملس االدارة سنويا على االقل بالتقارير والتوصيات اليت تتوصل اليها 

 اسرتشاديومادة 

 

 الششكت غلى اإلافشوطت والػلىباث الجضاءاثغشش: ثاوي 

 .م2017خالٌ الػام  الؽشهت غلى مفشولت ؤخشي  حضاءاث ؤو غلىباث ؤًت هنانلِغ 
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غلما بملترخاث  -وبخاصت غير الخىفُزًين -ثالث غشش: الاحشاءاث التي اجخزها مجلغ ؤلاداسة إلخاػت ؤغظائه 

 اإلاعاهمين وملحىظاتهم خُال الششكت وؤدائها 

ورلً من خالٌ كعم غالكاث املعاهميح بؽشهت وال جىحذ  مالخظاث املعاهميح و ؤظئلتهم واظخفعاساث إح وحذث  ٌعخػشك املجلغ في احخماغاجه  

 .2017خالٌ الػام  وادائها  خُاٌ الؽشهت  ؤي ملترخاث ؤو مالخظاث 

سابؼ غشش: الىظائل التي اغخمذها مجلغ ؤلاداسة في جلُُم ؤدائه و ؤداء لجاهه وؤغظائه و الجهت الخاسحُت التي 

 كامذ بالخلُُم وغالكتها بالششكت 

مذ جلىم لجنت الترؼُداث واملياارفأث بخدذًذ حىانب اللىة والمػف في مجلغ إلاداسة واكتراح ظبل مػالجتها بما ًخفم مؼ مفلحت الؽشهت وحػخ

 اللجنت في جلُُم اداء اغماء مجلغ إلاداسة غلى نظام الخلُُم الزاحي لألغماء.

 خامغ غشش: جىصُت لجىت اإلاشاحػت بشإن مذي الحاحت إلى حػُين مشاحؼ داخلي في الششكت

 ًىحذ مشاحؼ داخلي.

ي سفع اإلاجلغ ظادط غشش: جىصُاث لجىت اإلاشاحػت التي ًىحذ حػاسض بُنها وبين كشاساث مجلغ ؤلاداسة او الت

ألاخز بها بشإن حػُين مشاحؼ خعاباث الششكت وغضله وجدذًذ ؤحػابه وجلُُم ؤدائه ؤو حػُين اإلاشاحؼ الذاخلي , 

 ومعىغاث جلك الخىصُاث. وؤظباب غذم ألاخز بها.

ُاث ال ًىحذ  .لجنت املشاحػت ارفيها حػاسك بُنها وبيح كشاساث مجلغ إلاداسةمن  جـى

خ جلك الؼلباث واظبابها.ظابؼ غشش: غذد ػلباث الش  شكت لسجل اإلاعاهمين و جىاٍس

خ الىلب غذد ولباث الؽشهت لسجل املعاهميح  ؤظباب الىلب جاٍس

 حمػُت م06/02/2017 1

 حمػُت م13/03/2017 2

 احشاءاث الؽشهت م17/10/2017 3

 احشاءاث الؽشهت م31/12/2017 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ش مجلغ إلاداسة لػام   م  2017جلٍش

11 

 

ؤلاداسة، وؤغظــاء اللجــان، وؤلاداسة الخىفُزًــت، ووظائفهــم الحالُــت والعــابلت ؤظــماء ؤغظــاء مجلــغ  :غشش ثامً

 ومؤهالتهــم وخبراتهــم.

 مجلغ ؤلاداسة - ؤ
 

 الشُخ / ظلُمان بً ظلُم الحشبي .1

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

 سبِغ مجلغ غبر اململىت العػىدًت 

ن لؽشهت ظناف العػىدًت   سبِغ مجلغ املذًٍش

ن  غبر اململىت لالظدثماس  سبِغ مجلغ املذًٍش

ن  غبر اململىت للخنمُت  سبِغ مجلغ املذًٍش

ن  غبر اململىت    الىونُتسبِغ مجلغ املذًٍش

ن لػبر اململىت للىاكت   سبِغ مجلغ املذًٍش

ن لػبر اململىت للمُاه  سبِغ مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت غبر اململىت اللابمتسبِغ مجلغ املذ  ًٍش

 سبِغ مجلغ اداسة ؼشهت ـلب ظدُل

 العػىدًت -سبِغ مجلغ ادساة اظمنذ الؽمالُت 

ن  لؽشهت  نلل الخخففُت الػاملُت  سبِغ مجلغ املذًٍش

 الاسدح  –سبِغ مجلغ ادساة اظمنذ الؽمالُت 

ت   غمى مجلغ اداسة ؼشهت مىون الػلاٍس

ن  دسوب للخى  ىٍش الػمشانيغمى مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت  غبر اململىت للػلاس   سبِغ مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت  دسب املؽاغش  سبِغ مجلغ املذًٍش

ت  سبِغ مجلغ غبر اململىت الػلاٍس

ت غمى مجلغ منىلت مىت املىشمت ظابلا  ؼهادة في اللغت الانجليًز

دوساث مخػذدة في اداسة 

 الاغماٌ

 

 

 م / سائذ بً ابشاهُم اإلاذيهُم .2

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

 .الػمى املنخذب والشبِغ الخنفُزي لؽشهت مفذس ملىاد البناء 

 .مجلغ إداسة في ؼشهت الُمامت للفناغاث الحذًذًت نابب سبِغ 

  .مجلغ إداسة في ؼشهت إظمنذ املنىلت الؽمالُت سبِغ نابب

 .للفناغاث الخػذًنُتغمى مجلغ إداسة في الؽشهت املخدذة 

 .غمى مجلغ إداسة في ؼشهت بىاح

غ   مفش. –غمى مجلغ إداسة ؼشهت إظمنذ العَى

 ظىسٍا. –غمى مجلغ إداسة ؼشهت إظمنذ البادًت 

  .مجلغ إداسة ؼشهت الخىىه العػىدًت للخمىٍن سبِغ نابب

غمى مجلغ إداسة في الؽشهت الػشبُت لألنابِب 

 .م2015م وختى نهاًت ماًى 2006من غام 

 في بيالىسٍىط دسحت

 الىهشبابُت الهنذظت

 في املاحعخير دسحت

 الىهشبابُت الهنذظت

ت  خبراث هنذظُت وإداٍس

مخنىغت جمخذ ألهثر من زالزيح 

 في اللىاغيح الػام 
 
غاما

 والخاؿ.

 

 

في .3  م / ظػىد بً ظػذ الػٍش

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

في للخجاسةسبِغ مجمىغت ظػىد   ظػذ الػٍش

 الاسدح –غمى مجلغ اداسة اظمنذ الؽمالُت 

 غمى مجلغ اداسة ؼشهت ـلب ظدُل

ن لؽشهت الذاس لالظدؽاساث   غمى مجلغ املذًٍش

ً غبر اململىت لالظدثماس  مذًش جنفُزي وؼٍش

ن ؼشهت الفناغاث الػاملُت  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت حؽىُل ووالء الحذًذ  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت جبىن ظدُل غمى   مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت ـناغاث الحذًذًت  غمى مجلغ املذًٍش

ش اململىت للػلاس ن ؼشهت جىٍى  غمى مجلغ مذًٍش

ن ؼشهت وادح اللىحعدُت  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت وادح لالظدثماس  غمى مجلغ املذًٍش

ش اململىت لالظدثماس ن ؼشهت جىٍى  غمى مجلغ مذًٍش

دسحت بيالىسٍىط الهنذظت   لىيراحمهنذط في وصاسة الذارفاع وا

ت  املػماٍس

 ظنىاث 9وصاسة الذارفاع 

 واللىاع الخاؿ
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 م / مدمذ بً فاًض الذسحم .4

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

 نابب سبِغ مجلغ اداسة ؼشهت ـلب ظدُل

 الاسدح –غمى مجلغ اداسة اظمنذ الؽمالُت 

ن  نلل   الخخففُت الػاملُتغمى مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت الذاس لالظدؽاساث   غمى مجلغ املذًٍش

ً ومذًش غام غبر اململىت لالظدثماس  ؼٍش

ً في العػىدًت لإلغماس وامللاوالث  ؼٍش

ش املػادح ن الىونُت لخذٍو  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت الفناغاث الػاملُت  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت حؽىُل ووالء الحذًذ  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت جبىن ظدُل  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت ـناغاث الحذًذًت  غمى مجلغ املذًٍش

ش اململىت للػلاس ن ؼشهت جىٍى  غمى مجلغ مذًٍش

ن ؼشهت وادح اللىحعدُت  غمى مجلغ املذًٍش

ن ؼشهت وادح لالظدثماس  غمى مجلغ املذًٍش

ش اململىت لالظدثماس ن ؼشهت جىٍى  غمى مجلغ مذًٍش

 دسحت البيالىسٍىط ع والىيراحمهنذط في وصاسة الذارفا

 هنذظت الػماسة وغلىم

واللىاع  ظنت 15وصاسة الذارفاع 

 الخاؿ

 

 د / فؤاد بً فهذ الصالح .5

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

ن لؽشهت داس الضهشاوي للخجهيزاث الىبُت املدذودة   سبِغ مجلغ املذًٍش

 املهُذب واوالدةمذًش غام وغمى منخذب غباللادس 

ن لؽشهت بناء اللابمت  سبِغ مجلغ املذًٍش

 سبِغ مجلغ اداسة ؼشهت املخدذة للفناغاث الخػذًنُت

 غمى مجلغ اداسة ؼشهت بىاح

 غمى مجلغ اداسة ؼشهت غباللادس املهُذب واوالدة

 غمى مجلغ اداسة ومالً لؽشهت ارفؤاد ارفهذ الفالح

  نابب سبِغ مجلغ اداسة ؼشهت اظمنذ البادًت

اظخار في ولُت الهنذظت حامػت امللً 

 ظػىد

 

غمى في اللجنت الفناغُت في الغشارفت 

ت  الخجاٍس

 دسحت الباوالىسٍىط في الهنذظت

 دسحت املاحعخير في هنذظت املىانئ 

دسحت الذهخىساه هُذسولًُ 

 ومفادس املُاه

 

 

 ؤ/ مدمذ بً ظلُم الصاغذي .6

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

ن لؽشهت الفا للنلل املدذودة  غمى مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت حاٌ للخنمُت  سبِغ مدلغ املذًٍش

ن لؽشهت هُبيى العػىدًت  غمى مجلغ املذًٍش

غ العػىدًت  املذًش الػام لؽشهت الىَش

 اللىاع الخاؿ  

 

 

في .7 ض الػٍش  ؤ / خالذ بً غبذ الػٍض

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت

غمى مجلغ إداسة ؼشهت اظمنذ املنىلت 

الؽمالُت0 وغمى اللجنت الخنفُزًت ولجنت 

 الترؼُداث.

اك.  غمى مجلغ إداسة ؼشهت الفناغاث الضحاحُت "صحاج"، الٍش

اث "نماء" الجبُل.  غمى مجلغ إداسة ؼشهت نماء للىُماٍو

 غمى مجلغ إداسة الؽشهت الػشبُت للمداوس واملعابً، الجبُل.

 مجلغ الؽشهت الىونُت للمداارفظت غلى البِئت. "بِئت"، الجبُل. غمى 

اك.  غمى مجلغ إداسة ؼشهت الاظدثماساث الخلنُت، الٍش

 غمى مجلغ إداسة ؼشهت البدش املخىظي للفنادق الىبري، بيروث. 

 العُاخُت0ؼخىحغاسد، ؤملانُا. vacances Gmb مذًش غام ؼشهت

 ظدثماس، جىنغ.مذًش غام الؽشهت العػىدًت الخىنعُت لال 

اك.  مذًش غام إداسة الاظدثماس بؽشهت لانىاء اللابمت الٍش

 سبِغ كىاع النلل الػام بالؽشهت العػىدًت للنلل البدشي "بدشي"

 دسحت البيالىسٍىط

 في الاداسة الػامت
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 مً خاسج اإلاجلغ ؤغظاء اللجان - ب
 

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت الاظم 

 لجنت غمى الُديى واسق  إًاد 1

 لؽشهت مشاحػت

 املنىلت اظمنذ

 .الؽمالُت

 غعير. ؼشهت في الاظدثماس إداسة مذًش

 .لإلداسة الخاصمى ؼشهت في الخنفُزًت باإلداسة غمى

ل املخاحشة إداسة مذًش  املفشارفُت. الشاححي ؼشهت في والخمٍى

 .الخػاوني للخإميح الىونُت ؼشهت في املالُت للؽؤوح املذًش معاغذ

 – ججاسة بيالىسٍىط

 1980 غام مداظبت

ذ دولت من  .اليٍى

 الخنمُت ـنذوق 

 .العػىدي الفناغُت

 

 الاداسة الخىفُزًت - ث
 

 الخبراث املؤهالث الىظابف العابلت الىظابف الحالُت الاظم 

 املذًش الػام العبُعي ظػذ بن غبُذ/ د 1

 

 املنىلت اظمنذ – الخنفُزي املذًش

 الؽمالُت

 في الذهخىساه  دسحت

 املذنُت الهنذظت

 

 املالُت للؽؤوح الػام املذًش معاغذ الذوظشي  ناـش بن غابن/  م 2

ت  وإلاداٍس

ؼ مذًش  املنىلت اظمنذ – مؽاَس

 الؽمالُت

 هنذظت بيالىسٍىط

 مذنُت

 

 

الشــشكت غظــىا فــي ؤظــماء الشــشكاث داخــل اإلاملكــت ؤو خاسحهــا الخــي ًكــىن غظــى مجلــغ إداسة جاظؼ غشش: 

 ت والعــابلت ؤو مــً مذًشيهــا.مجالــغ إداستهــا الحالُــ

 

 الشُخ / ظلُمان بً ظلُم الحشبي .1

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ إلاداسة غمىا 

 في مجلغ إداستها الحالُت ؤو من مذًشيها

داخل / 

خاسج 

 اململىت 

غمى ؤظماء الؽشواث التي ًيىح  الىُاح اللانىني

مجلغ إلاداسة غمىا في مجلغ 

 إداستها العابلت ؤو من مذًشيها

داخل / 

خاسج 

 اململىت

الىُاح 

 اللانىني

 سبِغ مجلغ غبر اململىت العػىدًت 

ن لؽشهت ظناف العػىدًت   سبِغ مجلغ املذًٍش

ن  غبر اململىت لالظدثماس  سبِغ مجلغ املذًٍش

ن  غبر اململىت للخنمُت  سبِغ مجلغ املذًٍش

ن  غبر اململىت    الىونُتسبِغ مجلغ املذًٍش

ن لػبر اململىت للىاكت   سبِغ مجلغ املذًٍش

ن لػبر اململىت للمُاه  سبِغ مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت غبر اململىت اللابمت  سبِغ مجلغ املذًٍش

 سبِغ مجلغ اداسة ؼشهت ـلب ظدُل

 العػىدًت -سبِغ مجلغ ادساة اظمنذ الؽمالُت 

ن   لؽشهت  نلل الخخففُت الػاملُت سبِغ مجلغ املذًٍش

 الاسدح  –سبِغ مجلغ ادساة اظمنذ الؽمالُت 

ت   غمى مجلغ اداسة ؼشهت مىون الػلاٍس

ن  دسوب للخىىٍش الػمشاني  غمى مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت  غبر اململىت للػلاس   سبِغ مجلغ املذًٍش

ن لؽشهت  دسب املؽاغش  سبِغ مجلغ املذًٍش

تسبِغ مجلغ غبر اململىت   الػلاٍس

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل 

 خاسج

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت غامت مذسحت 

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معؤولُت مدذودةراث 

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت مذسحت

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت ملفلت

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت ملفلت

 راث معؤولُت مدذودة
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 م / سائذ بً ابشاهُم اإلاذيهُم .2

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ إلاداسة 

 الحالُت ؤو من مذًشيهاغمىا في مجلغ إداستها 

داخل / خاسج 

 اململىت 

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح  الىُاح اللانىني

غمى مجلغ إلاداسة غمىا في 

مجلغ إداستها العابلت ؤو من 

 مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت

الىُاح 

 اللانىني

 ؼشهت مفذس ملىاد البناء

 الؽشهت املخدذة للفناغاث الخػذًنُت

 الؽمالُتؼشهت إظمنذ املنىلت 

 لاسدح –ؼشهت إظمنذ الؽمالُت 

 ظىسٍا -ؼشهت إظمنذ البادًت 

غ   مفش-ؼشهت إظمنذ العَى

 ؼشهت بىاح

ن  ؼشهت الخىىه العػىدًت للخمٍى

 ؼشهت الُمامت للفناغاث الحذًذًت

ؼشهت زباث لإلنؽاءاث املدذودة ) مػشوارفت ظابلا 

 بـؽشهت املهُذب للملاوالث(

 داخل اململىت

 داخل اململىت

 داخل اململىت

 خاسج اململىت

 خاسج اململىت

 خاسج اململىت

 داخل اململىت

 داخل اململىت

 داخل اململىت

 داخل اململىت

 

 معاهمت ملفلت

 معاهمت ملفلت

 معاهمت مذسحت

 معاهمت مذسحت

 معاهمت ملفلت

 معاهمت مذسحت

 معاهمت مذسحت

 معاهمت مذسحت

 معاهمت مذسحت

 راث معؤولُت مدذودة

 

 لألنابِب الؽشهت الػشبُت

 

 داخل اململىت

 

معاهمت 

 مذسحت

 

 

في .3  م / ظػىد بً ظػذ الػٍش

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ 

إلاداسة غمىا في مجلغ إداستها الحالُت 

 ؤو من مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت 

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ  الىُاح اللانىني

ؤو  إلاداسة غمىا في مجلغ إداستها العابلت

 من مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت

الىُاح 

 اللانىني

 ؼشهت ـلب ظدُل

 ؼشهت نلل الخخففُت الػاملُت

 ؼشهت غبر اململىت لالظدثماس

 ؼشهت الفناغاث الػاملُت

 ؼشهت جبىن ظدُل

ش الػلاسي   ؼشهت جىىٍش اململىت للخىٍى

 ؼشهت جىىٍش اململىت لالظدثماس

 الاسدح  –ؼشهت اظمنذ الؽمالُت 

 الذاس لالظدؽاساث الهنذظُت ؼشهت

 ؼشهت حؽىُل ووالء الحذًذ

 ؼشهت الفناغاث الحذًذًت

 ؼشهت وادح اللىحعدُت

 ؼشهت وادح لالظدثماس

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 خاسج

 داخل

 داخل

 داخل 

 داخل

 داخل

 معاهمت ملفلت

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معؤولُت مدذودةراث 

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت غامت مذسحت 

 ؼشهت جمامنُت

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

  

 

 

 م / مدمذ بً فاًض الذسحم .4

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ 

الحالُت ؤو إلاداسة غمىا في مجلغ إداستها 

 من مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت 

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى  الىُاح اللانىني

مجلغ إلاداسة غمىا في مجلغ 

 إداستها العابلت ؤو من مذًشيها

داخل / 

خاسج 

 اململىت

الىُاح 

 اللانىني

 ؼشهت ـلب ظدُل

 ؼشهت نلل الخخففُت الػاملُت

 ؼشهت غبر اململىت لالظدثماس

 الفناغاث الػاملُتؼشهت 

 ؼشهت جبىن ظدُل

ش الػلاسي   ؼشهت جىىٍش اململىت للخىٍى

 ؼشهت جىىٍش اململىت لالظدثماس

 الاسدح  –ؼشهت اظمنذ الؽمالُت 

 ؼشهت الذاس لالظدؽاساث الهنذظُت

 ؼشهت حؽىُل ووالء الحذًذ

 ؼشهت الفناغاث الحذًذًت

 ؼشهت وادح اللىحعدُت

 ؼشهت وادح لالظدثماس

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 خاسج

 داخل

 داخل

 داخل 

 داخل

 داخل

 معاهمت ملفلت

 مدذودة معؤولُتراث 

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت غامت مذسحت 

 ؼشهت جمامنُت

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 معؤولُت مدذودة راث

 راث معؤولُت مدذودة
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 د / فؤاد بً فهذ الصالح .5

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ إلاداسة غمىا في 

 مجلغ إداستها الحالُت ؤو من مذًشيها

داخل / 

خاسج 

 اململىت 

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح  الىُاح اللانىني

غمى مجلغ إلاداسة غمىا 

ؤو في مجلغ إداستها العابلت 

 من مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت

الىُاح 

 اللانىني

 ؼشهت بىاح

 ؼشهت بناء اللابمت

 ؼشهت غبذاللادس املهُذب واوالدة

لؼ لإلظدؽاساث الهنذظُت  ؼشهت ارفؤاد الفالح وخالذ المٍى

 ؼشهت داس الضهشاوي للخجهيزاث الىبُت

 ؼشهت املخدذة للفناغاث الخػذًنُت

 ؼشهت اظمنذ البادًت

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 خاسج

 مت مذسحتمعاه

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت ملفلت

 ؼشهت جمامنُت

 راث معؤولُت مدذودة

 معاهمت ملفلت

 ظىسٍا -معاهمت 

  

 

 

 

 ؤ/ مدمذ بً ظلُم الصاغذي .6

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى 

مجلغ إلاداسة غمىا في مجلغ 

 إداستها الحالُت ؤو من مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت 

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى  الىُاح اللانىني

مجلغ إلاداسة غمىا في مجلغ 

 إداستها العابلت ؤو من مذًشيها

داخل / خاسج 

 اململىت

الىُاح 

 اللانىني

 ؼشهت الفا للنلل املدذودة 

 ؼشهت حاٌ للخنمُت 

 ؼشهت هُبيى العػىدًت

 داخل

 داخل

 داخل

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

 راث معؤولُت مدذودة

  

 

 

 

في .7 ض الػٍش  ؤ / خالذ بً غبذ الػٍض

ؤظماء الؽشواث التي ًيىح 

غمى مجلغ إلاداسة غمىا 

في مجلغ إداستها الحالُت ؤو 

 من مذًشيها

داخل / 

خاسج 

 اململىت 

الىُاح 

 اللانىني

إداستها ؤظماء الؽشواث التي ًيىح غمى مجلغ إلاداسة غمىا في مجلغ 

 العابلت ؤو من مذًشيها

داخل / 

خاسج 

 اململىت

 الىُاح اللانىني

معاهمت  داخل الؽشهت الخػلُمُت املخىىسة 

 ملفلت

 غمى مجلغ إداسة ؼشهت الفناغاث الضحاحُت "صحاج"

اث "نماء"  غمى مجلغ إداسة ؼشهت نماء للىُماٍو

 غمى مجلغ إداسة الؽشهت الػشبُت للمداوس واملعابً

 الؽشهت الىونُت للمداارفظت غلى البِئت. "بِئت"غمى مجلغ 

 غمى مجلغ إداسة ؼشهت الاظدثماساث الخلنُت.

 غمى مجلغ إداسة ؼشهت البدش املخىظي للفنادق الىبري. بيروث، لبناح.

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 خاسج

 معاهمت غامت

 معاهمت غامت

 ر.م.م

 ر.م.م

 معاهمت ملفلت

 ػ.م.ٌ.

 

ــً غششون:  غظــى مجلــغ -فُــزيمجلــغ ؤلاداسة وجصيُــف ؤغظائــه غلــى الىدــى آلاجــي: غظــى مجلــغ إداسة جىجكٍى

 :غظــى مجلــغ إداسة معــخلل -زيجىفُــ إداسة غُــش

ت ) جنفُزي / غير جنفُزي / معخلل ( اظم الػمى  جفنُف الػمٍى

 غير جنفُزي الشُخ / ظلُمان بً ظلُم الحشبي

 معخلل بً ابشاهُم اإلاذيهُمم / سائذ 

في  جنفُزي م / ظػىد بً ظػذ الػٍش

 غير جنفُزي م / مدمذ بً فاًض الذسحم

 معخلل *د / فؤاد بً فهذ الصالح

 معخلل ؤ/ مدمذ بً ظلُم الصاغذي

في ض الػٍش  معخلل ؤ / خالذ بً غبذ الػٍض

 

 ونعإٌ م،10/02/2018 املىاارفم العبذ ًىم(  جنفُزي غير غمى)  هللا سخمه الفالح ارفهذ بن ارفؤاد/  الذهخىس  داسةإلا  غمى مجلغ جىفي مالخظت:*

ه و ؤهله ًلهم ؤح و سلىانه و سخمخه بىاظؼ الفلُذ ًخغمذ ؤح اللذًش الػلي هللا  .العلىاح و الفبر رٍو



ش مجلغ إلاداسة لػام   م  2017جلٍش

16 

 

ــخ الجمػُــاث الػامــت للمعــاهمين اإلاىػلــذة خــالل العــىت الحادي والػششون:  اإلاالُــت ألاخُــشة وؤظــماء بُــان بخىاٍس

ــً لهــزه الجمػُــاث  :ؤغظــاء مجلــغ ؤلاداسة الحاطٍش

 
 الاظم

 سجل الحمىس 

 احخماع الجمػُت غير الػادًت

 م10/01/2017

 احخماع الجمػُت الػادًت

 م02/03/2017

   الشُخ / ظلُمان بً ظلُم الحشبي 1

   اإلاهىذط / سائذ بً ابشاهُم اإلاذيهُم 2

في 3    اإلاهىذط / ظػىد بً ظػذ الػٍش

   اإلاهىذط / مدمذ بً فاًض الذسحم 4

   الذكخىس / فؤاد بً فهذ الصالح 5

   ألاظخار/ مدمذ بً ظلُم الصاغذي 6

في 7 ض الػٍش    ألاظخار / خالذ بً غبذ الػٍض
 

ـخ اوػلادها،  غـذد احخماغـاث مجلـغ ؤلاداسة الخـي غلـذث خـاللالثاوي والػششون:  العـىت اإلاالُت ألاخيرة، وجىاٍس

ًوظـجل خظـىس كل احخم  :ـاع مىضحـا فُه ؤظـماء الحاطٍش

 اظم الػمى

 (5غذد الاحخماغاث )

 الاحخماع الاول 

 م18/01/2017

 الاحخماع الثاوي

 م15/03/2017

 الاحخماع الثالث

 م03/05/2017

 الاحخماع الشابؼ

 م01/08/2017

 الاحخماع الخامغ

 م30/10/2017
 ؤلاحمالي

      5 الشُخ / ظلُمان بً ظلُم الحشبي

      5 م / سائذ بً ابشاهُم اإلاذيهُم

في       5 م / ظػىد بً ظػذ الػٍش

      5 م / مدمذ بً فاًض الذسحم

      5 د / فؤاد بً فهذ الصالح

      5 ؤ/ مدمذ بً ظلُم الصاغذي

فيؤ  ض الػٍش       5 / خالذ بً غبذ الػٍض

خ آخش احخماع للجمػُت الػامت  م03/01/2018 جاٍس
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 لجان مجلغ ؤلاداسةالثالث والػششون: 

 كام مجلغ إداسة الؽشهت بدؽىُل لجنخيح هما : لجنت املشاحػت ، ولجنت الترؼُداث واملياارفأث.

 ( لجىت اإلاشاحػت1)

ؤغماء مجلغ إلاداسة وغمى زالث من خاسج املجلغ )معخلل(، وجخلخق مهامها في الػمل مؼ إلاداسة لمماح جىبُم النظام جخيىح لجنت املشاحػت من 

ُت باخخُاس مشاحعي الحعاباث ت، والخـى ، وجم جفػُل دوس املداظبي في الؽشهت  مؼ املػاًير املداظبُت واملالُت ومشاحػت اللىابم املالُت لاولُت والعنٍى

 الذاخلُت بػذ ؤح جم حػُيح اليادس املناظب.املشاحػت 

 ( احخماغاث.4غذد ) م2017وكذ بلغ غذد احخماغاث لجنت املشاحػت خالٌ غام 

 وجخيىح لجنت املشاحػت من غذد زالزت ؤغماء هم:

 

ت الاظم  وبُػت الػمٍى

 ( احخماغاث4غذد الاحخماغاث )

 الاحخماع الاول 

 م28/02/2017

 الاحخماع الثاوي

 م03/05/2017

 الاحخماع الثالث

 م02/08/2017

 الاحخماع الشابؼ

 م30/10/2017

     سبِغ اللجنت م/ سابذ بن ابشاهُم املذيهُم 1

في 2 ض الػٍش      غمى ؤ / خالذ بن غبذ الػٍض

     غمى ؤ / ؤًاد بن واسق الُديى 3

 

 ( لجىت الترشُداث واإلاكافأث2)

ُاث إلحشاء ؤًت حغيراث كذ جشا ها ، جلىم لجنت الترؼُداث واملياارفأث بمشاحػت هُيل مجلغ إلاداسة ومذي ارفاغلُت ؤداء لاغماء ، وجلىم بشارفؼ جـى

ُت بترؼُذ الػمى وارفم  وجلىم بخدذًذ حىانب المػف واللىة وهزلً جخإهذ من اظخلاللُت وغذم جىاحذ ؤي حػاسك ملفالح لاغماء وجلىم بالخـى

ماث للجاح مجلغ إلاداسة والػمى املنخذب وسواجب إلاداسة الػلُا ونعب العػىدة ، وبلغ غذد امل ىلىب ، هما جلىم بمشاحػت املياارفأث والخػٍى

 ( احخماع.2م غذد ) 2017احخماغاث لجنت الترؼُداث واملياارفأث خالٌ غام 

 ح لجنت الترؼُداث واملياارفأث من:وجخيى 

 

ت الاظم  وبُػت الػمٍى

 ( احخماع2الاحخماغاث )غذد 

 الاحخماع الاول 

 م20/02/2017

 الاحخماع الثاوي

20/12/2017 

   سبِغ اللجنت م/ سابذ بن ابشاهُم املذيهُم 1

في 2 ض الػٍش    غمى ؤ / خالذ بن غبذ الػٍض

   غمى م / مدمذ بن ارفاًض الذسحم 3
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مصلحت وخلىق ؤغظاء مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىفُزًت في ؤظهم ؤو ؤدواث دًً الششكت ؤو   :ونػشش الشابؼ وال

 ؤكشبائهم:ؤي مً ششكاتها وكزلك 

ًــت وخلــىق اهخخــاب حػــىد ألغمــاء مجلــغ إداسة الؽــشهت وهبــاس الخنفُزًُــن وؤكشبا ــف ألي مفلحــت وؤوساق مالُــت حػاكذ  ئهــم ارفــي ؤظــهمـو

 الُــت لاخُــشة.ؤو ؤدواث دًــن الؽــشهت ؤو ؤي مــن ؼــشواتها الخابػــت، وؤي حغُُــش ارفــي جلــً املفلحــت ؤو جلــً الحلــىق خــالٌ العــنت امل

 
ــف ألي مفلحــت وؤوساق مالُــت حػاكذًــت وخلــىق اهخخــاب حػــىد ألغمــاء مجلــغ إداسة الؽــشهت وؤكشبائهــم   ارفــي ؤظــهم ؤو ؤدواث دًــن الؽــشهتـو

 وعبت الخغُير صافي الخغُير نهاًت الػام بذاًت الػام الاظم حعلعل

 ؤدواث الذًً غذد ألاظهم ؤدواث الذًً غذد ألاظهم

 %-0.71 -290581 - 401560500 - 4,186,160 الؽُخ / ظلُماح بن ظلُم الحشبي 1

 %0 0 - 150,000 - 150,000 م / سابذ بن ابشاهُم املذيهُم 2

في 3  %-0.85 -270045 - 301690376 - 3,196,421 م / ظػىد بن ظػذ الػٍش

 %-0.85 -270045 - 301690376 - 3,196,421 م / مدمذ بن ارفاًض الذسحم 4

 %1000 1,000 - 1,000 - 0 د / ارفؤاد بن ارفهذ الفالح 5

 %9 -150758 - 1590250 - 1750008 صوحخه/ غىاوف غبذاللادس املهُذب

 %0 0 - 204340800 - 204340800 ؤ/ مدمذ بن ظلُم الفاغذي 6

في 7 ض الػٍش  %0 0 - 1,000 - 1,000 ؤ / خالذ بن غبذ الػٍض

 مالخظاث: 

م ششكت غبر اإلاملكت لالظدثماس غذد  .1  ظهم. 3,466,500ًمخلك ظلُمان ظلُم ظلُم الحشبي بشكل غير مباشش غً ػٍش

م ششكت غبر اإلاملكت لالظدثماس غذد  ًمخلك ظػىد ظػذ .2 في بشكل غير مباشش غً ػٍش  ظهم. 3,169,376ظػىد الػٍش

م ششكت غبر اإلاملكت لالظدثماس غذد  .3  ظهم. 3,169,376ًمخلك مدمذ فاًض مدمذ الذسحم بشكل غير مباشش غً ػٍش

غ العػىدًت للخ .4 م ششكت الؼَش غ الصاغذي بشكل غير مباشش غً ػٍش  ظهم. 2,434,800جاسة والصىاغت واإلالاوالث غذد ًمخلك مدمذ ظلُم ػَش

م ششكت غبذاللادس اإلاه .5 ُذب وؤوالده جمخلك غىاػف غبذاللادس غبذاإلادعً اإلاهُذب صوحت غظى مجلغ ؤلاداسة فؤاد فهذ مدمذ الصالح بشكل غير مباشش غً ػٍش

 ظهم. 175,008غذد 

 ظهم. 29,581لالظدثماس و اإلاملىكت بشكل غير مباشش غذد جم بُؼ حضء مً ؤظهم ظلُمان ظلُم الحشبي في ششكت غبر اإلاملكت  .6

في في ششكت غبر اإلاملكت لالظدثماس و اإلاملىكت بشكل غير مباشش غذد   .7  ظهم . 27,045جم بُؼ حضء مً ؤظهم ظػىد ظػذ الػٍش

 .ظهم 27,045غذد  جم بُؼ حضء مً ؤظهم مدمذ بً فاًض الذسحم في ششكت غبر اإلاملكت لالظدثماس و اإلاملىكت بشكل غير مباشش  .8

الده و جم بُؼ حضء مً ؤظهم غىاػف غبذاللادس غبذاإلادعً اإلاهُذب صوحت غظى مجلغ ؤلاداسة فؤاد فهذ مدمذ الصالح في ششكت غبذاللادس اإلاهُذب وؤو  .9

 ظهم. 15,758اإلاملىكت بشكل غير مباشش غذد 

 

 

 

ــف ألي مفلحــت وؤوساق مالُــت حػاكذًــت وخلــىق اهخخــاب   حػــىد لىبــاس الخنفُزًُــن وؤكشبائهــم ارفــي ؤظــهم ؤو ؤدواث دًــن الؽــشهتـو

 وعبت الخغُير صافي الخغُير نهاًت الػام بذاًت الػام الاظم حعلعل

 ؤدواث الذًً غذد ألاظهم ؤدواث الذًً غذد ألاظهم

 ال ًىحذ

 

ــف ألي مفلحــت وؤوساق مالُــت حػاكذًــت وخلــىق   اهخخــاب حػــىد ألغمــاء مجلــغ إداسة الؽــشهت وؤكشبائهــم ارفــي ؤظــهم ؤو ؤدواث دًــن الؽــشهت الخابػتـو

 وعبت الخغُير صافي الخغُير نهاًت الػام بذاًت الػام الاظم حعلعل

 ؤدواث الذًً غذد ألاظهم ؤدواث الذًً غذد ألاظهم

 ال ًىحذ

 

ــف ألي مفلحــت وؤوساق مالُــت حػاكذًــت وخلــىق اهخخــاب حػــىد لىبــاس الخنفُزًُــن وؤكشبائهــم ارفــي ؤظــهم ؤو ؤدواث دًــ  ن الؽــشهت الخابػت ـو

 وعبت الخغُير صافي الخغُير نهاًت الػام بذاًت الػام الاظم حعلعل

 ؤدواث الذًً غذد ألاظهم ؤدواث الذًً غذد ألاظهم

 ال ًىحذ
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ذ حػىد ألشخاص )غذا ؤغظاء الخامغ والػششون:  وصف ألي مصلحت في ألاظهم راث ألاخلُت في الخصٍى

مجلغ إداسة الششكت وكباس الخىفُزًين وؤكشبائهم( ؤبلغىا الششكت بخلك الحلىق بمىحب اإلاادة الخامعت وألاسبػين 

 خالل العىت اإلاالُت ألاخيرة:مً كىاغذ الدسجُل وؤلادساج، وؤي حغُير في جلك الحلىق 

 ال ًنىبم

ل وؤي ؤوساق مالُت حػاكذًت ؤو مزكشاث العادط والػششون:  وصف لفئاث وؤغذاد ؤي ؤدواث دًً كابلت للخدٍى

خم اكخخاب ؤو خلىق مشابهت ؤصذستها ؤو مىدتها الششكت خالل العىت اإلاالُت مؼ إًظاح ؤي غىض خصلذ غلُه 

 الششكت ملابل رلك:

 ال ًنىبم

ل ؤو ؤوساق مالُت عابؼ والػششون: ال ل ؤو اكخخاب بمىحب ؤدواث دًً كابلت للخدٍى وصف ألي خلىق جدٍى

 حػاكذًت ؤو مزكشاث خم اكخخاب ؤو خلىق مشابهت ؤصذستها ؤو مىدتها الششكت:

 ال ًنىبم

ترداد، وصف ألي اظترداد ؤو ششاء ؤو إلغاء مً حاهب الششكت ألي ؤدواث دًً كابلت لالظالثامً والػششون: 

وكُمت ألاوساق اإلاالُت اإلاخبلُت، مؼ الخمُيز بين ألاوساق اإلاالُت اإلاذسحت التي اشترتها الششكت، وجلك التي اشترتها 

 ششكاتها الخابػت:

 ال ًنىبم
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ظاث و مكافأثوالػششون الخاظؼ و واإلاعخللين ؤغظاء مجلغ الاداسة الخىفُزًين وغير الخىفُزًين  : سواجب وحػٍى

 كباس الخىفُزًين

  :ة ؤغماء مجلغ إلاداسةأمياارف

 ما ًلي: الاداسة مجلغ اغماء مياارفأث ظُاظتخعب ظُاظت املياارفأث جخممن مياارفأث ؤغماء مجلغ إلاداسة 

  ت بما ال ًخجاوص اٌ ظػىدي خعب نظام الؽشواث وخعب النظام لاظاس ي  5000000ًدذد مجلغ إلاداسة مياارفإة ظنٍى ٍس

 للؽشهت.

 ف العىن ولاول والخنلالث وخالارفه غنذ خمىس احخماع مجلغ إلاداسة خاسج  ًخم ـشف مبلغ ن غن مفاٍس ملىىع هخػٍى

اك ( وكذسه  اك ) مىخب الؽشهت في الٍش اٌ ظػىدي ليل غمى ًدمش الاحخماع باإللاارفت إلى جزهشة ظفش  3000مذًنت الٍش ٍس

اك إلى املذًنت التي ظُػ  لذ بها الاحخماع ؤو ما ٌػادٌ كُمتها.دسحت لاغماٌ )رهاب وغىدة( من مذًنت الٍش

  ف العىن والاول والخنلالث وخالارفه ليل غمى ازناء خمىسه احخماع مجلغ ن غن مفاٍس ًخم ـشف مبلغ ملىىع هخػٍى

اك الى املذًنت  3000إلاداسة خاسج اململىت كذسه  دوالس باإللاارفت الى جزهشه ظفش دسحه لاغماٌ )رهاب وغىدة( من مذًنت الٍش

 لذ بها الاحخماع او ما ٌػادٌ كُمتها.التي ظُػ

  اك ؤو مؽاسهت ؤي من ؤغماء اللجاح او ارا ولب سبِغ مجلغ إلاداسة من ؤي من اللجاح غلذ احخماع للجنت خاسج مذًنت الٍش

ف ؤظىة بإغماء مجلغ إلاداسة. ن غن املفاٍس ن لاغماء الحالٍش  حمُػهم في احخماع مجلغ إلاداسة ارفُخم حػٍى

 ف املزوىسة ؤغاله جفشف ملشه واخذه ارفلي إرا جضامن غلذ ا ماث غن املفاٍس هثر من احخماع في نفغ الُىم واملياح ارفئح الخػٍى

 ليل غمى.

  ت ًخم ـشارفها غلى ؤظاط نعبت خمىس الػمى لالحخماغاث والبذالث ملابل خمىس الاحخماغاث ًخم  ٬املياارفأث الثابخت العنٍى

 ـشارفها بػذ الاحخماع.

بيح الجذٌو الخالي  ( 200ة ؤغماء مجلغ إلاداسة بىاكؼ )أفشف مياارف، غلما بإح املجلغ ًىص ي للجمػُت بة ؤغماء مجلغ إلاداسةأارفمياٍو

خ  اٌ ليل غمى غن العنت املالُت املنتهُت في جاٍس  هما ؤنه ال ًىحذ اندشاف حىهشي.  م.31/12/2017ؤلف ٍس
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 ؤوال : لاغماء املعخلليح

 - - 2330000 - - - - - - 2330000 - - - 180000 150000 200,000 م / سابذ بن ابشاهُم املذيهُم

 - - 2150000 - - - - - - 2150000 - - - - 150000 200,000 د / ارفؤاد بن ارفهذ الفالح

في ض الػٍش  - - 2330000 - - - - - - 2330000 - - - 180000 150000 200,000 ؤ / خالذ بن غبذ الػٍض

 - - 2150000 - - - - - - 2150000 - - - - 150000 200,000  ؤ/ مدمذ بن ظلُم الفاغذي

 - - 8960000 - - - - - - 8960000 - - - 360000 600000 800,000 املجمىع

 لاغماء غير الخنفُزًيحزانُا : 

 - - 2150000 - - - - - - 2150000 - - - - 150000 200,000 الؽُخ / ظلُماح بن ظلُم الحشبي

 - - 2210000 - - - - - - 2210000 - - - 60000 150000 200,000 م / مدمذ بن ارفاًض الذسحم

 - - 4360000 - - - - - - 4360000 - - - 60000 300000 400,000 املجمىع

 زالثا : لاغماء الخنفُزًيح

في  - - 9950000 - - - - - - 9950000 - 7800000 - - 150000 200,000 م. ظػىد بن ظػذ الػٍش

 - - 9950000 - - - - - - 9950000 - 7800000 - - 150000 200,000 املجمىع
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 مً غير ؤغظاء اإلاجلغ مكافأث ؤغظاء اللجان

خظىس  اإلاكافأث الثابخت )غذا بذل 

 الجلعاث(

 اإلاجمىع بذل خظىس الجلعاث

 ؤغماء لجنت املشاحػت

 300000 120000 180000 الُديى واسق  إًاد

 300000 120000 180000 املجمىع

 

ظاث لػذد )  ين وهم:( مً كباس الخىفُز5ًبلغذ سواجب وحػٍى

 .املذًش الػام 

 .ت  معاغذ املذًش الػام للؽئىح املالُت وإلاداٍس

  تمعاغذ املذًش الػام للؽئىح  .الخجاٍس

 .مذًش الؽئىح املالُت 

 .مذًش املفنؼ 
االث(  )اللُمت بأالف الٍش

 البذالث سواجب البُاح

 397 3,363 إلاحمالي 

 

 الششكت:: إكشاساث ثالثىن 

 ي:لش الششكت بما ًلج

غّذث بالؽيل الصحُذ. -1
ُ
 ؤح سجالث الحعاباث ؤ

غّذ غلى -2
ُ
ّفز بفاغلُت. ؤح نظام الشكابت الذاخلُت ؤ

ُ
 ؤظغ ظلُمت ون

 ؤنه ال ًىحذ ؤي ؼً ًزهش في كذسة الؽشهت غلى مىاـلت نؽاوها. -3

 ارفيها، ؤو وانذ ارفيها مفلحت ألخذ ؤغماء مجلغ إداسة الؽشهت ؤو لىباس الخنفُزًيح ارفيها ؤو  -4
 
ال ًىحذ غلىد جيىح الؽشهت وشارفا

 ألي شخق ري غالكت بإي منهم.

 جناٌص بمىحبه ؤخذ ؤغماء مجلغ إلاداسة ؤو ؤخذ هباس الخنفُزًيح غن ؤي مياارفأث.ال ًىحذ ؤي جشجِباث ؤو اجفاق  -5

 ال ًىحذ ؤي جشجِباث ؤو اجفاق جناٌص بمىحبه ؤخذ معاهمي الؽشهت غن ؤي خلىق في لاسباح. -6

نت مدخفظ بها.  -7  ال ًىحذ ؤظهم خٍض

 ال ًىحذ ؤي اظدثماساث ؤو اخخُاوُاث ؤنؽئذ ملفلحت مىظفي الؽشهت. -8

 الاػشاف راث الػالكتثالثىن: والالحادي 

 الخػامالث التي جمذ مؼ ؤوشاف راث غالكت ومشخفت من كبل الجمػُت الػامت.
 كُمتها مذتها نىع الففلت نىع غالكخه بالؽشهت الىشف رو الػالكت

 ظلُمان ؤلاداسة مجلغ ؤغظاء ًمثلها والتي لالظدثماس اإلاملكت غبر ششكت

في ظػذ بً وظػىد الحشبي ظلُم بً   الذسحم فاًض بً ومدمذ الػٍش

اٌ 3480000 غام واخذ غلذ اظدئجاس مياجب للؽشهت بها مباؼشة مفلحت لهم  ظػىدي ٍس

واإلاملىكت بشكل غير مباشش  الىػىُت للخػمير اإلادذودة اإلاملكت غبر ششكت

 الحشبي ظلُم بً ظلُمان ؤلاداسة لػظى مجلغ

اٌ 200360835 غام واخذ العاببغلذ بُؼ مادة إلاظمنذ  بها مباؼشة مفلحت له  ظػىدي ٍس

 ظلُمان ؤلاداسة مجلغ ؤغظاء ًمثلها والتي لالظدثماس اإلاملكت غبر ششكت

في ظػذ بً وظػىد الحشبي ظلُم بً  الذسحم فاًض بً ومدمذ الػٍش

اٌ 1100330865 غام واخذ غلذ بُؼ مادة إلاظمنذ العابب بها مباؼشة مفلحت لهم  ظػىدي ٍس
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ت لفػالُوالثالثىن الثاوي   إحشاءاث هظام الشكابت الذاخلُت ت: هخائج اإلاشاحػت العىٍى

ت او مالُت التي ج ش دوسٍت للجنت املشاحػت غن حمُؼ غملُاث املشاحػت ظىاء  حؽغُلُت او اداٍس لىم جلىم إداسة املشاحػت الذاخلُت بشارفؼ جلاٍس

 لحماًت اـٌى الؽشهت وجلُُم مخاوش الػمل وكُاط مذي هفاءة لاداء.بها بففه دوسٍت للخإهذ من ارفاغلُت نظام الشكابت الذاخلُت 

ولم جظهش غملُاث املشاحػت املؽاس اليها ؤي لػف حىهشي في نظام المبي الذاخلي للؽشهت ، وؤح مػظم املالخظاث جشهض غلى جدعيح 

ذ من اللىة لنظام المبي الذاخلي للؽشهت  لاداء وسارفؼ الىفاءة وجنعُم الػالكاث بيح حمُؼ لاحهضة ، وجىزُم إلاحشاءاث إلغىاء مٍض

 واظخغالٌ واارفت مىاسدها املخاخت ؤارفمل اظخغالٌ.

م نظام المبي الذاخلي لمن اواس الػمل الزي ًلىم به ملشاحػت واارفت البُاناث املالُت الخخامُت  لىم مشاكب الحعاباث الخاسجي بخلٍى ٍو

ش اداسة املشاحػت الذاخلُت للفترة املالُت مدل الفدق.للؽشهت وجمىُنه من الاوالع غلى مدالش لجاح املشاحػ  ت وجلاٍس

 سؤي لجىت اإلاشاحػت:

ش الذوسٍت امللذمت من إداسة املشاحػت  الذاخلُت وساحػذ   م2017اللىابم املالُت املذكلت  للػام اولػذ اللجنت غلى  غلى  وؤؼشارفذالخلاٍس

لِغ لذي اللجنت اي مالخظاث و  جىبُم واارفت املهام خعب اارفمل املماسظاث في مجاٌ لجاح املشاحػت. ذجابػو اغماٌ املداظب اللانىني 

 بهزا الؽإح. 

 ث هفاًتها. ؤهما اولػذ  اللجنت غلى انظمت الشكابت الذاخلُت بالؽشهت وس 

 

 الىخائج اإلاالُت اإلاىخذةثالثىن: الثالث وال

ٌ خالــت غلـى ؼـيل حـذٌو  ـى  الؽـشهت وخفىمهـا ونخابـج ؤغمالهـا ارفـي العـنىاث املالُـت الخمـغ لاخُـشة. أـل

 

االث(                                                             ملاسهت هخائج ألاغمال في شكل حذول:  )اللُمت بأالف الٍش

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البُاح

 787,347 999,144 1,129,800 750,820 462,669 إلاًشاداث

 (497,937) (605,742) (698,408) (428,480) (289,452) جيالُف إلاًشاداث

 289,410 393,402 431,392 322,340 173,217 مجمل الشبذ

 234,615 200,016 206,913 152,257 52,296 ـافي الشبذ

 

االث(                                                         ملاسهت ألاصىل والخصىم في شكل حذول:  )اللُمت بأالف الٍش

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 البُاح

ىٌ املخذاولت  597,384 834,343 1,026,805 1,011,201 752,334 لـا

ىٌ غير املخذاولت  2,294,065 2,241,524 2,210,492 2,240,421 2,360,517 لـا

 ٌ ى  2,891,449 3,075,867 3,237,297 3,251,622 3,112,851 إحمالي لـا

 382,782 797,949 1,100,090 1,244,957 1,048,784 الخفىم املخذاولت

 6,776 10,719 12,011 12,348 17,290 الخفىم غير املخذاولت

 674,558 1,018,669 1,242,101 1,257,305 1,066,074 إحمالي الخفىم
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ــت فــي الىخائــج الدشــغُلُت غــً هخائــج العــىت العــابلت ؤو ثالثىن: الشابؼ وال ؤي جىكػــاث  إًظــاح ألي فشوكــاث حىهٍش

 :ؤغلىتهــا الشــشكت

االث(  )اللُمت بأالف الٍش

 نعبت الخغير (-الخغيراث )+( ؤو ) م2016 م2017 البُاح

 )%38.38( (2880151) 750,820 462,669 املبُػاث / إلاًشاداث

 )%32.45( ( 1390028) (428,480) (289,452) جيلفت املبُػاث / إلاًشاداث

 )%46.26( (1490123) 322,340 173,217 مجمل الشبذ

 %0.00 0 0 0 إًشاداث حؽغُلُت ؤخشي 

 )%43.28( (540169) (1250154) (70,985) مفشوارفاث حؽغُلُت ؤخشي 

 )%48.15( (940954) 1970186 102,232 الشبذ الدؽغُلي

 

ـػىدًت للمداظــبين إًظــاح ألي اخخــالف غــً مػاًُــش اإلاداظــبت اإلاػخمــذة مــً الهُئــت العـثالثىن: وال الخامغ

 :اللاهىهُِــً

اٌ )مابت و إزناح ملُىح و مابخاح وإزناح102,232,107م )2017بلغذ لاسباح الدؽغُلُت لػام  اٌ( ملابل  ( ٍس وزالزىح ؤلف و مابت وظبػت ٍس

اٌ( غام 197,186,386ؤسباح حؽغُلُت كذسها ) اٌ )مابت وظبػت وحعػىح ملُىح و مابت وظخت وزمانىح ؤلف وزالزمابت و ظخت وزمانىح ٍس ( ٍس

 .%(48.15م بانخفاك كذسه )2016

اٌ )إزناح52,296,046م مبلغ كذسه )2017وبلغذ لاسباح الفاارفُت لػام  وخمعىح ملُىح و مابخاح وظخت وحعػىح ؤلف وظخت وؤسبػىح  ( ٍس

اٌ( ، ملابل  ) اٌ ( غام 15202560651ٍس اٌ )مابت و ازناح وخمعىح ملُىح و مئخاح وظخت وخمعىح ؤلف و ظخمابت وواخذ وخمعىح ٍس ( ٍس

 %(.65.65م ، بانخفاك كذسه ) 2016

ش اإلاشاحؼ الخاسجيثالثىن: وال العادط  :جلٍش

ش املشاحؼ الخاسجي للؽشهت غن اللىابم املالُت لاولُت هما في لم جشد ؤًت مال   م.2017دٌعمبر  31خظاث  بخلٍش

  :اإلاذفىغاث الىظامُتثالثىن: وال العابؼ

ُذ املعخدم غلى الؽشهت 4,244,923م ما مجمىغت )2017بلغذ الذارفػاث النظامُت للخإمُناث الاحخماغُت خالٌ غام  اٌ وبلغ الـش ( ٍس

اٌ جم دارفػه خالٌ ؼهش ًناًش من غام 375,962م ما مجمىغت )31/12/2017هما في   م.2018( ٍس

بُــان بلُمــت اإلاذفىغــاث الىظامُــت اإلاعــذدة واإلاعــخدلت لعــذاد ؤي صكاة ؤو طشائــب ؤو سظــىم ؤو ؤي معــخدلاث 

ت، مــؼ وصــف  :مىحــض لهــا وبُــان ؤظــبابها ؤخــشي ولــم حعــذد خخــى نهاًــت الفخــشة اإلاالُــت العــىٍى

ف مىحض لها م2017 البُاح  بُاح لاظباب ـو

اإلاعخدم ختى نهاًت الفترة اإلاالُت  اإلاعذد

ت ولم ٌعذد  العىٍى

 ظِخم الذارفؼ غنذ جلذًم إلاكشاس مخفق 4,500,000 11,920,450 الضواة

بت  إلاكشاسظِخم الذارفؼ غنذ جلذًم  مخفق 4,144,112 4,978,226 المٍش

ُذ دٌعمبر 375,962 4,244,923 املؤظعت الػامت للخإمُناث الاحخماغُت  2018جم ظذاده في ًناًش  ـس

 معذد مفشوف - 1,028,850 سظىم مىخب الػملو  جيالُف جإؼيراث وحىاصاث
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 اغخماد خؼت جؼبُم مػاًير اإلاداظبت الذولُت:: والثالثىن  الثامً

 لخىبُم مػاًير املداظبت الذولُت وهي والخالي:اغخمذ مجلغ إداسة الؽشهت خىت 

ت في الشبؼ لاٌو  2017جم إغذاد امليزانُاث الشبػُت لػام  -1 خعب املػاًير الذولُت وجم مػالجت الفشوكاث في امليزانُت العنٍى

 .م2017

 جم إغادة جلُُم النظام املداظبي للخإهذ من مذي ـالخُت جىبُم املػاًير الذولُت. -2

 مالي غلى إوالع باملػاًير الذولُت.جم حػُيح مذًش  -3

م مخابػت الخػذًالث والخغيراث غلى املػاًير الذولُت. -4 ش اليادس املالي غن وٍش  جىٍى

 جم خمىس وسػ غمل مذكلي الحعاباث بالعػىدًت لفهم وبُػت الفشوكاث بيح املػاًير الذولُت واملػاًير العػىدًت. -5

 :ألاسباحظُاظت الششكت في جىصَؼ ثالثىن: وال الخاظؼ

ت غلى ما وسد بالنظام لاظاس ي للؽشهت ومذي جىارفش العُىلت الالصمت للىارفاء  حػخمذ ظُاظت الؽشهت في جىصَؼ ؤسباخها الفاارفُت العنٍى

 بعذاد الاظدثماساث واملؽشوغاث الاظتراجُجُت للؽشهت، خُث ًخم جىصَؼ لاسباح غلى الندى الخالي:

ن اخخُاو10ًجنب ) -1 جىص إًلاارفه متى ما بلغ الاخخُاوي نفف سؤط املاٌ(.%( من ـافي الشبذ لخيٍى  ي نظامي )ٍو

 %( من سؤط املاٌ دارفػت ؤولى للمعاهميح.5ًىصع ) -2

 ًخفم من الباقي مياارفإة ؤغماء مجلغ إلاداسة خعب النظام والخػلُماث بؽإنها. -3

ُت مجلغ إلاداسة ومىاارفلت -4  الجمػُت الػمىمُت غلى رلً. ًجىص جىصَؼ خفت إلاارفُت من الباقي غلى املعاهميح بناء  غلى جـى

ن اخخُاوي إلافي ؤو اخخُاوُاث ؤخشي باللذس املناظب الزي  -5 ُت مجلغ إلاداسة ًجىص للجمػُت الػامت جيٍى بناء  غلى جـى

ىفل لها جىصَؼ ؤسباح مناظبت وزابخت غلى معاهميها.  ًدفظ للؽشهت مشهضها املالي ٍو
االث()  اللُمت بأالف الٍش

 إحمالي لاسباح نعب الاسباح امللترح جىصَػها في نهاًت العنت جىصَػها خالٌ العنتنعب لاسباح التي جم 

   م2017 

 - - - النعبت

 - - - إلاحمالي
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 :الحادًت غششللجمػُت الػمىمُت الػــادًت  : جىصُــــاث مجلغ ؤلاداسةؤسبػىن 

ش مجلغ إلاداسة خٌى نؽاه الؽشهت للػام املالي املنخهي في  .1 ذ غلى جلٍش  م. 31/12/2017الخفٍى

ش مشاكب الحعاباث غن الػام املالي املنخهي في  .2 ذ غلى ما وسد في جلٍش  م. 31/12/2017الخفٍى

ذ غلى امليزانُت الػمىمُت وخعاب لاسباح والخعابش غن الػام املالي املنخهي في  .3  م.31/12/2017الخفٍى

ذ .4 ُت غلى بناء   املششحيح بيح من للؽشهت الحعاباث مشاحؼ حػُيح غلى الخفٍى  ومشاحػت لفدق ورلً املشاحػت، لجنت جـى

ت  للشبؼ املالُت اللىابم وجذكُم  .ؤحػابه وجدذًذ م،2018 املالي الػام من توالعنٍىظنٍى

ذ .5 ُت غلى الخفٍى  .م31/12/2017 في املنتهُت املالُت العنت غن املعاهميح غلى ؤسباح جىصَؼ غذم بؽإح إلاداسة مجلغ جـى

ذ غلى ـشف مياارفإة ؤغماء مجلغ إلاداسة بىاكؼ ) .6 خ 200الخفٍى اٌ ليل غمى غن العنت املالُت املنتهُت في جاٍس ( ؤلف ٍس

 م.31/12/2017

ذ غلى غلذ اظدئجاس مياجب للؽشهت والزي ظِخم بيح ؼشهت اظمنذ املنىلت الؽمالُت وؼشهت .7 غبر اململىت لالظدثماس  الخفٍى

في ومدمذ بن ارفاًض الذسحم والتي لهم  والتي ًمثلها ؤغماء مجلغ إلاداسة ظلُماح بن ظلُم الحشبي وظػىد بن ظػذ الػٍش

اٌ  3480000متر مشبؼ وبمبلغ  348مفلحت مباؼشة بها دوح ؼشوه جفمُلُت لهم والترخُق بها لػام كادم ورلً بمعاخت  ٍس

اٌ ظػىدي. 3480000متر مشبؼ وبلُمت  348م 2017وكُمت الػلذ لػام  غلما بإح معاخت املىخب  ٍس

ذ غلى غلذ بُؼ مادة إلاظمنذ العابب والزي ظِخم بيح ؼشهت اظمنذ املنىلت الؽمالُت وؼشهت نلل الخخففُت  .8 الخفٍى

في ومدم ذ بن ارفاًض الذسحم الػاملُت )حِعخً( والتي ألغماء مجلغ إلاداسة ظلُماح بن ظلُم الحشبي وظػىد بن ظػذ الػٍش

ن  مفلحت غير مباؼشة ارفيها والترخُق بها لػام كادم ورلً بنفغ الؽشوه والاظػاس التي جدبػها الؽشهت مؼ غمالئها الاخٍش

( ون 1500000م )2017( ون خعب خاحت الػمُل غلما بإح الىمُت الخػاكذًت لػام 1500000ورلً بىمُت حػاكذًت جبلغ )

اٌ 2102540386( ون من احمالي الىمُت املخػاكذ غليها وبلغذ كُمتها )1410696منها ) وبلغ احمالي الىمُت املسحىبت ( ٍس

 ظػىدي.

 

 

خىحه الى هللا  ػتز بها، ٍو وفي الخخام ٌشكشكم مجلغ ؤلاداسة غلى الثلت الغالُت التي ؤولُخمىه إًاها والتي ًلذسها َو

فين اإلالك  الػلي اللذًش بخالص الذغاء ؤن ًدفظ لهزه البالد كائذ معيرتها وسمض نهظتها خادم الحشمين الشٍش

ض، وولي غهذه ألامين صاخب العمى  ظلمان ضاإلالكي ألامير  بً غبذ الػٍض هائب  –مدمذ بً ظلمان بً غبذ الػٍض

 ا فُه خير هزا الىػً واإلاىاػىين.، وؤن ًىفلهم وخكىمخىا الششُذة الى م صٍش الذفاعو  – سئِغ مجلغ الىصساء

كما ًخىحه مجلغ ؤلاداسة بالشكش والخلذًش الى حمُؼ الػاملين بالششكت غلى ما بزلىه مً غمل حاد وإخالص في 

 اظخمشاس اصدهاس الششكت وجلذمها. افظت غلىظبُل اإلاد

 وهللا ولي الخىفُـم.

 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة                       

 

 ظلُمان بً ظلُم الحشبي


