
    
 

 الظابعالبىد  -

 ( سٌرة ذاتٌة1نموذج )

 شحلمر.البٌانات الشخصٌة للعضو ا 1

 زٌاد نعٌم الشعار االسم الرباعً

 م21/7/1969 تارٌخ المٌالد لبنانً الجنسٌة

 شحلمرللعضو ا. المؤهالت العلمٌة 2

 اسم الجهة المانحة  تارٌخ الحصول على الموهل التخصص المؤهل م

 الجامعة األمرٌكٌة ببٌروت 1998 إدازة ألاعمال تٌرالماجس 1

 الجامعة األمرٌكٌة ببٌروت 1990 علوم األحٌاء بكالورٌوس 2

 .الخبرات العملٌة للعضو المرشح3

 مجاالت الخبرة الفترة 

 التنفٌذي الرئٌس – العقاري  للتطوٌر األركان دار شركة االن -2017

 المنتدب العضو -العقارٌة داماك شركة م2017  –2011

 للعملٌات العام المدٌر – العقارٌة داماك شركة م2011 –2009

 الدولً المدٌر -العقارٌة داماك شركة م2009 –م 2006

 العام المدٌر – القابضة فتال شركة م 2005  - 1997

  المنبثقة اللجان او القانونً شكلها كان اٌا أخرى شركة اي أو( مدرجة غٌر او مدرجة)اخرى مساهمة شركات ادارات مجالس فً الحالٌة العضوٌة. 4

الشكل القانونً  عضوٌة اللجان طبٌعة العضوٌة صفة العضوٌة النشاط الرئٌسً اسم الشركة م

 للشركة

الشركة السعودٌة لتموٌن  1

 المساكن "سهل"

شركة مساهمة  الٌنطبق شخصٌة غٌر تنفٌذي تموٌل المساكن

 مقفلة
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 : العاشس  و الحادي عشس والثاوي عشس والثالث عشس  و  الخاطع البىد -

 الحلذيل الىص اإلاادة
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إدازة  

  الشسكت

  11يحىلى بداسة الؽشكة مجلغ بداسة مالف مً )
ً
( ؤخذ كؽش كظىا

ثيحخبهم الجملية اللامة اللادية إلاذة ال ثضيذ كً رالذ ظىىات 

خعبما َى  وثكىن مكافأت ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة وصالخياتهم

 مىصىص كليه في الىـام ألاظاس ي.

 ؤكظاء ظحة(   6 ) مً مالف بداسة مجلغ الؽشكة بداسة يحىلى

 ظىىات رالذ كً ثضيذ ال إلاذة اللادية اللامة الجملية ثيحخبهم

 َى خعبما وصالخياتهم ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مكافأت وثكىن 

 .ألاظاس ي الىـام في كليه مىصىص
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هصاب 

اجخماع 

 عاملجل

  املجلووووغ اححمووواق يكوووىن  ال
ً
 ألاكظوووواء هصوووف خظووووٍش برا بال صوووايدا

 ويجووووىص  ؤكظوووواء ظوووحة  كووووً الااطووووشيً ألاكظووواء كووووذد يقوووول ؤال كلوووى

 خظوووىس  فوووي ألاكظووواء موووً غيوووٍ  كىوووه يىيووو  ؤن ؤلاداسة مجلوووغ للظوووى

  املجلغ اححماكات
ً
 :آلاثية للظىابؽ ػبقا

 مووووً ؤكثوووو  كووووً يىووووى  ؤن ؤلاداسة مجلووووغ للظووووى يجووووىص  ال -ؤ 

 .الاححماق رات خظىس  يف واخذ كظى

 .بالكحابة رابحة ؤلاهابة ثكىن  ؤن  -  

 يدـووووش التووووي القووووشاسات كلووووى الحصووووىيد للىاثوووو  يجووووىص  ال -ج 

 .كليها الحصىيد اإلاىي  كلى الىـام

 اإلامثلين ؤو الااطشيً ألاكظاء آساء بإغلبية املجلغ قشاسات وثصذس

 سثووووويغ ملووووه صووووىت الووووز  الجاهوووو  يووووش   آلاساء جعوووواو   وكىووووذ. فيووووه

 ؤن ؤلاداسة وملجلووووغ. غيابووووه خووووا  فووووي املجلووووغ يووووشؤط مووووً ؤو املجلووووغ

 ألاكظوووووواء كافووووووة كلوووووى كشطوووووو ا ػشيووووو  كووووووً بوووووالحمشيش قووووووشاسات يصوووووذس

 للمذاولوة املجلوغ اححماق كحابة ألاكظاء ؤخذ يؼل  مالم محفشقين

 ثوالي اححمواق ؤو   فوي ؤلاداسة مجلوغ كلوى القوشاسات َزٍ وجلشض فيها 

 .له

 فوووووووي املجلووووووغ ؤكظووووووواء  اكواؼوووووو  املجلووووووغ اححماكوووووووات كقووووووذ ويجووووووىص 

 الحقىيووووووووة وظوووووووواثل بىاظووووووووؼة القوووووووشاسات كلووووووووى والحصووووووووىيد اإلاوووووووذاوالت

 .الاذيثة

  املجلوووغ اححموواق يكووىن  ال
ً
 ألاكظووواء هصووف خظوووٍش برا بال صووايدا

 ويجوووىص  ؤكظووواء رالرووة  كوووً الااطووشيً ألاكظووواء كووذد يقووول ؤال كلووى

 خظوووىس  فووي ألاكظوواء مووً غيوووٍ  كىووه يىيوو  ؤن ؤلاداسة مجلووغ للظووى

  جلغامل اححماكات
ً
 :آلاثية للظىابؽ ػبقا

 موووً ؤكثووو  كوووً يىوووى  ؤن ؤلاداسة مجلوووغ للظوووى يجوووىص  ال -ؤ 

 .الاححماق رات خظىس  في واخذ كظى

 .بالكحابة رابحة ؤلاهابة ثكىن  ؤن  -  

 يدـوووش التوووي القوووشاسات كلوووى الحصوووىيد للىاثووو  يجوووىص  ال -ج 

 .كليها الحصىيد اإلاىي  كلى الىـام

 ؤو الااطووووووووشيً ألاكظوووووووواء آساء بإغلبيووووووووة املجلووووووووغ قووووووووشاسات وثصووووووووذس

 ملووه صووىت الووز  الجاهوو  يووش   آلاساء جعوواو   وكىووذ. فيووه اإلامثلووين

 ؤلاداسة وملجلوغ. غيابه خا  في املجلغ يشؤط مً ؤو املجلغ سثيغ

 ألاكظووواء كافووة كلووى كشطوو ا ػشيوو  كووً بووالحمشيش قووشاسات يصووذس ؤن

 املجلووووووووغ اححمووووووواق كحابووووووووة ألاكظووووووواء ؤخووووووووذ يؼلووووووو  مووووووووالم محفوووووووشقين

 ؤو   فوووي ؤلاداسة مجلوووغ كلوووى القووشاسات زٍَووو وجلوووشض فيهوووا  للمذاولووة

 .له ثالي اححماق

 في املجلغ ؤكظاء واؼ  اك املجلغ اححماكات كقذ ويجىص 

 الحقىية وظاثل بىاظؼة القشاسات كلى والحصىيد اإلاذاوالت

 .الاذيثة
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دعىة 

 الجمعُاث

ثىلقذ الجمليات اللامة ؤو الخاصة للمعاَمين بذكىة مً مجلغ 

مجلغ ؤلاداسة ؤن يذكى الجملية اللامة  ؤلاداسة. وكلى سثيغ

اللادية لالولقاد برا ػل  رلك مشاحم الاعابات ؤو لجىة اإلاشاحلة 

% مً سؤط اإلاا  كلى ألاقل. ويجىص 5ؤو كذد مً اإلاعاَمين يمثل 

إلاشاحم الاعابات دكىة الجملية لالولقاد برا لم يقم املجلغ 

 مً ثاسيخ ػل 
ً
مشاحم  بذكىة الجملية خال  رالرين يىما

 الاعابات. 

وثيؽش الذكىة الولقواد الجمليوة اللاموة فوي صوايفة يىميوة ثوىصق فوي 

 ة ايوووواملؽووووش ب اإلايلوووواد املاووووذد لالولقوووواد مشكووووض الؽووووشكة الووووشثيغ قبوووول

ثىلقذ الجمليات اللامة ؤو الخاصة للمعاَمين بذكىة مً 

مجلغ ؤلاداسة. وكلى سثيغ مجلغ ؤلاداسة ؤن يذكى الجملية 

اللامة اللادية لالولقاد برا ػل  رلك مشاحم الاعابات ؤو لجىة 

% مً سؤط اإلاا  كلى 5اإلاشاحلة ؤو كذد مً اإلاعاَمين يمثل 

ت دكىة الجملية لالولقاد برا لم ألاقل. ويجىص إلاشاحم الاعابا

 مً ثاسيخ ػل  
ً
يقم املجلغ بذكىة الجملية خال  رالرين يىما

 مشاحم الاعابات. 

وثيؽووش الووذكىة الولقوواد الجمليووة اللامووة فووي صووايفة يىميووة ثوووىصق 

فووووي مشكوووووض الؽوووووشكة الوووووشثيغ قبوووول اإلايلووووواد املاوووووذد لالولقووووواد بىاخوووووذ 



    
 

( كلوووى ألاقووول   وثشظووول صوووىسة موووً الوووذكىة وحوووذو  ألاكموووا  بلوووى 11)

يلووة العووى، اإلااليووة  ورلووك خووال  اإلاووذة  وصاسة الحجوواسة والاظووخثماس َو

 اذدة لليؽش.امل

موووووووً الوووووووذكىة ( كلووووووى ألاقووووووول   وثشظووووووول صووووووىسة 11وكؽووووووشون يىموووووووا )

يلوووووووة العوووووووى،  وحوووووووذو  ألاكموووووووا  بلوووووووى وصاسة الحجووووووواسة والاظوووووووخثماس َو

 اإلاالية  ورلك خال  اإلاذة املاذدة لليؽش.
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س  جقاٍز

 اللجىت

كلووووى لجىووووة اإلاشاحلوووووة الىـووووش فووووي القوووووىاثم اإلااليووووة للؽووووشكة والحقووووواسيش 

واإلالاىؿات التي يقوذم ا مشاحوم الاعوابات  وببوذاء مشثياتهوا خيال وا 

وكليهووووا كووووزلك بكوووذاد ثقشيووووش كووووً سؤ هوووا فووووي ؼووووان مووووذي  )بن وحوووذت( 

كفاية هـام الشقابة الذاخلية في الؽوشكة وكموا قامود بوه موً ؤكموا  

ؤخوووشي ثوووذخل فوووي هؼوووا، اخحصاصووو ا. وكلوووى مجلوووغ ؤلاداسة ؤن يوووىدق 

 كافيووة مووً َووزا الحقشيووش فووي مشكووض الؽووشكة الووشثيغ قبوول مىكووذ 
ً
وسووخا

ل زويوذ كول موً  لوى ألاقول( ك11) ة ايواملؽش باولقاد الجملية اللامة 

سغوووووو  مووووووً اإلاعوووووواَمين بيسووووووخة مىووووووه. ويحلووووووى الحقشيووووووش ؤرىوووووواء اولقوووووواد 

 الجملية.

كلوووى لجىووووة اإلاشاحلووووة الىـووووش فوووي القووووىاثم اإلااليووووة للؽووووشكة والحقوووواسيش 

واإلالاىؿات التي يقذم ا مشاحم الاعابات  وببذاء مشثياتها خيال ا 

ان موووذي )بن وحوووذت(  وكليهوووا كوووزلك بكوووذاد ثقشيوووش كوووً سؤ هوووا فوووي ؼووو

كفاية هـام الشقابة الذاخلية في الؽشكة وكما قامد به مً ؤكما  

ؤخووشي ثووذخل فووي هؼووا، اخحصاصوو ا. وكلووى مجلووغ ؤلاداسة ؤن يووىدق 

 كافية موً َوزا الحقشيوش فوي مشكوض الؽوشكة الوشثيغ قبول مىكوذ 
ً
وسخا

( كلووووى ألاقوووول 11اولقوووواد الجمليووووة اللامووووة بىاخووووذ وكؽووووشون يىمووووا )

عووواَمين بيسوووخة مىوووه. ويحلوووى الحقشيووووش ل زويوووذ كووول موووً سغووو  مووووً اإلا

 ؤرىاء اولقاد الجملية.
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الىثائق 

 املالُت

ًجب على مجلع إلادازة في نهاًت كل طىت مالُت  -7

 عً وشاط 
ً
سا للشسكت أن ٌعد القىائم املالُت للشسكت وجقٍس

ضمً هرا  الشسكت ومسكصها املالي عً الظىت املالُت املىقضُت، ٍو

قت املقتر  س الطٍس ضع املجلع هره الخقٍس حت لخىشَع ألازباح. ٍو

الىثائق جحذ جصسف مساجع الحظاباث قبل املىعد املحدد 

 ( خمظت وأزبعين ًىما على ألاقل. 24الوعقاد الجمعُت العامت بـ)

ًجب أن ًىقع العضى املىخدب واملدًس املالي للشسكت  -4

( مً هره املادة، وجىدع 7على الىثائق املشاز إليها في الفقسة )

وسخ منها في مسكص الشسكت السئِع جحذ جصسف املظاهمين قبل 

( كلى 11) ة اياملؽش باملىعد املحدد الوعقاد الجمعُت العامت 

 . ألاقل

صود املظاهمين  -3 على زئِع مجلع إدازة الشسكت أنً 

س مساجع  س مجلع إلادازة، وجقٍس بالقىائم املالُت للشسكت، وجقٍس

دة ً ىمُت جىشع في مسكص الشسكت الحظاباث، مالم جيشس في جٍس

 أن ًسطل صىزة مً هره الىثائق إلى وشازة 
ً
السئِع. وعلُه أًضا

الخجازة والاطدثماز وهُئت الظىق املالُت وذلك قبل اوعقاد 

 على ألاقل.74الجمعُت العامت بـ)
ً
 ( خمظت عشس ًىما

يج  كلى مجلغ ؤلاداسة في نهاية كل ظىة مالية  -1

 كً وؽاغ الؽشكة للؽشكة ؤن يلذ القىاثم اإلا
ً
الية للؽشكة وثقشيشا

ا اإلاالي كً العىة اإلاالية اإلاىقظية  ويظمً َزا الحقشيش  ومشكَض

الؼشيقة اإلاق  خة لحىصيم ألاسباح. ويظم املجلغ َزٍ الىراث  ثدد 

ثصشف مشاحم الاعابات قبل اإلاىكذ املاذد الولقاد الجملية 

 ( خمعة وؤسبلين يىما كلى ألاقل. 55اللامة بو)

يج  ؤن يىقم اللظى اإلاىحذ  واإلاذيش اإلاالي للؽشكة  -1

( مً َزٍ اإلاادة  وثىدق وسخ 1كلى الىراث  اإلاؽاس بليها في الفقشة )

منها في مشكض الؽشكة الشثيغ ثدد ثصشف اإلاعاَمين قبل اإلاىكذ 

( كلى 11املاذد الولقاد الجملية اللامة بىاخذ وكؽشون يىما )

 ألاقل. 

اسة الؽشكة ؤن يضود اإلاعاَمين كلى سثيغ مجلغ بد -3

بالقىاثم اإلاالية للؽشكة  وثقشيش مجلغ ؤلاداسة  وثقشيش مشاحم 

الاعابات  مالم ثيؽش في حشيذة يىمية ثىصق في مشكض الؽشكة 

 ؤن يشظل صىسة مً َزٍ الىراث  بلى وصاسة 
ً
الشثيغ. وكليه ؤيظا

يلة العى، اإلاالية ورلك قبل اولقاد  الحجاسة والاظخثماس َو

 كلى ألاقل.15الجملية اللامة بو)
ً
 ( خمعة كؽش يىما

 

 

 

 

 



    
 

 

 :  عشس السابعالبىد  -

 مجلع الادازةطُاطاث ومعاًير وإجساءاث العضىٍت في 

 مقدمت

  رلكو  اللقاس   للحؼىيش ألاسكان داس ؼشكة بداسة مجلغ في لللظىية ومدذدة واضاة وبحشاءات س  ملايي وطم بلى العياظات َزٍ تهذف
ً
 مً (3) الفقشة خكامل  ثؼبيقا

 اإلاىاف  16/5/1438ٌ وثاسيخ( 8-16-2017) سقم القشاس بمىح  اإلاالية العى،  َيلة مجلغ كً الصادسة الؽشكات خىكمة ثدةال  مً واللؽشيً الثاهية اإلاادة

  .م13/2/2017

 إلادازة عجكىًٍ مجل .1

 :يلي ما ؤلاداسة غمجل ثكىيً في ىيشاع

 .الاكظاء وفقا للىـام الاظاس ي للؽشكة  يحكىن مجلغ الاداسة مً كذد كاف مً (1

 .فيزيينىالح غي  ألاكظاء مً هؤغلبيح ثكىن  ؤن (2

 .ؤكث  ؤ هما  غاملجل ؤكظاء رلث كً ؤو كظىيً كً اإلاعحقلين هؤكظاث كذد اليقل ؤن (3

 إلادازة عحعُين أعضاء مجل .2

 ما اهحخابهم بكادة ويجىص . ىاتىظ رالذ الثحجاوص  ؤن بؽشغ يألاظاس  الؽشكة هـام في كليها صىصىاإلا للمذة ؤلاداسة غمجل ؤكظاء اللامة الجملية حخ يث ( ؤ

 .رلك غي  ىكل ألاظاط الؽشكة هـام صىي لم

 .واخذ آن في العى،  في مذسحة معاَمة ؼشكات غخم مً ؤكث  بداسة غمجل كظىية ؤلاداسة غمجل كظى اليؽغل ؤن ُيؽ  غ ( ج

 ؤو ؤلاداسة غمجل دوسة بذء ثاسيخ مً كمل ؤيام خمعة خال  كظىيتهم وصفات ؤلاداسة غلمج ؤكظاء بإظماء اإلاالية العى،  َيلة ةؼلاسب الؽشكة ثقىم ( د

 .الحغيي ات خذوذ ثاسيخ مً كمل ؤيام خمعة خال  كظىيتهم ىكل ثؼشؤ جغيي ات وؤ  – ؤقش  ؤ هما – همنجليي ثاسيخ مً

 إلادازة عشسوط عضىٍت مجل .3

  بما الالصم  والاظحقال  واإلا اسة واإلالشفة الخب ة فيهم ثحىافش مًم يةىاإلا  الكفاية رو   مً ؤلاداسة غمجل كظى يكىن  ؤن
ّ
 واقحذاس  بكفاءة هم ام مماسظة مً ىهيمك

 :يلي ما الخصىص هوح ىكل هفي يحىافش ؤن ىويشاع

 الفلالة ؤلاداسة مجا  في إلاماسظاتا ؤفظل وثؼبي  ألاداء ثدفيز بلى ياد  بما الصالخيات ذىإلا هثاَل قيادية بم اسات يحمحم بإن ورلك: القُادة ىعل القدزة (1

 .يةىاإلا  وألاخال، بالقيم والحقيذ

 بإوؽؼة الصلة رات اللملية والخب ات الحذسي   ومعحىي  اظبة ىاإلا والصخصية ية ىاإلا  واإلا اسات الللمية  اإلااَالت هفي ثحىافش بإن ورلك: الكفاءة (2

  الاىكمة  ؤو القاهىن  ؤو ملااظبةا ؤو الاقحصاد ؤو باإلداسة ؤو واإلاعحقبلية الاالية الؽشكة
ً
 .والحذسي  الحللم في الشغبة كً فظال

 بعي  اإلاحللقة يةىالف اإلاحؼلبات واظخيلا  القشاس  اثخار في والعشكة وؤلاداسية  والقيادية  ية ىالف القذسات هفي ثحىافش بإن ورلك: هالخىجُ ىعل القدزة (3

  يكىن  وؤن اللمل 
ً
 .الىاضاة اإلاعحقبلية والشئية والحخؼيؽ الاظ  اثيجي هالحىحي ىكل قادسا

  يكىن  بإن ورلك: املالُت املعسفت (4
ً
 .وف م ما اإلاالية والحقاسيش البياهات قشاءة ىكل قادسا

 غمجل ؤكظاء اهحخا  ذىك ثشاعي ؤن اللامة الجملية ىوكل .هواخحصاصاث هم ام مماسظة كً هيلىق صخي ماوم لذيل يكىن  ال بإن ورلك: الصحُت اللُاقت (5

 .اإلاادة َزٍ في وسد ما وف  فلا  بؽكل م ام م لداء الالصمة يةىواإلا  الصخصية اإلاقىمات وثىافش واإلاكافأت ال  ؼيدات ةىلج ثىصيات داسةؤلا 

 الادازة مجلع في العضىٍت واجساءاث معاًير .4

 الؽشكات لىـام وفقا الؽشكة بداسة مجلغ للظىية   ؼيذال با  فحذ كً لإلكالن للؽشكة الحىفيزية ؤلاداسة مم الحيعي  وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة ثحىلى .1

 .الؽشكات خىكمة ثدةوال 

 .ؤكالٍ اإلازكىسة  واإلالايي للعياظات وفقا املجلغ للظىية ال  ؼيذ بؽإن ؤلاداسة ملجلغ ثىصيتها وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة ثقذم .2



    
 

 في كليها اإلاىصىص واإلاىاكيذ اإلاذد وف  الؽشكة إلداسة بخؼاس مىح ب سغبحه بكالن الؽشكة بداسة مجلغ للظىية هفعه ثشؼيذ يشغ  مً كلى يج  .3

 .اللملية وخب اثه وماَالثه  الزاثية ظي ثه خيث مً باإلاشش  جلشيفا بؼلبه يشف  ؤن ويج  العاسية  والقشاسات والحلميمات واللىاثذ ألاهـمة

 .كظىيتها ثىلى التي الؽشكات بداسات مجالغ وثاسيخ كذد بيان اَمةاإلاع الؽشكات بخذي بداسة مجلغ كظىية ؼغل له ظب  الز  اإلاشش  كلى يج  .4

  ال  ؼيذ بةخؼاس يشف  ؤن الؽشكة بداسة مجلغ كظىية ؼغل له ظب  الز  اإلاشش  كلى يج  .5
ً
 كظىية فيها ثىلى دوسة آخش كً الؽشكة بداسة مً بياها

 :الحالية اإلاللىمات محظمىا املجلغ

 .الذوسة ظىىات مً ظىة كل خال  ثمد التي ؤلاداسة مجلغ اححماكات كذد (ؤ

ا التي الاححماكات كذد (   .الاححماكات ملجمىق خظىسٍ ووعبة ؤصالة  اللظى خظَش

 الاححماكات وكذد الذوسة  ظىىات مً ظىة كل خال  اللجان ثلك مً لجىة كل كقذتها التي الاححماكات وكذد اللظى  فيها ؼاسك التي الذاثمة اللجان (ج

ا  التي  .الاححماكات مجمىق بلى خظىسٍ عبةوو خظَش

 .معحقال كظى ؤو ثىفيز  غي  كظى ؤو ثىفيزيا اللظى كان برا ؤ  اللظىية  صفة ثىطيذ يج  (د

 .اكحباس   شخص كً ممثل ؤهه ؤم الصخصية بصفحه م  شاا اللظى كان برا ؤ  اللظىية  ػبيلة ثىطيذ يج  (ٌ

 بداسة مجلغ للظىية للمششاين الزاثية بالعي  اإلاالية العى،  َيلة ب زويذ للؽشكة الحىفيزية اسةؤلاد مم بالحيعي  وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة ثقىم .6

 .العلىدية اإلاالية العى،  في مذسحة معاَمة ؼشكة بداسة مجلغ للظىية للمشش  الزاثية العي ة لىمىرج وفقا الؽشكة

 .مشش  ؤ  خى   املخحصة  اتالج مً ثشد مالخـات ؤ  كلى الشد وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة كلى يج  .7

ا اإلاحقذم وؤلاحشاءات واإلالايي  للعياظات وفقا ؤهفع م سشاىا مً كلى اللامة الجملية في الحصىيد يقحصش .8  .ركَش

  املسكص الشاغس في املجلع .5

 ى كظ يلين ؤن للمجلغ كان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء اخذ مشكض ؼغش ارا
ً
  ا

ً
م  بدع  الؽاغش اإلاشكض في ماقحا  الخب ة فيهم ثحىافش ممً يكىن  نؤ كلى ثقذيَش

يلة والاظخثماس الحجاسة وصاسة ثبلغ ؤن ويج  والكفاية  ؤو   في اللادية الجملية كلى الحليين يلشض وؤن الحليين ثاسيخ مً كمل ؤيام خمعة خال  اإلاالية العى،  َو

 كليه اإلاىصىص ألادوى الاذ كً ؤكظاثه كذد هقص بعب  ؤلاداسة لغمج الولقاد الاصمة الؽشوغ ثحىافش لم وارا ظلفه  مذة الجذيذ اللظى ويكمل ل ا اححماق

  ظحين خال  لالولقاد اللادية اللامة الجملية دكىة ألاكظاء بقية كلى وح  للؽشكة ألاظاس ي الىـام ؤو الؽشكات هـام في
ً
 مً الالصم اللذد الهحخا  يىما

 .  ألاكظاء

 املسشح عً حعازض املصالح إفصاح  .6

 َيلة مً اإلاقشسة الاحشاءات وف - اإلاصال  جلاسض تخاال  مً ؤ  كً اللامة وللجملية للمجلغ يفص  ؤن ؤلاداسة مجلغ للظىية ههفع شؼيذث في يشغ  مً كلى

 :وجؽمل  -اإلاالية العى، 

 .الؽشكة لاعا  ثحم التي واللقىد الاكما  في مباؼشة غي  ؤو مباؼشة مصلاة وحىد ( ؤ

 .ثضاوله الز  اليؽاغ فشوق ؤخذ في مىافعتها ؤو الؽشكة  مىافعة ؼإهه مً كمل في اؼ  اكه (  

 

 

 

 

 



    
 

 

 : الخامع عشسالبىد  -

 عً املجلع وإلادازة الخىفُرًت ئحت مكافآث أعضاء مجلع إلادازة واللجان املىبثقتال 

 مقدمت

  الؽشكةب الخاصة الحىفيزية وؤلاداسة املجلغ كً اإلاىبثقة واللجان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مكافأت الثدة بكذاد مث
ً
 اإلاادة مً( 1) فقشة كليه هصد ما بلى اظخىادا

 سقم اإلالكي باإلاشظىم الصادس الؽشكات هـام كلى وبىاء 13/2/2017 ثاسيخ اإلاالية العى،  َيلة مجلغ كً الصادسة الؽشكات خىكمة الثدة مً والعحىن  الاادية

  الصادسة حىـيميةال والاحشاءات للظىابؽ الاظ  ؼادي والذليل 18/11/1537ٌ وثاسيخ (3/م)
ً
 .اإلاعاَمة الؽشكات لىـام ثىفيزا

 أهداف الظُاطت 1

 جلحمذ التي والحلىيظات للمكافأت واضاة ملايي  ثدذيذ بلى للؽشكة الحىفيزية وؤلاداسة واللجان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء وجلىيظات مكافأت الثدة تهذف

 كليها واملاافـة اإلا ىية الكفاءات اظحقؼا  بلى تهذف كما. العياظة ثىفيز ًم والحدق  كنها ؤلافصاح وثظمً بالداء  مشثبؼة ثكىن  بديث وثصشف

ا  .وثدفيَز

 املعاًير العامت للمكافآث 2

 .وؤَذاف ا الؽشكة اظ  اثيجية مم اوسجام ا (1

م ؤن (2  مً اإلاحغي  الجضء ثشبؽ إنك الؼىيل  اإلاذي ىكل ميتهاىوث الؽشكة بهجاح ىكل فيزيةىالح وؤلاداسة ؤلاداسة غمجل ؤكظاء خث بغشض اإلاكافأت ثقذَّ

 .الؼىيل اإلاذي ىكل بالداء اإلاكافأت

د ؤن (3  .ألاداء ومعحىي  واإلا اسات  اللملية  والخب ات الللمية  واإلااَالت بؽاغل ا  ىػةىاإلا واإلاعاوليات واإلا ام الىؿيفة  معحىي  ىكل اءً ىب اإلاكافأت ثدذَّ

 .الؽشكة لذي املخاػش ودسحة وػبيلة حجم مم اوسجام ا (4

 .والحلىيظات للمكافأت مب س غي  اسثفاق مً رلك كً ؽإيي قذ ما ثفاد  مم اإلاكافأت  ثدذيذ في ألاخشي  الؽشكات مماسظات الاكحباس في خزألا  (5

ا  كليها واملاافـة يةىاإلا  الكفاءات اظحقؼا  جعتهذف ؤن (6  .فيها اإلابالغة كذم مم وثدفيَز

 .الجذيذة اتىلحلييا ذىك واإلاكافات ال  ؼيدات ةىلج مم عي يبالح جلذ ؤن (7

 مىإلا ورلك فيزية؛ىالح ؤلاداسة ؤو ؤلاداسة غمجل في كظى قذم ا دقيقة غي  مللىمات ىكل اءً ىب ثقشست ؤنها ثبين برا اظ  دادَا ؤو اإلاكافإة صشف بيقاف خاالت (8

 .معحدقة غي  مكافأت ىكل للاصى   الىؿيفي الىطم اظحغال 

  ؤكاهد ظىاء فيزيةىالح وؤلاداسة سةؤلادا غمجل لكظاء الؽشكة في ؤظ م ذىم ـيمىث (9
ً
  بصذاسا

ً
  ؤم حذيذا

ً
 .الؽشكة اؼ  تها ؤظ ما

 مكافاث أعضاء مجلع الادازة 3

 خىكمة والثدة الؽشكات هـام في الىاسدة اللالقة رات ألاخكام ؤكظاثه مً كل كليها يدصل التي اإلاكافأت وصشف ثدذيذ في ؤلاداسة مجلغ يشاعي ؤن يج  ( ؤ

 :الحالية اإلالايي  الى باإلطافة الؽشكات 

 بلى باإلطافة ؤلاداسة  مجلغ ؤكظاء ويحدمل ا بها يقىم التي واإلاعاوليات وألاكما  اللظى اخحصاصات مم ومحىاظبة كادلة اإلاكافأت ثكىن  ؤن .1

 .اإلاالية العىة خال  ثدقيق ا اإلاشاد ؤلاداسة مجلغ قبل مً املاذدة ألاَذاف

 .اإلاكافأتو  ل  ؼيداتا لجىة ثىصية كلى مبيية اإلاكافأت ثكىن  ؤن .2

 .إلداستها الالصمة واإلا اسة الؽشكة وؽاغ مم محىاظبة اإلاكافأت ثكىن  ؤن .3

 .ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء وخب ة وحجم ا الؽشكة فيه جلمل الز  القؼاق الاكحباس بلين ألاخز .4

م مىاظبة وخب ة كفاءة رو   مجلغ ؤكظاء الظحقؼا  ملقى   بؽكل كافية اإلاكافإة ثكىن  ؤن .5  .كليهم بقاءوؤلا  وثدفيَز

 .اللامة الجملية اححماق في ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مكافإة بىذ كلى الحصىيد ؤلاداسة مجلغ لكظاء يجىص  ال (  

 مىاص  ؤو ؤكما  ؤ  مقابل ؤو اللامة  الجملية قبل مً اإلاؽكلة اإلاشاحلة لجىة في كظىيحه مقابل مكافإة كلى الاصى   ؤلاداسة مجلغ للظى يجىص  ( ج

 كليها يدصل ؤن يمكً التي اإلاكافإة الى باإلطافة ورلك الؽشكة  في بها يكلف بطافية – منهي ثشخيص بمىح  – اظخؽاسية ؤو بداسية وؤ فىية ؤو ثىفيزية

  بصفحه
ً
  ؤلاداسة  مجلغ قبل مً اإلاؽكلة اللجان وفي ؤلاداسة مجلغ في كظىا

ً
 .ألاظاط الؽشكة وهـام الؽشكات لىـام وفقا



    
 

 وكذد واظحقالله به اإلاىىػة واإلا ام واخحصاصاثه اللظى خب ة مذي جلكغ بديث اإلاقذاس محفاوثة ؤلاداسة جلغم ؤكظاء مكافأت ثكىن  ؤن يجىص  ( د

ا التي الجلعات ا يدظَش  .الاكحباسات مً وغيَ 

 سبدية كلى مباؼش ي غ ؤو مباؼش بؽكل مبيية ثكىن  ؤن ؤو الؽشكة ثدقق ا التي ألاسباح مً وعبة اإلاعحقلين ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مكافإة ثكىن  ؤال يج  (ٌ 

 .الؽشكة

 مؽشوق  كزس دون  للمجلغ مححالية اححماكات رالرة خظىسٍ كذم بعب  ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مً جغي  مً كظىية بنهاء اللامة الجملية قشست برا ( و

 .الف  ة ثلك كً له فدصش  التي اإلاكافأت حميم بكادة كليه ويج  خظٍش  اححماق آخش ثلي التي الف  ة كً مكافأت ؤ  اللظى َزا يعحد  فال

 كلى كشط ا ثم مظللة ؤو صايدة غي  مللىمات كلى مبيية ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مً ل  صشفد التي اإلاكافأت ؤن ال يلة ؤو اإلاشاحلة للجىة ثبين برا ( ص

 .ابشدَ مؼالبحه للؽشكة ويد  للؽشكة  بكادتها كليه فيج  العىى   ؤلاداسة مجلغ ثقشيش ثظمينها ؤو اللامة الجملية

 مكافآث اللجان 4

ا الاظىس  وبذالت – اإلاشاحلة لجىة باظحثىاء – مىه اإلاىبثقة لجاهه كظىية مكافأت ؤلاداسة مجلغ ويلحمذ يدذد .1  ثىصية كلى بىاء ًً  اظحدقاقات مً وغيَ 

 .واإلاكافأت ال  ؼيدات لجىة مً

 .الاححماكات خظىس  وبذالت مقؼىق مبلغ كً كباسة ظىىية اللجان كظىية مكافأت ثكىن  .2

 .ؤلاداسة مجلغ مً ثىصية كلى بىاء ًً  للمعاَمين اللامة الجملية قبل مً اإلاشاحلة لجىة كظىية مكافإة جلحمذ .3

 كً مكافأت مً اللظى يحقاطاٍ ما بحمالي يحجاوص  ال بديث يؽغله  ؤن ؤلاداسة مجلغ للظى يمكً التي اللظىية كذد اللجان جؽكيل كىذ يشاعى .4

 .العياظة َزٍ مً (4) اإلاادة مً (ج) الفقشة مشاكاة مم الؽشكات  هـام في كليه اإلاىصىص كلىألا  الاذ واللجان املجلغ في كظىيحه

 مكافاث الادازة الخىفُرًت 5

 :الحىفيزية الاداسة مكافات ثدذيذ كىذ الحالية اإلالايي  مشاكاة يج 

 العىة خال  لحدقيقه املاذد الحىفيزية الاداسة َذف الى ةباالطاف الحىفيزية  الاداسة كظى ومعلىليات ؤوؽؼة مم ومحىاظبة كادلة اإلاكافات ثكىن  ؤن ( ؤ

 .اإلاالية

  واإلاكافات ال  ؼيدات لجىة قبل مً الحىفيزية الاداسة مىاص  مشثبات حذو   ثقييم يج  (  
ً
 بالؽشكات اإلاقاسهة وملايي  اللام والعى،  اإلاىص  لىصف وفقا

 .اإلامارلة الاخشي 

 اإلاكافأت: اإلاثا  ظبيل كلى – الؽشكة في الحىفيزيين لكباس مىذث التي اإلاكافأت ؤهىاق واإلاكافأت  ؼيداتال  لجىة ثىصية كلى بىاء ؤلاداسة مجلغ يدذد ( ت

 .اإلاعاَمة للؽشكات الصادسة الحىـيمية وؤلاحشاءات الظىابؽ مم يحلاسض ال بما – الخصجيلية واإلاكافإة بالداء  اإلاشثبؼة واإلاكافأت الثابحة 

 الاكحباس في ألاخز مم إلداستها  الالصمة واإلا اسات الؽشكة وؽاغ مم ومحىاظبة الاظ  اثيجية الؽشكة ؤَذاف مم محىافقة الحىفيزيين كباس مكافأت ثكىن  ( ذ

 .وحجم ا الؽشكة به جلمل الز  القؼاق

 .الكحمادَا ؤلاداسة ملجلغ الحىصية وسفم معحمش بؽكل الحىفيزيين بكباس الخاصة الاىافض خؼؽ بمشاحلة واإلاكافأت ال  ؼيدات لجىة ثقىم ( ج

 ثدحاج الز  اإلا اسات مً اللالي اإلاعحىي  كلى والافاؾ وألاكفاء اإلااَلين باإلاىؿفين والاخحفاؾ لجز  اإلاؼلىبة الحىافعية الاالة ثىفي  بلى اإلاكافأت تهذف ( ح

 .الؽشكة بليه

 أحكام عامت 6

 إلاعاَمي اللامة الجملية قبل مً( اإلاذققة) اإلاىخذة العىىية اليةاإلا القىاثم اكحماد بلذ ظىىيا العش وؤمين واللجان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مكافأت ثذفم .1

 .الؽشكة

 .العىىية اإلاكافأت مم ؤو ظىىيا سبم ؤو حلعة كل بلذ الاظىس  بذالت دفم يجىص  .2

 .اليىم هفغ في ؤكث  ؤو اححماق كقذ ثم ما برا فقؽ واخذة مشة ألاخشي  واإلاصاسيف البذالت ثصشف .3

 .واإلاكافأت ال  ؼيدات لجىة مً ثىصية بمىح  ؤلاداسة مجلغ مً اكحمادَا فىس  ظىىيا ةالحىفيزي ؤلاداسة مكافأت ثذفم .4

 حعدًل الظُاطت 7

 .وقد ؤي فى العياظة َزٍ جلذيل اللامة للجملية يد  ( ؤ

 خذوذ بلذ ل ا حماقاح ؤوا فى جلذيل ؤي كلى باإلاىافقة اللامة الجملية ثقىم ؤن كلى صذوسَا بلذ وقد ؤي فى العياظة َزٍ جلذيل الاداسة ملجلغ يد  (  

 .الحغيي 

 



    
 

 

 :  ظادض عشسالبىد ال -

 ت املكافآث والترشُحاثىلج الئحت
 مقذمة

  رلكو  اللقاس   للحؼىيش ألاسكان داس ؼشكة في وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة كمل هؼا، ثدذيذ بلى الالثدة َزٍ تهذف
ً
 الخمعىن  اإلاادة مً (7) الفقشة لخكام ثؼبيقا

 سقم القشاس بمىح  اإلاالية العى،  َيلة مجلغ كً الصادسة الؽشكات خىكمة ثدةال  مً والعحىن  الشابلة اإلاادة مً ( ) الفقشةو  عحىن ال اإلاادة مً ( ) الفقشةو 

  .م13/2/2017 اإلاىاف  16/5/1438ٌ وثاسيخ( 2017-16-8)

 ألاهداف .1

 مماسظحه في( الؽشكة) اللقاس   للحؼىيش ألاسكان داس ؼشكة( املجلغ) بداسة مجلغ معاكذة في( اللجىة) وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة جؽكيل مً ألاَذاف ثحمثل

 .الحابلة واللجان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء واظحقاللية ثشؼيذ في إلاعاولياثه

 أحكام عامت .2

 تشكيل اللجىة

  ( ؤ
ُ
لج

َّ
 .ألاقل كلى معحقل كظى بينهم مً يكىن  ؤن كلى الحىفيزيين  ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء غي  مً الؽشكة بداسة مجلغ مً بقشاس وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة ؽك

 وبحشاءات طىابؽ الالثدة َزٍ جؽمل ؤن كلى وال  ؼيدات  اإلاكافأت لجىة كمل الثدة – ؤلاداسة مجلغ مً اق  اح كلى بىاءً  – للؽشكة اللامة الجملية صذسثُ  (  

 .ومكافأتهم كظىيتهم  ومذة ؤكظائها  اخحياس وقىاكذ وم ام ا  اللجىة  كمل

  وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة ؤلاداسة مجلغ ؽكليُ  ( ج
ً
 :يلي إلاا وفقا

نها بما وؤوطاك ا وؿشوف ا الؽشكة خاحة (1
ّ
 .بفلالية م ام ا ثإدية مً يمك

  اللجىة جؽكيل يكىن  (2
ً
 سقابة وكيفية اإلاذة َزٍ خال  ل ا املخىلة والصالخيات كمل ا ومذة اللجىة م مة ثدذيذ ثحظمً املجلغ يظل ا كامة إلحشاءات وفقا

 َزٍ كمل يحابم ؤن ؤلاداسة مجلغ وكلى. بؽفافية قشاسات مً ثحخزٍ ؤو هحاثج مً بليه ثحىصل بما ؤلاداسة مجلغ ثبلغ ؤن اللجىة وكلى. كليها ؤلاداسة مجلغ

 .بليها اإلاىكلة ألاكما  مماسظتها مً للحدق  باهحـام اللجىة

 .بليها فىط ا التي العلؼات ؤو الصالخيات وكً ألاكما  ثلك كً املجلغ عاوليةبم رلك يخّل  وال ؤلاداسة  مجلغ ؤمام ؤكمال ا كً معاولة اللجىة ثكىن  (3

 .خمعة كلى يضيذ وال رالرة كً اللجىة ؤكظاء كذد يقل ؤال (4

 .اإلاعاَمين ؤظللة كً لإلحابة اللامة للجمليات ؤكظائها مً يىيبه مً ؤو لجىةال سثيغ خظىس  يج  (5

 خمعة خال  رلك كلى ثؼشؤ جغيي ات وؤ  جليينهم ثاسيخ مً كمل ؤيام خمعة خال  كظىيتهم وصفات ىةاللج ؤكظاء بإظماء ال يلة جؽلش ؤن الؽشكة كلى (6

 .الحغيي ات خذوذ ثاسيخ مً كمل ؤيام

 زئِع اللجىت

 ؤكظاء ةلغلبي بيجابي ثصىيد كب  اللجىة ؤكظاء يلُيىه ؤو ؤلاداسة مجلغ قبل مً الصخص َزا جليين وظيحم للجىة كشثيغ اللجىة ؤكظاء ؤخذ يلمل .1

 .اللجىة

 ل زا يجىص  كما. مللىمات مً لذ هم ما كل كلى والاػالق الؽشكة بداسة مقابلة في الا  له ويكىن  اححماكاتها  اولقاد ومذة كذد ؤحىذتها  اللجىة سثيغ يدذد .2

 .اللجىة ؤكما  لعي  طشوسية يشاَا ؤخشي  لىاثذ ؤية وطم الشثيغ

  رلك ؤمكً كلما - ثىصيم يحم ىة اللج اححماكات ؤكما  حذو   اللجىة سثيغ يلذ .3
ً
 كلى واخذ ؤظبىق قبل ألاكظاء كلى الاححماكات ؤكما  حذو   - كمليا

 .الاححماق اولقاد ثاسيخ مً ألاقل

 

 



    
 

 

 

 (اللجىت طس أمين)الظكسجير

  اللجىة جلين
ً
 بم ام لقيامه باإلطافة اللجىة  كمل خى   بحقاسيش ؤلاداسة مجلغ ثضويذ بغشض اللجىة ومداطش بحشاءات سجالت خفف كً اإلاعلىلية يحىلى ظكشثي ا

  العكشثي  َزا يكىن  ال ؤن ويؽ  غ. ؤكظائها ؤخذ مً بحىحيه ؤو اللجىة بىاظؼة آلخش خيٍن  مً بليه جعىذ ؤخشي 
ً
 .ؤلاداسة بمجلغ كظىا

 عضىٍت اللجىت .3

 مً كالحإكذ اإلاصال   في جلاسض خاالت كنها ييؽإ قذ التي  امباإلا ملىية ؤنها خيث اللجىة في الحىفيزيين غي  ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مً كاٍف  كذد جليين يج  ( ؤ

. اإلاكافأت وثدذيذ الحىفيزيين  كباس وجليين ؤلاداسة  مجلغ للظىية وال  ؼيذ اللالقة  رو   ألاػشاف صفقات ومشاحلة اإلاالية  وغي  اإلاالية الحقاسيش ظالمة

 .الصخصية مصلاتهم كلى وثقذيم ا واإلاعاَمين الؽشكة بمصال  والاَحمام واللىاية والىالء وألاماهة الصذ، بمبادت اللجىة وؤكظاء سثيغ ويل زم

ا يكىن  ؤن اللجىة جؽكيل كىذ الؽشكة ثشاعي (    ؤكظاء غي  مً بإشخاص ؤو ثىفيزيين غي  بإكظاء الاظحلاهة ويجىص  اإلاعحقلين  ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء مً ؤكظاَئ

م ؤم اإلاعاَمين مً ؤكاهىا ظىاء املجلغ  .غيَ 

 .اللجىة َزٍ في الشثيغ مىص  يؽغل ال ؤن كلى اللجىة  كظىية في ؤلاداسة مجلغ سثيغ مؽاسكه جىص ي ( ج

 دزاطت املىضىعاث .4

 برا القشاسات ثحخز ؤن ؤو بؽإنها  القشاس الثخار املجلغ بلى ثىصياتها وثشفم ؤلاداسة  مجلغ مً بليها ثدا  التي ؤو بها ثخحص التي اإلاىطىكات دساظة اللجىة ثحىلى ( ؤ

 .رلك املجلغ بليها فىض

جىة (  
ّ
ً ؤن كلى صالخياتها  خذود في خاسح ا مً ؤو الؽشكة داخل مً واملخحصين الخب اء مً ثشاٍ بمً الاظحلاهة لل  ركش مم اللجىة  اححماق مدظش في رلك يظمَّ

 .الحىفيزية ؤلاداسة ؤو بالؽشكة وكالقحه الخبي  اظم

 اجخماعاث اللجىت .5

 .ألاقل كلى ؤؼ ش ظحة كل دوسية بصفة اللجىة ثجحمم ( ؤ

 ؤو سؤيه بلى الاظحماق اللجىة ػلبد برا بال اححماكاتها خظىس  اللجىة وؤكظاء اللجىة ظش ؤمين كذا الحىفيزية ؤلاداسة ؤو ؤلاداسة مجلغ في كظى ل  يد  ال (  

 .مؽىسثه كلى الاصى  

 مله صىت الز  الجاه  يش َّ  ألاصىات جعاو   وكىذ الااطشيً  اتؤصى  بإغلبية قشاساتها وثصذس ؤكظائها  ؤغلبية خظىس  اللجىة اححماكات لصاة ُيؽ  غ ( ت

  .الاححماق سثيغ

 خاص سجل في وخفـ ا الحصىيد  وهحاثج ةاللجى ثىصيات وثىري  ومذاوالت  هقاؼات مً داس ما ثحظمً ل ا مداطش وبكذاد اللجىة اححماكات ثىري  يج  ( ج

ا التي والحدفـات الااطشيً ألاكظاء ؤظماء وبيان ومىـم   .الااطشيً ألاكظاء حميم مً املااطش َزٍ وثىقيم  – وحذت بن – ؤبذَو

 املكافآث .6

 اختصاصات اللجىة عه المكافآت

 :يلي بما اإلاكافأت كً اللجىة ثخحص

  فيها شللىـ ؤلاداسة مجلغ بلى وسفل ا الحىفيزية  وؤلاداسة املجلغ كً اإلاىبثقة واللجان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء إلاكافأت واضاة ظياظة بكذاد (1
ً
 الكحمادَا ثم يذا

 .ثىفيزَا مً والحدق  كنها  وؤلافصاح بالداء  ثشثبؽ ملايي  اثباق العياظة ثلك في يشاق ؤن كلى اللامة  الجملية مً

 .العياظة َزٍ كً حىَش   اهدشاف ؤ  وبيان بها  اإلالمى   اإلاكافأت وظياظة اإلامىىخة اإلاكافأت بين اللالقة ثىطيذ (2

 . منها اإلاحىخاة ألاَذاف ثدقي  في فلاليتها مذي وثقييم اإلاكافأت  ياظةلع الذوسية اإلاشاحلة (3

  بالؽشكة الحىفيزيين وكباس كىه اإلاىبثقة واللجان ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء بمكافأت ؤلاداسة ملجلغ الحىصية (4
ً
 .اإلالحمذة للعياظة وفقا

 المكافآت سياسة

 :يلي ما اإلاكافأت ظياظة في يشاق ؤن يج  الحىفيزية  ثد ماولىا اإلاالية العى،  وهـام الؽشكات هـام بإخكام بخال  دون 

 .وؤَذاف ا الؽشكة اظ  اثيجية مم اوسجام ا (1



    
 

م ؤن (2  اإلاكافأت مً اإلاحغي  الجضء ثشبؽ كإن الؼىيل  اإلاذي كلى وثىميتها الؽشكة بهجاح كلى الحىفيزية وؤلاداسة ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء خث بغشض اإلاكافأت ثقذَّ

 .الؼىيل اإلاذي كلى بالداء

د ؤن (3  .ألاداء ومعحىي  واإلا اسات  اللملية  والخب ات الللمية  واإلااَالت بؽاغل ا  اإلاىىػة واإلاعاوليات واإلا ام الىؿيفة  معحىي  كلى بىاءً  اإلاكافأت ثدذَّ

 .الؽشكة لذي املخاػش ودسحة وػبيلة حجم مم اوسجام ا (4

 .والحلىيظات للمكافأت مب س غي  اسثفاق مً رلك كً ييؽإ قذ ما ثفاد  مم افأت اإلاك ثدذيذ في ألاخشي  الؽشكات مماسظات الاكحباس في ألاخز (5

ا  كليها واملاافـة اإلا ىية الكفاءات اظحقؼا  جعتهذف ؤن (6  .فيها اإلابالغة كذم مم وثدفيَز

لذ ؤن (7
ٌ
 .الجذيذة الحلييىات كىذ ج

 إلاىم ورلك الحىفيزية؛ ؤلاداسة ؤو ؤلاداسة مجلغ في كظى قذم ا دقيقة غي  للىماتم كلى بىاءً  ثقشست ؤنها ثبين برا اظ  دادَا ؤو اإلاكافإة صشف بيقاف خاالت (8

 .معحدقة غي  مكافأت كلى للاصى   الىؿيفي الىطم اظحغال 

  ؤكاهد ظىاء الحىفيزية وؤلاداسة ؤلاداسة مجلغ لكظاء الؽشكة في ؤظ م مىذ ثىـيم (9
ً
  بصذاسا

ً
  ؤم حذيذا

ً
 .الؽشكة اؼ  تها ؤظ ما

 مكافآتفصاح عه الاال

 :يلي بما ؤلاداسة غمجل يل زم ( ؤ

 .الؽشكة في فيزيةىالح وؤلاداسة غاملجل ؤكظاء مكافأت ثدذيذ كيفية وكً اإلاكافأت ظياظة كً ؤلافصاح (1

 مباؼشة  غي  ؤو مباؼشة بصىسة فيزيةىالح وؤلاداسة ؤلاداسة غمجل لكظاء ىخةىاإلام اإلاكافأت كً ؤلاداسة غمجل ثقشيش في وثفصيل وؼفافية بذقة ؤلافصاح (2

  مضايا  ؤم افمىم ؤم مبالغ ؤكاهد ظىاء ثظليل  ؤو بخفاء دون 
ً
  اإلاضايا كاهد وبرا. واظم ا ػبيلتها كاهد ؤيا

ً
 لألظ م اإلاذخلة القيمة فحكىن  الؽشكة  في ؤظ ما

 .الاظحدقا، ثاسيخ ذىك العىقية القيمة هي

 .العياظة َزٍ كً حىَش   اهدشاف ؤ  وبيان ا به اإلالمى   اإلاكافأت وظياظة ىخةىاإلام اإلاكافأت بين اللالقة ثىطيذ (3

 :خذة ىكل يلي ممً لكل اإلاذفىكة والحلىيظات اإلاكافأت بؽإن الالصمة الحفاصيل بيان (4

 .ؤلاداسة غؤكظاء مجل . ؤ

 .اإلاالي واإلاذيش فيز ىالح غالشثي همنطم مً يكىن  ؤن ىكل الؽشكة مً اإلاكافأت ىؤكل ثلقىا ممً فيزيينىالح كباس مً خمعة .  

 .للجانؤكظاء ا . ج

 .ؤلاداسة غمجل ثقشيش في الفقشة َزٍ في الىاسد ؤلافصاح يكىن  (  

 الترشُحاث .7

 اختصاصات اللجىة عه الترشيذات

 :يلي بما ال  ؼيدات كً اللجىة ثخحص

 .الحىفيزية وؤلاداسة ؤلاداسة مجلغ في لللظىية واضاة وملايي  ظياظات اق  اح (1

  شؼيد مث وبكادة فيه ؤكظاء ب  ؼيذ ؤلاداسة ملجلغ الحىصية (2
ً
 مخلة بجشيمة بداهحه ظبقد شخص ؤ  ثشؼيذ كذم مشاكاة مم اإلالحمذة  واإلالايي  للعياظات وفقا

 .بالماهة

 .الحىفيزية ؤلاداسة وؿاثف وؼغل ؤلاداسة مجلغ للظىية اإلاؼلىبة واإلااَالت للقذسات وصف بكذاد (3

 .ؤلاداسة مجلغ لكما  ثخصيصه اللظى كلى يحلين الز  الىقد ثدذيذ (4

 .الحىفيزية ؤلاداسة ووؿاثف ؤلاداسة مجلغ للظىية اإلاىاظبة الخب ات ؤو اإلا اسات مً الالصمة لالخحياحات العىىية حلةاإلاشا (5

ا يمكً التي الحغيي ات ؼإن في الحىصيات وثقذيم الحىفيزية وؤلاداسة ؤلاداسة مجلغ َيكل مشاحلة (6  .بحشاَئ

 .ؤخشي  ؼشكة بداسة مجلغ كظىية يؽغل اللظى كان برا مصال  جلاسض ؤ  وحىد وكذم اإلاعحقلين  ألاكظاء اظحقال  مً ظىى   بؽكل الحدق  (7

 .الحىفيزيين وكباس اإلاعحقلين وألاكظاء الحىفيزيين غي  وألاكظاء الحىفيزيين لألكظاء وؿيفي وصف وطم (8

 .الحىفيزيين كباس ؤو ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء ؤخذ مشكض ؼغىس  خا  في الخاصة ؤلاحشاءات وطم (9

 .الؽشكة مصلاة مم يحف  بما إلالالجتها الالى   واق  اح ؤلاداسة  مجلغ في والقىة لظلفا حىاه  ثدذيذ (10

 إجراءات الترشيخ

 .محؼلبات مً ال يلة ثقشسٍ وما وؤخكام  ؼشوغ مً الالثدة َزٍ في وسد ما مشاكاة ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء ثشؼيذ كىذ اللجىة كلى ( ؤ

م ؼشحثُ  الزيً ؤلاداسة ملجلغ اإلاششاين كذد يفى،  ؤن يج  (    فشصة اللامة الجملية لذي يكىن  بديث اإلاحىافشة اإلاقاكذ كذد اللامة الجملية ؤمام ؤظماَئ

 . اإلاششاين بين مً الاخحياس

 وشر إعالن الترشخ



    
 

 في الشاغبين ألاشخاص ةلذكى  ورلك ال يلة؛ ثدذدَا ؤخشي  وظيلة ؤ  وفي للعى،  ؤلالك  ووي واإلاىقم للؽشكة ؤلالك  ووي اإلاىقم في ال  ش  بكالن وؽش الؽشكة كلى

  ال  ش  با  يـل ؤن كلى ؤلاداسة  مجلغ للظىية ال  ش 
ً
 .ؤلاكالن ثاسيخ مً ألاقل كلى ؼ ش مذة مفحىخا

 

 دق المساهم في الترشخ

  ؤلاداسة مجلغ للظىية غيٍ  ؤو هفعه ثشؼيذ في الؽشكة في معاَم كل بد  ؤخكام مً الالثدة َزا في وسد ما يخّل  ال
ً
 .الحىفيزية ولىاثده الؽشكات ـامه لخكام وفقا

 اوتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 ثحظمً ؤن كلى اللامة  الجملية الولقاد الذكىة ثىحيه ؤو وؽش كىذ ؤلاداسة مجلغ للظىية اإلاششاين كً مللىمات للعى،  ؤلالك  ووي اإلاىقم في الؽشكة جللً ( ؤ

  اإلاللىمات ثلك
ً
ا في اإلاللىمات َزٍ مً وسخة ثىفي  الؽشكة وكلى والاالية  العابقة وكظىياتهم اثف مووؿ وم اساتهم وماَالتهم اإلاششاين لخب ات وصفا  مشكَض

 .ؤلالك  ووي ومىقل ا الشثيغ

 .واخذة مشة مً ؤكث  للع م الحصىيد خ  اظحخذام يجىص  ال بديث ؤلاداسة  مجلغ اهحخا  في ال  اكمي الحصىيد اظحخذام يج  (  

 له يد  بديث يملك ا؛ التي ألاظ م بلذد ثصىيخية قذسة معاَم كل يمىذ ؤلاداسة مجلغ ؤكظاء اسالخحي ثصىيد ؤظلى : ال  اكمي الحصىيد 

م مً بين ثقعيم ا ؤو واخذ إلاشش  بها الحصىيد  .ألاصىات ل زٍ ثكشاس دون  اإلاششاين مً يخحاَس

 (.ؤ) الفقشة وف  مللىماتهم ًك الؽشكة ؤكلىد الزيً ؤلاداسة مجلغ للظىية اإلاششاين كلى اللامة الجملية في الحصىيد يقحصش ( ج

س .8  جقدًم الخقاٍز

 .املجلغ يؼلبها ثقاسيش وبإية ؤكمال ا خى   بحقشيش مىحـم  وبؽكل ؤلاداسة  مجلغ اللجىة ثضود .1

 .ؤلاداسة مجلغ بلى يشفم الاححماق هحاثج كً ثقشيش للجىة اححماق كل يخبم ؤن يج  .2

 جقُُم ألاداء الظىىي  .9

 .وؤكظائها اللجىة َزٍ كما وؤ ؤداء بحقييم داسةالا  مجلغ يقىم .1

  اللجىة ؤكظاء ؤداء لحقييم الالصمة آلاليات - وال  ؼيدات اإلاكافأت لجىة اق  اح كلى بىاء - ؤلاداسة مجلغ يظم .2
ً
 ؤداء قياط ماؼشات خال  مً ورلك .ظىىيا

ا  الذاخلية ابةالشق ؤهـمة وكفاية املخاػش بداسة وحىدة للؽشكة الاظ  اثيجية ألاَذاف ثدقي  بمذي ثشثبؽ مىاظبة  الظلف حىاه  ثدذد ؤن كلى وغيَ 

 .الؽشكة مصلاة مم يحف  بما ملالجتها واق  اح والقىة

 بلى الحقييمات ثلك هحاثج وبخالة الالثدة  بهزٍ كليها اإلاىصىص وواحباتها ؤوؽؼتها ثجاٍ اللجىة ؤكظاء وال زامات إلا ام ا لدائها ظىى   بحقييم اللجىة ثقىم .3

 .ؤلاداسة مجلغ

 . اللجىة لكظاء كنها يفَص  وؤن وواضاة مكحىبة ألاداء ثقييم بحشاءات ثكىن  ؤن  يج .4

 الخفىٍض .11

 يجىص  ال ألاخىا   حميم وفي. اخحصاصاثه بلع مماسظة في ؤفشاد ؤو ح ات ؤو اللجىة فىض وبن ؤكمال ا كً اإلاعاولية الؽشكة بداسة مجلغ كاث  كلى ثقم .1

 .اإلاذة مدذد غي  ؤو كام ثفىيع بصذاس ؤلاداسة ملجلغ

  ؤو كل ثفىض ؤن ثىكيل ؤو خؼي قشاس وبمىح  للجىة يجىص  .2
ً
 .ؤكظائها بلع ؤو لخذ صالخياتها مً بلظا

ت .11  الظٍس

 في داس بما ثحلل  مللىمات ؤية كً الكؽف كظى ل  يجىص  ال اللجىة سثيغ مً خؼي برن كلى الاصى   وبذون . الحامة بالعشية اللجىة ؤكما  ثداغ ؤن يج 

 .قشاسات مً فيه ؤثخز ما ؤو يدظٍش  الز الاححماق

 

 

 

 



    
 

  :الظابع عشسالبىد  -

ثذخل الؽشكة في الحصىيد كلى ثشخيص الحلامالت بين الؽشكة و الؽشكة العلىدية لحمىيل اإلاعاكً "ظ ل" لللام القادم مم الللم اهه 

 را كالقة  خيث ثمحلك داس ألاسكان ملامالت مم الؽشكة العلىدية لحمىيل اإلاعاكً "ظ ل" في ظيا، ألاكما  اللادية. وجلحب  
ً
ؼشكة "ظ ل" ػشفا

مليىن مً ألاظ م الصادسة. ويظم مجلغ بداسة الؽشكة  111مليىن ظ م مً ؤصل  15: جلاد  قيمة 15خصة في "ظ ل" ثبلغ وعبتها 

م: ؤ/ يىظف كبذهللا الؽالػ و ؤ/َ“العلىدية لحمىيل اإلاعاكً "ظ ل  زلى  صال  ال زلى  و ؤكظاء مً مجلغ بداسة داس ألاسكان َو

م(  رم ؤ/ صياد الؽلاس كلظى بذال مىه  بقشاس مجلغ اداسة 1117مايى  15ؤ/كبذاللؼيف كبذهللا الؽالػ  د/كبذالشخمً الاشكان )ختى 

م. وباليعبة لؼبيلة 11/11/1117م  ووافقد الجملية اللمىمية لؽشكة ظ ل كلى كظىيحه في املجلغ بحاسيخ 18/19/1117"ظ ل" بحاسيخ 

خال  َزٍ اإلالامالت  فهي ثمىيل للمالء ؼشكة داس ألاسكان لؽشاء معاكً. وبىاًء كلى سغبة اللميل  يحم اخحياس "ظ ل" كممى  لؽشاء اإلاعاكً. و 

 م لم يكً َىالك جلامالت مم ؼشكة ظ ل  وال يىحذ ؤ  سصيذ قاثم ؤو معحد .1117كام 

  :الثامً عشسالبىد  -

الؽشكة و ؼشكة ثؼىيش خضام اللقاسية لللام القادم مم الللم اهه  ؼشكة ثؼىيش خضام اللقاسية هي ػشف  الحصىيد كلى ثشخيص الحلامالت بين

. ويظم 5551185718مً بحمالي كذد الاصص البالغ  1755555651: بلذد خصص يبلغ 51خيث ثمحلك داس ألاسكان فيها ما وعبحه رو كالقة  

ى ؤ/كبذاللؼيف كبذهللا الؽالػ و د/كبذالشخمً مجلغ مذيش  ؼشكة ثؼىيش خضام كظىيً مً مجلغ بد  َو
ً
اسة ؼشكة داس ألاسكان ؤيظا

م(. ػلبد بداسة ؼشكة ثؼىيش خضام اللقاسية اظخثماس سصيذ الىقذ الضاثذ لذ ها مم داس ألاسكان بشبذ سمض  )فى بذاية 1117مايى  15الاشكان )ختى 

ىد (  كلى ؤن يكىن سا  اللاثذ ثدد الؼل  لحىفي  اخحياحاتها لحمىيل سؤط مليىن سيا  ظل 193536م  بلغ الشصيذ الافححاحي 1117كام 

  باإلطافة بلى  1555م  ؤكادت الؽشكة ظذاد مبلغ وقذٍس 1117اإلاا  اللامل. خال  اللام 
ً
مليىن سيا  ظلىد  مً َزٍ اإلابالغ اإلاذفىكة مقذما

 31ؤصبذ الشصيذ الخحامي اإلاعحد  ل زا الؼشف ر  اللالقة بحاسيخ مليىن سيا  ظلىد  للمحؼلبات الخؽغيلية. وبزلك  1571كاثذ وقذٍس 

مليىن سيا  ظلىد . وقذ ثمد اإلاىافقة كلى َزٍ الحلامالت خال  اححماق الجملية اللمىمية اللادية  191553م مبلغ وقذٍس 1117ديعمب  

 م  وبةمكان الؽشكة جعذيذ اإلابلغ وجعىية الشصيذ في ؤ  وقد. 1117مايى  1بحاسيخ 

  :الخاطع عشسالبىد  -

م: ؤ/ يىظف كبذ هللا الؽالػ  وؤ/ماحذ  ىاك ؤكظاء في مجلغ بداسثه مً ؤكظاء مجلغ بداسة داس ألاسكان َو بىك الخي  َى ػشف رو كالقة َو

ليىة في ظى، كبذ الشخمً القاظم  وؤ/كبذ اللؼيف كبذ هللا الؽالػ. كلفد الؽشكة بىك الخي  بحقذيم الاظخؽاسات اإلاالية اللامة في صفقة م

م لم ثحكبذ الؽشكة ؤجلا  ؤو 1117اإلاا  بديث ثكىن محىافقة مم الؽشيلة ؤلاظالمية والذكم ؤلاداس  إلصذاس الصكىك الذولية. خال  كام 

 م وال يىحذ ؤ  سصيذ قاثم ؤو1117ؤلف سيا  ظلىد  الز  ثم ظذادٍ بالكامل خال  كام  111مصشوفات باظحثىاء الشصيذ الافححاحي البالغ 

 معحد .

 :العشسونالبىد  -

جلذ ؼشكة الخي  كابيحا  مً ألاػشاف رات اللالقة الحصىيد كلى ثشخيص الحلامالت بين الؽشكة و الخي  كابيحا  لللام القادم مم الللم اهه 

يىن ظ م. َىاك مل 31ظ م مً بحمالي كذد ألاظ م الصادسة والبالغ  1151115111%(  فيها جلاد  قيمة 35خيث ثمحلك داس ألاسكان خصة )

م: ؤ/ يىظف كبذ هللا الؽالػ و ؤ/َزلى  صال  ال زلى  و  ؤكظاء في مجلغ بداسة الخي  كابيحا  مً بين ؤكظاء مجلغ بداسة داس ألاسكان َو

سكان ل يلة ؤ/كبذاللؼيف كبذهللا الؽالػ. ثقىم الخي  كابيحا  بحقذيم الاظخؽاسات اإلاالية اللامة وثمثيل وثقذيم اإلاعخىذات هيابة كً داس ألا 

اس العى، اإلاالية وثذاو  وال يلات القاهىهية ألاخشي  ومشاحلة ألامىس الخاصة بالحىاف  مم الؽشيلة ؤلاظالمية وثقذيم الذكم ؤلاداس  إلصذ

م  بلغ 1117الصكىك الذولية اإلاصذسة  وؤلاغال، الجضجي اإلابكش إلصذاس الؽشكة مً الصكىك وثإحي  اللقاسات مباؼشة ومً الباػً. خال  كام 

الف سيا   897مليىن سيا  ليكىن الشصيذ اإلاحبقي  5513مليىن سيا  ظلىد  وخال  اللام ثم ظذاد  5513حجم اإلابالغ اإلاعحدقة للخي  كابيحا 

 م.1118كلى ان يحم ظذادَا خال  اللام 

 

 



    
 

 

 الحظاباث مساجع

 فلالية ومذي  هوكذالح هومىطىكيح  "ال يج كبذهللا دمحم" و" وؼشكاٍ الخشاش ي" العادة الاعابات مشاحم يهاظحقالل مذي مً الحدق  

 .الصلة رات واإلالايي  القىاكذ الاكحباس في ألاخز مم اإلاشاحلة  ؤكما 

 وؼشوغ كمل م هؼا، ومشاحلة اظحقالل م مً الحدق  بلذ الاعابات  ىمشاحع ءؤدا بحقييم ؤلاداسة غملجل الحىصية سفم 

  .مل م الحلاقذ

 لَذة م2017 لللام ألاسكان داس لؽشكة لةاإلاشاح خؼة مشاحلة
ُ
 مً والحدق  ؤكماله ومشاحلة  الاعابات مشاحم ِقبل مً واإلا

  هثقذيم كذم
ً
 .اإلاشاحلة ؤكما  هؼا، كً ثخشج بداسية ؤو يةىف ؤكماال

  القىاثم بصاة ةؤلاداس  مً ثمثيل خؼا ك وؤلاداسة  الاعابات مشاحم بين ما ثمد التي اإلا مة اإلاكحىبة ظالتااإلاش  كافة حلةامش 

   الاعابات مشاحم الي الصادس اإلاالية
ً
 .لإلداسة اإلاىحة الاعابات مشاحم مالخـات خؼا  وؤيظا

 الؽشكة خعابات مشاحم اظحفعاسات كً ؤلاحابة. 

 بؽإنها اثِخز ما ومحابلة اإلاالية القىاثم ىكل هومالخـاث الاعابات مشاحم ثقشيش دساظة. 

 ضمان الالتزام

 الحىصيات ثىفيز ومحابلة اللالقة  رات والحلليمات بالهـمة الؽشكة ال زام مذي بؽإن الشقابية اتالج  ثقاسيش دساظة 

 .الحقاسيش ثلك في اإلاحظمىة

  اللالقة رات والحلليمات والعياظات واللىاثذ بالهـمة الؽشكة ال زام مً الحدق. 

 ؤلاداسة غمجل بلى اللجىة سؤي سفمو  اللالقة    رو  ألاػشاف مم الؽشكة ثجش ها ؤن اإلاق  ح والحلامالت اللقىد مشاحلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

س ألازكان داز شسكت مظاهمي الظادة   املحترمين    العقازي  للخطٍى

  وبسكاجه، هللا وزحمت علُكم الظالم

 مقدمت

ا الؽشكة إلاعاَمي ثقذم ؤن اللقاس   للحؼىيش ألاسكان داس بؽشكة اإلاشاحلة لجىة يعش  31 في اإلاىتهية اإلاالية العىة كً العىى   ثقشيَش

 في ثذخل ؤخشي  ؤكما  مً اللجىة به قامد وما الؽشكة  في الذاخلية الشقابة هـام كفاية مذي ؼإن في سؤ ها واإلاحظمً م2017 ديعمب 

 .اللالقة رات الىـامية اإلاحؼلبات كلى بىاء ورلك صاص ا اخح هؼا،

 اللجىت واجخماعاث حشكُل

 اإلاشاحلة ةىلج غسثي يكىن  ؤن مشاكاة مم ثىفيزي  غي  واخذ وكظى معحقلين ؤكظاء رالرة منهم ؤكظاء( 4) مً اإلاشاحلة لجىة ثحكىن 

 
ً
  كظىا

ً
 اإلاىلقذ باححماك ا للؽشكة اللامة الجملية ؤحاصت وقذ  يةواملااظب اإلاالية بالؽاون مخحص كظى ؤكظائها نبي ومً معحقال

  ؤكظائها ومكافإة كمل ا وطىابؽ اللجىة وم ام اإلاشاحلة لجىة كظىية جؽكيل م2017 مايى 1 بحاسيخ
ً
 رات الىـامية للمحؼلبات وفقا

 .م2017 كام خال  اححماكات( 6) اللجىة كقذت وقذ اللالقة 

 سئِظُتال جعتساامل لجىت ومظؤولُاث مهام

 
ً
 الداخلُت السقابت أهظمت كفاًت مدي: أوال

 الى باإلطافة الؽشكة في الذاخلية اإلاشاحلة بداسة جلذَا التي الذوسية الحقاسيش بذساظة م ام ا خذود في اإلاشاحلة لجىة قامد 

 و   الاعابات مشاحم ؤكما  هحاثج ومشاحلة مىاقؽة
ً
 الشقابة وفلالية كفاية مذي ثقييم بيحاثج الؽشكة بداسة مىاقؽة ؤيظا

 .الحقاسيش بحلك الىاسدة اإلاالخـات إلالالجة الحىصيات ثىفيز بمحابلة اللجىة وثقىم الذاخلية

  ا اإلاالية للمخاػش اليعبية ألاَمية مم يخىاظ  بما داخلية سقابة هـام حصميمب قامد قذ الؽشكة بداسة ؤن للجىة اثط  وغيَ 

 ألاخؼاء لحفاد  ملقىلة ثإكيذات إلكؼاء واإلاىفلة الحكلفة نبي محىاصن  ذسق كلىو   الؽشكة ؤوؽؼة في الكامىة املخاػش مً

شية  . بها اإلاحللقة والخعاثش الجَى

 ؼك ؤ  يىحذ الو  والحؼبي   الحصميم خيث مً ملقىلة بذسحة فلا  داخلية سقابة هـام لذ ها الؽشكة بإن للجىة ثبين 

شي  شية خـاتمال  ؤي َىاك يكً لم م2017 كام  الوخ  بكفاءة كمال اؤ مىاصلة كلى الؽشكة قذسة في حَى  بفلالية ثحلل  حَى

 .الؽشكة في الذاخلية الشقابة وبحشاءات هـام



    
 

 

 
ً
  م2117 دٌظمبر 31 في املىتهُت املالُت الظىت خالل اللجىت بها قامذ التي ألاعمال: ثاهُا

س املالُت  الخقاٍز

 مشاحم خـاتومال  الؽشكة بداسة مم م2017 ديعمب  31 في اإلاىتهية اإلاالية للعىة والعىىية ألاولية اإلاالية القىاثم دساظة 

 مً للحإكذ بها اإلاحللقة والاكالهات للؽشكة اإلاالي اللام مشاحلة وهحاثج ؼإنها  في ثم ما ومحابلة اإلاالية القىاثم كلى الاعابات

ا وباكحماد اسةؤلاد مجلغ الى باكحمادَا للىـش الحىصية سفم ثم قذو  ؤلافصاح إلاحؼلبات اظخيفائها  اإلاالية العى،  مىقم في وؽَش

 ."ثذاو  " العلىدية

 واإلاماسظات اإلاالية للحقاسيش الذولية اإلالايي  مم اإلاحىافقة اإلاىخذة املااظبية للعياظات الؽشكة ثؼبي  مذي مشاحلة 

 ظىىي العياظات َزٍ ربات مذي رلك في بما اإلا مة املااظبية
ً
 .ا

 بةكذادٍ يحلل  فيما ؤلاداسة لغمج ثقشيش خى   الفني الشؤ  ببذاء  
ً
 .الىـامية للمحؼلبات وفقا

 إدازة املساجعت الداخلُت

 م2017 لللام الذاخلية اإلاشاحلة خؼة واكحماد مشاحلة. 

 م2017 لللام اإلالحمذة اإلاشاحلة خؼة ثىفيز محابلة. 

 اظحقالليتها مً والحإكذ للؽشكة الذاخلية اإلاشاحلة بداسة كلى وؤلاؼشاف الشقابة . 

 ؤظلى  دساظةو  وثقييم ا الؽشكة ثىاح  ا التي املخاػش لقياط اظبةىم سقابية ؤهـمة حؼبي ب الؽشكة ال زام مذي حابلةم 

 الال زام ىكل الؽشكة بداسة خشص مذيو  وكفايتها  اليـم ثلك فلالية مً والحدق  املخاػش  لحلك الؽشكة بداسة ملالجة

 .ؤلاداسة مجلغ بلى الصذد َزا في اإلاىاظبة الحىصيات بشفم اللجىة قىمثو   ؤلاداسة غمجل مً اإلالحمذ املخاػش بمعحىي 

 ثؼبيقات بؽإن مىطىكات ؤ  ومحابلة فلاليتها  مً والحدق  الؽشكة خىكمة قىاكذ حؼبي ب الؽشكة ال زام مذي مشاقبة 

 .اليها ثحىصل التي بالحىصيات ؤلاداسة مجلغ ثضويذ و الاىكمة

 اإلاشاحلة بداسة ثقاسيش دساظة خال  مً ورلك  الؽشكة في املخاػش وبداسة واإلاالية خليةالذا الشقابة هـم ومشاحلة دساظة 

 .فيها الىاسدة للملاىؿات الحصايدية ؤلاحشاءات ثىفيز ومحابلة م 2017 لللام الذاخلية

 

 

 

 

 

 



    
 

 الحظاباث مساجع

 فلالية ومذي  هوكذالح هومىطىكيح  "ال يج ذهللاكب دمحم" و" وؼشكاٍ الخشاش ي" العادة الاعابات مشاحم يهاظحقالل مذي مً الحدق  

 .الصلة رات واإلالايي  القىاكذ الاكحباس في ألاخز مم اإلاشاحلة  ؤكما 

 وؼشوغ كمل م هؼا، ومشاحلة اظحقالل م مً الحدق  بلذ الاعابات  ىمشاحع ءؤدا بحقييم ؤلاداسة غملجل الحىصية سفم 

  .مل م الحلاقذ

 لَذة م2017 لللام ألاسكان داس لؽشكة اإلاشاحلة خؼة مشاحلة
ُ
 مً والحدق  ؤكماله ومشاحلة  الاعابات مشاحم ِقبل مً واإلا

  هثقذيم كذم
ً
 .اإلاشاحلة ؤكما  هؼا، كً ثخشج بداسية ؤو يةىف ؤكماال

  قىاثمال بصاة ؤلاداسة مً ثمثيل خؼا ك وؤلاداسة  الاعابات مشاحم بين ما ثمد التي اإلا مة اإلاكحىبة ظالتااإلاش  كافة حلةامش 

   الاعابات مشاحم الي الصادس اإلاالية
ً
 .لإلداسة اإلاىحة الاعابات مشاحم مالخـات خؼا  وؤيظا

 الؽشكة خعابات مشاحم اظحفعاسات كً ؤلاحابة. 

 بؽإنها اثِخز ما ومحابلة اإلاالية القىاثم ىكل هومالخـاث الاعابات مشاحم ثقشيش دساظة. 

 ضمان الالتزام

 الحىصيات ثىفيز ومحابلة اللالقة  رات والحلليمات بالهـمة الؽشكة ال زام مذي بؽإن يةالشقاب الج ات ثقاسيش دساظة 

 .الحقاسيش ثلك في اإلاحظمىة

  اللالقة رات والحلليمات والعياظات واللىاثذ بالهـمة الؽشكة ال زام مً الحدق. 

 ؤلاداسة غمجل بلى اللجىة سؤي سفمو   اللالقة رو   ألاػشاف مم الؽشكة ثجش ها ؤن اإلاق  ح والحلامالت اللقىد مشاحلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 



    
 

 م32/40/3402التاريخ: 

 ايطاد٠/ أعغا٤ اجلُع١ٝ ايعا١َ يػسن١ داز االزنإ يًتطٜٛس ايعكازٟ

 ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘،،،

ايًتإ تتطًبإ إ ٜبًؼ عغٛ دلًظ  عٔ ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ ايضادز٠ ( َٔ ال٥ح١ حٛن١ُ ايػسنات27) ٠( َٔ ْظاّ ايػسنات ٚاملاد71إضتٓادًا ع٢ً ْط املاد٠ )

عٝتهِ املٛقس٠ االداز٠ اجملًظ مبا ي٘ َٔ َضًح١ غخض١ٝ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠ يف االعُاٍ ٚايعكٛد اييت تتِ حلطاب ايػسن١، ٜٛد دلًظ االداز٠ ابالؽ مج

 بايتايٞ:  

حٝح  عالق١، ذا طسؾًا" ضٌٗ" غسن١ ٚتعترب. ايعاد١ٜ األعُاٍ ضٝام يف" ضٌٗ" طانٔامل يتٌُٜٛ ايطعٛد١ٜ ايػسن١ َع َعاَالت يف ايػسن١ تدخٌ .1

 إداز٠ دلًظ ٜٚغِ. ايضادز٠ األضِٗ َٔ ًَٕٝٛ 100 أصٌ َٔ ضِٗ ًَٕٝٛ 15 ق١ُٝ تعادٍ ٪15متتًو داز األزنإ حض١ يف "ضٌٗ" تبًؼ ْطبتٗا 

ٚ  اهلريٍٛ صاحل ٖريٍٛ/أ ٚ ايػالش عبداهلل ٜٛضـ/ أ: ِٖٚ األزنإ ازد إداز٠ دلًظ َٔ أعغا٤“ ضٌٗ" املطانٔ يتٌُٜٛ ايطعٛد١ٜ ايػسن١

ّ(، ثِ أ/ شٜاد ايػعاز نعغٛ بدال َٓ٘  بكساز دلًظ اداز٠ "ضٌٗ" بتازٜخ 2017َاٜٛ  15/عبدايًطٝـ عبداهلل ايػالش، د/عبدايسمحٔ احلسنإ )حت٢ أ

ّ. ٚبايٓطب١ يطبٝع١ ٖرٙ املعاَالت، ؾٗٞ متٌٜٛ 20/11/2017اجملًظ بتازٜخ  ّ  ٚٚاؾكت اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ يػسن١ ضٌٗ ع٢ً عغٜٛت٘ يف18/09/2017

ّ مل ٜهٔ ٖٓايو 2017يعُال٤ غسن١ داز األزنإ يػسا٤ َطانٔ. ٚبٓا٤ً ع٢ً زغب١ ايعٌُٝ، ٜتِ اختٝاز "ضٌٗ" نٍُُٛ يػسا٤ املطانٔ. ٚخالٍ عاّ 

 تعاَالت َع غسن١ ضٌٗ، ٚال ٜٛجد أٟ زصٝد قا٥ِ أٚ َطتحل.

يٞ عدد إمجا َٔ 2755545651 ٜبًؼ حضط بعدد ٪51حٝح متتًو داز األزنإ ؾٝٗا َا ْطبت٘  عالق١، ذا طسف ٖٞ ايعكاز١ٜ خصاّ طٜٛست غسن١ .2

. ٜٚغِ دلًظ َدٜسٟ غسن١ تطٜٛس خصاّ عغٜٛٔ َٔ دلًظ إداز٠ غسن١ داز األزنإ أٜغًا ٖٚٛ أ/عبدايًطٝـ عبداهلل 5450285728احلضط ايبايؼ 

ّ(. طًبت إداز٠ غسن١ تطٜٛس خصاّ ايعكاز١ٜ اضتجُاز زصٝد ايٓكد ايصا٥د يدٜٗا َع داز 2017َاٜٛ  15محٔ احلسنإ )حت٢ ايػالش ٚ د/عبدايس

ًَٕٝٛ زٜاٍ ضعٛدٟ(، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ضحب ايعا٥د حتت ايطًب يتٛؾري  193536ّ، بًؼ ايسصٝد االؾتتاحٞ 2017األزنإ بسبح زَصٟ )ؾ٢ بدا١ٜ عاّ 

ًَٕٝٛ زٜاٍ ضعٛدٟ َٔ ٖرٙ املبايؼ املدؾٛع١ َكدًَا،  1555ّ، أعادت ايػسن١ ضداد َبًؼ ٚقدزٙ 2017املاٍ ايعاٌَ. خالٍ ايعاّ احتٝاجاتٗا يتٌُٜٛ زأع 

 31ًَٕٝٛ زٜاٍ ضعٛدٟ يًُتطًبات ايتػػ١ًٝٝ. ٚبريو أصبح ايسصٝد اخلتاَٞ املطتحل هلرا ايطسف ذٟ ايعالق١ بتازٜخ  0572باإلعاؾ١ إىل عا٥د ٚقدزٙ 

َاٜٛ  1ًَٕٝٛ زٜاٍ ضعٛدٟ. ٚقد متت املٛاؾك١ ع٢ً ٖرٙ ايتعاَالت خالٍ اجتُاع اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ ايعاد١ٜ بتازٜخ  192553ّ َبًؼ ٚقدزٙ 2017دٜطُرب 

 ّ، ٚبإَهإ ايػسن١ تطدٜد املبًؼ ٚتط١ٜٛ ايسصٝد يف أٟ ٚقت. 2017

داز٠ داز األزنإ ِٖٚ: أ/ ٜٛضـ عبد اهلل ايػالش، ٚأ/َاجد عبد بٓو اخلري ٖٛ طسف ذٚ عالق١ ٖٚٓاى أعغا٤ يف دلًظ إدازت٘ َٔ أعغا٤ دلًظ إ .3

اٍ ايسمحٔ ايكاضِ، ٚأ/عبد ايًطٝـ عبد اهلل ايػالش. نًؿت ايػسن١ بٓو اخلري بتكدِٜ االضتػازات املاي١ٝ ايعا١َ يف صؿك١ َع١ٓٝ يف ضٛم امل

ّ مل تتهبد ايػسن١ أتعاب أٚ َضسٚؾات 2017يدٚي١ٝ. خالٍ عاّ حبٝح تهٕٛ َتٛاؾك١ َع ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚايدعِ اإلدازٟ إلصداز ايضهٛى ا

 ّ ٚال ٜٛجد أٟ زصٝد قا٥ِ أٚ َطتحل.2017أيـ زٜاٍ ضعٛدٟ ايرٟ مت ضدادٙ بايهاٌَ خالٍ عاّ  100باضتجٓا٤ ايسصٝد االؾتتاحٞ ايبايؼ 

ضِٗ َٔ إمجايٞ عدد  1052005000ؾٝٗا تعادٍ ق١ُٝ %(  34تعد غسن١ اخلري نابٝتاٍ َٔ األطساف ذات ايعالق١ حٝح متتًو داز األزنإ حض١ ) .4

ًَٕٝٛ ضِٗ. ٖٓاى أعغا٤ يف دلًظ إداز٠ اخلري نابٝتاٍ َٔ بني أعغا٤ دلًظ إداز٠ داز األزنإ ِٖٚ: أ/ ٜٛضـ عبد اهلل  30األضِٗ ايضادز٠ ٚايبايؼ 

ٚ أ/عبدايًطٝـ عبداهلل ايػالش. تكّٛ اخلري نابٝتا ٍ بتكدِٜ االضتػازات املاي١ٝ ايعا١َ ٚمتجٌٝ ٚتكدِٜ املطتٓدات ايػالش ٚ أ/ٖريٍٛ صاحل اهلريٍٛ 

ِ ْٝاب١ عٔ داز األزنإ هل١٦ٝ ايطٛم املاي١ٝ ٚتداٍٚ ٚاهل٦ٝات ايكا١ْْٝٛ األخس٣، َٚساجع١ األَٛز اخلاص١ بايتٛاؾل َع ايػسٜع١ اإلضالَٝ ١ ٚتكدِٜ ايدع

ّ اإلدازٟ إلصداز ايضهٛى ايدٚي١ٝ املضدز٠، ٚاإلغالم اجلص٥ٞ امل بهس إلصداز ايػسن١ َٔ ايضهٛى ٚتججري ايعكازات َباغس٠ َٚٔ ايباطٔ. خالٍ عا

ايـ زٜاٍ  897ًَٕٝٛ زٜاٍ يٝهٕٛ ايسصٝد املتبكٞ  4513ًَٕٝٛ زٜاٍ ضعٛدٟ ٚخالٍ ايعاّ مت ضداد  5503ّ  بًؼ حجِ املبايؼ املطتحك١ يًخري نابٝتا2017ٍ

 ّ.2018ع٢ً إ ٜتِ ضدادٖا خالٍ ايعاّ 

ِ ظ اإلداز٠ جلُعٝتهِ املٛقس٠ املٛاؾك١ ع٢ً تًو املعاَالت ٚايرتخٝط بٗا يعاّ قادّ. ٚقد مت تعٝني َساجعٞ حطابات ايػسن١ يتكدِٜ تكسٜسٖٚ ٜٛصٞ دلً

ٙ ايتعاَالت حطب املتطًبات ايٓظا١َٝ ٚؾكًا يًُعاٜري ايضادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُحاضبني ايكاْْٛٝني.  خبضٛظ ٖر

 

 ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠

 ـ بٔ عبداهلل ايػالشٜٛض

 


