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 جإظِغ الششهت  -0

َرذيب لالجؿراالث )  ت اجحراد  ت مطراهمت ضرُوديت  جرو (GOجإضطذ غرٞز ر  م/ مدرجرت وهر  غرٞز  للمزضروم املل١رق ٚر
 
ٛرا هرر )املواٖرٜ 12/9/1292وجراري   6ٖو

ررررررر  م96/9/9112 ت عموجرررررررب ال ررررررر   الخجررررررراري ٚر تر وحُمررررررر  الػرررررررٞز الر َررررررر  جإضررررررربظ الػرررررررٞز الؿرررررررادر اررررررر  الزيررررررراف عخررررررراري   1111963903( الٛاضرررررررالن عررررررراَا

 (ر م1/2/9112هر )املواٖٜ 2/2/1231( وجزخيـ هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث املارخ ا  92/9/9112هر )املواٖٜ 31/9/1231

مدطرراويت الٛيمررت  مليررور ضرر  مئررت ( مليررور  111)ضررُودي مٛطرر  ب رر   ريرررا٣مليررار  (1) هالاجحرراد هررو َ ررارة َرر  غررزاٞت ٚويررت جرر  جإضبطرر ا عزؤضررما٣ ٚرردر  وهررذا

ر تضُودي ثريراال َػزة  (11)  ٚيمت ٟ  منها ل ا ؤض   َاديرتر مدَٖو ت  تٟو  مر ش   غرٞز
 
 ب ر  رالخر الخجاريرت َرذيبعال١امر   ويكر  ٞرال

 
ٛرا ق جر  حُردي  اضرم ا اًل

ت عرررذار  تالخجاريررررتغرررٞز ت النهلرررت للخجررررارة واملٛررراوالث  غررررٞز ت َررررذيب  عخل١ررررو  ال حرررزي  لالجؿررراالث الطررررل٠يت والالضررر١ليت   غرررٞز رررت جزاٟررررو  غرررٞز ت مجمَو   غرررٞز

ت الاةت ةررذ الطرُوديت  و  ت َررذيب لل٠م يروجز والاجؿراالث الخررللؿرياةت واخدردماث  غرٞز ُردي  اضررم ا برغرٞز ت  ر  ق جر  ح عررذار لالجؿراالث وجٛنيرت املُلومرراث غرٞز

 
 
ٛا ٟاء آخزي  راًل    وغز

رت( واخدردماث الالضرل٠يت مور  الاجؿراالث ا لؿروجيت ويخكم  التر خيـ الرذي ًراسث َليرو  جرو   جٛردي  مرا يمر  ش خردماث الاجؿراالث الواعخرت )محردودة اخاٞز

َو ررررز ٟواعررر   ليررررإ  اخ يررر  الزا رررِ الاجؿررراالث الؿررروجيت َ ررررز إلاةت ةرررذت ويلررر٢ َ رررررز جٛنيرررتال اجٗيرررت  خررردماث ال ياةررراث  خررردماث الاةت ةرررذ الطرررز ِ  خرررردماث 

ما٣  هذا عااقاٖت ب   خدماث الٗيديو الخرق حُخ ٟاث وم١اجب َ  ت جنٗيرذها ار  املطرخٛ   قرم  َمليا هرا رال ؿزيت خ ميِ الُمالء ا  املناس٣ والػز شم الػٞز

رد  الُزبيت الطُوديت  الضخخدام ا ا  خدماث املاجمزاث والخُلري  َر  ُ ُردرا  ٚهاٍ الاجؿاالث عاململ٠ت  ؤوصرال  مجلرظ إلادارة لم مُيرت الُامرت املنُٛردة ٚو

ضرُودي ويلر٢ َر  نزيرٜ  ريررا٣مئرت مليرور  ربِؤ (211)ضُودي ب    ريرا٣واًد مليار  (1) ا٣ م املعخخٗيل رؤص  م6/2/9111هر املواٖٜ 6/2/1239عخاري  

ت وبضطررر ت جخٗررريل علٓرررذ  ضررر   ضرررخور مليرررور  (61) بلٓررراء ؤخرررزل لم مُيرررت الُامرررت  مرررزة َٛرررب يلررر٢ جمرررذ الخوؾررريت٪ مررر  رؤص املرررا٣ر و 61مررر  ؤضررر   الػرررٞز

رررِ رؤص املرررا٣ مررر  خرررال٣ نرررزو ؤضررر   ًٛرررٙو ؤولويرررت عٛيمرررت م12/1/9119هرررر املواٖرررٜ 91/19/1233املنُٛررردة عخررراري   واًرررد مليرررار ومئرررت وخمطرررت ( 102.1) عٖز

َمر  الخوؾريت جر   بنراء  و  ضرُودير ريررا٣مئرت وخمطرت وضر ُور مليرور  واًرد مليرار وخمرظ (202.1)ضرُودي ليؿر ر رؤص املرا٣ اخ ديرد  ريررا٣وض ُور مليور 

 مر  خرال٣ بؾردار ؤضر   ًٛرٙو ؤولويرت وجمور  الشيرادة ار  رؤصضر    ؤلر٘ مئرت مئرت وضر ُت َػرز  مليرور وخمرظ (2,110)عواٚرِ ا٣ املر نزو ؤضر   سيرادة رؤص

ز الُاديررت للمواٖٛررت رلُٛررد اجخمرراٍ اخ مُيررت الُامررت ْيرر جررو  ضررُودير ولٛررد دَررذ  ريرررا٣واًررد مليررار ومئررت وخمطررت وضرر ُور مليررور  (102.1)ا٣ مٛرردارها املرر

 َليور  ًيث جمذ املواٖٛت َم  ٚزار سيادة رؤص املا٣ واملؿادٚت م12/1/9119هر املواٖٜ 91/9/1233والخؿويذ َم  ٚزار سيادة رؤص املا٣ عخاري  

ت عواٚرِ  م11/12/9110هرر املواٖرٜ 13/10/1232 ز الُاديرت املنُٛردة عخراري رٞما ؤوصال  مجلظ إلادارة  لم مُيت الُامت ْي ٪ 61عخخٗريل رؤص مرا٣ الػرٞز

ٟاث اخ ديرر21ويلرر٢ خدٗررل اخدطررارز املت اٞمررت دور   مررِ ةًررام الػررز
 
وزالزررور  مئررت ضررذ (631)د ليؿرر ر رؤص املررا٣ اخ ديررد  ُررد الخخٗرريل ٪ ويلرر٢ جماغرريا

ت  ؤوصرررال  مجلررظ إلادارة مرررزة رضرررُودي مليررور ريررا٣  مرررِ الوقررِ املرررا   للػررٞز
 
هرررر 90/12/1232املنُٛررردة عخرراري   ْيررررز الُاديررت ؤخررزل لم مُيرررت الُامررت وحُانيررا

مئررت  وضرر ُور مليررور وخمررظوبزنررار  مئررت ربررِؤ (2,209)ب رر  ضررُودي  مئررت وزالزررور مليررور ريررا٣ ضررذ (631)عخخٗرريل رؤص املررا٣ مرر   13/19/9112املواٖررٜ 

ت عضطر ت جخٗريل    ؤضر مر  لر٘ ضر  ؤوضر ِ مئرت وخمطرور  مليرور  َػرز خمطرت (021,12) َردد َر  نزيرٜ بلٓراء ضرُودي ؤلر٘ ريرا٣   ٪ر92الػرٞز
 
وةًرزا

ت للؿرررُوباث املاليرررت ال رررن  ت اررر  اجخمررراٍ واٖرررٜ وبنررراء  َمررر  جوؾررريت مجلرررظ إلادارة وبلرررّو اخدطرررارز املت اٞمرررت ةؿررر٘ رؤص املرررا٣  واج تهرررا الػرررٞز مطررراهان الػرررٞز

ت مرررر   م92/12/9112هررررر املواٖررررٜ 12/12/1221ز الُاديررررت املنُٛرررردة عخرررراري  راخ مُيررررت الُامررررت ْيرررر مئررررت وبزنررررار  ؤربررررِ( 2,209)َمرررر  جخٗرررريل رؤص مررررا٣ الػررررٞز

 وخمررظ مئررت ؤلرر٘ ريررا٣ ضررُودي ب رر  
 
ػررزور ؤلرر٘ ( 292,321)وضرر ُور مليوةررا ريررا٣ ضررُودي َرر  نزيررٜ زررالر مئررت وخمطررور مليررور وخمررظ مئررت وحطررُت َو

ت ؤل٘ ومئت ض   بزنن َػز مليور ومئت وض ُت وحطُور ( 111,120,19بلٓاء )  ٪ر21.92  وبضط ت جخٗيل ا  رؤص املا٣ مٛدارها م  ؤض   الػٞز

َمرررر  جخٗرررريل رؤص مررررا٣  م90/19/9191هررررر املواٖررررٜ 13/10/1221ز الُاديررررت عنرررراء  َمرررر  ةخررررار  جؿررررويذ املطرررراهمحر عخرررراري  رٞمرررا واٖٛررررذ اخ مُيررررت الُامررررت ْيرررر

ت مررر   ػرررزور ؤلررر٘ ريرررا٣ ضرررُودي ب ررر  ( 292,321)الػرررٞز ػرررزور ( مليرررور  292,992)زرررالر مئرررت وخمطرررور مليرررور وخمرررظ مئرررت وحطرررُت َو مئخرررار وزماةيرررت َو

ػرزور ؤلر٘ ريرا٣ ضرُودي َر  نزيرٜ بلٓراء ت ؤلر٘ ضر   بزنر  َػرز مليرور ومرار ن (9,19) مليور وخمظ مئرت وحطرُت َو جخٗريل   وبضطر ت مر  ؤضر   الػرٞز

 ٪ر21.32ا  رؤص املا٣ مٛدارها 
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 ؤعماٌ ووشاػاث الششهت  -9

 عخٛدي  اخددماث الخاليتش جو  جٛوم 
 

  ةت ةذ ا  اململ٠ت الُزبيت الطُوديتتؿوجيت والا الددماث اخجٛدي  جميِ خدماث الاجؿاالث الواعخت و 
 

  يررراسة عنررراء غررر ١اث الاجؿررراالث وجٛنيرررت املُلومررراث ومزاٖٛ رررا  وامخالٞ رررا وؾرررياةتها وحػرررٓيل ا وبدار هرررا وجهويزهرررا  َمررر  ؤضرررظ ججاريرررت اررر  اململ٠رررت  ًو

 الزخـ واملُداث و ج شة الالسمت لذل٢ت
 

   ررت وةحوهررا مرر   ج ررشة وال كررارِ وجؿررديزها وحطررويٛ ا وجوريرردها  والرردخو٣ ارر اضررخح اد جميررِ ؤةررواٍ ؤج ررشة الاجؿرراالث الواعخررو و محرردودة اخاٞز

 َم  رخؿت لخٛدي  خدماث إلاةت ةذ م  هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماثت جو  ًؿلذ املناٚؿاث املخُلٛت عذل٢ت ولٛد 
 

 يب وؾياةت ؤج شة الاجؿاالث الطل٠يت والالضل٠يت  توجٛنيت املُلوماث اضخح اد وحطويٜ وجٞز
 

  لخنميررت ؤَمال ررا وجهويزهررا  الاضرردومار ارر  املػررار ِ الخجاريررت والاضرردوماريت املخُلٛررت عخرردماث الاجؿرراالث املخخلٗررت عحطررب مررا جررزاه 
 
ت مناضرر ا الػررٞز

يت ا  اململ٠ت ٛا لألةًمت واللوارر املَز   رٖو
 

  ال هاٚاث مط ٛت الدِٖرس عيِ وجو ِ  
 

 ؤخباس وكشاساث الششهت املهمت   -1

ــش العــىىي ملجلــغ إلاداسة للعــادة املعــاهمين لعــام  م9108مــاسط  10وشــش اللــىائم املالُــت املذكلــت للعــام املــا ي املىخ ــ  فــي  1-0 واعخمــاد الخلٍش

9107/9108 

املُرردة مرر  ٚ رر  مزاجررِ اخاطرراعاث  م9112مررارص  31نػررز النخررار  املاليررت الطررنويت للُررام املررا   املنخ ررن ارر  َمرر   م92/16/9112واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري  

ٟاه  د الخٛزيز الطنوي ملجلظ إلادارة املزج و بهار  واَخمااخدارج  الطادة/ ٟق بق ؤم ج  الٗوسار وغز

 9108/9109اخخُاس وحعُين مشاحع الحعاباث الخاسجي للعام املا ي  1-9

ٟاه  ب ررر  اخ مُيرررت الُامرررت عاملواٖٛرررت َمررر  اخخيرررار وحُيرررحر الطرررادة/  م٠خرررب الًُررر  والطرررديزي  م92/16/9112ؤوصرررال  مجلرررظ إلادارة عخررراري   وآ٣ الػررري  وغرررز

للزبررِ الوررانق ()ٞمزاجررِ ًطرراعاث خررارج ( مرر  عررحر املز رراحر  ويلرر٢ ملزاجُررت الٛرروار  املاليررت الزبررِ ضررنويت  هرروروار و ٞررزو  - ٚرراةوةيور محاضرر ور ومزاجُررور 

ما هررا   ل١ررق جررخم٠  خ نررت املزاجُررت مرر  ؤداء الت ا9112/9191والزبررِ  و٣ للُررام املررا    9112/9112والٛرروار  املاليررت الطررنويت للُررام املررا    )والوالررث والزا ررِ

ت خناء عاألمور املاليت للػٞز  رةحو الَا

 العُذ/ ؤخمذ بً علي الذخُل مً مجلغ إلاداسة ولجىت املشاحعتالعظى بظخلالت  1-1

جلرررظ إلادارة ورراضرررت خ نرررت ممررر   )َكرررو مطرررخٛ ( ٚ رررو٣ نلرررب اضرررخٛالت الطررريد/ ؤًمرررد عررر  َمررر  الررردخي َمررر   م96/16/9112ظ إلادارة عخررراري  لرررواٖرررٜ مج

 ر م90/16/9112لًزوٖو اخداؾت ويل٢ اَخ ارا م  املزاجُت ويل٢ 

( املىتهُت في  1-4  م9108ًىهُى  11وشش اللىائم املالُت ألاولُت املخخصشة )ػير مشاحعت( لـترة الثالثت ؤشهش )الشبع ألاٌو

  م9112يوةيرو  31)الزبرِ  و٣( املنتهيرت ار  َم  نػز الٛوار  املاليت املخخؿرزة )ْحر  مزاجُرت( لٗتر ة الوالزرت ؤغر ز  م12/12/9112واٖٜ مجلظ إلادارة عخاري  

ٟاهرم  ٚ   مزاجِ اخاطاعاث  املُدة  اخدارج  الطادة/ ٟق بق ؤم ج  الٗوسار وغز

 حعُين ؤعظاء حذد في مجلغ إلاداسة ولجىت املشاحعت 1-5

خررت م96/12/9112واٖرٜ مجلرظ إلادارة عخراري   ت عؿرٗت مٚا   َمر  حُيرحر الطرريد/ َ راص َمر  ًراج  )عحزينرن اخ ضطريت( ُٞكررو مطرخٛ  عمجلرظ بدارة الػرٞز

خرررت م96/12/9112اَخ ررارا مررر    حُيرررحر ٟررر  مررر  الطررريد/ وليرررد عررر  ؤًمرررد عرررامُزوٕ والطررريد/ َ ررراص َمررر  ًررراج  َكررروي  عم نرررت املزاجُرررت عؿرررٗت مٚا
 
  وؤيكرررا

 ريبناث اخ ديدة َم  اخ مُيت الُامت للخؿويذ واملؿادٚت َليها  ػ١  نهارق  َم  ؤر حُزف الخُم96/12/9112اَخ ارا م  
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 ُين العُذ/ ولُذ بً ؤخمذ بامعشوؾ في مجلغ إلاداسة حع 1-6

خررررت (مطررررخٛ )َمرررر  حُيررررحر الطرررريد/ وليررررد عرررر  ؤًمررررد عررررامُزوٕ ُٞكررررو  12/12/9112واٖررررٜ مجلررررظ إلادارة عخرررراري   اَخ ررررارا مرررر   ارررر  مجلررررظ إلادارة عؿررررٗت مٚا

 رللخؿويذ واملؿادٚت َليو  ػ١  نهارقاخ مُيت الُامت    َم  ؤر يُزف هذا الخُيحر َم م12/12/9112

  سئِغ لجىت املشاحعتحعُين  1-7

 لم نررررت  َكررررو مطررررخٛ (خُيررررحر الطرررريد/ وليررررد عرررر  ؤًمررررد عررررامُزوٕ )ٚررررزار ؤَكرررراء خ نررررت املزاجُررررت ع َمرررر  م12/12/9112مجلررررظ إلادارة عخرررراري  ؾررررادٙ 
 
رربطررررا

 ر12/12/9112املزاجُت اَخ ارا م  

 م9108دٌعمبر  10واملىتهُت في  م9108ظبخمبر  11وشش اللىائم املالُت ألاولُت املخخصشة )ػير املشاحعت( للـترة املىتهُت في  1-8

الطررخت ؤغررر ز َمرر  نػررز الٛرروار  املاليررت  وليرررت املخخؿررزة )ْحرر  مزاجُررت( لٗترر ة عنرراء  َمرر  جوؾرريت خ نرررت املزاجُررت  م31/12/9112واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري  

ترر ة الدطرُت ؤغرر ز )الزبررِ الوالرث( املنتهيررت ارر   م9112ضررمخم    31)الزبرِ الوررانق( املنتهيررت ار   املُرردة مرر  ٚ ر  مزاجررِ اخاطرراعاث اخدررارج  م 9112ديطرم    31ٖو

ٟاه  الطادة/ الًُ  والطديزي   هوروارر و ٞزو  –محاض ور ومزاجُور ٚاةوةيور وآ٣ الػي  وغز

 مً مجلغ إلاداسة ولجىت املشاحعت ؤختر  اؿُذ عبذالشخمًبظخلالت العظى العُذ/ ح 1-9

م م 99/11/9112ؾرررررادٙ مجلررررررظ إلادارة عخرررررراري   مررررر  مجلررررررظ إلادارة وخ نررررررت املزاجُررررررت اَخ ررررررارا مرررررر    ؤخخرررررررز  َمرررررر  ٚ ررررررو٣ اضرررررخٛالت الطرررررريد/ جاٖيررررررد َ رررررردالًز

 مر 99/11/9112

 حعُين العُذ/ عمش صبحي شىاعه في مجلغ إلاداسة ولجىت املشاحعت  1-01

ت عرررذار  م91/11/9112مجلرررظ إلادارة عخررراري  واٖرررٜ   لػرررٞز
 
َمررر  حُيرررحر الطررريد/ َمرررز ؾررر ا  َ ررردال٠زي  غرررناَو )َكرررو ْيررررز جنٗيرررذي( عمجلرررظ إلادارة ممررروال

 م  
 
خت اَخ ارا  عم نت املزاجُت عؿٗت مٚا

 
كوا م  ؤختر   ويلر٢ اَخ رارا91/11/9112لالجؿاالث وجٛنيت املُلوماث َو  للطيد/ جاٖيرد َ ردالًز

 
مر   م  خلٗا

   َم  ؤر حُزف هذه الخُيبناث َم  اخ مُيت الُامت للخؿويذ واملؿادٚت َليها  ػ١  نهارقرم91/11/9112

 بً مدمذ الذهلىي مً لجىت املشاحعت ؤخمذاظخلالت العُذ/   1-00

َمرر  ٚ ررو٣ نلررب اضررخٛالت الطرريد/ ؤًمررد عرر  محمررد الرردهلوي مرر  خ نررت املزاجُررت لًزوٖررو اخداؾررت اَخ ررارا مرر   م90/11/9112واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري  

 رم1/119/9112

ــــــش العــــــىىي ملجلــــــغ إلاداسة للعــــــادة املعــــــاهمين للعــــــام  م9109مــــــاسط  10وشــــــش اللــــــىائم املالُــــــت املذكلــــــت للعــــــام املــــــا ي املىخ ــــــ  فــــــي  1-09 والخلٍش

9108/9109 

  واَخمرراد الخٛزيررز الطررنوي ملجلررظ م9112مررارص  31َمرر  نػررز  الٛرروار  املاليررت املدٚٛررت للُررام املررا   املنخ ررن ارر   م90/11/9112ي  واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخررار 

 املزج و بهار 9112/9112إلادارة للطادة املطاهمحر لُام 

 جمذًذ هؼاق عمل مشاحع الحعاباث الخاسجي 1-01

َمر  جمديرد ةهراٙ َٛرد املزاجُرت امل ر م مرِ مزاجرِ اخاطراعاث اخدرارج  الطرادة/ عناء  َم  جوؾريت خ نرت املزاجُرت  م11/19/9112واٖٜ مجلظ إلادارة عخاري  

ٟاه  م٠خرررررب الًُررررر  والطرررررديزي           و هررررروروار  لبػرررررم  مزاجُرررررت الٛررررروار  املاليرررررت للٗتررررر ة املنتهيرررررت اررررر و ٞرررررز  –محاضررررر ور ومزاجُرررررور ٚررررراةوةيور وآ٣ الػررررري  وغرررررز

رذل٢ 9112/9191الوانق( للُام املا   )الزبِ  9112ضمخم    31 ذ ال١اا  ملزاجِ اخاطاعاث اخدارج  للٛيام عإَمرا٣ املزاجُرت املهلوبرت ٞو   ويل٢ اجاًت الٚو

ر وؤر يُرررزف يلررر٢ الخ
 
ت مررر  الالتررر ام عرررةَالر النخرررار  املاليرررت للٗتررر ة املرررذٟورة ٚ ررر  اةتهررراء امل لرررت املحرررددة لرررذل٢ ةًامرررا مُيرررت مديرررد َمررر  اخ جم٠رررحر بدارة الػرررٞز

 الُامت للخؿويذ َليو وبٚزارهر

ش الـدص م9109ًىهُى  11وشش اللىائم املالُت ألاولُت املخخصشة لـترة الثالثت ؤشهش املىتهُت في  1-04  وجلٍش

ز  )الزبررِ  و٣( َمرر  نػررز الٛرروار  املاليررت  وليررت املخخؿررزة لٗخرررزة الوالزررت ؤغرر عنرراء  َمرر  جوؾرريت خ نررت املزاجُررت  م92/19/9112واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري  

 ٞزو هوروارر –م املُدة م  ٚ   مزاجِ اخاطاعاث اخدارج  الطادة/ الًُ  والطديزي محاض ور ومزاجُور ٚاةوةيور 9112يوةيو  31املنتهيت ا  
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 بػـاء الخعائش املتراهمت مً خالٌ جخـُع سؤط ماٌ الششهت 1-05

( مرر  بجمررا   اخدطررارز املت اٞمررت :21.60ب رر  اخ مُيررت الُامررت ْيرررز الُاديررت للمطرراهمحر عاملواٖٛررت َمرر  بنٗرراء ) م99/11/9191ؤوصررال  مجلررظ إلادارة عخرراري  

رردره ) ت مرر  )199م لررٔ ٚو ػررزور مليررور ريررا٣ ضررُودي مرر  خررال٣ جخٗرريل رؤص مررا٣ الػررٞز  ( زررالر مئررت وخمطررور مليررور وخمررظ292,321( مئررت وازنررار َو

ػررررزور ؤلرررر٘ ريررررا٣ ضررررُودي ب رررر  مئررررت ػررررزور ؤلرررر٘ ريررررا٣ ضررررُودي  وبالخررررا   292,992) وحطررررُت َو ػررررزور مليررررور وخمررررظ مئررررت وحطررررُت َو ( مئخررررار وزماةيررررت َو

ت م  ) ػرزور مليرور 211,229,99ضر   ب ر  ) مئرت وحطرِ ؤلر٘ وخمطرور  وبزنراروزالزور مليور  خمطت( 211,129,32جخٗيل َدد ؤض   الػٞز ( بزنرار َو

( بزنر  َػرز مليرور ومرار ن ؤلر٘ ضر    وبضطر ت جخٗريل ار  رؤص املرا٣ مٛردارها 911,19ضر   َر  نزيرٜ بلٓراء ) مئرت وحطِ ؤل٘وازنار وخمطور  مئت وزمار

ػزور  روبزنح مئت( 199 ػهب م لٔ ) :21.32  ض  ر ومار ن ؤل٘ مليور َػز  بزن ( 911,19مليور ريا٣ ضُودي َ  نزيٜ بلٓاء )َو

  وؿتـرة الثالثــت والدعـعت ؤشــهش املىتهُـت فــي م9109ظــبخمبر   11والعـخت ؤشــهش املىتهُـت فـي وشـش اللـىائم املالُــت ألاولُـت املخخصــشة لـتـرة الثالثــت  1-06

 9109دٌعمبر  10

عنرراء  َمرر  جوؾرريت خ نررت املزاجُررت َمرر  نػررز الٛرروار  املاليررت  وليررت املخخؿررزة لٗخرررزة الوالزررت والطررخت ؤغرر ز املنتهيررت  92/11/9191واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري  

خرزة الوالزرت والدطرُت ؤغر ز املنتهيرت ار  ) م9112ضمخم    31 )الزبرِ الوالرث( وجٛزيرز الٗحرـ  املُردة مر   م9112ديطرم    31الزبِ الوانق( وجٛزيز الٗحـ  ٖو

 ٞزو هوروارر –ٚ   مزاجِ اخاطاعاث اخدارج  الطادة/ الًُ  والطديزي محاض ور ومزاجُور ٚاةوةيور 

ت مع الجهاث  1-07  الحىىمُت على طىء مخشحاث مششوع بعادة جىصَع الخـشدداثاملىاؿلت على ببشام اجـاكُت حعٍى

يرِ اجٗاٚيرت مرِ هيئرت الاجؿراالث وجٛنيرت املُلومراث واخ  راث اخا١وميرت املُنيرت لدطرويت  م12/19/9191واٖٜ مجلظ إلادارة عخاري   مر  ًيرث امل ردؤ َمر  جٚو

ررر   رررٜ مرررا ورد اررر  خهرررا  مُرررا   محررراٌٖ ال يئرررت ٚر م  وؤي 92/19/9112هرررر املواٖرررٜ 90/2/1221 /هرررر ث وجررراري 3112امل ررالٔ املخخلررر٘ َليهرررا واملخٗرررٜ َليهرررا )ٖو

١ررررررام م ررررررالٔ ؤخررررررزل ً رررررر  جاريخررررررو   مرررررر  قرررررروء الػررررررزوم وً  ت عم لررررررٔ الررررررواردة ارررررر  َو ت غررررررزيهت ؤر جخكررررررم  حُررررررويل الػررررررٞز اجٗاٚيررررررت الدطررررررويت امل لٓررررررت للػررررررٞز

ميجرررا هزجرررش اررر   6زادداث الطرررذ )رمئرررت وخمطرررت َػرررز ؤلررر٘ ومارخرررار وضررر ُت وخمطرررور ريرررا٣ مٛاعررر  اضرررت داد الخررر ( زالزرررت وزالزرررور مليرررور وضرررذ3366126920)

ت املاليترجيجا هزجش(  والخض 2ر3النهاٙ   طيٜ مِ وسارة املاليت خ دولت ضداد امل الٔ املخٜٗ َليها َم  ٖت ة خمظ ضنواث عالنًز لًزوٕ الػٞز

ض بً مدمذ اللدؼاوي في مجلغ إلاداسة ولجىت املشاحعت 1-08  حعُين العُذ/ عٍض

 عم نرت َم  حُيرحر الطريد/ َشيرش عر  محمرد عر  م راٝر الٛحهرانق ُٞكر م19/13/9191واٖٜ مجلظ إلادارة عخاري  
 
كروا ت َو و مطرخٛ  عمجلرظ بدارة الػرٞز

 مررررر  
 
خرررررت اَخ رررررارا  هرررررر املواٖرررررٜ 12/13/1229 م لخ٠ملرررررت الررررردورة اخااليرررررت )الوالورررررت( ال رررررن جضخ رررررن اررررر 12/13/9191هرررررر املواٖرررررٜ 91/0/1221املزاجُرررررت عؿرررررٗت مٚا

خماد النهارقرم  َم  ؤر يُزف هذا الخُيحر َم  اخ مُيت الُامت الُاديت ا  ؤو٣ اجخماٍ ل ا لل92/11/9191  خؿويذ واملؿادٚت َليو والَا

 بظخلالت العُذ/ ولُذ بً ؤخمذ بامعشوؾ مً مجلغ إلاداسة ولجىت املشاحعت 1-09

َمرر  ٚ ررو٣ اضررخٛالت الطرريد/ وليررد عرر  ؤًمررد عرر  محمررد عررامُزوٕ  مرر  َكررويت مجلررظ إلادارة وخ نررت املزاجُررت  م10/13/9191واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري  

 م  
 
 مر10/13/9191لًزوٖو اخداؾت َم  ؤر حطزي الاضخٛالت اَخ ارا

 حعُين الذهخىس/ عِس ى بً ٌعلم باعِس ى في مجلغ إلاداسة 1-91

خررت  -ور/ َبسررال  عرر  يطررل  عرر  ٖررز  عاَبسررال  َمرر  حُيررحر الرردٞخ م96/13/9191واٖررٜ مجلررظ إلادارة عخرراري   ت عؿررٗت مٚا  عمجلررظ بدارة الػررٞز
 
 مطررخٛال

 
َكرروا

 مرر  
 
م  َمرر  ؤر يُررزف هررذا الخُيررحر َمرر  اخ مُيررت الُامررت الُاديررت ارر  92/11/9191م لخ٠ملررت الرردورة اخااليررت )الوالوررت( ال ررن جضخ ررن ارر  96/13/9191اَخ رارا

 َخماد النهارقرؤو٣ اجخماٍ ل ا للخؿويذ واملؿادٚت َليو والا 
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 الخؼؽ والعملُاث والخىكعاث املعخلبلُت ألعماٌ الششهت -4

 الشبىت وجلذًم الخذمت : 4-0
 

 وشش الشبىت 4-0-0

 
ْ
نرررّورة  يض

ُ
٠ّزمرررت  را رررٔ  املدينرررت امل

ُ
ُ رررِ  خمررربظ لٛرررد ٚامرررذ  جرررو  عضػرررز غررر ٠تها اررر  زرررالر َػرررزة مدينرررت رربطررريت مررر  مررردر اململ٠رررت هررر  الزيررراف  جررردة  م٠رررت امل

 ررر   ال ٗررروٕ  الٛهيررر٘  ًارررر   وبرررذل٢ جم٠نرررذ مررر  حٓهيرررت ضرررذ منرررانٜ رربطررريت اررر  اململ٠رررتمػررريو  الررردّمام  
ُ
خرررال٣ الٗخررررزة املاقررريت ٚررردمذ  .اخ  يررر   اخد

ررذل٢  ٖررزاد ارر  املنرراس٣  مررا٣ ٞو ٞمررا ٚامررذ  جررو  عالخوضررِ ارر  منهٛررت م٠ررت امل٠زمررت وبُررل املرردر الؿررناَيت  . جررو  خرردما ها لشبارنهررا ال٠ررزام ارر  ٚهاَرراث َ 

ار  مجرا٣ دينت الؿناَيت الواةيت ا  مدينت جدة( و )املنهٛت الؿناَيت ا  مدين ن اخ  ي  واخد رز( ومنهٛت ًار  عةقاٖت مدينرت را رٔ ومدينرت ًارر  مو  )امل

ما٣ر هاٍ َ   حٓهيت غ ٠تها ويل٢ خددمت ِٟ  م  ٚهاٍ  ٖزاد ٚو
 

ت الاجؿررررررراالث الطررررررُوديت لخٛررررررردي  خدمرررررررت  ليررررررا ُررررررذ  جرررررررو  اجٗاٚيررررررت مرررررررِ غررررررٞز ( LTEاخ يررررررر  الزا رررررررِ ) –( وخدمررررررت النهررررررراٙ الُررررررزيل FTTHٕ ال ؿرررررررزيت )ٚو

رررد ؤجاًرررذ هررذه اخدهررروة سيرررادة اةدػرررار خرردماث  جرررو  لخٓهرررق منرررانٜ ؤخررزل اررر  اململ٠رررتر  ٟاث الؿررٓح ة واملخوضرررهتر ٚو وبهرررذا للمطررخخدمحر اررر  املنررراس٣  والػرررز

اث َ  .يحت ؤٞ رز م  املطخخدمحراليت لػز ؤؾ ر عاضخهاَتها جٛدي  خدمت ال اج٘ الواعذ والاةت ةذ  طَز
 

النًررام الٗز رر   ٞمررا ؤر النمررو ارر  ٚهرراٍ النواٚرر  واملػررٓلحر ؤدل ب رر  سيررادة َمليرراث الررزبو ال ينررن ومُاخ ررت امل١املرراث الدوليررت ممررا جزجررب َليررو جوضررُت وجهررويز 

حر عضطر و  (IMS)للوضارو املخُددة  اث املػرتٞ  د ج  جوضُت ةًرام الرخح٠  ار  ضرَز  ٞمرا جر  الخوضرُت ار  ةًرام الخجميرِ والخحوير   (BRAS)٪ 311ٚو
 
جٛزي را

يت  (Aggregation & Switcing)٪ 311عضط ت جٛار   يرز اخددماث وؤةًمتها الَٗز ر (ISP) ٪ 21عضط و وؤيكا ج  الخوضِ ا  منؿت جٖو
 
 جٛزي ا

 

ت لز  زة مر  راملواٚرِ واخدردماث الُامليرت  وال رن ل را  ٚاَردة ٞ يرقراٖت  ُرل بِ مطخول خدما ها ٖٛد ٚامرذ  جرو   عخهرواث ُٖالرو ار  ٖوا  انار ضع  الػٞز

ٟاء َامليحر مو باملطخخدميحر املحليحر  يِ َٛود مِ غز د ج   Google,Youtube,SnapChat,Facebook,Nitflix  , Akmai   محخواها املحم  ويل٢ عخٚو ر ٚو

يكررا خدٗررل الخ١لٗررو الدػررٓيليو ملررا ؤزقرر  بهررذه اخددمررو و لويلرر٢ ل ةم اغررز و  تربررو دوليرر ةقرراٖت دارررز ب ذيكررا جمررؤو   Googleٚررذ ملنؿررت ا قرراٖت اخاٗررٌ املب

 يت جب َليو م  جخٗي٘ ا  الاضتهالٝ ل ُل الدوارز الدوليتر
 

ت لخٛدي   قراٖت ةٛهرت وؾرو٣ دوليرو ار  ٟر  مر  دولرت الامراراث الُزبيرت املخحردة بٖٛرد جر  َمرا٣ ٖك  اخددماث و لخم٠يحر َمالء ٚهراٍ   ؤوا  ضع  الػٞز

خ ار الخوضِ مطخٛ ال ا  دو٣ ٖزنطا  مِ   وجم وريت   خزلرؤخذ ا  الَا

 جلىُت الشبىت  4-0-9

( وغ ٠ت النٗاي امل ضيت َم  جٛنيرت الروال مراٞظ املزج٠رشة َمر  املٛيراص IPMPLSٞما هو مُزوٕ  حُخمد  جو  ا  نػز غ ١ا ها لل ضيت الخحخيت َم  جٛنياث )

 نن َم  جٛنيت 16eر219الُالان )
َ
رد ( امل نراِس٣ ٚو

َ
ذل٢  ٖرزاد ار  امل ما٣ ٞو خماد َليها لٛهاَاث َ  اخ ي  الزا ِ لخإمحر خدماٍث ياث ٞٗاءٍة َاليت ُيم٠  الَا

رررو٣ الاةت ةررررذ ) ر ٞمررررا ؤر  جررررو  IPجررر  جؿررررمي  هرررذه الػرررر ٠ت امل ضّيررررت عال١امررر  َمرررر  جٛنيررررت عزجٟو
 
 َاليرررا

 
رررد ؤيَ ررررَزث الػرررر ٠ت اَخماديرررت ٞ يرررررزة واضررررخٛزارا (ر هررررذا ٚو

اليررت لُمال هررا ارر  ٟرر  IMSونررورث ؤٖكرر  ةًررام ٖز رر  للوضررارو املخُررددة ) ؤضطررذ ( ممررا يدررير ل ررا جٛرردي  ؤٖكرر  اخدرردماث ال اجٗيررت الؿرروجيت الواعخررت والتً 

 عٗكررررر  الاضرررررخمزا
 
 َاليرررررا

 
مرررررا٣ ومرررررِ النمرررررو ْيررررررز املطررررر ٙو َ ررررررز جميرررررِ ٚهاَررررراث الُمرررررالء ٖٛرررررد ؤي رررررزث الػررررر ٠ت اضرررررخٛزارا هررررراٍ َ    ر ارررررمررررر  ٚهررررراٍ  ٖرررررزاد ٚو

 الخحطبناث الخرق جمذ ا  جميِ ؤجشاء الػ ٠تر
 

ٟاث الزارردة املهرورة واملؿرنُت للمُرد م  اجؿا٣ مطخمز مرِ الػرز اثر وار  بنرار وجواؾ   جو  مخا ُت الخٛدم الخٛنرق ا  مجا٣ الػ ٠ت الالضل٠يت الواعخت َو

يت يها جهررويز ال ضيرررت الخحخيررت  ٖٛرررد اضرررخمزث  جررو  اررر  جحطرررحر ؤداء الػرر ٠ت وسيرررادة موزٚو هررا واَخماديتهرررا ممرررا ؤدل ب رر  سيرررادة جرررودة اخدرردماث املٛدمرررت ملػرررتٞ 

ذل٢ سيادة ناٚتها الاضديُاعيت   .ٞو
 

ما٣ م  خال٣ اَخماد  بجزاءاث ا  مجا٣ جو   عااقاٖت ب   ماض ٜ ٖٛد ةٗذث الدػٓي  والؿياةت م  ؤج  جٛدي  ؤٖك  اخددماث لٛها    ٖزاد وَ 

رررد ان٠ُرررظ هرررذا َمررر  ماغرررزاث  داء الزربطررريت وجخٗررريل الخ١لٗرررت اررر  ةٗررررظ ةمررروي  ن رررحر مررر  الاضرررخُاةت عمرررو  ارد داخليرررت عااقررراٖت للمررروارد اخدارجيرررت  ٚو

 الوٚذر
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مرررا٣ ولخُشيرررش غررر ٠تها ملرررا يت جرررب َليررر ت الررردار  لخل يرررت اًخياجررراث َمال هرررا اررر  ٚهررراٍ الَا قررراٖت بٖكررر  اخدررردماث لُمال هرررا ٖٛرررد جررر  ؤجٛررردي   وواررر  ضرررع  الػرررٞز

ح  ار  ج١لٗرت الرزبور ٞمررا جر  رملررا جخمير  PTMPاملخُرددة عاضرخخدام جٛنيرتالوؾرالث  قراٖت َنؿرز ار  الػر ٠ت وهرو ةًرام الرخح٠   ُمررالء بش ٖيرو مر  جرودة وجرٖو

ما٣  ؿول   َم  اخددماث  ػ١  آ   وضز ِر  (BNG)ٚهاٍ الَا  وهو ةًام يطمر عزبو الُمالء ًو

 جىِظعت الشبىت 4-0-1

مررا٣ لدػررم  مررردر ومنررانٜ جديرردة ارر  اململ٠رررت  ٞمررا ؤر الُمرر  جرراٍر لضػرررز  اضررخمزث  جررو  ارر  خهه ررا لخوضرررُت حٓهيررت غرر ٠تها خددمررت ٚهرررا    ٖررزاد وَ 

 عالخوضررررِ 
 
 ارررر  منهٛخرررررق الٛؿرررري  واخارررردود الػررررماليتر ٞمررررا ؤر  جررررو  ضررررارث ٚرررردما

 
ارررر  الػرررر ٠ت ارررر  ٟرررر  مرررر  جيرررررشار وج ررررٝو وةجررررزار وال اًررررت واخ رررروٕ وؤيكررررا

يررب غرر يررب غرر ١اث النٗرراي املخُررددة )اضررخخدام املحهرراث الٛاَديررت لتٞ  ررد جوضررُذ عتٞ  مررا٣  ٚو ( ملررا ل ررا مرر  PTMP ٠ت النٗرراي الالضررل٠يت خددمررت ٚهرراٍ َ 

ت لخحطررررحر ٞٗرررراءة الخ١لٗرررررت  والخوضررررِ مرررر  خرررررال٣   لخواٖٛ رررررا مررررِ خهررررو الػرررررٞز
َ
مررررا٣ وؤيكررررا ررررت لخٛررررردي  خرررردماث الاجؿرررراالث لٛهررررراٍ َ  ميرررررشاث مزةررررت وموزٚو

مرا٣ ار  منرانٜ ؤوضرِ  عاملػٓلحر آلاخزي  ًطب الاجٗاٚياث امل  متاضخخدام غ ١اث النٗاي اخداؾت  مُ   مما يم٠   جو  مر  الاةدػرار خددمرت ٚهراٍ َ 

 .ا  اململ٠ت
 

اث ٞ يرإزدداث َم  وؾالث الزبو ال ينن الالضل١ق الٛادر َم  جرالخ E-BANDر  جو  ٚد ٚامذ عخجزبت ةاجات لنهاٙ ؤٞما  ح  ضرَز ز رزة وهرو يُخ ررمحر وجرٖو

 ر هذا النًام ضيلُب دور ٞ ح  ا  جوضِ الػ ٠ت املطخٛ م رةالخٛنياث املخهورة ا  هذا املجا٣ وملا ل ذه الخجزبت م  ةجاو ٖ م 
 

 ٖك  اخددماث واخالو٣ لُمال هارؤ  لكمار جٛدي  MPLS  رَما٣ ٖار  جو  ٚد جوضُذ ا  غ ٠ت الوللخماشالن مِ النمو الدار  لٛهاٍ   

 املعلىماثججهيزاث جلىُت  4-0-4

 مر  ؤًردر مزاٞرش املُلومراثلردل  جرو  و 
 
ٛرار    (Data Center)اًردا

ُ
نتهرا  1211ار  اململ٠رت َمر  مطراًٍت ج

ّ
امليرت م٠ متر  ُمزّبرِ عُمطرخوياث اَخماديرٍت َاليرت َو

زج٠ررش انررالٙ خرردماٍث مخمّيرر
ُ
مررا٣رمرر  بنررالٙ خرردما ها عنجرراو  وهررو امل مررا٣ر وججرردر إلاغرررارة ؤر  شة لٛهرراٍ َ  ررش اضررخمزاريت َ  ررش نرروارلء ومٞز  ٞمٞز

 
خؿوؾررا

ت ٚررد ًؿررلذ َمرر  جؿررضي٘ الدرجررت الوالوررت  ز مرر  ؤَمرر  درجرراث الخؿررضي٘ املوجررودة ارر  اململ٠ررت واملنهٛررت ويلرر٢  ُررد اةتها هررا مرر  رق حُخ ررروالخرر (Tier3)الػررٞز

ش مُلوماث  ٟاث َامليت ٞمٞز   رمؿن٘ م  الدرجت الوالوت ًطب الخؿضي٘ الُالانؤَما٣ الخإهي  واملؿادٚت َليها م  غز
 

رد غر دث    جرو  ٚو
 
  ارجٗاَرا

 
مرا٣ والٛهراٍ اخا١رومق الرذي  ًؿرلوا َمر  خدمرت  جيردا ر (Data Center Colocation)اضخكراٖت اخدروادم ار  َمرالء ٚهراٍ َ 

الطررُوديت والُامليررت ياث ال٠ٗرراءة الُاليررت ارر  جٛنيررت املُلومرراث خهررواث ضررز ُت ةحررو النمررو مرر  خررال٣ اَخماديتهررا َمرر  الهاٚرراث المػررزيت  جررو  خهررذ ٞمررا 

يررررع جررررو  ٚامررررذ و  ق ؤخررررذث َمرررر  َاجٛ ررررا مطررررئولياث جهررررويز  ةًمررررت وؾررررياةتهارروالخرررر ( ويلرررر٢ لخحطررررحر DPIز  ج ررررشة اخداؾررررت عالخرررردٚيٜ الُميررررٜ لماررررشم )رخٖو

ي ت اًخياجاث الُمالء والتٞ   .ش َليها والاخخيار عحر اخددماثراخددماث املٛدمت للُمالء م  ًيث ض ولت مُٖز

 

خصص للششهت 4-0-5
ُ
 الؼُف الترددي امل

ما٣ ٖٛد ًؿلذ  جوضُ ام  خال٣  َم  جزُدداث ا  ةهاٚاث مخخلٗت م  هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث ويل٢ الضرخخدام ا  جو  ا  خدمت ٚهاٍ َ 

خخلٗت الضل٠يتا  وؾالث 
ُ
ي  لخوؾي  ؤعزاج ا ومزاٞش غ ٠تها امل   ز ال ياةاث ياث النهاٙ الُزيلررعااقاٖت ب   جزدداث خاؾت عخٖو

ت ودوائش الاجصاٌ الذولُت 4-0-6  ألالُاؾ البصٍش

ررّدة خمطررت َػررز ضررنت عمررا ُيطررّا  عحررٜ الاضررخخدام ْيرررز الٛاعرر  للررنٛل )Lambdaاضررخإجزث  جررو  ضررُاث َاليررت )
ُ
ت عياةرراث  و رر  IRU( ويلرر٢ مل ( مرر  غررٞز

خخلٗررتر  ٞمررا ٚامررذ SNFN)َمرر  غرر ٠ت  ليررإ ال ؿررزيت 
ُ
رردر امل

ُ
رردر ارر  اململ٠ررت  ػرر١  دارررزجحر ُمنٗؿررلخحر ويلرر٢ لررزبو َمليا هررا ارر  امل

ُ
ٓهررق ؤٞ رر  امل

ُ
( والخرررق ح

ت عةضدئجار زالزت ) ٟاث دوليت  وهذا الخوضرِ عردوارز إلاجؿرا٣ Lambdaالػٞز ٟاث اجؿاالث محليت وغز ( للزبو الدو   ويل٢ ملدة خمطت َػز ضنت م  غز

مرررا٣رلالدوليرررت  ت الخوضرررُيت ولكرررمار  ١رررق جل ررررق سيرررادة النمرررو والهلرررب املطرررخمز اررر  ٟررر  مررر  ٚهررراٍ  ٖرررزاد وَ  ٖكررر  اخدررردماث ؤولخخماشرررال  مرررِ خهرررو الػرررٞز

ٟاةذ َلي :21ر ضُت الدوارز ٚد سادث عضط ت ةاملٛدمت لُمال ها ٖ  َوام الطاعٛترا     وَ  ما 
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ت :  4-9  العملُاث الخجاٍس
 

 :تمع ششهت الاجصاالث الععىدً تُالششاهت الاظتراجُج 4-9-0

 ٞ يرررؤ تبر ل ررذه الػرررزاٞ
 
 اررر  جوضرررِ رزرررزا

 
ت وباججاهررراث َديررردة  ويلررر٢ مررر  ًيرررث سيرررادة َرردد ؤزا ُرررت الخٓهيرررت لدػرررم  مًُررر  املنخجررراث َمرررا٣ الػررٞز وجوضررريِ ٚر

ٖررزاد  ٞمررا لأل   LTEوخرردماث اخ يرر  الزا ررِٖررزاد واملنرراس٣ ليررإ ال ؿررزيت لأل هرر  خدمررت   تقررم  هررذه الػررزاٞ تهرر  اخدرردماث املٛدمررؤ  ومرر  تمنررانٜ اململ٠رر

  جو  ؤؤؾ ر عاضخهاَت 
 
 ليإ ال ؿزيترز  رَما٣ ويل٢ م  خال٣ جٛدي  خدماث إلاةت ةذ والزبو ال ينن َ جٛدي  ًلو٣ لٛهاٍ    يكا

 خذماث الششهت 4-9-9

رررذ خررردماث  ررروام املاقررريتخرررال٣ ٖرررزاد لٛهررراٍ    جرررو  جنَو والنهررراٙ  FTTH)) تاملج ليررر ليرررإ ال ؿرررزيت ز خررردماث رَ ررر النهررراٙ الُرررزيلخدمرررت  لدػرررم  َ 

ت لُمال هام   سادمما عااقاٖت ب   جٛنيت الواي ماٞظ  LTE  ي  الزا ِز جٛنيت اخرالُزيل َ   رجنٍو خدماث الػٞز
 

ذل٢ َملرذ زث م  خال٣ الػ ٠ت ٞو َمر   ورٞشث  جو   ػ١  واضح َم  بجاًت الٗزؾت للُمالء م  الاضخٗادة م  اخددماث الؿوجيت املخميرشة وال   جٖو

رررذ اخدررردماث الؿررروجيو لٛهرررا جؿرررمي  زة عإضرررُار مميررررشة للم١املررراث الداخليرررت واخدارجيرررتر ٞمرررا جنَو ٍ عاٚررراث ؾررروجيت جديررردة و ربه رررا ع اٚررراث الاةت ةرررذ املخرررٖو

رررام جٓزاٖيرررو و ؤَمرررا٣ مررر     رررده )ؤٚر رررام مًو  مررر  الُمرررال( و  2911xxxxٚر
 
 واضرررُا

 
مرررا٣ ٚ ررروال رررد الٚرررذ اخدررردماث الؿررروجيت لٛهررراٍ الَا رررام املجاةيرررت ٚو ء اررر  ٚر

ٟام ر  حُخمد  ُل ٖزوٍ الٛهاَاث اخا١وميت َم  اخددماث الؿوجيت املٛدمت م   جو   ػ١  
 
اليا  مخخل٘ الٛهاَاث اخداؾت واخا١وميت  ًو

 

رٙز دَر  امل يُراث واضرخ ما٣ وسيادة الٛرول الُاملرت عرو مر  ٖرٙز م يُراث و م ندضرحر م يُراث ٖو د ٚامذ  جو  عالُم  َم  جهويز ٚهاٍ َ  ذ حدزهذا ٚو

رررت مررر  اخالرررو٣ املميررر اث َاليرررت والرررزبو املحمررر  والررردو   واخدررردماث الؿررروجيت  َ ررررز الوؾرررالث الالضرررل٠يت وجٛنيرررت  ليرررإ رمجمَو شة خدررردماث الاةت ةرررذ  طرررَز

ذ ٚياسالن وبجودة َاليتر يرز جل٢ اخددماث ا  ٚو   ال ؿزيت وجوضِ ةهاٙ الخٓهيت لدػم  مًُ  منانٜ اململ٠ت ًيث يخ  جٖو
 

مرررا٣ لدػرررم  ًلرررو٣ جٛنيرررت املُلومررراث  ٟاث الؿٓيررررزة واملخوضرررهت موررر  خررردماث الؿرررياةت  (ICT)ٞمرررا وضرررُذ  جرررو  ةهررراٙ خررردما ها لٛهررراٍ َ  خددمرررت الػرررز

ٟاث محليررررت  يررررب وحػررررٓي  الػررر ١اث الالضررررل٠يت داخرررر  املجمُرررراث الطررر٠نيت والٗنررررادٙر وجٛرررروم  جرررو   ُٛررررد غررررزا والدػرررٓي  للػرررر ١اث املحليررررت وخررردماث جٞز

امليت ت م  الاضخحواي َم  ًؿت ضوٚيت ؤٞ  ر َو ٟاث لخٛدي  اخددماث ال ااعيت وخدماث الاضخكاٖت مما ضيم٠  الػٞز  مِ الُديد م  الػز

 هلاغ البُع والخىصَع 4-9-1

مرا٣ َمر  ًرد ضرواءر  ٖٛامرذ  جرو   ُٛرد  هراٍ َ  ٟاٖرت غرزارر املجخمرِ وجٛردي  خردما ها ومنخجا هرا لألٖرزاد ٚو الُديرد مر  ًزؾذ  جو  َم  الوؾو٣ ب   

ٟاث راررردة ياث َرردد ةٛررام عيررِ ٞ يرر ٟاث  ةز رالاجٗاٚيرراث مررِ غررز ت َمرر  ةٛررام عيررِ اخااضررب آلا رر  والاجؿرراالث وغررز ٟاث جٛرروم َمرر  جوس ررِ منخجرراث الػررٞز وغررز

ت ما يشيد َ    رةٛهت عيِ ( ؤل1111٘)الخجشرت املندػزة عاململ٠ت وبذل٢ علٔ َدد ةٛام ال يِ ملنخجاث الػٞز
 

ُحر والرزاْ حر ار  الاغرت ا  ت اضرخحدزذ ٚطر  امل يُراث ال اجٗيرت ال رن حطرتهدٕ جميرِ الُمرالء املخرٚو ٖرةر الػرٞز ٝ مر  خرال٣ هذا وبااقاٖت ب   ةٛام ال يِ 

 رالخوؾي  املجانق ب   م١ار جواجد الُمي  اٚناَ   عاملنخجاث الخرق جناضب مخهل ا ه  م  خال٣ َدة خياراث مهزوًت  وجٛدم  جو  خدمت

 خذمت العمالء 4-9-4

رارش الاضرت اجيجيت ار  الخهرور امل ر  الرذي حػر ده  جرو ررحُخ  يررز خدمرت جزقر  ب ر  جهلُراث  ز خدمت الُمرالء وخردماث مرا  ُرد ال يرِ ؤًرد اهر  الٟز ومر  ؤجر  جٖو

رررررش خدمرررررت الُمرررررالء وجرررررذ  وجهرررررويز ٞٗرررراءاث ضرررررُوديت غررررراعت بالُميرررر   ٚامرررررذ   جرررررو   عاالضررررردومار اررررر   رررررت ٚرررررادرة َمررررر  جٗ ررررر  َرررررادة هي١لررررت وجإهيررررر  مٞز ونمًو

ررشث اخ  ررود َمرر   اًخياجراث الُميرر  والخُامرر  مُ را عٗاَليررت وجررودةر ٞمرا ٟررار لرردور الخٛنيرراث املطرخخدمت دور رررربظ ارر  جهرويز مطررخول اخددمررت  ًيرث جٞز

ٚنررواث الاجؿررا٣ عررالُمالء  اضرخخدام الوضررارو الخٛنيررت اخاديوررت املخُررددة الٛنررواث والخررق جكررم  خدمررت ضررز ُت وججزبررت ضلطررت ومخماضر٠ت مرر  خررال٣ ٟرر  

تر ِ الػٞز ش إلاجؿا٣ ؤو ٚنواث الخواؾ  الاجخما   ؤو مٚو ٟار م  خال٣ مٞز   ضواء 

ىاؿعت 4-9-5
ُ
 امل

ٟاث اخدردماث املخنٛلرو  وجحررزؽ ي مخرا ِ للطرٙو مردل غزاضرت املناٖطرو ٖيرو  ُٖرزوف   ؤال يخٗر  َمر   ضرُار والخخٗيكراث جً رز عاضرخمزار مر  ٚ ر  غرز

    خدماث الاةت ةذربعزاس اخددماث الؿوجيو ٞٛيمت مكاٖت بٞمل ا مِ إضزة عر خدما ها مج ليو وزاعخو خددمت   ؤ   جو   َم  جوٛي٘ الُمي
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ٟاث الاجؿرراالث ًطررب  ضررواٙ املؿررنٗت ارر  جٛزيررز جحديررد وجؿررضي٘  ضررواٙ والطرريهز  ة ؤؾرردرث هيئررت الاجؿرراالث وجٛنيررت املُلومرراث ٚزارهررا عخؿررضي٘ غررز

 هررررر(  و هررررردٕ هررررذا الٛررررزار ا رررر  جنًررررري  املناٖطررررت ارررر   ضررررواٙ املحرررررددة ارررر  الخٛزيررررز ؤةرررر٘ الرررررذٞز  ول٠رررر  الخررررإخز ارررر  جُٗيررررر 1232م/9110عٛهرررراٍ الاجؿرررراالث )

ٟاث املؿنٗت ًطب جٛزيز ال يئت لخؿضي٘  ضرواٙ عٛهراٍ الاجؿراالث )الالاجزاءاث الخنًيميت َم   ار  هرر( ت ممرا ؤدل ؾرُوبت املناٖطرت 1232م/9110ػز

 ؤضواٙ الاجؿاالثر

 خذمت املجخمع والخىمُت إلاحخماعُت 4-9-6

 مررر  بيمرررار 
 
شام ةحرررو املجخمرررِ  عمرررا يُرررود عالٗارررردة َمررر  مخخلررر٘ رإلاهخمرررام وإلالخرررًزؾرررذ َمررر  جزجمرررت ٖلٛرررد عإهميرررت املطررراوليت إلاجخماَيرررت    جرررو اةهالٚرررا

ررت  ضرر ٜ ؤر دَمررذ  ًيررث وغررزارح ررذل٢ ؤمرر   َرردة ُٖاليرراث وؤنػررهت مخنَو خياجرراث اخداؾررت جحررذ مطررا    م رردوا لنررا الهزيررٜ   ٞو ايررت يوي الًا هم ررا َر

 ر خلٗاثًمز م  امل   جنًي٘ ال حز   بًملت ؾزخت عحز  و هدٕ “

ت :املىاسد  4-1  البشٍش

روام الطراعٛت  اهخمرذ بدارة املروراد المػرزيت عالُنؿرز المػرزي واضرخٛها  الُناؾرز المػرزيت اخ يردة ًيرث  الضت اجيجيت  جرو  ار  َ 
 
ٚامرذ بدارة  اضخمزارا

خرر  نهايرت الطررنت املاليرت   32 عخويير٘  9112/9191 املروراد المػرزيت ًو
 
 مرنه  مرا يٛرار  مويٗرا

 
تر ٪ ضررُوديور ار  22 زاعخررا مخخلر٘ ؤٚطرام وبداراث الػررٞز

ٟاث ارر  ضرٙو الُمرر  الطررُودي الضرخٛها  املرروارد المػررزيت املاهلررت املحليرت واخدارجيررت منهررا ومرِ جشايررد املها ل ررت عخررونحر وار  يرر  الخنرراٖظ الٛروي عررحر الػررز

ٟاث دوره حطررمب عارجٗرراٍ مُرردالث الزواجررب واملشايررا هررذا عرر .الويررار٘ ؤؾرر ر الاضررخٛها  واملحاًٖررت َمرر  جلرر٢ املرروارد مرر  ؤٚررول الخحرردياث الخرررق جواجررو الػررز

ٟاث ياث الزواجررب املزجُٗرررت ٟاث ال٠ ررررزل ممررا ؤدل ب رر  دٖرررِ املويرر٘ ب رر  الاججررراه ةحررو الػررز امررذ بدارة املرروارد المػرررزيت ارر  هررذه الٗخررررزة  .املٛدمررت مرر  الػررز ٚو

ِ ٞٗاءة وبةخاجيت املوي٘ والاضخٗادة م  الُنؿز المػزي ودَ  اًخ ح  َم  ٖر  ياجاث الُم رعالتٞ 

عخلبلُت ألعماٌ الششهت : 4-4
ُ
 الخىكعاث امل

 

 الثابخت: الاجصاالث 4-4-0

ؤي  ضر٠ننت خرو مليرور  2ر1  ًروا   منهرا خرو  مليرور 62ر3 علرٔ ًروا   9110 َرام عنهايرت الواعذ لل اج٘ الُاملت ا  اململ٠ت اخدهوم حػيرز الدراضاث عإر َدد

ز رلر  ي٠ر  هنراٝ حٓير 9110  خرال٣ الُرام  :19ًروا    الطر١ار ب ر  الواعرذ ال راج٘ اةدػرار ج لٔ نط ت وبذل٢ الُاملتر اخدهوم بجما   م  :29 ًوا   يمو  ما

رر  مناٖطررت خرردماث الاجؿرر ٟاث خرردماث الاجؿرراالث الؿرروجيت الواعخررو ْر َمررا٣ ٖٛررد يشدهررز مررِ اسدهررار مررا ٚهرراٍ   ؤالث املخنٛلررو ل ررا  اممارروى ارر  َرردد اغررت ا

ممررا يُنررن عررإر لرردل  جررو  ٖزؾررت ٞ يرررزة لخوضرريِ خرردما ها لل رراج٘ الواعررذ  واخاؿررو٣ َمرر    9131الرر الد وجحٛيررٜ رئيررت الضػررام الاٚخؿررادي والخجرراري ارر  

 ضُار م١املاث جناٖطيترإٖزاد واملناس٣ عشه ًديوو واضتهدإ ٚهاٍ   رَما٣  ُزوف جزويجيو وخدماث مخمييت ؤٞ رز  عةضتهدإ ٚهاٍ   ًٚؿت ضو 

 :الثابخت الاجصاالث شبياث شـعب العٍشع الىؼاق خذماث 4-4-9

  الُزيل النهاٙ خدماث َم  الهلب ساد
 
 الخُامالث نزيٜ َ  جخ  اخا١وميت الاجزاءاث ال٠ويرز م  ؤؾ حذ ؤر  ُد عالطنواث املاقيتت ويل٢ مٛارةت ماخزا

  الارجٗاٍ هذا َم  ومما ضاَد إلال٠ت وةيتر
 
  ؤؾ حذ ًيث املجخمِ ا  إلاةت ةذ خدماث اضخخدام اةدػار ؤيكا

 
  مؿردرا

 
 للمُلومراث والوؾرو٣  للخواؾر   رربطرا

مرا٣  وبدارة ٛراث ال ر ام  مر  الُديرد ويلر٢ عةضرخخدام َ  ٛراث مور  جحميل رات يرخ  الخررق والخه ي ٛراث الاجخماَيرت  الخواؾر  غر ١اث جه ي مرا٣   وجه ي  َ

يرزها  و لُا  املحادزت  النؿوؽ  وبزام  ومُاخ ت اث ٞ يرزة جحمي  ضُاث جخهلب الخه يٛاث وهذه ْو  .َاليت وضَز
 

ٟاث َدد علٔ ميت والخوؾيالث رحاملػتٞ  خهوم حػم  الواعخت وال ن الاجؿاالث غ ١اث َ   الُزيل النهاٙ خدماث اغت ا  عااقاٖت  الواعخت الالضل٠يت الٚز

املطراٞ   مطرخول  َمر  :6.33  عحروا   جٛردر اةدػرار عضطر تم 9110 عنهايرت َرام اغرت اٝ مليرور 2.9  خرزل ًروا   الطرل٠يت واخدهروم ال ؿرزيت ب ر   ليرإ

حر ؤورْررر   اث الٗارٛرررو ًيرررث ر هنررراٝ ارجٗررراٍ واٚ رررا٣ واضرررِ َمررر  خررردماث  ؤال بةرررو يُرررد هرررذا الُررردد اةخٗررراف اررر  َررردد املػرررتٞ  ليرررإ ال ؿرررزيت ياث الطرررَز

ٟاث م    مر9110نهايت َام ل٘ اغت اٝ ا  ؤ 011   ب م9116ا  َام اغت اٝ ل٘ ؤ 221ارجِٗ َدد الاغت ا
 

اث وباٚرراث مخخلٗررو لخناضررب مخهل ررا ت الضررتهدإ الهلررب املت ايررد َمرر  خرردماث  ليررإ ال ؿررزيت وجٛرردي  ضررَز ث وحُررد هررذه ٖزؾررت واَرردة ملطررخٛ   الػررٞز

مرررا٣ اررر  خهه رررا املطرررخٛ ليت عالخوضرررِ اررر  جٛررردي LTE and WiMaxالُمرررالء  واخدررردماث الالضرررل٠يت ) اخالرررو٣ الخٛنيرررت  (ر ولررر  حٓٗررر   جرررو  َررر  ٚهررراٍ َ 

ت  جررو   ُمليرراث ًٗررز خددمررت  ليررإ ال ؿررزيت غررملذ مرردين ن  اخاديوررت وخرردماث الررزبو َ رررز  ليررإ ال ؿررزيت والوؾررالث الالضررل٠يتر ًيررث ٚامررذ غررٞز

ما٣ر  الزياف والدمام ويل٢ للوؾو٣ ب   ًؿت ؤٞ   م  ٚهاٍ َ 
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 املىخجاث امللذمت مً الششهت : 4-5
 

 خذماث كؼاع ألاؿشاد 4-5-0

 (FTTHبشودباهذ )ؿاًبر  4-5-0-0

ت جدرررير للُميررر  الاضرررخمخاٍ عخجزبرررت بةت  ةرررذ جٛررردم  جرررو  خدمرررت  ٖررراي   عزودعاةرررد  ويلررر٢ َ ررررز جٛنيرررت  ليرررإ ال ؿرررزيت وهررر  خدمرررت اةت ةرررذ ٖارٛرررت الطرررَز

اث َاليت ومخُددة جؿ  ب   رممي  ميجا عايذ وخدماث ال اج٘ الواعذر 911شة مِ خياراث ضَز
 

4-5-0-9 LTE بشودباهذ 

 خدردماث اخ ير  الزا رLTEِ  ةذ ياث النهاٙ الُزيل الاةت  جٛدم خدمت 
 
 جديردا

 
اث مواليرت ارضرا٣ واضرخٛ ا٣  (2G) عزودعاةد  مٗ وما ز ضرَز ًيرث جرٖو

ز الػرر ٠ت ممرررا يدررير للُميررر  الاضررخمخاٍ عخجزبرررت بةت ةررذ جديررردة  ضررواء للخؿرررٗر الٗرروري لالةت ةرررذ دور ؤي اةخًررار  وجحميررر  امللٗررراث ياث رال ياةرراث َ ررر

ت زاعخترراخح   ال٠ ي  ز  ؤو حػٓي  ؤلُا  إلاةت ةذ  ؤو مػاهدة ال ث امل اغز  طَز
 

 الجُل الشابع لالهترهذ والهاجف املؼىس ( WIMAXواي ماهغ ) 4-5-0-1

( WIMAX)خدمت الاةت ةذ وال اج٘ مخوٖزة لٛهاٍ  ٖزاد ا  جميِ املدر الزربطت ار  اململ٠رتر وحُخمرد اخددمرت َمر  جٛنيرت اخ ير  الزا رِ الرواي مراٞظ 

خر وجم٠ر  الُمير  مر  اضرخخدام الاةت ةرذ وال راج٘ ار  جنٛالجرو الداخليرت ار  اململ٠رتر اث ٖو زاث اغرت اٝ مخُرددة رٞمرا جدرير للُمير  الاخخيرار مر  عرحر ضرَز

يرررب والدػرررٓي  الم١اةيرررت الاضرررخٗادة مررر  اخددمرررت ؤينمرررا ٟرررار اررر  املنرررانٜ واملررردر املٓهررراة عبوجمررنر املػرررتٝ    َررر  ضررر ولت التٞ 
 
وبررردور رضررروم ػررر ٠تر ٖكرررال

 غ زيت خددمت ال اج٘ر

 

 خذماث كؼاع ألاعماٌ     4-5-9
 

 (GO SOHOواي ماهغ ؤعماٌ ) 4-5-9-0

مررا٣ هرر  خدمررت جرر  جؿررميم ا لألَمررا٣ الخرWiMAXبر جٛنيرت وال مرراٞظ ) اث جؿررٗر جؿرر  ر( اخداؾررت عاأَل ق جخهلررب جنٗيررذ خرردماث جحخررا  ب رر  ضررَز

يرررب مُٛررردة ؤو َمليررراث جُٗيررر   3ب ررر   لُميررر  ٞمرررا جدرررير اخددمرررت لممرررا يُرررشس ؤداء ؤَمرررا٣ الُمرررالءر مهولرررت ميجرررا عايرررذ دور اخااجرررت ب ررر  بجرررزاءاث جٞز

ؤَمالررررو ارررر  جميررررِ املنررررانٜ املٓهرررراة  ػرررر ٠ت لخمنحررررو اخازيررررت ال١املررررت ارررر  بدارة  الخواؾرررر  َرررر  نزيررررٜ اخددمررررت الؿرررروجيت والٗرررراٞظ املماٛررررت عاخددمررررت

ت  ر  الػٞز

4-5-9-9 LTE ( ٌؤعماGO SOHO LTE) 
اث جؿرررٗر جؿررر  بق جخهلرررب جنٗيرررذ خررردماث جحخرررا  رَمرررا٣ الخرررهررر  خررردماث جررر  جؿرررميم ا خددمرررت ٚهررراٍ    دور اررر  الواةيرررت عرررذ  ميجرررا 11 ررر  ب ررر  ضرررَز

يب مُٛدة   رَما٣ الُمالءؤداء ؤمما يُشس  و َملياث جُٗي  مهولوؤاخااجت ا   بجزاءاث جٞز

 (GO Netخذمت ألاهترهذ لألعماٌ  ) 4-5-9-1

اث َاليرررت  ق جخهلرررب وجرررود رجه يٛررراث م مرررت موررر  الويرررب وال  يرررد الال٠ت ونرررق والرررزبو الػررر ١ق الخررروجررروٖز جررروٖز خدمرررت الاةت ةرررذ لألَمرررا٣ جرررودة وضرررَز

و٣ الاةت ةذ  بدارة ؤَمال   عٗاَليت ومزوةت َاليتر للُمالء ليدطن   (IP) خاؾيت عزوجٟو

  (GO Secureالشبياث الاؿتراطُت ) 4-5-9-4

اث ًطرب نلرب الُمير ر ويررخ   رت ع ُكر ا الرر ُل َر  نزيرٜ ربرو غر ١ق آمرر  وضرَز ٟاث املخٗٚز ز خدمرت الػر ١اث الاٖت اقريت ربررو ٖرزوٍ الػرز جرٖو

زة ا    َػز مدينت ا  اململ٠ترزالزت ربو الٗزوٍ عامل١اجب الزربطيت َ  نزيٜ غ ٠ت َاليت اخ ودة ومخٖو

 (GO Globalالعاملي )شبياث الشبؽ  4-5-9-5

مررررا٣ ال٠ يرررر زة املخواجرررردة داخرررر  اململ٠ررررت عٗزوَ ررررا املخواجرررردة خررررار  اململ٠ررررت ًررررو٣ الُررررال ر ويررررخ  الررررزبو رجٛرررردم هررررذه اخددمررررت ربررررو غرررر ١اث ٚهرررراٍ َ 

ت الُالان َ  نزيٜ  ليإ ال ؿزيت املوجودة عحر  ٟاث الاجؿاالث الُامليترالػٞز  وغز
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 (GO Hostingخذماث إلاظخظاؿت ) 4-5-9-6

روهر  ًلو٣ الاجؿاالث الزاردة و ضاضيت  عخٛدي    GO Hostingجخمح  خدمت  واضخكراٖت ؾرٗحاث النهراٙ  ار  مجرا٣ ح ر ي  اضر  تخدمرت موزٚو

ٟاث   ر الاةت ةذَم  غ ٠ت الػز

 (GO Telالخذماث الصىجُت ) 4-5-9-7

مرررررا٣ َ ررررر رررررام هررررراج٘ زاعرررررذ مٛدمرررررت لٛهررررراٍ َ  ررررردر لالهرررررذه  .املهرررررورة (SIP Trunk)ز جٛنيرررررت رخهررررروم وؤٚر جؿررررراالث اخددمرررررت هررررر  ال ررررردي   موررررر  وً 

ما٣ الاجؿاالث الؿوجيت املحليت والُامليت وخدماث الٗاٞظرPSTNالخٛليديت )  (  وجوٖز هذه اخددمت لٛهاٍ َ 

 (Router - firewallخذماث حشؼُل وصُاهت الاحهضة الؼشؿُت لذي العمُل ) 4-5-9-8

ررررِ ؾررررممذ هررررذه اخددمررررت لٛهرررراٍ    يررررب ةاخدرررردماث املٛدمررررت للُمررررالء  وجل يررررت مماررررت للطررررٙو وخهررررو داء مطررررخول ؤَمررررا٣ لٖز ش َمرررر  رقرررراٖيت ةحررررو التٞ 

ررداداث  ICT) ) املُلومرراث والاجؿرراالث جٛنيررتخردماث  مرر  الَا يررت نهايررت الوؾررياةت الالسمرت وهرر  َ ررارة َرر  حػررٓي  َو لرردل الُميرر  مٛاعرر  رضرروم الهٖز

 رغ زيت

  Colocation - Services)خذمت اظخظاؿت مشهض البُاهاث ) 4-5-9-9

ز املطراًت الالسمرت الضرديُا  مرا  ت ًيرث جرٖو رش ال ياةراث اخدراؽ عالػرٞز مرا٣ خدمرت جٛردم َر  نزيرٜ مٞز ش ال ياةاث لُمالء ٚهراٍ َ  اضخكاٖت مٞز

مررا٣ Serversيلررشم مرر  مُررداث الػرر ٠ت واخدرروادم ) خدمررت ع( والخوؾرريالث ال يضيررت لالةت ةررذ ع١رر  ضرر ولت و طررزر ولٛررد جشايررد اهخمررام َمررالء ٚهرراٍ َ 

ش عياةاث عمواؾٗاث َامليت ش عياةاث ٚادر َم  اضخكاٖت ؤدوا ه  اخاطاضت ا  بنار مٞز  .اضخكاٖت مٞز

 (MRSخذماث الشاوجش املذاس ) 4-5-9-01

ِ ؤداء مطخول اخددماث املٛدمرت  رداداث الالسمرت ؾممذ هذه اخددمت لٖز مر  الَا مرا٣  وجل يرت ممارت للطرٙو وهر  َ رارة َر  حػرٓي  َو لٛهراٍ َ 

 وؾياةت الزواجز لدل الُمي  وحػم  الاضد دا٣ الٗوري لم  اس مٛاع  رضوم غ زيتر

 (VPN over LTEخذماث الشبؽ الاؿتراض   على شبىت الجُل الشابع ) 4-5-9-00

يرررب ز هرررذه اخددمرررت امخرررداد خدررردماث الرررزبو الاٖت اضرررالن رحُخ ررر مرررا٣ ول٠ررر  لخل يرررت ًاجرررت الطرررٙو خالرررو٣ منخٗكرررت الخ١رررالي٘ وضررر لت التٞ  لٛهررراٍ َ 

وح ه ) ٟاث واملاضطاث ال ن لد ها ٖزوٍ ؾٓح ه ٞو ت بهذه اخددمت الػز  (رChain companiesوالؿياةت وحطتهدٕ الػٞز

 (DDOS) الحماًت مً هجماث حعؼُل الخذمت  4-5-9-09

يرررش َمرر  خرردماث جٛنيررت املُلومرراث والاجؿرراالث )الطررٙو وخهرروة  جل يررت خااجررت ؾررممذ هررذه اخددمررت قرراٖت بوهرر  َ ررارة َرر   ICT) بقرراٖيت ةحررو التٞ 

 َما٣رضاسالن ٚهاٍ   ؤخددماث الاةت ةذ  و طخٗيد م  هذه اخددمت  ػ١   DDOSمح ة ًمايت قد اله ماث الال٠ت وةيت املطماة 

 (Backup Servicesخذماث الشبؽ الاخخُاػي)  4-5-9-01

ح  ًلررو٣ ربررو اًخيررانق  ويلرر٢ لكررمار حُخ رررز هررذه اخددمررت  مررا٣ ويلرر٢  لخل يررت مخهل رراث الُميرر  لخررٖو امخررداد خدرردماث الررزبو الػرر ١ق لٛهرراٍ َ 

 اضخمزار الُم  وإلاةخاجيت دور اةٛهاٍ ًيث يخ  الخحوي  م  اخدو  ضاسالن ب   اخدو ال دي  )وال٠ُظ( خال٣ زواٍر مُدودةر
 

 : خذماث كؼاع مبُعاث الجملت    4-5-1
 

 شحً الاهترهذ (LTE )بؼاكاث  4-5-1-0

ياث  مطرررر ٛت الرررردِٖ عهاٚرررراث َ ررررارة َرررر  عهاٚرررراث  ررررا  الاةت ةررررذ   لشررررا  خدمررررت  جررررو  جولرررردر املحرررردودة وهرررر  مخرررروٖزة عإضررررُار مخخلٗررررت وؾرررراًل

 وضُاث مخُددة جخواٖٜ مِ جميِ اًخياجاث الاةت ةذ اخداؽ عالُمي ر
  

ش املياملاث الذولُت و خذماث  4-5-1-9  الشبؽ البُن جمٍش

  ويلررر٢ عخمزيرررز م١املررراث ؾررروجيت لالجؿررراالث الواعخرررت واملخنٛلرررت  ممرررا يجُررر  روالدولييررر  راملحلييررر ُٛرررد اجٗاٚيررراث مرررِ َررردد مررر  املػرررٓلحر  جرررو  ٚامرررذ 

  خدماث الزبو ال ينن ؤًد مؿادر إلايزاداث إلاقاٖيت جحٜٛ منو هامؼ ربر مناضبر
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 الششهت وهخائج ألاعماٌ العىىٍت  ٌى ومؼلىباثؤص  -5

 كائمت املشهض املا ي  5-0

 اًظاخاث

  9106ماسط  10 9107ماسط  10 9108ماسط  10 9109ماسط  10 9191ماسط  10

  )مشاحعت( )مشاحعت( )مشاحعت( )مشاحعت( )مشاحعت( الىصف

ـاٌ ظعىدي ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس   ٍس

ٛرد ٗراٍ الن ٗرِ ةديجرت ارج  , ارج

طاعاث   الُمالءًو
469,740,199 197,059,511 199,049,140 144.091.498 961,181,118  

بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي املىحــــــــــــــــــــــــــــــــــــىداث 

 املخذاولت
ٗررررِ ةديجررررت جه يررررٜ املُيررررار ا رج

اخدرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراؽ  16الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردو   

 عااليجاراث

0,081,068,188 999,911,891 0,164,017,049  0,099,810,091 408,977,981,0  
بحمــــــــــــا ي املىحــــــــــــىداث ػُـــــــــــــش 

 املخذاولت

 بحما ي املىحىداث  178,158,609,0 0,471,950,688 0,191,956,081 0,189,181,491 0,659,919,481 ما يٞز ؤَاله ًطب

ُررررررررررررررررررذ  ةديجرررررررررررررررررررت جه يرررررررررررررررررررٜ ارجٗ

اخدررررررررراؽ  16املُيررررررررار الررررررررردو   

 عااليجاراث

 بحما ي املؼلىباث املخذاولت  969,071,791 787,850,990 816,141,119 981,510,991 0,191,166,566

ُررررررررررررررررررذ  ةديجرررررررررررررررررررت جه يرررررررررررررررررررٜ ارجٗ

اخدررررررررراؽ  16املُيررررررررار الررررررررردو   

 وسيادة الدارنحر  عااليجاراث

400,810,166 086,601,605 119,967,179 165,514,101 607,085,406  
بحمــــــــــــــا ي املؼلىبــــــــــــــاث ػُــــــــــــــــش 

 املخذاولت

 املؼلىباثبحما ي   586,156,019,0 0,051,155,910 0,019,117,188 0,067,045,515 0,519,067,619 ًطب ما يٞز ؤَاله

ٗرررررررررررل ةديجرررررررررررت اخدطررررررررررررارز  اةخ

 املحٛٛو
 بحما ي خلىق املعاهمين  799,710,479 191,596,457 981,949,195 999,917,888 051,740,848

  178,158,609,0 0,471,950,688 0,191,956,081 0,189,181,491 0,659,919,481 ًطب ما يٞز ؤَاله
بحمــــا ي املؼلىبــــاث وخلــــىق 

 املعاهمين

 

  الششهت والششواث الخابعتبًشاداث   -6

 :الششواث الخابعت، وجـاصُل ألاظهم وؤدواث الذًً الصادسة ليل منها 6-0

ررذ الررزاه  وبالخررا   ال جمخلرر٢  ٟاث جا ُررت ارر  الٚو ت جا ُررت ؤو سميلررت  ٞمررا ؤنهررا لرر  جؿرردر ؤيررت ؤدواث ديرر  جخررـ هرررذا  جررو  ال يوجررد غررز ؤيررت ؤضرر   اررر  ؤي غررٞز

ٟاث منررذ جرراري  الخإضرربظ خرر النررٍو مرر  الػررز ٟاث الخا ُررت ونػررانا ها  جررو    جرراري  هررذا الخٛزيررز  وضرروٕ جٛرروم رًو ارر  املطررخٛ   عااٖؿرراو َرر  عياةرراث الػررز

 بها عةير 
 
 هللاروالدو٣ مح  َمليا ها الزربطت ومٛز جإضبط ا  وجٗاؾي  مل٠يت  ض   ٖيها وؤيت جٗاؾي  جخُلٜ عإدواث الدي  بيا جمل٠ذ ؤض ما

 الشئِعت للششهت:ألاوشؼت  6-9
 

ما٣ (:0اليشاغ ) هاٍ َ   جٛدي  خدمت إلاةت ةذ )النهاٙ الُزيل( لٛهاٍ  ٖزاد ٚو
 

ما٣ (:9اليشاغ ) هاٍ َ   جٛدي  اخددماث الؿوجيو والزبو ال ينن لٛهاٍ  ٖزاد ٚو
 

ت وبض ام   ا  النخار  َم  النحو الخا  ش اجإزح  هذه  نػهت الزربطيت ا  ح   ؤَما٣ الػٞز

 الضط ت )ريا٣ ضُودي( بيزاداث الضػام  نػهت الزربطيت

ما1٣نػام ) هاٍ َ   ٪02  96263216332 ( خدمت إلاةت ةذ )النهاٙ الُزيل( لٛهاٍ  ٖزاد ٚو

ما9٣نػام ) هاٍ َ   ٪91  0169116012 ( اخددماث الؿوجيو والزبو ال ينن لٛهاٍ  ٖزاد ٚو

 :011 119,610,154  إلاجما  
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 الششهتجدلُل بحما ي بًشاداث  6-1

 الىصف 9106ماسط  10 9107ماسط  10 9108ماسط  10     9109ماسط 10    9191ماسط 10 اًظاخاث

اٌ ظعىدي  اٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس  الاًشاداث ٍس

اةخٗكررررررررررررررررررررررذ ةديجررررررررررررررررررررررت 

  LTEاةخٗاف ايرزاداث 

 FTTHو

 الىؼاق العٍشع 923,926,126 622ر232ر962  33262226022 39162026229 968,191,119

اةخٗكررررررررررررررررررررررذ ةديجررررررررررررررررررررررت 

اةخٗررررررررررررررررررراف ايررررررررررررررررررررزاداث 

 الزبو ال ينن

 123,030,126 103ر210ر126  13262396112 2266116222 70,901,705
الصـــــــــــــــــــــــــــــــىث والـــــــــــــــــــــــــــــــشبؽ 

 الذاخلي/ البُن 

 بحما ي إلاًشاداث 266,133,323 209ر022ر291  20262916213 29161216221 119,610,154  

 

ررت وخرردماث ؾرروجيت واةت ةررذ( جحٛيررٜ بيررزاداث حػررٓيليت  ت الزربطرريت )اجؿرراالث زاعخررت ومحرردودة اخاٞز  (119,610,154)لٛررد ةررخ  َرر  جٛرردي  خرردماث الػررٞز

ت ًخرررررريررررررا٣ ضرررررُودي  ربُرررررت وخمطرررررور ؤو ؤلررررر٘ وواًرررررد  مئرررررت وضرررررذمليرررررور  وحطرررررُت وزالزرررررور  مئرررررت زرررررالر   جررررراري  روهررررر  جموررررر  ةخرررررار  الضػرررررام الزربسرررررالن للػرررررٞز

 ر31/3/9191

 :إلًشاداث الششهتجدلُل حؼشافي  6-4
 

 

 

  

  

 الطنت م
ت   الخحلي  اخ ٓزاا  اجما   بيزاداث الػٞز

 املجمىع بحما ي إلاًشاداث املىؼلت الجؼشاؿُت

1 

9109/9191 

 11.0,884,958 ؤبها

 

اٌ 00.110,800,119  ٍس

طاء 9  ً 41.06,855 

 98.0,594,151 اخدز  3

 11.05,845,947 اخد   2

 58.041,099 الزص 2

 91.47,010 عزيده 6

 10.6,885,580 الدمام 0

 98.9,066,689 ًٗز ال ان  2

 61.611,687 ًار  2

 15.0,961,187 ال ٕٗو 11

 90.551,459 جاسار 11

 50.11,991,011 جده 19

 81.0,847,108 اخ  ي  13

 16.9,999,700 خمبظ مػيو 12

 61.4,019,055 املدينو 12

 96.0,989,957 م٠و امل٠زمو 16

 91.996,485 ةجزار 10

 99.079,541 َنح ه 12

 80.0,905,691 الٛؿي  12

 96.466,081 الٛهي٘ 91

 91.991,191,115 الزياف 91
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ـاٌ ظعىدي( املعلىماث الدشؼُلُت 6-5  ألوشؼت الششهت ملاسهت بالعىت العابلت )ٍس

 

وعبت الخؼير 

):( 

 الخؼُيراث

 باملىحب ؤو بالعالب 

 العىت املىتهُت

 9109ماسط  10في 

 العىت املىتهُت

 9191ماسط  10في 
 الىصف

 إلاًشاداث الدشؼُلُت 33266116122 29161216221 (80,489,886)  :09.15 -

 جيلـت الخذماث (12162226210) (92260126312)  011,709,497 :46.81 -

 املصشوؿاث الدشؼُلُت  (92162606122) (91160616221) (11,715,155)  :04.57

 إلاًشاداث ألاخشي  369296220 3662236002 (11,710,997)  :90.99 -

 الخعائش مً العملُاث (2166126921) (3262316221) (09,076,670)  :10.68

 الخعاسة الشاملت للعىتصافي  (70,496,141) (59,905,175) (09,981,965)        :16.91
 

 عالُام الطاعٜ و ُود يل٢  ػ١  رربسالن ب  ش عاملٛارةت ل٘ ريا٣ ضُوديؤ مئت وخمظ مليور  وزماةور واًد  (2ر21) إلايزاداث الدػٓيليت عم لٔ ةخٗكذا
 

ما٣ عم لٔ  -1  رؤل٘ ريا٣ ضُودي مئت ؤربُت مليور وزمار (2ر2)ارجٗاٍ بيزاداث خدماث ٚهاٍ َ 

بيرزاداث النهراٙ  ةخٗرافواؤل٘ ريا٣ ضرُودي  مئت زالزت َػز مليور وخمظ (2ر13) ( عم لFTTHٔبيزاداث خدمت  ليإ ال ؿزيت ) ةخٗافا -9

اث الُاليت )  رض ُت وزالزور مليور ومئت ؤل٘ ريا٣ ضُودي( 1ر30)( عم لٔ LTEالُزيل يو الطَز

ٞرذل٢ بيرزاداث الرزبو ال ينررن مليروةحر ومئرت ؤلر٘ ريرا٣ ضرُودي( 1ر9)( عم لرٔ WIMAX) وار  ةٗرظ الٗخررزة اةخٗكرذ بيرزاداث النهراٙ الُرزيل -3   و

 رؤل٘ ريا٣ ضُودي مئت واًد وؤربُور مليور وزمار( 2ر21)عم لٔ 
 

هاٍ خدماث  ٖزاد ةخٗافج١الي٘ اخددماث ب   ا ةخٗافيُود ا ما٣ ٚو  روالزبو ال ينن بيزاداث اخددماث املٛدمو م  ٟ  م  ٚهاٍ َ 
 

( 1ر22)هرررالٝ وبنٗررراء  ؾرررو٣ عم لررررٔ مؿرررزوٕ ب الرجٗرررراٍويلررر٢  ؤل٘ ريرررا٣ ضرررُوديمئرررت زالزرررور مليرررور وضرررر ِ( 0ر31) عم لرررٔ سادثاملؿرررزوٖاث الدػرررٓيليت 

 زماةيرررررت ماليرررررحر وزمرررررار مئرررررت ؤلررررر٘ ريرررررا٣ ضرررررُودي( 2ر2)املؿرررررزوٖاث إلاداريررررت والُامرررررت عم لرررررٔ اةخٗررررراف و  زماةيررررت وؤربُرررررور مليرررررور ومئرررررت ؤلررررر٘ ريرررررا٣ ضرررررُودي

واةخٗكررذ خطررارز اةخٗرراف الٛيمررت ارر  الررذم  الخجاريررت عم لررٔ  ؤلرر٘ ريررا٣ ضررُودي مئررت وضررذ مليررور ؤربُررت ( 6ر2)مؿررزوٖاث الدطررويٜ عم لررٔ  ةخٗكررذوا

ػزور ؤل٘ ريا٣ ضُودي مليور ؤربُت  (19ر2)  رَو
 

 رإلايزاداث  خزل إلايزاداث و ةخٗافب   ا بزن  َػز مليور ومار ن ؤل٘ ريا٣ ضُودي( 9ر19)اخدطارز م  الُملياث عم لٔ  رجٗاٍيُود ا
 

  خزل عم لٔإلايزاداث  ةخٗافيُود ب   ا ؤل٘ ريا٣ ضُودي مئت حطُت َػز مليور وزالر( 3ر12) بجما   اخدطارة الػاملت للُام اخاا   عم لٔ رجٗاٍا

 رؤل٘ ريا٣ ضُودي مئت زالزت وزالزور مليور وض ِ( 0ر33)
 

 ًـعً الهُئت الععىدًت للمداظبين اللاهىهُِش املداظبت الصادسة ـضام بمعاًُـالالخ 6-6
 

ٟاٖررت املُاييرررالخرر جررو  لٛررد الت مررذ   عخه يررٜ 
 
 جامررا

 
طرراعا ها وارر  رز املحاضررميت الؿررادرة َرر  ال يئررت الطررُوديت للمحاضرر حر الٛاةوةبيرررشاما   ارر  جميررِ َمليا هررا ًو

وارم ا املاليت  وؤةو ال يوجد ؤيت اخخالٖاث جذٞز ا  هذا   الؿددر بَداد عياةا ها ٚو
 

رد جر    املاليرت الطرنويت الٛروار  بَرداد ٚو
 
ٛرا ح هرا الُزبيرت اململ٠رت ار  ةاملُخمرد املاليرت الدوليرت للخٛراريز للمُرايح  ٖو   خرزل  وإلاؾرداراث املُرايح  مر  الطرُوديت ْو

  .الٛاةوةيحر للمحاض حر الطُوديت عواضهت ال يئت الؿادرة
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 مخاػش الششهت املدخملت -7
 

 رق حُخرررررلررررد ها  ُررررل املخررررانز الخرررر جررررو  مرررر  اخ مرررر  ؤر ؤي ٚهرررراٍ اٚخؿررررادي ال يخلررررو مرررر  وجررررود مخررررانز محخملررررت  وممررررا ال غرررر٢ ٖيررررو ؤر 
 
ٛررررا زف َمليا هررررا ٖو

مررر  رؤضررر ا دخرررو٣ مناٖطرررحر جررردد  ت للخهررروراث املكرررهزدة اررر  ٚهررراٍ الاجؿررراالث داخررر  اململ٠رررت الُزبيرررت الطرررُوديت وخارج رررا  َو ت سيررر  وغرررٞز ؿرررو٣ غرررٞز ًو

ده  م موباي ت الاجؿاالث املخ١املت َم  الت خيـ الواعذ َم  الزخؿت املًو وارجٗراٍ ًردة املناٖطرت  ق حػم  ؾمي  رخؿت جو ) ال راج٘ الواعرذ( رالخوغٞز

 لخهور الخٛنن ال ار  ا  جٛنياث الاجؿاالث وارجٗاٍ ج١لٗتهارا
 

 مرر  املخررانز ال ررن
 
مررا٣ ممررا ٚررد ISPالاةت ةررذ )خدمررت  جشيررد مرر  ًرردة املناٖطررت هررو جم٠رر  مررشودي ؤيكررا ت الاجؿرراالث لٛهرراٍ َ  ( مرر  عيررِ ةٗررظ خرردماث غررٞز

ت  جو ر ٟاث الاجؿاالث وم  قمنه  غٞز  يدطمب ا  اةخٗاف ؤرباو غز

 الخىظُمُت :البِئت مخاػش  7-0

ار  هرذا إلانرار ٖرةر َردم جهرور ال بئرت بر ال بئت الخنًيميت الخرق حُمر   جرو  قرمنها ال سالرذ جواؾر  الخهرور ةحرو جحزيرز ٚهراٍ الاجؿراالث واملناٖطرت ٖيرو  و

هرداٖ ا وخهرو الخنًيميت ٚد يحد م  ٚدر ها َم  جنٗيذ اضت اجيجياث ؤَمال ا وجحد م  املزوةت ا  الاضخجاعت لًرزوٕ الطرٙو املخٓيررزة  وبالخرا   جحٛيرٜ ؤ

تر ومررر  جلررر٢  َمل رررار وال يوجرررد هنررراٝ قرررمار ؤر الٛرررواةحر املُمرررو٣ بهرررا اررر  اململ٠رررت لررر  جخٓيررررز ؤو ؤر جٗطرررز َمررر   َمررر  ؤَمرررا٣ الػرررٞز
 
ةحرررو يم٠ررر  ؤر يرررازز ضرررل ا

تش   املخانز َم  ضمي  املوا٣ ال اخاؿز الخحدياث الخنًيميت الخاليت والخرق ٚد جادي ب   مخانز يم٠  ؤر جازز ا  بيزاداث وربحيت الػٞز

   ر ميرت ب ر  املطرخخدمحر عحيرث ع ه19/12/1221عخراري   216/1221ؤؾدرث هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلومراث ٚزارهرا ٚر ٚراث الٚز ٛردي  ال ا ةجاًرت ج

ميت َم  املنؿاث إلال٠ت وةيت  ماريلخ  شم مٛدمو اخددمت عإخذ مواٖٛت نالب اخددمت ا  الُٛد اخداؽ بها َم  ًؿزيت جٛدي  اخددماث لل اٚت الٚز

ارررن ٟاٖرررت املناٖرررذ  مرررز الرررذي مررر  املخوٚرررِ ؤر يرررازز اررر   يخهلرررب سيرررادة املؿرررزوٖاث الدػرررٓيليت اررر  ضرررمي  جحٛيرررٜ هرررذا الخوجيرررو وجُٗيررر  الخحرررو٣ الٚز اررر  

تر  بيزاداث الػٞز
 

 رر  )جعلٓررذ هيئررت الا ت ؤةررو جرر  10/12/1221/هررر ث( والخرراري  0391ؿرراالث وجٛنيررت املُلومرراث ارر  خهابهررا ٚر  ُررزفةهرراٙ جررزددي  جخؿرريـ هررر الػررٞز

زدداث الؿادر َ  مجلظ بدارة هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث ا  جلطخو ر( ةديجت ٚزار بَادة جوس ِ الخ2 3زددي )رميجاهزجش ا  النهاٙ الخ (21)

ت الدػرٓيليت ار  ضرمي  جحٛيرٜ املخهل راث النًاميرت وجٛردي  خردماث جدناضرب (  وم  املخوِٚ 129/9112ياث الٚز  ) ؤر يازز َم  مؿرزوٖاث الػرٞز

تررمِ الخ  زدداث اخ ديدة املخؿؿت للػٞز
 

  رررر  )ؤؾرررردرث هيئررررت الاجؿرررراالث  ػرررررإر ؤخررررذ مواٖٛتهررررا اخدهيررررت ٚ ررررر   ررررا هررررر جوجيه10/12/1221/هرررررر ث ( والخرررراري  0239وجٛنيرررررت املُلومرررراث عخهابهررررا ٚر

ت الدوليت م  وب   املػٓلحر ا  الدو٣ املجاورة ؤو اخ  اث الناٚلت الدوليرتر  مرز الرذي مر  امل خوٚرِ ؤر يرازز الدخو٣ ا  اجٗاٚياث جم٠  م  ةٛ  اخاٞز

ت ال  خجاريت ملا يزج و م  حُهي  ا  بجزاءاث الخٗاوف والخُاٚد مِ املطدومزي  الدوليحررَم  خهو الػٞز
 

 (  ر رو٣ إلاةت ةررذ 92/12/1221/هررر ث(  وجراري  0039وج رذ هيئرت الاجؿراالث وجٛنيرت املُلومرراث ار  خهابهرا ٚر هرر عخُٗير  إلاؾرردار الطرادص مر  عزوجٟو

(Ipv6خال٣ الٗت اث الشمنيت املحددة م  ٚ ل ا  ما غ ) ت عاخدردماث املٛدمرت ِ زٛت َمالء الػٞز ِ جودة الخؿٗر لدل املطخخدمحر  ويٖز إةو ؤر يٖز

 ل  ر
 

   ر اَخمراد وزيٛرت  إلانرار الخنًيارن للمٛراعالث املاليرت  مررا عه 16/19/1221عخرراري   212/1221ؤؾردرث هيئرت الاجؿراالث وجٛنيرت املُلومراث ٚزارهرا  ٚر

 نار الخنًيانرإلا  وزيٛت ا  ةليت الواردجحٛيٜ آلا يخهلب سيادة املؿزوٖاث الدػٓيليت ا  ضمي 
 

   ر اَخمراد وزيٛرت دلير  ماغرزاث  داء لٛهراٍ الاجؿراالث ع هرر11/13/1221عخراري   211/1221ؤؾدرث هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث ٚزارهرا ٚر

 رالاجؿاالث ا  دلي  ماغزاث  داء لٛهاٍ ةليت الواردوجٛنيت املُلوماث  ما يخهلب سيادة املؿزوٖاث الدػٓيليت ا  ضمي  جحٛيٜ آلا
 

   رر وزيٛررت ٚواَررد وبرغراداث جٛرردي  خرردماث  َمر  املواٖٛررتعهرر 12/13/1221عخرراري   219/1221ؤؾردرث هيئررت الاجؿراالث وجٛنيررت املُلومرراث ٚزارهرا ٚر

ت جٛرردي  خردماث  هرراٍ ال يرِ عاخ ملررت لطري  الن كرراث عاضررخخدام غر ٠ت  ليررإ ال ؿرزيتر والررذي ضرريدير للػرٞز الاليررإ ال ؿررزيت لٛهراٍ  ٖررزاد ٚو

تر ٟاٖت ؤرجاء اململ٠ت  مما ضح يد م  الايزاداث الدػٓيليت للػٞز ما٣ ا    َ 
 

 (  رررررزار مجلرررررظ بدار هرررررا يي الرررررٚز ًررررري  ؤضرررررُار خررررردماث نه عد12/2/1221( والخررررراري  9112-121-11ؤؾررررردرث هيئرررررت الاجؿررررراالث وجٛنيرررررت املُلومررررراث ٚو

املحليررت عاخ ملرت َمرر  غر ١اث الاجؿرراالث املخنٛلررت وغر ١اث الاجؿرراالث الواعخرت  والررذي ةرـ َمرر  ؤر ي١رور ضررٛ٘ ؤضررُار  امل١املراث الؿرروجيت إلاةتهاريرت
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 9ر9خررردماث امل١املررراث الؿررروجيت إلاةتهاريرررت املحليرررت عاخ ملرررت َمررر  غررر ١اث الاجؿررراالث املخنٛلرررت هرررو )
 
ر و ؤر ي١رررور ضرررٛ٘ ؤضرررُار خررردماث ( هللرررت  جمازليرررا

رِ ؤر جرنخٗل الخ١رالي٘ الدػرٓيليت 1ر1إلاةتهاريت املحليت عاخ ملت َم  غ ١اث الاجؿاالث الواعخت هو )امل١املاث الؿوجيت  ( هللرت   جمازليرار ومر  املخٚو

 ارر  ايررزاداث خرردماث امل١املرراث الؿرروجيت إلاةتهاريررت املحليررت عاخ ملررت َمرر  غرر ١اث الاجؿرراالث ا
 
 ضرري١ور هنرراٝ بةخٗاقررا

 
ت ول٠رر  ؤيكررا لواعخررت َمرر  الػررٞز

 ( هللتر1ر1( ؤربِ هلالث وةؿ٘ ال للت ا   )2ر2الةخٗاف  ضُار م  ) ةًزا
 

 (  ررر  12/12/1221/ هرررر ث ( وجررراري  9216ؤؾررردر هيئرررت الاجؿررراالث وجٛنيرررت املُلومررراث عخهابهرررا ٚر
 
عمنرررِ اضرررخخدام الخُاٚرررد الرررورق  اررر  جميرررِ  هرررر جوجيهرررا

ان ال١ام  والاضخٓ ناء ال١ام  َ  الخُام  الرورق   ممرا ضريخٗل مر  املؿرزوٖاث الدػرٓيليت مناٖذ جٛدي  خدماث الاجؿاالث جحٛيٛا للخحو٣ الٚز

تر ِ ؤر يازز ا  برجٗاٍ بيزاداث الػٞز ٟاٖت املناٖذ  مز الذي م  املخٚو ان ا    ا  ضمي  جحٛيٜ هذا الخوجيو وجُٗي  الخحو٣ الٚز
 

   املواٖٛت َم   ضرُار املحدزرت لوزيٛرت الُرزف املزجعر  عهر  10/6/1221عخاري   212/1221ؤؾدرث هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث ٚزار ها  ٚر

رت الاجؿاالث الطُوديت عخاري   ه  والذي م  املخوِٚ ؤر  يادي ب    خٗل الخ١الي٘ الدػٓيليت 96/2/1221لزبو الاجؿا٣ ال ينن ال ن ٚدمخو غٞز

ت وسيادة ٚدر ها َم  جٛدي  خدماث جديدة مزخـ ل ا وم ضيت َم  جل٢ اخ  ددماث م  املػٓ  املطيهزر للػٞز
 

  ررررا٣ للررررخح٠  ارررر  بضرررراءة اضررررخخدام الطرررريهزة ارررر  ٚهرررراٍ الاجؿرررراالث  وال ضرررريما ارررر  ضررررٙو الخجشرررررت ل ةت ةررررذ ُّ لرررر  يررررخ  جه يررررٜ ٚواَررررد املناٖطررررت  ػرررر١  ٖ

ت وربحيتهار   وال هاٚاث مط ٛت الدِٖ للم١املاث الدوليت  واضخمزار يل٢ يازز َم  بيزاداث الػٞز
 

   ٟاث الخررررق جرررخح٠  اررر  الػررر ٠ت الطرررُوديت الوننيرررت لألليرررإ )عرررالْز  مررر ( ؤمرررام اخ  ررراث اخا١وميرررت والخنًيميرررت عخم٠رررحر املػرررٓلحر SNFNالخررررشام الػرررز

ت ار  الاضرخخدام  وجرإخز اخ  راث الخنًي ت لر  جرخم٠  ًخرر  آلار مر  املػراٞر ت ا  اضخخدام هذه ال ضيت الخحخيت  ٖةر  الػرٞز ميرت ار  اخ دد م  املػاٞر

 هذا الالخرشام يازز َم  ٚدر ها َم  جخٗيل الخ١الي٘ الدػٓيليترجنٗيذ 
 

 (  ٓيرز بم١اةيت اخخيار املػ  م  ًؿو٣  92( ضوٕ جه ٜ خال٣ Carrier Selectionجنـ ؤةًمت هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث َم  ؤر جٖو
 
غ زا

ز هرررذه إلام١اة   بال ؤر اخ  رررت املنًمرررت لررر  ج ررردؤ عخُٗيررر  دورهرررا 9111يرررت اررر  غررر ز بعزيررر  ؤو٣ منررراٖظ اررر  الاجؿررراالث الواعخرررت َمررر  الزخؿرررت  ؤي ؤر جخرررٖو

يرررر ت املخ٠رررزر لرررذل٢  وبالخرررا   ٖرررةر الخإخيررررز اررر  جٖو يررررز هرررذه إلام١اةيرررت عرررالْز  مررر  نلرررب  الػرررٞز ل جٖو ز بم١اةيرررت ًخرررر  آلار وال سا٣ املػرررٓ  املطررريهز يرررٖز

ت وربحيتهار  َم  بيزاداث الػٞز
 
 اخخيار املػٓ  ضوٕ يازز ضل ا

 املخاػش الاكخصادًت والدشؼُلُت : 7-9

 الاهلؼاع املـاجئ في ألاعماٌ ؤو اختراق الخذابير ألامىُت  7-9-0

ٟاةرررذ ٚرررادرة َمررر  ًمايرررت عضيتهرررا الخحخيررت وغررر ٠تها مررر  الُهررر  ؤو الاةٛهررراٍ اررر  الُمليررراث  طرررمب ٚيرررو  د حُيرررٜ بر  جررو  ال حطرررخهيِ جٛررردي  اخدررردماث بال بيا 

يررزوضاث ال٠م يروجز  ؤو ناٚتها  ؤو ةديجت للًزوٕ اخ ويت  الطبئت  ؤو اخاز  ؤو الشالس٣ ؤو اخازارٜ ؤو اةٛهاٍ ال٠ زباء  ؤو َيرو  ار   ج رشة وال ررزام   ٖو

ررررد ؤز دررررذ  جررررو  مرررر   خررررال٣ حُهرررر  الاجؿرررراالث وجٛهررررِ ال١رررراعالث ال٠ زباريررررت  ؤو  خهرررراء المػررررزيت  ؤو الرررردخو٣ ْيرررررز املؿررررزو عررررو ؤو مررررا غرررراعو يلرررر٢ر هررررذا ٚو

وام ٚدر ها َم  مواج ت مو  هذه املخانزرَمليا ها الدػ  ٓيليت ا  َ 

 الاعخماد على املىسدًً    7-9-9

ار  جرإمحر  حُخمد  جو  َم  موردي  ج رشة واملُرداث وال  مجيراث واخدردماثر وبيا مرا ٚرزر ؤًرد املروردي  الزربطرحر بنهراء َالٚخرو مُ را  ٖٛرد ججرد ؾرُوبت

رِ الطرُز الرذي جدُٖرو لماؿرو٣ مورد عدي  عماهالث مناض تر وجدناٖظ  جو  مِ غز  ٟاث ؤخزل لماؿو٣ َم  خدماث هاالء املوردي   وهذا ما ٚد يٖز

خٗرررراى  ُالٚا هرررا مرررِ هرررراالء املررروردي  الزربطبيرررر   ؤو بيا مررررا سادث الػرررزوم الخررررق جحؿرررر  عموج هرررا َمررر  الطررررلِ  َمررر  خررردما ه ر وبيا لرررر  حطرررخهِ  جرررو  الًا

  هرراالء املرروردي  مرر  جنٗيررذ الخرررشاما ه  عموجررب الاجٗاٚرراث ياث الؿررلت َمرر  ةحررو ٟررإ  ؤو بيا اةخٗكررذ واخدرردماث مرر  هرراالء املرروردي   ؤو بيا لرر  يررخم٠

 َم  ؤَمال ا ووقُ ا املا   وةخار  الُملياث وآٖاٚ ا املطخٛ ليتر
 
زة املنخجاث واخددماث  ٖةر يل٢ يم٠  ؤر يازز ضل ا  ٖو

 املىاؿعت   7-9-1

ث الواعخرررت واملخنٛلررررت وإلاجؿررراالث َ ررررز  ٚمرررار الؿرررناَيت وخررردماث ال ياةررراث املررردارة َ ررررز إلاةت ةررررذر جواجرررو  جرررو  مناٖطرررت مررر  مرررشودي خررردماث الاجؿررراال 

ٟاث الخرق ًؿلذ َم  جزاخيـ م  هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث ب   الطٙو وبدء َمل رار ٞرذل٢ ٖرةر املنا ٖطرت واغخدث املناٖطت مِ دخو٣ الػز

رِ مر  ج١رالي٘ الدطرويٜ وجرازز َمر  هياٟر   ا  ٚهاٍ الاجؿاالث جازز َم  ًؿت  جو  حر اخ ردد وجٖز ردر ها َمر  اضرخٛها  املػرتٞ  ُت ار  الطرٙو ٚو املخٚو
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ت وؤَمال را ووقرُ ا املرا   وةخرار  َمليا هرا ار  املطرخٛ  َ  يل٢ الُوامر  الخررق ٚرد جرازز عدرجرت ٞ يررزة َمر  ةمرو الػرٞز
 
ت  ٖكال يكرإ ب ر     رؤضُار الػٞز

  حُنرررن ؤر  جرررو  ٚرررد جواجرررو ؾرررُوباث اررر  اضرررخٛها  ال٠ٗررراءاث يلررر٢ ؤر املناٖطرررت املت ايررر
 
  واململ٠رررت خؿوؾرررا

 
دة َمررر  الُمالرررت املررراهزة اررر  املنهٛرررت َمومرررا

ِ   مز الذي ين٠ُظ ا  سيادة النٗٛاث الدػٓيليتر  املناض ت م  املوارد المػزيت ؤو ربما جكهز لدِٖ رواجب ؤَم  م  املخٚو

 املىخجاث والخذماث الجذًذة الخىىىلىحُا الجذًذة ؤو الىاشئت و    7-9-4
 

د جازز الخهوراث ا  مجا٣ ج٠نولوجيا الاجؿاالث واملُلومراث َمر  املناٖطرت ار   حػ ُد ؾناَت الاجؿاالث حٓيرزاث ضز ُت ٞو يرزة ا  مجا٣ الخ٠نولوجيار ٚو

 عررإر الخهررور الخ٠نولرروج  ؤدل ب رر  َرردد مرر  الخهرروراث اخ ديرردة  عمررا ارر  يلرر٢ ؤةواَررا مخُررددة مرر  الا
 
جؿرراالث املخنٛلررت ضررٙو الاجؿرراالث ارر  اململ٠ررت  َلمررا

ٞرذل٢ هنر اٝ جٛنيراث وخدماث الاجؿاالث ؤو اخددماث املجمُت وغ ١اث النٗاي الالضل٠يت املحليت وخردماث ال راج٘ الخررق حٓيررز هي١ر   ضرُار الخٛليديرتر 

 والخرررق يم٠رر  ؤر ي١ررور ل ررا جررإزح  َمرر  املناٖطررت ارر  ٚهرراٍ الا
 
 ؤو ٚررد يررخ  جهويزهررا مطررخٛ ال

 
ررد ؤخررزل يجررزي جهويزهررا ًاليررا جؿرراالث ارر  اململ٠ررت  ػرر١  َررامر ٚو

( 2Gاخ يرر  الزا ررِ ) LTEنػررزث  جررو  منررذ عدايررت حػررٓليها منخجرراث مُخمرردة َمرر  ةًررام واي مرراٞظ   ولرر  يحاررال  عررإي جهررويز يجُلررو منرراٖظ ٚرروي لنًررام 

 و ليإ الكوريتر 
  

د ال جخم٠  م  جحديرد الٗرزؽ اخ ديردة ار  م  ج ت ؤخزل  ٚد يدطمب اضخحدار جٛنياث جديدة ا  ٖٛدار امليرشة الخناٖطيت ل ُل خد ماث  جو   ٚو

 لخهررويز خرردماث ومنخجرراث جديرردة ؤو لماؿررو٣ َمرر  جررزاخيـ جديرردة ؤو لخإضرربظ 
 
ررذ املناضررب وجؿرر ر عحاجررت الضرردوماراث بقرراٖيت ٞ يرررزة خؿوؾررا الٚو

ررررد جرررررازز الخٛنيررررراث اخ ديررررردة الخررررررق جخ خرررررار  جرررررو  الاضرررردومار ٖيهرررررا َمررررر  ٚررررردر ها َمررررر  جحٛيرررررٜ ؤهرررررداٖ ا ال ضيررررت الخحخيرررررت الالسمرررررت اعٛا هرررررا اررررر  داررررررزة املناٖطرررررتر ٚو

اٗراى الاضت اجيجيت  مما ٚد يت جب َليو ٖٛدار َمالء ًاليير  ؤو َدم جم٠نها م  اجخرذا  َمرالء جردد ؤو جكرهز مُرو جحمر  ج١رالي٘ َاليرت مر  ؤجر  اخ

ت وو   َم  ؤَما٣ الػٞز
 
 ضل يا

 
ُا هارَم  ٚاَدة َمال ها   مز الذي ٚد يخرٝز جإزح ا  قُ ا املا   وةخار  َمليا ها وجٚو

  

ٛردي  منخجراث وخردماث جديردة  َلمرا عرإر ؤ خٗراى بهر (  يض ىر  َمر   جرو  ؤر جواؾر  عنجراو ج يرت م  ؤج  جوضيِ ٚاَدة إلايرزاداث )جرذ  الُمرالء والًا

ررد ال   مرر  النٗٛرراث واملرروارد المػررزيتر ٚو
 
 ٞ يرررزا

 
جررخم٠   جررو  مرر  جٛرردي  منخجرراث وخرردماث جديرردة  مورر   م ررادراث اضررت اجيجيت ارر  هررذا الػررإر جخهلررب ٚرردرا

٘ ةجاو الاجؿا٣ َزيل النهراٙ  ػر١  ٞ يررز َمر  جرواٖز املحخرول والخه يٛراث و ج رشة الخررق جهورهرا  خدمت ال ياةاث املخهورة والنهاٙ الُزيلر ويخٚو

زها ج اث ؤخزلر وبااقاٖت ب   يل٢  ٚد يخم٠  املناٖطور م  جٛدي  خدماث جديدة تر  وجٖو  ٚ   الػٞز
 

 م  َمال ها وجٗػ  ا  جذ  َمالء جدد ؤو جخ٠ رد ج١رالي٘ ٞ يررزة مر  ؤجر  املحاًٖرت َمر  ٚاَردة َمال هر
 
ا  وهرو وةديجت ملا ض ٜ  ٖٛد جٗٛد  جو  َددا

 ما ٚد يت جب َليو جإزيرز ضلبن ٞ يرز َم  ؤَمال ا ووقُ ا املا   وةخار  َمليا هار

 إلاجصاالث املخىللتجدٌى العىق ب ى جلىُاث    7-9-5

 مرر  الواعخررت  والخرررق يم٠رر  لررر  جرر
 
 ارر  الهلررب َمرر  جٛنيرراث اخدرردماث املخنٛلررت عرردال

 
 مماويررا

 
و  جٛررديم ا مرر  ججرردُر إلاغررارة عررإر ٚهرراٍ الاجؿرراالث يػرر د جحرروال

 املناٖطت 
 
د  وبر ل  حطخهِ اخاؿو٣ َم  هذا الخرزخيـ ضي١ور م  الؿُب جدا  ا  هذا الٛهاٍرخال٣ اخاؿو٣ َم  الت خيـ املًو

 ملخاػش املالُت :ا  7-1

ل     7-1-0  حعذًذ كشوض الخمٍى

رررد جررر  ضرررداد مرررا يٛرررار  مررر  ؤًرررد ال نرررٝو املحليرررت  مزاعحرررتجحؿرررلذ  جرررو  َمررر  جمويررر   9111خرررال٣ َرررام  وضرررٕو يرررخ  ضرررداد  ٪ مررر  ٚيمرررت الٛرررزف2ر23ٚو

ٖرةر َردم 9191ؤعزير   31زاث ربرِ ضرنويت جضخ رن ار  رَمر  ٖخر املخ ٛق ًطب الاجٗاٙ ليرو   حطرديد هرذه الردُٖاث ؤو جإخزهرا ار  يلر٢ يم٠ر  ؤر ي١رور لرو ر َو

ُا ها وةخار  َمليا هار ت ووقُ ا املا   وجٚو  جإزيرز ضلبن َم  ؤَما٣ الػٞز
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 ؤظعاس صشؾ العمالث   7-1-9

ومهلوبا ها عالُملت املحليت خهز جٛلب ٚيمت  وراٙ املاليت ةديجت لخٓيرز ؤضُار ؾٕز الُمالث  جنميتر ومِ ؤر ٟ  ؤؾو٣  جو  واضدومارا ها وبيزادا ها 

ٟاث دٖرِ مطررخحٛا ها عالردوالر  مزي١ررقر وار  هررذه اخاالرت ٟاث دوليرت ارر  اجٗاٚيراث حػررت م هرذه الػررز   يم٠رر  )الزيررا٣ الطرُودي(  ٖٛررد دخلرذ  جررو  مرِ غررز

  ؤر ي١ور للخٛل اث ال٠ يرزة ا  ضُز الؿٕز جإزيرز ضلبن ٞ يرز َم   داء املا  ر

 ػؼاء الخإمين   7-1-1

امرت   جو  عخإمحر َم  الطياراث واملمخل١اث  جإمحر قد اةٛهاٍ الُم   جإمحر َم  املا٣  وجإمحر قرد خياةرت  ماةرت  جرإمحر قرد املطرئولياث الُ جحخٌٗ

رد جرادي ؤيرت خطرارز ؤو الخرررشاماث جضػرإ َر  مخرانز   مر  الاضرخرناءاث الزربطريت واملخرانز ال يديررتر ٚو
 
ْيررز مامنررت وجرإمحر ؾرا ر وجخكرم  هرذه الوزرارٜ َررددا

د ي١ور ل ا جإزيرز ضلبن ٞ يرز َم  َمليا ها و/ؤو وقُ ا املا  ر  ب   جٛلي  إلايزاداث  ػ١  ٞ يرز ؤو سيادة ج١اليٗ ا ٚو

 العُىلت   7-1-4

 َر  مخا ُررت جزاٚرب  جرو   ػر١  داررر  املخرانز املزج هرت عالطرريولت وخاؾرت ار  قروء الخمررويالث املخاًرت ل را وارر  ير  الخررشاما ها اخااليرت واملطررخٛ ليت  ٖ
 
كرال

وحُمر   جرو  َمر  جنو رِ وبيجراد مؿرادر دخر  جديردة  الخردٖٛاث النٛديرت واملهلوبراث املاليرتر وحُخ ررز  جرو  ؤنهرا َزقرت ملخرانز جوهزيرت مخُلٛرت عالطريولت

 لدَ  الطيولتر

 إلائخمان   7-1-5

ٟاث الخرررررق جٛرررردم خررردماث الاجؿرررراالث الواعخررررت  ررررت( والاةت ةرررذ ب رررر  مخررررانز املديوةيررررت مرررر  بر  جرررو  ٚررررد جخُررررزف َمرررر  ْررررزار مويال هرررا مرررر  الػررررز )محرررردودة اخاٞز

جٛيري  ًطاعاث َمالء ؤو مخانز الديور املخُطز جحؿريل ا ةديجرت َردة ؤضر ا  منهرا َمر  ضرمي  املورا٣ جردهور الاٚخؿراد  ػر١  َرام  ؤو َردم الٛردرة َمر  

 
 
حر اخ دد ؤو امل  لحرر وؤر جل٢ املخانز ٚد حط   ضل ا ُا ها املطخٛ ليتر اخ ودة الارخماةيت للمػتٞ  ت وةخارج ا املاليت وجٚو   َم  وقِ وؤَما٣ الػٞز

 اللىة اللاهشة 7-4

ٟاث َنررد ًرردور يررزوٕ ٚرراهزة خارجررت َرر  براد هررا  مورر  اةررداٍل  ررٍو  اخاررزو جخررإزز  جررو  َمرر  ْررزار مويال هررا مرر  الػررز والورروراث ؤو بقررزا  الُمررا٣  ؤو ٚو

ُا هرررررا  الًرررررزوٕوبئرررررتر وؤر جلررررر٢ واةدػرررررار    اثٗيكررررراةالؤو  س٣ شال الٞررررررٟررررروارر ن يُيرررررت  ت وةخارج رررررا املاليرررررت وجٚو  َمررررر  وقرررررِ وؤَمرررررا٣ الػرررررٞز
 
ٚرررررد حطررررر   ضرررررل ا

  املطخٛ ليتر
 

يرردٚررد جخررإزز  جررو  مرر  جرررداَياث جارحررت ٖررايزوص ٟوروةررا  وجإزح هرررا َمرر  الطررٙو الطررُودي  ػرر١  َرررام وضررٙو الاجؿرراالث  ػرر١  خرراؽ  ويلررر٢ ( 12-)ٟٖو

 
 
 لخإزز املوردي  الزربطيحر  ةًزا

 
ت وجإخزه  ا  الخوريد خال٣ الزبرِ الزا رِ  وةًرزا ت اسيرت املخخرذة مر  الدولرت لمارد مر  اةدػرار ٖير للػٞز زوص رل جرزاءاث الًا

ُررتش اةخٗرراف ًرراد ارر  الخحؿرري  واةخٗرراف  هولماٗرراى َمرر  ضررالمت املررواننحر واملٛيمررحر ارر  اململ٠ررت  ومرر  ؤعررزس آزررار   (COVID-12ٟوروةررا املطررخجد ) املخٚو

هاٍ  ٖزاد  وارجٗاٍ ا  الخ١الي٘ الدػٓيليت لكمار الاضخمزاريت ا  جٛدي  خدماث الاجؿاالث وجحٛيٜ رقا الُمالءبيزاداث ٚها ما٣ ٚو  رٍ َ 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
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  9191ماسط  10ملخص الىخائج املالُت للششهت للعىت املالُت املىتهُت في  -8

  :كائمت الذخل 8-0

 للعىت املىتهُت في   

 9191ماسط  10

 للطنت املنتهيت ا    

 9112مارص  31

 للطنت املنتهيت ا 

 9112مارص  31

 للطنت املنتهيت ا 

 9110مارص  31

 للطنت املنتهيت ا  

 الىصف 9116مارص  31

 )مزاجُت( )مزاجُت( )مزاجُت( )مزاجُت( )مشاحعت(

ـاٌ ظعىدي    ريرا٣ ضُودي ريرا٣ ضُودي ريرا٣ ضُودي ريرا٣ ضُودي ٍس

 بحما ي الشبذ ) الخعاسة( 022,306,31 0266996226 2162326293 13263266636 087,606,947

 بحما ي  املصشوؿاث الدشؼُلُت (932,221,391) (192ر322ر311) (92261326612) (91160616221) (940,467,145)

 الخعاسة مً العملُاث الشئِعُت (236,202,922) (11261966269) (1262626122) (3262316221) (51,618,950)

 بحما ي الخعاسة  الشاملت للعىت (122,122,122) (19263126331) (3666206369) (2969126102) (70,496,141)

 

 

 :كائمت الخذؿلاث الىلذًت ألاولُت 8-9

 للعىت املىتهُت في للعىت املىتهُت في للعىت املىتهُت في للعىت املىتهُت في للعىت املىتهُت في

 9106ماسط  10 9107ماسط  10 9108ماسط  10 9109ماسط  10 9191ماسط  10 الىصف

 )مشاحعت( )مشاحعت( )مشاحعت( )مشاحعت( )مشاحعت(

ـاٌ ظعىدي ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس ـاٌ ظعىدي ٍس  ٍس
 

 صافي خعاسة العىت (122,122,122) (19269626262) (2169616262) (2369216102) (70,618,141)

 صافي الىلذًت املعخخذمت في اليشاػاث الدشؼُلُت (101,001,2) 212ر209ر2 2266126222 0063136201 68,910,961

ت (320,622,16) (196ر232ر2) (6063226132) (962216221) (9,710,178)  صافي الىلذًت املعخخذمت في اليشاػاث الاظدثماٍس

 صافي الىلذًت مً اليشاػاث الخمىٍلُت (112,162,31) (112ر162ر31) (3161626139) (  3161626122) (40,904,818)

 (332,222,29) (031ر133ر32) (2262136900) 2366236201 94,956,177
ــادة فــي ألاسصــذة لــذي البىــىن والىلــذ فــي الصــىذوق  الٍض

 خالٌ العىت 

 901,090,130 221ر623ر119 2362216963 2062026932 099,511,100
نهاًــــت  ألاسصــــذة لــــذي البىــــىن والىلــــذ فــــي الصــــىذوق فــــي

 العىت

 املعامالث ػُـش الىلذًت الهامت:    262266139 579,916,915

 ششاء ممخلياث ومعذاث وحعىٍت مع ؤخذ املىسدًً 912,111,111  - - -
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 اللشوض واملؼلىباث : 8-1

ت ًؿرلذ  جرو  َمر  حطرر يالث جمويليرت مر  ال نر٢ الطرُودي الٗزنسرالن    61 )جموير  مزاعحرت( مدجروملواج رت املؿرزوٖاث الزؤضرماليت والدػرٓليت للػرٞز
 
غرر زا

 َمرررر   26جرررر  حُرررردي  الػررررزوم لخؿرررر ر املرررردة  9119وخررررال٣ َررررام  9111ٚطررررو ويلرررر٢ ارررر  َررررام  91َمرررر  
 
 مرررر   39غرررر زا

 
يمررررت 1/2/9119ٚطررررو اَخ ررررارا م  ٚو

 ضُوديروض ُت وضخور ؤل٘ ريا٣  مئت ض ُت مليور وض ِ( 060,0)الٛطو ربِ الطنوي 
 

واًد ( 122.1)مئت وازنار وحطُور مليور ريرا٣ ضُودي جخ١ور م  حط ي  ةٛدي عم لٔ  واًد مليار وخمظ( 229.1)بر بجما   الدط يالث املُخمدة ج لٔ 

وازنررار وؤربُررور مليررور ريرررا٣ ضررُودي لٛرراء خهاعرراث اَخمرراد وخهاعرراث  مئررت زررالر( 329)مليررار ومئررت وحطررُت وحطررُور مليررور ريرررا٣ ضررُودي وحطرر ي  عم لررٔ 

ررررد جرررر  ضررررداد م لررررٔ مليررررار وخمررررظ( 229.1)قررررمارر بر هررررذا الدطرررر ي  مكررررمور عكررررماةاث اَخ اريررررت ٚرررردرها   مئررررت وازنررررار وحطررررُور مليررررور ريرررررا٣ ضررررُودي ٚو

واًررد وزالزررور مليررور وزماةيررت وضررخور ؤلرر٘ ريرررا٣ ضررُودي جرر  ضرردادها ( 162,31)منهررا  مليررور ريرررا٣ ضررُودي ازنررحر وحطررُور و  مئررت خمررظمليررار  و  (229.1)

مرر  ٚيمررت الخمويرر  ًخررر   ؤلرر٘ ريرررا٣ مئررت وضرر ُت وضررخور  وضرر ِمليررور  ضرر ُت (060,0)خررال٣ الطررنت املاليررت اخااليررت واملخ ٛررق مرر  الٛررزف املطررخحٜ لل نرر٢ 

يما يم  عيار عالٛزوف واملهلوباثش  جاري  هذه الٛوار  املاليتر ٖو

 اظم الجهت حعلعل

 املاهدت لللشض

مبلؽ ؤصل 

 اللشض

مذة 

 اللشض

 املبالؽ املذؿىعت

 لللشض
ً
 ظذادا

 خالٌ العىت

 املبلؽ املخبلي

 مً اللشض

 املذًىهُت إلاحمالُت

 للششهت وششواتها

 الخابعت

 البىً الععىدي الـشوس   1

 )مليور ريا٣ ضُوي(

 - 7,767,184 10,168,095 شهش 96  099.0

 

 

9191ماسط  10 الىصف 9109ماسط  10   

ل مشابدتكشض معخدم للبىً ) (جمٍى  7,767,184 3262326930 

 21266326192 0,147,095,117 املؼلىباث واحبت العذاد واملصشوؿاث املعخدلت

 3362926012 15,414,445 بًشاداث ماحلت

 10262266269 400,810,166 املؼلىباث ألاخشي 

ـاٌ الععىدي  1616061226232 0,519,067,619 إلاحما ي بالٍش

   

ـاٌاللشض املعخدم باألعىام )           ظعىدي(: ٍس

ل مشابدتج مٍى 9191ماسط  10  9109ماسط  10   

 3161626122 7,767,184 معخدلت في عام 

 060606123 - في العام الثاوي 

 - - في العام الثالث ب ى الخامغ 

 - - ؤهثر مً خمعت ؤعىام 

ل  8-4 ل والاهخخاب والحلىق املشابهه اللابلت للخدٍى  ؤدواث الذًً والظماهاث وخلىق الخدٍى

ؤيررت ًٛررٙو مػررابهو ٚاعلررت للخحويرر  ب رر  ؤضرر   ؤو ًٛررٙو خيررار مرر  جرراري  الخإضرربظ ًررٜ اٞخخررا   ؤو لرر  جؿرردر  جررو  ؤو جمررنر ؤيررت ؤدواث ديرر   ؤو خيرراراث  ؤو 

خر  جاري  هذا الخٛزيزر  ًو

ل وؤدواث الذًً اللابلت لالظترداد  8-5  خلىق الخدٍى

خر  جاري  هذا الخٛزيزر اضت داد ؤو  ل  جٛ   جو  عاضتهالٝ ؤو غزاء ؤو   بلٓاء ؤيت ؤدواث دي  ٚاعلت لالضت داد م  جاري  الخإضبظ ًو
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بت الذخل -9  الضواة وطٍش

 لألةًمررت املاليررت املُمررو٣ بهررا ارر  اململ٠ررت 
 
ٛررا رراة والكررزارب ٖو رراة وقررزي ت جحدطرب الٟش الُزبيررت الطررُوديت  وهرر  الخرررشام َمرر  املطرراهمحر  ويحمرر  مخؿررـ الٟش

 الدخ  َم  ٚارمت الخٓييرزاث ا  ًٛٙو املطاهمحر ا  نهايت الطنتر

 الضواة املدملت للعىت/الـترة 9-0

9109  9191 
  

   
 

 اخدطارة املُدلتش

 (102,921,23)  (70,618,141) 
 

 خطارة الٗت ة

 (211,632,2)  09,499,169 
 

 حطوياثش مخؿؿاث وؤخزل 

 (206,296,22)  (59,085,678) 
 

 اخدطارة املُدلت للطنت

 (210,262,26) 
 

(51,198,950) 
 

ًؿت املطاهمحر الطُوديير  م  اخدطارة املُدلت 

(26:) 
   

  

   
 

 بقاٖاثش

111,211,209  998,599,111 
 

 رؤص املا٣

101,232,32  - 
 

 مزاعحتجموي  

261,001,119  041,946,116 
 

 يم  دارنت نويلت  ج 

 مخؿؿاث  89,909,949  111,222,21

-  161,095,887 
 

 الايجار َٛود مهلوباث

623,122,012  895,591,015 
  

   
 

 خؿمياثش

 (119,969,921)  (951,969,009) 
 

 خطارز مت اٞمت ا  عدايت الطنت

(121,221,202)  (0,081,068,188) 
 

ؾاا  الٛيمت الدٖت يت للممخل١اث واملُداث ا  نهايت 

 الطنت 

 (261,629,2)  (617,841,165) 
  

     

 (222,966,2)  (581,596,751) 
 

 (:26ًؿت املطاهمحر الطُوديير  )

 (210,262,26)  (51,198,950) 
 

   ًؿت املطاهمحر الطُوديير  م  اخدطارة املُدلت

(6262326202)   (611,695,110) 
 

ٟاة اء الش  َو

     

-  - 
 

ٟاة املحملت للطنت   الش
 

بت الذخل املدملت للـترة: 9-9  طٍش

 لمدطارة املخ٠ دة خال٣ الطنت 
 
 الٗت ةر/ ال يوجد قزي ت دخ  مطخحٛت ةًزا

بُت:  9-1 ت والظٍش  الشبىغ الضهٍى

ٟاة والدخ  للٗت ة املنتهيت ا   ويت والكزيميت ب   مؿمات الش   ول  يخ  بجزاء الزبو  ُدر م9191مارص  31ٚدمذ  جو  الاٚزاراث الٟش
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 وجىصُاث مجلغ إلاداسة ت جىصَع ألاسباحظظُا -01

 ظُاظت جىصَع ألاسباح 01-0

ت ج رردؤ مرر  ؤو٣ ؤعزيرر  وجضخ ررن ارر   الوررام  ال ررا   -مرر  الطررنت امليالديررت الخاليررتر ولٛررد ؤوضررح النًررام  ضرراصمررارص  31ججرردر إلاغررارة ؤر الطررنت املاليررت للػررٞز

ٟاث وةًام ررررا  ضرررراصر و هرررردٕ ضياضررررت  رآليررررت جوس ررررِ  ربرررراو الطررررنويت ولٛررررد اَخمررررد مجلررررظ إلادارة ضياضررررت لخوس ررررِ  ربرررراو عمررررا ال يخُررررارف مررررِ ةًررررام الػررررز

املواليرت َمر  املواسةرت مرا عرحر جوس ُراث  ربراو اخااليرت والنمرو املطرخٛ م  الرذي يًُر  ضرُز الخوس ِ ب   حًُي  ززوة املطاهمحر  ًيث حُم  ضياضت الخوس ِ 

 الط  ر
 

 رباو الؿاٖيت الطنويت  ُد خؿ  جميِ املؿزوٖاث الُموميت والخ١الي٘  خزل َم  الوجو آلاحقش  جوسٍ و 

ت  ويجررروس ؤر:11يجنرررب ) (ؤ ) خيرررانق النًرررامق للػرررٞز ررر٘ هرررذا الخجنبرررب م ررر  علرررٔ  ( مررر  ؾررراا   ربررراو لخ١ررروي  الًا جٛرررزر اخ مُيرررت الُامرررت الُاديرررت ٚو

خيانق املذٟور ) ر :31الًا  ( م  رؤص املا٣ املدٍٖو
 

لم مُيت الُامت الُاديت عناء َم  اٚت او مجلظ إلادارة ؤر ججنب نط ت مئويت م   ربراو الطرنويت لخ١روي  اًخيرانق اجٗراق  يخؿرـ لٓرزف ؤو  (  )

 ؤْزاف جٛزرها اخ مُيت الُامتر
 

ت ؤو ي٠ٗر  جوس رِ ؤربراو زاعخرت ٚردر إلام١رار (  )  لم مُيت الُامت الُاديت ؤر جٛزر ج١وي  اًخيانياث ؤخزل  ويل٢ عالٛدر الرذي يحٛرٜ مؿرمات الػرٞز

ت ؤو ملُاوةرت مررا ي١ررور  َمر  املطرراهمحر  ولم مُيررت املرذٟورة ٞررذل٢ ؤر جٛخهررِ مر  ؾرراا   ربرراو م رالٔ انػرراء ماضطرراث اجخماَيرت لُررامم  الػررٞز

 
 
 م  هذه املاضطاثر ٚارما

 

( مرر  :2لم مُيرت الُامرت الُاديررت ؤر جٛرزر عنراء َمرر  اٚتر او مجلرظ إلادارة جوس ررِ دُٖرت ؤو رر  للمطراهمحر مر  ال رراق   ُرد يلر٢ )بر وجررد( حُراد٣ ) (د )

ر ت املدٍٖو  رؤضما٣ الػٞز
 

ٟاث  لم مُيرت الُ (ه ) ١ررام املٛرزرة ار  املررادة )اخااديرت والُػرزور( مرر  هرذا النًررام  واملرادة )الطادضرت والطرر ُحر( مر  ةًرام الػررز امررت مرِ مزاَراة ً 

 مِ َدد اخ لطاث ال ن يحكزها الُكور 
 
 جخؿيـ  ُد ما جٛدم م١اٖإة ؤَكاء مجلظ إلادارة  َم  ؤر ي١ور اضخحٛاٙ هذه امل١اٖإة مخناض ا

 

ُيرررت الُامرررت الُاديرررت ؤر جٛرررزر عنررراء َمررر  اٚخررررزاو مجلرررظ إلادارة جوس رررِ ال ررراق   ُرررد مرررا جٛررردم )بر وجرررد( َمررر  املطررراهمحر ٞحؿرررت بقررراٖيت مررر  لم م (و )

  رباور
 للكواعو الؿادرة َ  اخ  ت املخخؿرت  ويلر٢ عنراء  (س )

 
ٛا ليت َم  مطاهميها  ػ١  ةؿ٘ ضنوي ؤو ربِ ضنوي ٖو ت جوس ِ ؤرباو مًز ويجوس للػٞز

ليترَم  جٗ  ويل ؾادر م  ٚ   اخ مُيت الُامت الُاديت ملجلظ إلادارة عخوس ِ ؤرباو مًز
 

 لٛرررزار اخ مُيرررت الُامرررت الؿرررادر اررر  هرررذا الػرررإر  وي رررحر الٛرررزار جررراري  الاضرررخحٛاٙ وجررراري  الخوس رررِ و 
 
ٛرررا ج١رررور ؤًٛيرررت و طرررخحٜ املطررراه  ًؿرررخو اررر   ربررراوت ٖو

ليررت  وي رحر الٛررزار  ربراو ملرال١ق  ضرر   امل ر لحر ارر  سر الث املطرا ررزار مجلرظ بدارة يٛاررالن عخوس رِ ؤربراو مًز همحر ارر  نهايرت اليرروم املحردد لالضرخحٛاٙ  ؤٚو

 لن
 
 ملررا هررو منؿرروؽ َليررو ارر  الكررواعو وإلاجررزاءاث الخنًيميررت الؿررادرة جنٗيررذا

 
ٛررا ٟاث جرراري  الاضررخحٛاٙ وجرراري  الخوس ررِ  َمرر  ؤر ينٗررذ الٛررزار ٖو ًررام الػررز

ت املطررررراهمت امل  اخداؾرررررت  ػرررررٞز
 
ٛرررررا درجرررررتر  وجررررردِٖ  ربررررراو املٛرررررزر جوس ُ رررررا َمررررر  املطررررراهمحر اررررر  امل١رررررار واملواَيرررررد وآلاليررررراث ال رررررن يحرررررددها مجلرررررظ إلادارة ٖو

 للخُليماث ال ن جؿدرها اخ  اث املخخؿتر
 

 خا٠  املادة )الزا ُت َػزة  ُد  وبيا ل  جوسٍ ؤرباو َ  ؤي ضنت ماليت  ٖةةو ال يجوس جوس ِ ؤرباو َ  الطنواث الخاليت بال  ُد دِٖ الضط ت املحددة
 
ٛا ٖو

 خا٠ر  املررادة )الزا ُر
 
ٛررا ت ار  دٖررِ الضطر ت املحررددة ٖو ٟاث ألسراا   ضرر   املمخرراسة َر  هررذه الطرنتر وبيا ٖػررلذ الػررٞز ت َػررزة  ُررد املاررت( مرر  ةًرام الػررز

ٟاث( مرررر   ربررراو مرررردة زرررالر ضررررنواث مخخاليرررت  ٖةةررررو يجررروس لم مُيررررت اخداؾرررت ١رررام املررررادة  املاررررت مررر  ةًررررام الػرررز ألسرررراا  هرررذه  ضرررر    املنُٛررردة ن ٛررررا أًل

ت ارر  الخؿررويذ  ؤو حُيررحر ممولررحر  ت واملػرراٞر ٟاث  ؤر جٛررزر بمررا ًكرروره  اجخماَرراث اخ مُيررت الُامررت للػررٞز َررنه  ارر  )الخاضررُت والومرراةحر( مرر  ةًررام الػررز

ٞت م  دِٖ ٟ  ؤرباو  ولويت املخؿؿت ألساا  هذه  ضر   َر  مجلظ إلادارة عما يدناضب مِ ٚيمت ؤض م   ا  رؤص املا٣  ويل٢ ب   ؤر جخم٠  الػز 

 الطنواث الطاعٛتر

 : 9109/9191عً العام املا ي  جىصُاث مجلغ إلاداسة لخىصَع ألاسباح 01-9

ت  ٖل  جخم٠  م  ؾٕز ؤيت ؤرباو َ  الُام املنؿزمررزاٞمت الخرا  ي  الوقِ املا   اخاا   واخدطارز املخ  ق ج٠ د ها الػٞز



   
ت ت ضُوديت - (جوGO) لالجؿاالث َذيب اجحاد غٞز    مدرجت مطاهمت غٞز
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 الخبراث املاهالث الىظائف العابلت الىظائف الحالُت الاظم 

الطرررررررررررريد/ ًطررررررررررررام الرررررررررررردي  عرررررررررررر   1

 هاغ  ؾدٚت 

  ت ررررررررررررررررربظ مجلرررررررررررررررظ بدارة غررررررررررررررررٞز

 اجحاد َذيب لالجؿاالث

  م٠خررررررررررررررررررب  –ماضرررررررررررررررررظ وررررررررررررررررررربظ

 ؾدٚت محاض ور ٚاةوةيور 

 ُرررررررررررررررررررررررت  – رررررررررررررررررررررررربظ خ نررررررررررررررررررررررت املزاج

مطدػرررررررررررررررررررٗ  الرررررررررررررررررررردٞخور ضررررررررررررررررررررمح   

 َ اص

  ُررت  َكرو ت –خ نررت املزاج  غررٞز

 الخُاونق للخإمحر ؤماةت

 

  ُررررررررررررت  –َكرررررررررررو ورررررررررررررربظ  خ نررررررررررررت املزاج

َرررررررررررررذيب لالجؿرررررررررررررراالث  ت اجحررررررررررررراد  غرررررررررررررٞز

(9112-9110) 

  ُررررررررررررررت  –َكرررررررررررررو ورررررررررررررررربظ خ نرررررررررررررت املزاج

ُرررررررررررام الٛاعكرررررررررررت ) َرررررررررررت ؤن -9113مجمو

9112) 

  ُررررررررررررت  َكرررررررررررو ورررررررررررررربظ  –خ نررررررررررررت املزاج

ت ج رررررررر  َمررررررررز للخهررررررررويز )  -9119غرررررررٞز

9112 ) 

  ُررت ت  همرر   -رررربظ خ نررت املزاج غررٞز

 (9111-9110للخ١اٖ  )

  ٜت ديلويرررذ آةرررد  – غرررزي٢ ضررراع غرررٞز

 م(9112 -م 9112جوع )

 ( ٕت برر  ٞيررو ا -م 9112ممور  لػررٞز

 م(9112

 ٜت – غزي٢ رربسال  ضاع برنطذ  غٞز

 -م1229ويونرررررررررررررررٔ الػرررررررررررررررٙز  وضرررررررررررررررو )

 م(ر9112

  ع١الوريوص ججارة  غُ ت محاض ت

 1206َام 

    َررررررا ماجطرررررخح  املحاضرررررر ت  ودعلرررررروم 

َرررررررام  مرررررررا٣ واملحاضررررررر ت  اررررررر  بدارة َ 

1221 

  ٛرراةوةيحر سمالررت مجمررِ املحاضرر حر ال

 ر1222 مزي١ق َام 

  سمالت ال يئت الطُوديت للمحاض حر

 1221الٛاةوةيحر َام

 

 

  

   َرررررررر  ارررررررر   21خ رررررررررزة واضررررررررُت جزبررررررررو 
 
َامررررررررا

ٛررررررردي  اخدررررررردماث امل نيرررررررت اررررررر  مجرررررررراالث  ج

ٟررررراة  الخررررردٚيٜ واملحاضررررر ت الٛاةوةيرررررت والش

والكررررررررررررررررررررررررزارب والاضدػرررررررررررررررررررررررراراث املاليررررررررررررررررررررررررت 

 واملطاةدة الٛكاريت

  َرررررررررررررررررررررررررررررالا  مُخمرررررررررررررررررررررررررررررد محاضرررررررررررررررررررررررررررررب بدارل 

 (9119–)الوالياث املخحدة

  مررررررررررررررديز ؾررررررررررررررناديٜ وؤؾررررررررررررررو٣ بضرررررررررررررردوماريت

 ( 9110–مُخمرررررررد ) الواليررررررراث املخحررررررردة 

مررررررررررررررررررررررديز زررررررررررررررررررررررزواث مُخمررررررررررررررررررررررد )الواليرررررررررررررررررررررراث 

(  مطدػرررار مرررا   )هيئرررت 9110–املخحرردة

–م9116 –الطٙو املاليت  الطُوديت 

اعررررررررت داخليررررررررت مُخمررررررررد 9111 (  خ يرررررررررز ٚر

 (ر9112–)الوالياث املخحدة

الطرررررررررررررريد/ رارررررررررررررررد عرررررررررررررر  َ رررررررررررررردهللا  9

 ٖخزي 

ةارررررررب الررررررزربظ ٚطرررررر  الاضرررررردوماراث 

ت ممخل١اث الٛاعكت –  غٞز

  م نرررررررردص ؤةًمررررررررت الررررررررخح٠  وم نررررررررردص

ت اخدلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري   –مػرررررررررررررررررررررررررررررررررررررار ِ  غررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٞز

 (GPIC)لل ت وٞيماوياث 

  مرررررررا٣ ت  –مرررررررديز ؤو٣ جهررررررررويز َ  غررررررررٞز

 عخل١و

   عنررررررررررر٢  –مرررررررررررديز ٚطررررررررررر  الاضررررررررررردوماراث

Capivest  الاضدوماري 

  مديز َام– BDI Partner 

  ع١ررررررررررررررررالوريوص الُلرررررررررررررررروم ارررررررررررررررر  جٛنيررررررررررررررررت

 1222ال ندضت الال٠ت وةيت َام 

  9113ماجطخح  بدارة ؤَما٣ َام 

 12 ا  مجا٣ الاضدوماراث 
 
 َاما

 6 ما٣  ضنواث ا  مجا٣ جهويز َ 

 3  ضنواث ا  مجا٣ هندضت الاجؿاالث

 واخاوض ت

لالضررررررررررردوماراث  الررررررررررزربظ الخنٗيرررررررررررذي الطيد/ ا ها  ؤةور ًناوي  3

ت  – الدوليت  عخل١وغٞز

 ت خنٗيذي الزربظ ال عخل١رو  -للمجمَو

 ال حزي ر

  ت ؤمنيرررررررررت  –الررررررررزربظ الخنٗيررررررررذي غررررررررٞز

 ) ردر( اخدلويتلالجؿاالث 

 ًردة اخدردماث الخجاريررت َرام و  -مرديز 

ت عخل١و )ال حزي (  غٞز

  ت عخل١رررررررررو  –الرررررررررزربظ الخنٗيرررررررررذي غرررررررررٞز

 ) ردر(

 َررررررام الُمليرررررراث ت ؤمنيرررررررت  -مررررررديز  غررررررٞز

 ) ردر(

  َررررررررررررررررررام ع١ررررررررررررررررررالوريوص بدارة ؤَمررررررررررررررررررا٣ 

 ر1222

 

  خ رررررررررر ة نويلرررررررررررت ي ارررررررررر  بدارة املٗاوقررررررررررراث

املخرررررررررررررررررررررررررررررررررررانز  والخخهررررررررررررررررررررررررررررررررررريو  َاليرررررررررررررررررررررررررررررررررررت

يررررررادة َمليررررررت  الاضررررررت اجيت  والدطررررررويٜ ٚو

 بَادة ال ي١لت الخنًيميتر

 ٟاث رربطيت  خلٜ غزا

 ايجاد ؤَما٣ جديدة 

الطرررررررريد/ ٖ ررررررررد عرررررررر  َ ررررررررردالُشيش  2

 الؿضيِ

مررررررا٣   –ةارررررررب الررررررزربظ لخهررررررويز َ 

ت عذار الخجاريت  غٞز

  ٞررررررررررر  عرررررررررررالٛواث اخ ويرررررررررررت لرررررررررررواء نيرررررررررررار ر

 املل٠يت الطُوديت

 َرررررررررررررررام  ع١رررررررررررررررالوريوص َلررررررررررررررروم جويرررررررررررررررت 

1322 

  َررررررررررررررام ماجطرررررررررررررخح  َلرررررررررررررروم َطرررررررررررررر٠زيت 

1212 

  طررررررر٠زيت ماجطررررررخح  َلررررررروم بداريرررررررت َو

 1299َام 

  32  ضنت ا  مجا٣ الهح ار والخخهيو

 الُط٠زي والٛيادةر

 2  ضرررررررررنواث ارررررررررر  بدارة املػرررررررررار ِ وجهررررررررررويز

ٗررررررررررررررزؽ الخجاريررررررررررررررت  مررررررررررررررا٣ وجٛيرررررررررررررري  ال  َ

وجمويررر  اررر  الُديرررد مررر  مجرررالظ إلادارة 

ٟاث الخا ُت والػٛيٛت  ا  الػز

الطررررررررررريد/ َ ررررررررررراص َمررررررررررر  ْلرررررررررررروم  2

 ًاج 

ت  –ررررربظ الخررردٚيٜ الرررداخم   غرررٞز

ٛرررررررررررررررررررررررررراوالث  ٟاه  للم نطرررررررررررررررررررررررررما وغرررررررررررررررررررررررررز

 املحدودة )اخد  (

   ت  –ررررررررررربظ الخررررررررردٚيٜ الرررررررررداخم غرررررررررٞز

ق الٛاعكتر  التٟ 

  عبرررررررذ الخمررررررروي   –مرررررررديز جنٗيرررررررذي ؤو٣

 اخدليت  )ال حزي (ر

  ررررررررررررربظ جررررررررررردٚيٜ بداراث اخدررررررررررردماث– 

 ال ن٢  هم  املخحد )ال حزي (

  ت  –الخررررررررررردٚيٜ الرررررررررررداخم  مررررررررررديز غرررررررررررٞز

 عخل١و )ال حزي (

  َررررررت يرررررروةيليٗز  –مطرررررراَد مررررررديز مجمو

 الُزبيت

  ٟرق برق ؤم  –مدٜٚ ًطراعاث مطراَد

  ر1223ع١الوريوص محاض ت َام 

  سمالررررت املُ ررررد الامزي١ررررق للمحاضرررر حر

 مر1226الٛاةوةحر منذ َام 

  سمالت املزاجِ الداخم  املُخمد منذ

 ر1222َام 

  سمالرررررررت املزاجرررررررِ الةًمرررررررت املُلومررررررراث

CISA  ر9111منذ َام 

 

   ضررنت خ رر ة َمرر  ارر  مجررا٣  90اٞثرر  مرر

مررررا٣  الخررردٚيٜ الررررداخم   والادارة  والَا

ٟاث وبنررررررررٝو ارررررررر   َرررررررردة غررررررررز ال ن٠يررررررررت ارررررررر  

 ال حزي   اململ٠ت الُزبيت الطُوديتر

 الُم  ا  خ ار ادارة املخانزر 



   
ت ت ضُوديت - (جوGO) لالجؿاالث َذيب اجحاد غٞز    مدرجت مطاهمت غٞز
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 الخبراث املاهالث الىظائف العابلت الىظائف الحالُت الاظم 
 ج  )ال حزي (

الطررررررررررررررررررررررررررررررريد/ َمرررررررررررررررررررررررررررررررز ؾررررررررررررررررررررررررررررررر ا   6

   َ دال٠زي  غناَو

  الرررررررررررررررررررررررزربظ الخنٗيرررررررررررررررررررررررذي ةاررررررررررررررررررررررررب

َرررررررررررررررررررررذيب  –للماليرررررررررررررررررررررت  ت  غرررررررررررررررررررررٞز

 الٛاعكت

  َكرررررررررررررررو مجلرررررررررررررررظ بدارة وخ نرررررررررررررررت

ُرررررررررررررررررررت  ت اجحررررررررررررررررررراد  –املزاج غرررررررررررررررررررٞز

 َذيب لالجؿاالث

  َٜكو خ نت املزاجُت والخدٚي

ٛررررررررررررررررررررررررراوالث اخدلررررررررررررررررررررررررري   ت م غرررررررررررررررررررررررررٞز

 للشا  والخٗز ٔ 

   َٜكو خ نت املزاجُت والخدٚي

ت بززاء املاليت -  غٞز

  َٜكو خ نت املزاجُت والخدٚي

ت نطررررررررررررررررررما وغررررررررررررررررررز  – ٟاه  غررررررررررررررررررٞز

 للمٛاوالث

  ًٝرررررررررد املرررررررررال  –مرررررررررديز مرررررررررا   ومموررررررررر  أل

ٛرررررررررررراوالث  ت النؿررررررررررررز للخجررررررررررررارة وامل غررررررررررررٞز

 )اخد  (

    ت ؤيررررررررررو علررررررررررظ  –مطدػررررررررررار مررررررررررا غررررررررررٞز

 لالضدػاراث ) ردر(

  ت ؤوالد  –مرررررررررررررررديز مرررررررررررررررا   وبداري غررررررررررررررررٞز

 عزاٝ املهح ي الٛاعكت )ال١ويذ(

    عنرررررر٢ ال١ويرررررررذ  –مطرررررراَد مررررررديز مررررررا

  ردر ) ردر(

  ٘الُزبرررررق  املؿرررررنِ –محاضرررررب ج١رررررالي

 ملواد الخٓلي٘ ) ردر(

 َ 1222م اع١الوريوص محاض ت 

   يت َام ماجطخح  َلوم ماليت مؿٖز

9111 

  ٞررشي محلرر  مررا   مُخمررد  ال نرر٢ املز

 9112منذ َام 

 93  ضررررررنت ارررررر  مجررررررا٣ املحاضرررررر ت وإلادارة

املاليرررررررررررررررررررت  واملؿرررررررررررررررررررإر  والاضدػررررررررررررررررررراراث 

ٟرررررررررررر  مرررررررررررر   ردر  ٗررررررررررررت اررررررررررر   املاليرررررررررررت املخخل

  وال١ويذ واململ٠ت الُزبيت الطُوديت

الطرررررريد/ َشيررررررش عررررررر  محمررررررد عررررررر   0

  م اٝر الٛحهانق

  ُررررررررت الررررررررزربظ الخنٗيررررررررذي للمزاج

ت  –الداخليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت  الػرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٞز

الطرررُوديت للخنميرررت والاضرررردومار 

 )جٛنيت( الخٛنن

  َكررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررظ بدار ورررررررررررررررررربظ

ُرررررررررررررررررررررت  ت  –خ نرررررررررررررررررررررت املزاج غرررررررررررررررررررررٞز

 الم حر الٛاعكت

  َكررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررظ بدار ورررررررررررررررررربظ

ُرررررررررررررررررررررت  ت  –خ نرررررررررررررررررررررت املزاج غرررررررررررررررررررررٞز

 اخامادي للخنميت والاضدومار

  َكررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررظ بدار ورررررررررررررررررربظ

ُرررررررررررررررررررررت  ت  –خ نرررررررررررررررررررررت املزاج غرررررررررررررررررررررٞز

الػررررررررررررررررررٙز  وضررررررررررررررررررو لل١رررررررررررررررررراعالث 

 )مط٢(

  ت   –خ نت املزاجُت  َكو غٞز

 اضمنذ يض ِ
 ُرررررررررررررررررررررررت  – َكررررررررررررررررررررررو خ نرررررررررررررررررررررررت املزاج

ت الُٛاريت الطُوديت  الػٞز
  ُررت ت  –َكرو خ نررت املزاج غررٞز

 جاسار للهاٚت والخنميت
 ُررت ت  – َكرو خ نررت املزاج غررٞز

 املواضاة لمددماث اله يت

  ُررت الداخليررت املررديز الخنٗيررذي للمزاج

ت ال ترررررررررررررررررررر و٣ وال٠يماويرررررررررررررررررررراث  – غررررررررررررررررررررٞز

 والخُدي ر

    ما٣ر –املديز املا ت مولث َ   غٞز

 الداخليت للمزاجُت   املديز الخنٗيذي

َررررررررررررررت  – الطررررررررررررررُوديت لألعحررررررررررررررار املجمو

 والدطويٜر

  ُررت الداخليررت املررديز الخنٗيررذي للمزاج

ت الوننيررررررررررررررررررررررررررررت للخنميرررررررررررررررررررررررررررررت  – الػررررررررررررررررررررررررررررٞز

 الشراَيتر

  ُرررررررت ت الاجؿررررررراالث  –مرررررررديز مزاج غرررررررٞز

 الطُوديتر

   ت ؤرام١رررررررررررررررررو  –مزاجررررررررررررررررِ داخمرررررررررررررررر غررررررررررررررررٞز

 الطُوديت

  1222ع١الوريوص محاض ت َام 

  9111ماجطخح  محاض ت َام 

 96 املحاضرررررررر ت واملاليررررررررت ضرررررررنو ارررررررر  مجرررررررا٣

ُررررررررت الداخليررررررررت وجٛيرررررررري  املخررررررررانز  واملزاج

ٟاثر مت الػز ٞو  ًو

   َررررررررررررررردد مررررررررررررررر َكرررررررررررررررو مجلرررررررررررررررظ بدارة اررررررررررررررر  

ٟاثر  الػز

   َرررررررررردد مرررررررررر ُررررررررررت ارررررررررر   َكرررررررررو خ نررررررررررت املزاج

ٟاث  رالػز

/ َبسررال  عرر  يطررل  عرر  الرردٞخور  2

 ٖز  عاَبسال 

 جاجز 

 

  ت ؤضمنذ اخ ٕو –مديز َام  غٞز

  ؤضمنذ ج ٝو –مديز َام 

  ِ ت  –الاضرت اجيجيت مديز املػرار غرٞز

 ؤضمنذ الُزبيت

  ت  –مررررررررررررديز اخدرررررررررررردماث الٗنيررررررررررررت غرررررررررررررٞز

 ؤضمنذ الُزبيت

  َرررررررام ُررررررردي   ع١رررررررالوريوص هندضرررررررت ح

1220 

  9112ماجطخح  بدارة ؤَما٣ َام 

  ال يئررت  –م نرردص مطدػررار مُخمررد

 9119الطُوديت للم ندضحر َام 

  ما٣ َام  9113دٞخوراة بدارة َ 

 ارررررر  مجررررررا٣ ؾررررررناَت  91ز مرررررر  رؤٞورررررر 
 
َامررررررا

  ضمنذ ومواد ال ناءر

 11   ضررررررنواث اررررررر  مناضررررررب جنٗيذيرررررررت واررررررر

ٟاث مطاهمتر  غز

 زة واضرررررررُت اررررررر  الخحطرررررررحر والخهرررررررويز رخ ررررررر

 إلاداريت واملػار ِ الاضت اجيجيت

  َكررررررررررررررررررو الم رررررررررررررررررررار الخنٗيذيررررررررررررررررررت وخ رررررررررررررررررررار

ٟاث مطاهمت  املزاجُت ا  غز

ت  –الرررررررررررزربظ الخنٗيرررررررررررذي   الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح  2 غرررررررررررٞز

 َذيب الٛاعكت

   َكررررررررررررررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررررررررررررررظ مررررررررررررررررررررررررررررديزي

َررررررررررت  ُررررررررررت ملجمو ٟاث الخا  عالػررررررررررز

َرررذيب داخرررر  اململ٠ررررت الُزبيررررت 

 الطُوديت 

  يَكررررررررررررررررررررررررررررو مجلررررررررررررررررررررررررررررظ مررررررررررررررررررررررررررررديز  

َررررررررررت  ُررررررررررت ملجمو ٟاث الخا  عالػررررررررررز

َرررررررررررررررذيب خرررررررررررررررار  اململ٠رررررررررررررررت )اررررررررررررررر  

ٟايمار  (اململ٠ت املخحدة وجشر 

  ةارب الزربظ ل دارة واملوارد المػزيت

ت عذار الخجاريتر  لػٞز

  َ ُرررررام لخهرررررويز مرررررا٣ ةارررررب للمرررررديز ال

ت َذيب الخجاريت –واملػار ِ   رغٞز

   اررررررررررررد ضرررررررررررز نيررررررررررار ًزبرررررررررررق مٛاجررررررررررر   ٚو

زار  ومرررديز رمٛاجرر   و ٚاررررد جنرراو نيررر

ٛررررررر  اخ ويرررررررت ومرررررررديز  ادارة جرررررردريب  ن

الٛواث ) بدارة عزام  الٛواث اخ ويت 

 ر(اخ ويت املل٠يت الطُوديت

   ع١رررالوريوص اررر  َلررروم الهيررررزار مرررر

َررررررررام  ٟليررررررررت امللرررررررر٢ ٖيؿرررررررر  اخ ويررررررررت 

1203 

 َررررررررررت ارررررررررر  مجرررررررررراالثش   خ رررررررررررزة نويلررررررررررت ومخنو

الهيرزار  والٛيادة  وجردريب الهيراري   

  ام   والػررررررررررررررئور روبدارة املػررررررررررررررار ِ والرررررررررررررر

 رإلاداريت واملوارد المػزيت



   
ت ت ضُوديت - (جوGO) لالجؿاالث َذيب اجحاد غٞز    مدرجت مطاهمت غٞز
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 9191ماسط  10ؤعظاء مجلغ إلاداسة املعخلُلين خالٌ العام املا ي املىخ   في  00-9

 الخبراث املاهالث الىظائف العابلت الىظائف الحالُت الاظم 

غرررررررررررررررررررزي٢ ماضرررررررررررررررررررظ والررررررررررررررررررررزربظ  الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  1

ٖررررررررررررررد  –الخنٗيرررررررررررررذي  ت روا غررررررررررررررٞز

 الُزبيت

  ت َبسال  للمػار ِ املخٛدمت –رربظ  غٞز

   ت هنديررررررررررر–الررررررررررزربظ والُكرررررررررررو املنخررررررررررد ز رغرررررررررررٞز

 الُزبيت

  ٚررت  –الرزربظ الخنٗيرذي ت ال راعهحر للها غرٞز

 والاجؿاالث

  ُرررررررررررام َررررررررررررت  –املرررررررررررديز ال ٟاث مجمو ًررررررررررردل غرررررررررررز ب

 الؿنا  الُ ي١ار لالضدومار 

  ت الدواريت –املديز الُام  الػٞز

  ايت الصايت –املديز الُام ت آراٝ للَز  غٞز

  ت   –مرررررررديز بدارة  ضرررررررواٙ اخدارجيرررررررت )الػرررررررٞز

 الدواريت(

 ت اعررررررررررررر  ال يهرررررررررررررار   –مرررررررررررررديز بدارة املررررررررررررروارد غرررررررررررررٞز

 )ضاع٢(

  ع١ررررررررررررررررررررررررررررالوريوص َلررررررررررررررررررررررررررررروم إلادارة

 1222الؿناَيت َام 

  عزةام  بدارة املػرار ِ املخٛدمرت

 1220َام 

 زة واضررررررررررررررررُت ارررررررررررررررر  مجررررررررررررررررا٣ بدارة رخ رررررررررررررررر

مررررررررررررا٣ وإلاضرررررررررررردوماراث واملرررررررررررروارد    َ

اعت املاليرت  وبدارة  والخخهيو والٚز

 املٗاوقاثر

م  ؤخت  9  –ةارررررررب الرررررررزربظ للماليرررررررت    الطيد/ جاٖيد َ دالًز

ت َذيب الٛاعكت  غٞز

    ت عرررررار  –املرررررديز املرررررا غرررررٞز

 نطما املحدودة

 ت مُادر للٗوضٗاث َرررررررررررررررررام ع١ررررررررررررررررالوريوص   مزاٚب ما   غٞز محاضرررررررررررررررر ت 

1222 

  سمالررررررررررررررررررررت املُ ررررررررررررررررررررد ال اٞطررررررررررررررررررررخانق

 9112للمحاض حر َام 

   َكرررررررررررررررررررررررررو مندطرررررررررررررررررررررررررب لزاعهرررررررررررررررررررررررررت

املحاضرررررررررر حر الدوليررررررررررت )اململ٠ررررررررررت 

 9110املخحدة( َام 

  سمالررت مُ ررد املحاضررر ت وإلادارة

 9111املاليت َام 

  محاضرررررررررب بدارة ماليرررررررررت مُخمرررررررررد

 1222َام 

  ٘سمالت مُ د محاضبن الخ١الي

 1222وإلادارة املاليت َام 

 َرررررر  خ رررررر  ة ماليررررررت ومحاضررررررميت جشيررررررد 

31  
 
 َاما

نرررررررررررال٣ ؤعرررررررررررو ْشالرررررررررررت  –غرررررررررررزي٢  الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ 3

ٟاه محاض ور ٚاةوةيور   وغز

    ت  هم  ج١اٖ ر –املديز املا  غٞز

    ٚررب مررا ت الطررُوديت لالٚخؿرراد  –مزا الػررٞز

 والخنميتر

  ت الُزبيرررررررررررررررررررررررررت  –رررررررررررررررررررررررررربظ ًطررررررررررررررررررررررررراعاث الػررررررررررررررررررررررررٞز

 للؿناَاث املُدةيتر

    ت ال نوي الؿناَيتر  –مزاٚب ما  مجمَو

    ت يوةيليٗزر  –محاضب ما  مجمَو

  ت ؾاٖوال –مديز ًطاعاث  مجمَو

  َرررررررررررررررررام ع١ررررررررررررررررالوريوص محاضرررررررررررررررر ت 

 ر1222

  َررررررررررررررام ماجطرررررررررررررخح  بدارة ؤَمرررررررررررررا٣ 

 ر9112

  سمالررررررررررررررررررررررررررررررت املُ ررررررررررررررررررررررررررررررد  مزي١ررررررررررررررررررررررررررررررق

للمحاض حر الٛاةوةحر منذ َام 

 ر1220

  سمالررررررررررررررررررررررت املحاضررررررررررررررررررررررب إلاداريررررررررررررررررررررررت

 ر9111املُخمد منذ َام 

  الطررررررررررررررررررررررررُوديت سمالرررررررررررررررررررررررت ال يئرررررررررررررررررررررررت

للمحاض حر الٛاةوةحر منذ َام 

 ر9112

  سمالرت املزاجرِ الرداخم  املُخمرد

 9119منذ َام 

  9110مٛي  مُخمد منذ َام 

   ضرررررنت خ ررررر ة اررررر  مجرررررا٣  92ؤٞثررررر  مررررر

متر  املحاض ت واملزاجُت واخاٞو

  َكررويت مجررالظ إلاداراث والم ررار

 املخخلٗتر

  َرررررت اررررر  مجرررررا٣ ؾررررررناَت رخ ررررر زة مخنو

 يماوياثرؾناَت ال ت وٞو   ضمنذ

 ارررر  مجررررا٣ املحاضرررر ت  خ  عررررت واضررررُت

 الٛاةوةيتر 
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 في مجالغ بداستها الحالُت والعابلت ؤو مً مذًشيها 00-1
ً
 ؤظماء الششواث الت  ًىىن عظى مجلغ إلاداسة عظىا

 9191ماسط  10ؤعظاء مجلغ إلاداسة هما هى في نهاًت العىت املالُت في 

 العظى

ؤظماء الششواث الت  ًىىن 

 في عظى مجلغ 
ً
إلاداسة عظىا

مجالغ بداستها )الحالُت( ؤو 

 مً مذًشيها

 ملشها
 الىُان الـاهىوي

)معاهمت مذسحت / 

معاهمت ػير مذسحت/ 

راث معئىلُت 

 مدذودة/ ..(

ؤظماء الششواث الت  ًىىن 

 
ً
عظى مجلغ إلاداسة عظىا

في مجالغ بداستها 

 )العابلت( ؤو مً مذًشيها

 ملشها
 الىُان الـاهىوي

حت / )معاهمت مذس 

معاهمت ػير مذسحت/ 

راث معئىلُت مدذودة/ 

).. 

داخل 

 اململىت

خاسج 

 اململىت

داخل 

 اململىت

خاسج 

 اململىت

الطررررررررررررريد/ ًطرررررررررررررام الررررررررررررردي  عررررررررررررر  

 هاغ  ؾدٚت 

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث ت ؤنُام الٛاعكت مطاهمت مدرجت   غٞز ت مجمَو  مطاهمت   غٞز

ؾدٚت محاض ور ٚاةوةيور 

 واضدػاريور 
  ت ج   َمز للخهويز ياث مطئوليت محدودة  مطاهمت   غٞز

ت  هم  ج١اٖ       مطاهمت   غٞز

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث الطيد/ رارد ع  َ دهللا ٖخزي  ت  مطاهمت مدرجت   غٞز  مطاهمت مٛٗلت BDI Partner  غٞز

ت ممخل١اث  لالضدومار  مطاهمت   إلاضدوماري  CAPIVESTعن٢  مطاهمت ْح  مدرجت   غٞز

 
   

ت اخدلي  لل ت وٞيماوياث  غٞز

GPIC)) 
  مطاهمت 

ت       مطاهمت مٛٗلت Gulfair Group  غٞز

ت عخل١و      مطاهمت مدرجت   غٞز

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث الطيد/ ا ها  ؤةور ًناوي  ت ؤمنيت لالجؿاالث ) ردر( مطاهمت مدرجت   غٞز  مطاهمت   غٞز

ت عخل١و ال حزي       مطاهمت مدرجت   غٞز

SAMENA Telecomcunication 

Council 
       

Sure Group        

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc 

(Dhiraagu) 
       

الطرررررررررريد/ ٖ ررررررررررد عرررررررررر  َ رررررررررردالُشيش 

 الؿضيِ

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث  غٞز
  مطاهمت مدرجت 

ث اخ ويت املل٠يت االٛو 

 الطُوديت
   

ت عذار الخجاريت      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت َذيب الٛاعكت      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت عار نطما املحدودة  غٞز
  ياث مطئوليت محدودة     

ت الاةت ةذ الطُوديت      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت َذيب للمٛاوالث املحدودة      محدودةياث مطئوليت    غٞز

ت مُإر اخاياة       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ماضطت َ دالُشيش ع  ؤًمد ع  ع  

 َ دالُشيش الانطاةيت
  )ماضطت ٖزديت )خح يت     

ت َذيب اةت جزإ الطُوديت      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

الطرررررررررررريد/ َ رررررررررررراص َمرررررررررررر  ْلرررررررررررروم 

 ًاج 

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث ق الٛاعكت مدرجتمطاهمت    غٞز ت التٟ   ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ٟاه  للمٛاوالث  ت نطما و غز غٞز

 املحدودة
 

 
 ياث مطئوليت محدودة   عبذ الخموي  اخدليت  ياث مطئوليت محدودة

 مطاهمت   ال ن٢  هم  املخحد    

ت عخل١و )ال حزي (      مطاهمت مدرجت   غٞز

َ ردال٠زي  الطيد/ َمز ؾر ا  

 غناَو

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث  غٞز
  مطاهمت مدرجت 

ت النؿار للخجارة   غٞز

 واملٛاوالث
  ياث مطئوليت محدودة 

ت َذيب الٛاعكت  غٞز

 

 

 
 

 ياث مطئوليت محدودة

 

ت ؤوالد عزاٝ املهح ي  غٞز

 الٛاعكت
  ياث مطئوليت محدودة 

الطررررررريد/ َشيرررررررش عرررررررر  محمرررررررد عرررررررر  

 الٛحهانق

ت  الطُوديت للخنميت الػٞز

 والاضدومار )جٛنيت(
  مطاهمت مٛٗلت     

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث      مطاهمت مدرجت   غٞز

ت الم حر      مطاهمت مدرجت   الٛاعكت غٞز

ت اخامادي للخنميت والاضدومار      مطاهمت مدرجت   غٞز

/ َبسرررررررررررال  عررررررررررر  يطرررررررررررل  الررررررررررردٞخور 

 عاَبسال 

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث ت ؤضمنذ اخ ٕو مطاهمت مدرجت   غٞز  مطاهمت مدرجت   غٞز

ت       مطاهمت مدرجت   ؤضمنذ ج ٝوغٞز

ت ؤضمنذ الُزبيت      مطاهمت مدرجت   غٞز

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح     الٛواث اخ ويت املل٠يت  مطاهمت مدرجت   غٞز
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 العظى

ؤظماء الششواث الت  ًىىن 

 في عظى مجلغ 
ً
إلاداسة عظىا

مجالغ بداستها )الحالُت( ؤو 

 مً مذًشيها

 ملشها
 الىُان الـاهىوي

)معاهمت مذسحت / 

معاهمت ػير مذسحت/ 

راث معئىلُت 

 مدذودة/ ..(

ؤظماء الششواث الت  ًىىن 

 
ً
عظى مجلغ إلاداسة عظىا

في مجالغ بداستها 

 )العابلت( ؤو مً مذًشيها

 ملشها
 الىُان الـاهىوي

حت / )معاهمت مذس 

معاهمت ػير مذسحت/ 

راث معئىلُت مدذودة/ 

).. 

داخل 

 اململىت

خاسج 

 اململىت

داخل 

 اململىت

خاسج 

 اململىت

 الطُوديت

ت بززاء املاليت      مطاهمت مٛٗلت   غٞز

ت َذيب الٛاعكت      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ماضطت َ دالُشيش ع  ؤًمد ع  

 َ دالُشيش الانطاةيت
 

 
 ماضطت خح يت

    

ت َذيب الٛاعكت       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت َذيب اةت جزإ الطُوديت       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت َذيب للخموي  الٓذارق       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت َذيب ةذ ضو٣ الطُوديت       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت اجحاد غمظ       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ٟاه  للمٛاوالث  ت نطما و غز      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت عار نطما       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت ت ةخ ت املُٖز      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت بززاء لمددماث اله يت  غٞز

 املحدودة
 

 
 ياث مطئوليت محدودة

    

ت بززاء ل ضدومار و الخهويز  غٞز

 الُٛاري 
 

     ياث مطئوليت محدودة 

ت بززاء ل جؿاالث و املزاٞش  غٞز

 الزياقيت
 

 
 ياث مطئوليت محدودة

    

ما٣  ت عذار الَا      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت عذار الُٛاريت للُٛاراث       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

     ياث مطئوليت محدودة   

ت مُإر اخاياة      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت املضػأث املخ١املت للمٛاوالث       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت       ياث مطئوليت محدودة   َهاء املخٛدمت غٞز

ت جٛنيت الزياقت الطُوديت  غٞز

 الخجاريت
 

 
 ياث مطئوليت محدودة

    

ت الزياقت املخٛدمت       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت ةوراع للدي١ور       ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ش الطُودي لل٠      ياث مطئوليت محدودة   م املٞز

ت اجح  لالضدومار      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت ٖيٗا ٖذ لالضدومار      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت ٖيٗا الطُوديت لمددماث  غٞز

 الخجاريت
 

 
 ياث مطئوليت محدودة

    

ت دَ  اخ واد الُزبق املحدودة      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

Athba Stud (UK)     محدودةياث مطئوليت     

Atheeb (UK)   ياث مطئوليت محدودة     

Athbah Stud (Cayman)   ياث مطئوليت محدودة     

Arabian Horse Services   ياث مطئوليت محدودة     

Equine International    ياث مطئوليت محدودة     

Training Volunteers   ياث مطئوليت محدودة     

Telecom Investments   ياث مطئوليت محدودة     

Wavelength   ياث مطئوليت محدودة     

Kensington Property   ياث مطئوليت محدودة     

North Star Investment 

Company 
  ياث مطئوليت محدودة 

    

Park Holdings   ياث مطئوليت محدودة     

Starpoint    مطئوليت محدودةياث     

Rock Castle Properties   ياث مطئوليت محدودة     

Two Stars Holdings   ياث مطئوليت محدودة     
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 9191ماسط  10ؤعظاء مجلغ إلاداسة املعخلُلين خالٌ العىت املالُت املىتهُت في 

 العظى

ؤظماء الششواث الت  ًىىن 

 
ً
عظى مجلغ إلاداسة عظىا

بداستها )الحالُت( في مجالغ 

 ؤو مً مذًشيها

 ملشها
 الىُان الـاهىوي

)معاهمت مذسحت / 

معاهمت ػير مذسحت/ 

راث معئىلُت 

 مدذودة/ ..(

ؤظماء الششواث الت  ًىىن 

 
ً
عظى مجلغ إلاداسة عظىا

في مجالغ بداستها 

 )العابلت( ؤو مً مذًشيها

 ملشها
 الىُان الـاهىوي

)معاهمت مذسحت / 

معاهمت ػير مذسحت/ 

راث معئىلُت مدذودة/ 

).. 

داخل 

 اململىت

خاسج 

 اململىت

داخل 

 اململىت

خاسج 

 اململىت

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي   مطاهمت مدرجت   غٞز
ت الُبسال  للمػار ِ  غٞز

 املخٛدمت
  مطاهمت مٛٗلت 

ت رواٖد الُزبيت ت هنخح  الُزبيت مطئوليت محدودة   غٞز  مطاهمت مٛٗلت   غٞز

ت الػٙز  وضو للُدداث  غٞز

 واملحوالث ال٠ زباريت
  مطاهمت مٛٗلت 

ت ال اعهحر للهاٚت  غٞز

 والاجؿاالث
  مطاهمت َامت 

    
ت  ٟاث مجمَو بًدل غز

 الُ ي١ار لالضدومار الؿنا  
  مطاهمت مٛٗلت 

ت الدواريت      مطاهمت مدرجت   الػٞز

    
ايت  ت آراٝ للَز الصايت غٞز

ت الدواريت(  )الػٞز
  مطاهمت مدرجت 

ت ضاع٢ ) بع  ال يهار(      مطاهمت مدرجت   غٞز

م   الطرررررررررررررريد/ جاٖيررررررررررررررد َ رررررررررررررردالًز

 ؤخت 

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث ت مُادر للٗوضٗاث مطاهمت مدرجت   غٞز  مطاهمت مٛٗلت   غٞز

ت َذيب الٛاعكت      مطاهمت مٛٗلت   غٞز

ت عار نطما      ياث مطئوليت محدودة   غٞز

ت اجحاد َذيب لالجؿاالث الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ  مطاهمت مدرجت   غٞز
ت را ٔ لخ٠زيز  غٞز

 وال ت وٞيماوياث
  مطاهمت مدرجت 

ٟاه  ت نال٣ ؤعو ْشالت وغز غٞز

 محاض ور ٚاةوةيور 
  مطاهمت  

ت يض ِ الوننيت  غٞز

 لل ت وٞيماوياث
  مطاهمت مدرجت 

ت       مطاهمت مدرجت   ؤضمنذ ةجزارغٞز
 

 إلاداسة الخىـُزًتؤعظاء   00-4

 الخبراث املاهالث الىظائف العابلت الىظائف الحالُت الاظم 

م  ال واردي 1 مديز َام بدارة َملياث  الزربظ الخنٗيذي عااةاعت مر ٖ د ع  َ دالًز

 الػ ٠ت

و جزبو َم   ماجطخح  ا  َلوم اخااضب آلا   ا  مناؾب جٛنيت وبداريت َام 31خ رزاث مخنَو

َرردة ارر  مجررا٣ الاجؿرراالث وجٛنيررت املُلومرراث  ًيررث غررٓ  

ٟاث الاجؿاالث  َدة مناؾب ا  َدد م  غز

الزربظ الخنٗيذي للػئور  محمود ًمدار الُ دهللا ر ؤ 9

 املاليت عااةاعت

مديز َام املح اةيت 

 والخخهيو والخٛاريز

 ع١الوريوص محاض ت

 ماليتماجطخح  بدارة ؤَما٣ 

ت جزبو َم    َام ا  إلادارة املاليت 92خ رزاث مخنَو

مديز َام بدارة الػئور  مر بعزاهي  ع  وليد الُ يداء 3

 الخنًيميت والٛاةوةيت

مديز َام الػئور 

 الخنًيميت

 ع١الوريوص هندضت ٞ زباريت

 ماجطخح  هندضت اجؿاالث

و جزبو َم    ضنت ا  جنًيماث الاجؿاالث 10خ رزاث مخنَو

مديز َام املوارد المػزيت  َ دهللا ع  محمد اخازيزي  ر ؤ 2

 والػاور إلاداريت 

مديز املوارد المػزيت 

 والػاور إلاداريت 

رررت جزبرررو َمررر  َررر   ع١الوريوص بدارة ؤَما٣ َرررام الػررراور إلاداريررررت  91خ ررررزاث مخنَو

 واملورد المػزيت 

امل  ُاث مديز َام بدارة  مديز بدارة الخجارة الدوليت مر  محمد ٚاَود 2

 عاخ ملت والزبو ال ينن

 ع١الوريوص هندضت ٞ زباريت

 ماجطخح  هندضت ٞم يوجز

ت جزبو َم    َام ا  مجا٣ الاجؿاالث 92خ رزاث مخنَو

مديز َام هندضت الػ ٠ت  مر  رقوار َ اص 6

 عااةاعت

مديز ؤو٣ جنٗيذ الػ ٠ت  

 الخخهيو والاضت اجيجيت

و جزبو َم   ع١الوريوص هندضت ٞ زباريت  ضنت عال ندضت ال٠ زباريت 12خ رزاث مخنَو

مديز َام الٗوجزة وقمار  غح اس ؤًمد 0

 الدخ 

مديز ؤو٣ ؤرخمار جمِ 

 وقمار إلايزاداث

 ماجطخح  بدارة ؤَما٣ ماليت

 ماجطخح  جٛنيت املُلوماث

ررررررررررت جزبررررررررررو َمرررررررررر   َررررررررررام ارررررررررر  بدارة املاليررررررررررت  91خ رررررررررررزاث مخنَو

 والارخمار وقماةاث الايزاداث

مديز َام بدارة إلامداداث  مر ؤًمد آضز محمد وجدي 2

 والخموي  عااةاعت

 ماجطخح  بدارة ؤَما٣ مديز مػار ِ

 ع١الوريوص هندضت ؾناَيت

رررررررو جزبرررررررو َمررررررر   ضرررررررنواث اررررررر  بدارة الُٛرررررررود  2خ ررررررررزاث مخنَو

 واخددماث اللوجطديت

م  ع٠ح  2 مت  مر َ دالًز مديز َام بدارة اخاٞو

 عااةاعت

جٛنيت مديز َام بدارة 

 املُلوماث عااةاعت

ت جزبو َم   ع١الوريوص هندضت ًاضب آ    َام ا  بدارة ةً  املُلوماث 16خ رزاث مخنَو

ما٣ مر  محمد بياد ؤعوخز  11 مديز م يُاث ٚهاٍ  مديز َام ٚهاٍ َ 

ما٣  َ 

 ع١الوريوص هندضت اجؿاالث

 ماجطخح  بدارة ؤَما٣ هندضيت

و جزبو َم    ا  مجا٣ الاجؿاالثضنت  16خ رزاث مخنَو
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 جىىًٍ مجلغ إلاداسة وجصيُف ؤعظائه -09

ت عر ت َردد ؤَكراء مجلرظ بدارة الػرٞز   وجر  حُيرحر وبَرادة اةخخرا  َردد ( 11ر )ًردد النًرام  ضراص للػرٞز
 
 اخااليرت ) ؤَكراء للردورة 11ؤًرد َػرز َكروا

مرررررر  ٚ رررررر  اخ مُيررررررت الُامررررررت املنُٛرررررردة عخرررررراري   (م92/11/9191)جضخ ررررررن ارررررر   وملرررررردة زررررررالر ضررررررنواث م 96/11/9110ملجلررررررظ إلادارة ال ررررررن عرررررردؤث ارررررر   (الوالوررررررت

  جمرررذ املواٖٛرررت م92/12/9112ز الُاديرررت املنُٛررردة عخرراري  روبنرراء  َمررر  ةخررار  جؿرررويذ الطرررادة املطرراهمحر اررر  اجخمررراٍ اخ مُيررت الُامرررت ْيرر رم96/11/9110

ت ليؿ ر َدد ؤَكاء10َم  حُدي  املادة )   ؤَكاءرحطُت ( 2املجلظ ) ( م  النًام  ضاص للػٞز
 

 شم9191مارص  31املنخ ن ا  اخ دو٣ الخا   ٚارمت ؤضماء ؤَكاء مجلظ إلادارة خال٣ الُام املا    وي حر

 م9191ماسط  10نهاًت العىت املالُت املىتهُت في  هما هى فيؤعظاء مجلغ إلاداسة 

 الاظم م

ت  جصيُف العظٍى

)جىـُزي/ ػير 

 جىـُزي/ معخلل(

 الخمثُلحهت 

 اخ م ور  مطخٛ  ؾدٚت ع  ًمشة الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  1

ت ال حزي  لالجؿاالث الطل٠يت والالضل٠يت )عخل١و( ْح  جنٗيذي ٖخزي ع  محمد الطيد/ رارد ع  َ دهللا  9  غٞز

ت ال حزي  لالجؿاالث الطل٠يت والالضل٠يت  ْح  جنٗيذي ًناوي  ًنا الطيد/ ا ها  ؤةور  3  )عخل١و(غٞز

ت عذار الخجاريت املحدودة  ْح  جنٗيذي الؿضيِع  َ دهللا الطيد/ ٖ د ع  َ دالُشيش  2  غٞز

ت َذيب للؿياةت واخددماث ْح  جنٗيذي ال ح ع  ضُد الطيد/ ضُد ع  َمز  2  غٞز

 اخ م ور  مطخٛ   *الطيد/ َ اص َم  ْلوم ًاج  6

ت عذار لالجؿاالث وجٛنيت املُلوماث جنٗيذيْح   *الطيد/ َمز ؾ ا  َ دال٠زي  غناَو * 0  غٞز

 اخ م ور  مطخٛ  *** الٛحهانق ع  م اٝر الطيد/ َشيش ع  محمد 2

 اخ م ور  مطخٛ  **** عاَبسال ع  ٖز  الدٞخور/ َبسال  ع  يطل   2

 م   *
 
 مر96/12/9112ج  حُيحر الطيد/ َ اص َم  ًاج  ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا

 م  حر الطيد/ يج  حُ** 
 
 مر91/11/9112َمز ؾ ا  غناَو ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا

 م  حج  حُي ***
 
 مر12/13/9191ر الطيد/ َشيش ع  محمد الٛحهانق ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا

 م  حج  حُي ****
 
 مر96/13/9191ر الدٞخور/ َبسال  ع  يطل  عاَبسال  ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا

 

 

 م9191ماسط  10خالٌ العام املا ي املىخ   في ؤعظاء مجلغ إلاداسة املعخلُلين 

 الاظم م
ت  جصيُف العظٍى

 )جىـُزي/ ػير جىـُزي/ معخلل(
 حهت الخمثُل

 اخ م ور  مطخٛ  *الدخي   ع  َ دهللا الطيد/ ؤًمد ع  َم  1

م  ؤخت  ** 9 ت عذار لالجؿاالث وجٛنيت املُلوماث ْح  جنٗيذي الطيد/ جاٖيد َ دالًز  غٞز

 اخ م ور  مطخٛ  عامُزوٕ ***ع  محمد ًمد الطيد/ وليد ع  ؤ 3

 م  
 
 مر90/16/9112* ج  ٚ و٣ بضخٛالت الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  م  مجلظ إلادارة اَخ ارا

 م  
 
م  ؤخت  م  مجلظ إلادارة اَخ ارا  مر99/11/9112** ج  ٚ و٣ بضخٛالت الطيد/ جاٖيد َ دالًز

 م    رج  حُيح*** 
 
 مر10/13/9112 خو عخاري ٚ و٣ بضخٛال   و 12/12/9112الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا
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 احخماعاث مجلغ إلاداسة -01

كرراء لخلرر٢ إلاجخماَرراث خررال٣ الُررام املرا   املنخ ررن ارر   كرور َ  ر و ُررشل َرردم ًكررور م31/3/9191ي رحر اخ رردو٣ الخررا   َرردد اجخماَرراث مجلررظ إلادارة ًو

يت لًزوٕ خاؾت ؤو لردوا   الطرٗزر وججردر إلاغرارة عرإر ررربظ مجلرظ إلادارة لر  يخلر كاء ل ُل اجخماَاث مجلظ إلادارة والم ار الَٗز ٜ ؤي  ُل َ 

ر م9191مرررارص  31اررر  نلرررب م٠خرررو   ُٛرررد ؤي اجخماَررراث نارررررت مررر  ؤي مررر  ؤَكررراء املجلرررظ ؤو مزاجرررِ اخاطررراعاث اخدرررارج  خرررال٣ الطرررنت املاليرررت املنتهيرررت 

ت ررراث املطررراهمحر ومماويرررا ه  ًيرررا٣ الػرررٞز رررذل٢ مٛتً  وؤداءهرررا اررر   ويحرررزؽ املجلرررظ ؤزنررراء انُٛررراد جلطررراجو َمررر  مناٚػرررت  مرررور الاضرررت اجيجيت وال امرررت ٞو

كاء  رًكور ْال يت َ 

  الحالُين خظىس ؤعظاء مجلغ إلاداسة  سجل
 

 الاظم/ العظى م

 ( احخماعاث5عذد الاحخماعاث )

9109 9191 

 ٌ  الاحخماع ألاو

ل 9  ؤبٍش

 الاحخماع الثاوي

 ماًى 91

 الاحخماع الثالث 

 ماًى 91

 الاحخماع الشابع 

 هىؿمبر  97

  الاحخماع الخامغ

 ًىاًش 90

      الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت  0

      الطيد/ رارد ع  َ دهللا ٖخزي  9

      الطيد/ ا ها  ؤةور ًناوي  1

      الطيد/ ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ 4

      الطيد/ َ اص َم  ًاج  5

      الطيد/ َمز ؾ ا  غناَو 6

      محمد الٛحهانقع  الطيد/ َشيش  7

      الطيد/ َبسال  ع  يطل  عاَبسال  8

      الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح  9

 مر96/12/9112مجلظ إلادارة اَخ ارا م   ج  حُيحر الطيد/ َ اص َم  ًاج  ا   -

 مر91/11/9112ج  حُيحر الطيد/ َمز ؾ ا  غناَو ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا م   -

 مر12/13/9191ج  حُيحر الطيد/ َشيش ع  محمد الٛحهانق ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا م    -

 مر96/13/9191ج  حُيحر الدٞخور/َبسال  ع  يطل  عاَبسال  ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا م   -

 

 سجل خظىس ؤعظاء مجلغ إلاداسة املعخلُلين 
 

 الاظم/ العظى م

 ( احخماعاث5عذد الاحخماعاث )  

9109 9191 

 ٌ  الاحخماع ألاو

ل 9  ؤبٍش

 الاحخماع الثاوي

 ماًى 91

 الاحخماع الثالث 

 ماًى 91

 الاحخماع الشابع 

 هىؿمبر  97

  الاحخماع الخامغ

 ًىاًش 90

م  ؤخت   0       الطيد/ جاٖيد َ دالًز

      الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  9

      الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ 1

 مر90/16/9112ج  ٚ و٣ اضخٛالت الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  م  مجلظ إلادارة اَخ ارا م   -

م  ؤخت  م  مجلظ إلادارة  -  مر99/11/9112اَخ ارا م  ج  ٚ و٣ اضخٛالت الطيد/ جاٖيد َ دالًز

 مر10/13/9191م  وٚ و٣ اضخٛالخو اَخ ارا م  12/12/9112ج  حُيحر الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ ا  مجلظ إلادارة اَخ ارا م    -
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 إلاداسةلجان مجلغ  -04

يما يم  عيار عإضماء   وؤَكاء وم ام واجخماَاث هذه الم ار شٚام مجلظ إلادارة خال٣ دورجو اخااليت )الوالوت( عخ١وي  زالزت خ ار  ٖو
 

 اللجىت الخىـُزًت :

 عالدػرٓي  املخُلٛرت الػرئور  عمزاجُرت دوريرت الم نرت عؿرٗت جٛرومو   م2/11/9110ج  حػ٠ي  وحُيحر ؤَكاء الم نت الخنٗيذيت م  ٚ ر  مجلرظ إلادارة عخراري  

رِ إلادارة مجلرظ انُٛراد اةخًرار جحخمر  ال الخررق الهارررت امل رام  ُرل جنٗرذ ٚرد ٞمرا إلادارة  مجلرظ اجخمراٍ ٚ ر  املاليرت وال ررزام   جٛاريزهرا الخنٗيذيرت الم نرت وجٖز

 عردَ  مجلرظ إلادارة ار  ؤداررو ملطرئولياجو  وجشويرد إلادارة الخنٗيذيرت عالخوجيرو وإلارغراد ةحرو ؤ ملجلرظ
 
ٖكر  املمارضراث إلادارةر وجٛروم الم نرت الخنٗيذيرت ؤيكرا

ت  والخإٞيرررد  ت ادارة الػرررٞز ت  ووقرررِ  هررردإ ادارة الػرررٞز رررِ مطرررخول ؤداء الػرررٞز تر وال ررردٕ الرررزربظ لم نرررت هرررو ٖر عكرررزورة جحٛيرررٜ خهرررو وؤهررردإ الػرررٞز

ما٣ و نػهتر ت وؤهدإ َ   الُليا والخضطيٜ  ػإر اضت اجيجياث الػٞز

 ؤعظاء واحخماعاث اللجىت الخىـُزًت

ت الاظم   (1عذد الاحخماعاث ) ػبُعت العظٍى

 رربظ الم نت  ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِالطيد/  0

 ل  حُٛد الم نت الخنٗيذيت ؤيت اجخماَاث خال٣ الُام املنخ ن

 ر9191مارص  31ا   

 َكو * الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  9

 َكو  الطيد/ ا ها  ؤةور ًناوي  1

 َكو الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح  4

يت املنموٛت منو اَخ ارا م    ر90/16/9112* ج  ٚ و٣ اضخٛالت الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  م  مجلظ إلادارة والم ار الَٗز

 

 لجىت املشاحعت :

وجٛررررروم خ نرررررت   م96/11/9110جرررر  حػررررر٠ي  وحُيررررحر ؤَكررررراء خ نررررت املزاجُرررررت للررررردورة الوالوررررت ملجلرررررظ إلادارة عمواٖٛررررت اخ مُيرررررت الُامرررررت الُامررررت املنُٛررررردة عخرررراري  

مرا٣ وامل مراث الخررق ًرددها  ت  مر  ؤجر  الخحٛرٜ مر  مردل ٖاَليتهرا ار  جنٗيرذ َ  ل را املجلرظر ودراضرت املزاجُت عااغزإ َم  بدارة املزاجُت الداخليت ار  الػرٞز

ؿررررل   وجحديررررد ؤحُررررابه  ومخا ُررررت ؤَمررررال  ر اعررررت الداخليررررت  والخوؾرررريت عخُييررررر  املحاضميررررر  الٛاةوةبيررررر  ٖو ًرررراث  ةًررررام الٚز ررررذل٢ دراضررررت خهررررت املزاجُررررت وماًل ٞو

 َررر  دراضرررت الٛررروار  املاليرررت  وليررت والطرررنويت ٚ ررر  َزقررر ما َمررر  مجلررظ إلادارة وبعرررداء الرررزؤ
 
ي والخوؾررريت  ػرررإنها املحاضررب الٛررراةونق َمررر  الٛررروار  املاليرررت  ٖكررال

ٟاٖت الطياضاث املحاضميت املخ ُت والخوؾيت ا  غإنهار ذل٢ دراضت   ٞو

 واحخماعاث لجىت املشاحعتؤعظاء 

 الاظم 
ػبُعت 

ت  العظٍى

 ( احخماعاث01عذد الاحخماعاث )

9109 9191 

(0) (9) (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (01) 

11 

ل   ؤبٍش

94 

 ًىهُى

95 

 ًىهُى

08 

 ًىلُى

10 

 ًىلُى

5 

 ظبخمبر

96 

 ظبخمبر

08 

 هىؿمبر

99 

 دٌعمبر

90 

 ًىاًش

           رربظ الم نت عامُزوٕالطيد/ وليد ع  ؤًمد  0

           َكو خارج  الطيد/ ؤًمد ع  محمد الدهلوي  9

م  ؤخت  1            َكو  الطيد/ جاٖيد َ دالًز

           َكو الطيد/ َ اص َم  ًاج  4

           َكو الطيد/ َمز ؾ ا  غناَو 5

           َكو الٛحهانقالطيد/ َشيش ع  محمد  6

 م  -
 
 ر10/13/9191  ٚو و٣ اضخٛالخو اَخ ارا م  96/12/9112 ج  حُيحر الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ ا  خ نت املزاجُت اَخ ارا

 م   -
 
 ر11/19/9112ج  ٚ و٣ اضخٛالت الطيد/ ؤًمد ع  محمد الدهلوي م  خ نت املزاجُت اَخ ارا

 م   -
 
م  ؤخت  م  خ نت املزاجُت اَخ ارا  ر99/11/9112ج  ٚ و٣ اضخٛالت الطيد/ جاٖيد َ دالًز

 م   -
 
 ر96/12/9112ج  حُيحر الطيد/ َ اص َم  ًاج  ا  خ نت املزاجُت اَخ ارا

 م  -
 
 ر91/11/9112 ج  حُيحر الطيد/ َمز ؾ ا  غناَو ا  خ نت املزاجُت اَخ ارا

 ر12/13/9191 انق ا  خ نت املزاجُت اَخ ارا م الٛحه ج  حُيحر الطيد/ َشيش ع  محمد -
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 ظُاظت مياؿأث ؤعظاء مجلغ إلاداسة واللجان املىبثلت عً املجلغ وإلاداسة الخىـُزًت  -05

يرررت وإلادارة الخنٗيذيرررت  92/19/9112اَخمرررد مجلرررظ إلادارة عخررراري   ضياضرررت جوضرررح املُرررايح  ال رررن ج نررر  َليهرررا م١اٖرررأث ؤَكررراء مجلرررظ إلادارة والم رررار الَٗز

 لٛواَدح  م  جاري  اَخمادها م  اخ مُيت الُامتيخ  الُم  عموجب هذه املُاير وؤر وآليت ؾٖز ا
 
مت الرحت وؤ١ًام   ويل٢ امخواال ٟاث الؿادرة ًٞو  الػز

ٙ  مجلظ هيئت َ   16/12/1232 وجاري  (16-9110-2ٚر  ) الٛزار عموجب املاليت الطو
 
ٟاث ملخهل اث ةًام هر ووٖٛا  3م/ ٚر  املل١ق عاملزضوم الؿادر الػز

وم  اخ ديز عالذٞز ؤةو ج  بدرا  ضياضت امل١اٖأث املػار بليها  ُاليت قم  جدو٣ ؤَمرا٣ اجخمراٍ اخ مُيراث الُامرت للمطراهمحر  هررر92/11/1230وجاري  

ررل اَخمرراد هررذه الطياضررت طررب ةخررار  جؿررويذ املطرراهمحر جرر  ٖر ٞمررا هررو ارر  نهايررت الطررنت املاليررت ال ررن يػررمل ا هررذا  املنُٛرردة خررال٣ الُررام املررا   املنؿررزم  ًو

 رالخٛزيز
 

ب ررر  جخرررخـ خ نرررت امل١اٖرررأث والت غررريحاث عالخوؾررريت ب ررر  مجلرررظ إلادارة عم١اٖرررأث ؤَكررراء مجلرررظ إلادارة وؤَكررراء الم رررار املنموٛرررت مررر  املجلرررظ عااقررراٖت و 

١ام هذه الطياضت  َم  ؤر جزا   الم نت املُايح  الخاليت ش  أًل
 
ٛا ت ٖو  م١اٖأث ٞ ار الخنٗيذيحر عالػٞز

ت اضخرزاجيجيت مِ ان  ام ا  (ؤ )  .وؤهداٖ ا الػٞز

م ؤر  (  ) ت وجنميتها بةجاو َم  الخنٗيذيت وإلادارة إلادارة مجلظ ؤَكاء ًث  ٓزف امل١اٖأث جٛدَّ  املخٓح  اخ شء جزبو ٞإر الهوي   املدل َم  الػٞز

 املدل الهوي ر َ  عاألداء امل١اٖأث م 

د ؤر  (  )  ومطخول  وامل اراث  الُمليت  الُلميت  واخد رزاث  ػاْل ا واملاهالث املنونت واملطاولياث وامل ام الوييٗت  مطخول  َم  عناء   امل١اٖأث جحدَّ

 . داء

ت لدل املخانز ودرجت ون يُت ح   مِ ان  ام ا (د )  .الػٞز

ٟاث  خرزل وخاؾرت ال رن حُمر  ار  ةٗرظ املجرا٣ جمرارص ةٗرظ  نػرهت ار  جحديرد (ه ) خ رار ممارضراث الػرز ٖرأث   خرذ ار  الَا  ٚرد مرا جٗرادي مرِ امل١ا

 .والخُويكاث للم١اٖأث م رزر  ْيرز ارجٗاٍ م  يل٢ َ  يضػإ

ت واملحاًٖت امل نيت ال٠ٗاءاث اضخٛها  حطتهدٕ امل١اٖأث ؤر (و )  .ٖيها امل الٓت َدم مِ وجحٗح ها  َليها للُم  عالػٞز

ت ج نرن عزةرام  ملرنر ؤضر   ار  ًرا٣ ار  (س ) ت ْر رذ الػرٞز كراء الػرٞز ٟاةرذ الخنٗيذيرت وإلادارة إلادارة مجلرظ أَل   ضرواء ؤ
 
 ؤم ؤضر ما

 
 جديردا

 
بؾردارا

ت  يجب ؤر يخ  يل٢ جحذ بغزإ خ نت امل١اٖأث ت النًام مِ يخواٖٜ عما والت غيحاث اغت  ها الػٞز ٟاث وؤةًمرت  ضراص للػرٞز  وةًرام الػرز

 .الُالٚت الطٙو املاليت ولوارح ما الخنٗيذيت ياث وةًام هيئت

ح هرررا مررر  الاضرررخحٛاٚاث ؤ (و ) و حُرررويل املؿرررزوٖاث املخُلٛرررت عاجخماَررراث املجلرررظ والم رررار املنموٛرررت َنرررو و جؿرررٕز عررردالث ًكرررور الاجخماَررراث ْو

  ُرررد بٚزارهررا مررر  
 
ٟاملررت  َٛررب ٟررر  اجخمرراٍ  ؤمررا امل١اٖرررأث الطررنويت للمجلرررظ ٖخرردِٖ 

 
اخ مُيرراث الُامررت والاجخماَررراث الزضررميت  خررزل م اغرررزة

 اخ مُيت الُامتر

 لجىت املياؿأث والترشُداث :

 للطياضرررررراث واملُاييررررررررز املُخمرررررردة  وبجرررررررزاء املزاج
 
ٛرررررررا ُررررررت الطرررررررنويت جٛرررررروم خ نرررررررت امل١اٖررررررأث والت غررررررريحاث عالخوؾرررررريت ملجلرررررررظ إلادارة عالت غررررررير لُكرررررررويت املجلررررررظ ٖو

خياجرراث املهلوبررت مرر  امل رراراث  املناضرر ت لُكررويت مجلررظ إلادارة  ومزاجُررت هي١رر  مجلررظ إلادارة ورٖررِ الخوؾررياث ارر  غررإر الخٓييرررزاث الخرررق يم٠رر  بجزائهررا  لاًل

ت كرراء املطررخٛلحر  .وجحديررد جواةررب الكررُ٘ والٛرروة ارر  مجلررظ إلادارة  اٚخرررزاو مُاخ تهررا عمررا يخٗررٜ مررِ مؿررمات الػررٞز والخإٞررد  ػرر١  ضررنوي مرر  اضررخٛالليت َ 

 اضات لخُويكاث وم١اٖأث ؤَكاء مجلظ إلادارة ٞو ار الخنٗيذيير رووقِ ضياضاث و 

 املياؿأث والترشُداث ؤعظاء واحخماعاث لجىت

ت الاظم   ػبُعت العظٍى

 ( احخماعاث6عذد الاحخماعاث )

9109 

(0) (9) (1) (4) (5) (6) 

ل 7 ل 01 ؤبٍش  ظبخمبر 99 ظبخمبر 1 ُىًىل 07 ماًى 01 ؤبٍش

       رربظ الم نت ؤًمد ع  َم  الدخي  *الطيد/  1

       َكو  الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت 9

       َكو الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح  3

 م  
 
 ر90/16/9112* ج  ٚ و٣ اضخٛالت الطيد/ ؤًمد ع  َم  الدخي  م  خ نت امل١اٖأث والت غيحاث اَخ ارا
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 :إلاداسة وؤعظاء اللجان املىبثلت عً املجلغ  مجلغ ؤعظاء معاًير وآلُت صشؾ مياؿأث 05-0
 

نطر ت  ؤو مٛهرٍو مشايرا َيضيرت ؤو م لرٔ ؤو اخ لطراث َر  ًكرور  عرد٣ مر  إلادارة وؤَكاء الم ار املنموٛت َ  املجلرظ مجلظ ؤَكاء م١اٖإة جخ١ور  (ؤ )

ت  ويجوس  ؾاا  ؤرباو مُينت م   املشايار هذه م  ؤٞث  ؤو عحر ازضخحر اخ مِ الػٞز
 

ت ال ن جحٛٛ ا  رباو م  نط ت َ  َ ارة إلادارة مجلظ ؤَكاء م١اٖإة ج١ور  يجوس ؤر  (  )  َمر  م اغرز ْحر  ؤو م اغرز  ػر١  م ضيرت ج١رور  ؤر ؤو الػٞز

تر ربحيت  الػٞز
 

ت  ؤرباو م  مُينت نط ت امل١اٖإة ٟاةذ بيا (  ) خيانيراث خؿر   ُرد ويلر٢  ربراو  مر  ؾراا  (:11َمر  ) الضطر ت هذه جشيد ؤر يجوس  ٖال الػٞز  ال رن الًا

  الُامرت اخ مُيرت ٚزر هرا
 
١رام جه يٛرا ٟاث وةًرام أًل ت ةًرام الػرز  مرا٣ رؤص مر  (:2َر  ) يٛر  ال املطراهمحر َمر  ربرر جوس رِ وبُرد  ضراص  الػرٞز

ت املدٍٖو    امل١اٖإة هذه اضخحٛاٙ ي١ور  ؤر َم  الػٞز
 
  ي١ور  يل٢ يخال٘ ٟو  جٛديز الُكو  يحكزها ال ن اخ لطاث َدد مِ مخناض ا

 
 .عانال

 

 لُدد مرزاث ًكرور الُكرو لالجخماَراث ٞضطر ت املٛدار مخٗاوجت امل١اٖإة املزؾودة لألَكاء ج١ور  ؤر يجوس  (د )
 
ٛا  وجخخل٘ ٚيمتها م  َكو آلخز  ٖو

 إلادارةر  مجلظ والت غيحاث واَخماد امل١اٖأث جٛديز ٚيمت امل١اٖإة ل١  َكو عخوؾيت م  خ نتوجناضب  ويخ  
 

عنراء  َمر  جوؾرياث خ نرت امل١اٖرأث والت غريحاث   مر  املجلرظ وبرد٣ ًكرور  املنموٛرت م١اٖرأث ؤَكراء جميرِ الم رار إلادارة مجلرظ و ُخمرد يحردد (ه )

خمادهار  عاضخرناء خ نت املزاجُت ًيث يوصال  بها لم مُيت الُامت للمطاهمحر اَل
 

يرررت )ضرررواء مررر  3111يؿرررٕز م لرررٔ ) (و ) داخررر  املجلرررظ ؤو مررر  خارجرررو( ٞ رررد٣ ًكرررور َررر  ( زالزرررت آالٕ ريرررا٣ ل١ررر  َكرررو مجلرررظ بدارة ؤو خ نرررت َٖز

  ضررواء ٟررار اجخمرراٍ مجلررظ بدارة  ؤو 36اخ لطررت الواًرردة )داخرر  مرردر اململ٠ررت ؤو خارج ررا( وبمررا ال يشيررد َرر  )
 
( ضررخت وزالزررور ؤلرر٘ ريررا٣ ضررنويا

يت  ؤو جمُيت َامت  ؤو اجخماٍ رضان ؤو ُٖاليت مُينت )ي١ل٘ عو الُكو م  ٚ ر  ررربظ الم نرت ا ملنموٛرت َر  املجلرظ ومواٖٛرت ررربظ خ نت َٖز

 مجلظ إلادارة َم  يل٢(ر
 

طرب جٛرديز ومواٖٛرت مجلرظ إلادارة  (س ) كراء مجلرظ إلادارة عا  نهايت ٟ  ضنت ماليرت جوصرالن خ نرت امل١اٖرأث والت غريحاث ًو ؿرٕز م١اٖرإة ماليرت أَل

 والم ار املنموٛت َ  املجلظ  َم  النحو آلاحقش 
 

 ( زالر مئت ؤل٘ ريا٣  ويل٢ مٛاع  َكويخو ا  مجلظ إلادارةر 311ويت ال جخجاوس )يطخحٜ َكو مجلظ إلادارة م١اٖإة ضن -1

( مئرت ؤلر٘ ريرا٣  ويلر٢ مٛاعر  َكرويخو ار  الم رار املنموٛرت َر  املجلرظ  111يطخحٜ َكو مجلرظ إلادارة م١اٖرإة ضرنويت ال جخجراوس ) -9

 ا  خ نت واًدة ؤو ؤٞث ر عما ٖيها امل١اٖإة ا
 
ٟا ٟار الُكو  مػار ت مٛاع  الُكويت ا  خ نت املزاجُترضواء ؤ  ملمنًو

( مئرت ؤلر٘ ريرا٣ 111جؿٕز م١اٖإة لُكويت الم رار املنموٛرت َر  املجلرظ ال رن يُرحر ٖيهرا الُكرو مر  خرار  املجلرظ عحيرث ال جخجراوس ) -3

 لم نت الواًدةر

اغرررت وإلاٚامرررت عٗنررردٙ  -2 ت ج١رررالي٘ جرررذاٞز  الطرررٗز َمررر  الدرجرررت  و ررر  والخرررنٛالث وإلَا )خمطرررت ةجررروم( لألَكررراء املٛيمرررحر جخحمررر  الػرررٞز

َر  هرذه  .خار  مدينت مٛز الاجخماٍ كراء  ت  يرخ  حُرويل َ  وا  ًالت َدم جإمحر ؤي مر  هرذه الدطر يالث واخدردماث مر  ٚ ر  الػرٞز

 لطياضرررت ًكررررور اجخماَرررراث مجلررررظ إلادارة
 
ت  ووٖٛررررا  املؿرررزوٖاث الُٗليررررت  ُررررد جٛررردي  الٗررررواجح  واملطرررردنداث املايرررردة للم رررالٔ املنؿررررٖز

 والم ار املنموٛت َ  املجلظ واخ مُياث وضداد ةٗٛاث الطٗز واملؿزوٖاث ال ن يُخمدها املجلظ بهذا الػإرر

روا٣ت -2 ٖرأث مر  إلادارة مجلرظ َكرو َليرو يحؿر  مرا مجمرٍو يخجراوس  ال ار  جميرِ ً  مئرت  خمرظ (211)ماليرت ؤو َيضيرت م لرٔ  ومشايرا م١ا

ٟا ٜ ما ةـ َليو ةًام الػز   ٖو
 
  .املخخؿت اخ  ت جكُ ا ال ن ث والرحخو الخنٗيذيت والكواعوؤل٘ ريا٣ ضنويا

 مياؿأث سئِغ مجلغ إلاداسة وهائبه وؤمين ظش املجلغ وؤمىاء ظش اللجان املىبثلت مً املجلغ : 05-9

يت ) ( ؤَراله لرزربظ 2َليها ار  الٗٛرزة )( م  ال ند )س( ؤَاله  ملجلظ إلادارة ؤر ُيٛز ؾٕز م١اٖإة بقاٖيت ْيرز املنؿوؽ 2مِ مزاَاة ما ورد عالٗٛزة الَٗز

ذل٢ ُيٛز مجلظ إلادارة م١اٖإة ؤمحر ضز املجلظ وؤمناء ضز الم ار املنمو ٛت َ  املجلظ مجلظ إلادارة وةار و عخوؾيت م  خ نت امل١اٖاث والت غيحاثر ٞو

 املُينحر م  خار  املجلظ عخوؾيت م  خ نت امل١اٖأث والت غيحاثر

 الخىـُزًت : إلاداسة ٍممعاًير وآلُت صشؾ مياؿأث ؿش  05-1

خٗاى عاملويٗحر املاهلحر و ٞٗاء واخاٗاى َم  املطخول الُا   م  امل ح  اخاالت الخناٖطيت املهلوبت خ ذ  والًا  اراث ال رن جحخرا   هدٕ امل١اٖأث ب   جٖو

ت  تر ويحدد مجلظ إلادارة ؤةواٍ امل١اٖأث ال ن جمنر ل٠ ار الخنٗيذيحر ا  الػٞز مور  امل١اٖرأث  –َمر  جوؾريت خ نرت امل١اٖرأث والت غريحاث  عنراء   –ل ا الػٞز

ٟاث املطراهمتر وحػرخم  م١اٖرأث   الواعخت  وامل١اٖأث املزج هت عاألداء وامل١اٖإة الدػيجيُيت  عما ال يخُارف مِ الكواعو وإلاجزاءاث املنًمت لرذل٢ عالػرز

 إلادارة الخنٗيذيت َم  ما يم ش
 

   ٟ غ ز ميالدي(رراجب ؤضاسالن )يخ  دُٖو ا  نهايت 
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  عد٣ هاج٘  بخخ(ر –عد٣ ةٛ   –عد٣ ض٠   –عدالث حػخم  َم  ضمي  املوا٣ ال اخاؿز 

 ٟالخإمحر الهبن وخالٖور  مشايا حُاٚديت 

 مشايا حُاٚديو ومشايا ؤخزل حػم  َم  ضمي  املوا٣ ال اخاؿز بجاسة ضنويت وبجاسة بقاٖيت وجذاٞز ضٗز عالهارزة وم١اٖأة نهايت اخددمتر 

  ت واخدهو الخحٗح يت نويلت  ج   مو  الُموالث واجٗاٚياث الوالءراخدهو  الخحٗح يت ٚؿح ة  ج  املزج هت عإداء املوي٘ والػٞز
 

 وجزا    مور الخاليت َند ؾٕز امل١اٖأث لٗزيٜ إلادارة الخنٗيذيتش
 

والخوؾريت ًيرا٣ خهرو  ٞ رار الخنٗيرذيحر ٖيه  ويٗحر عماخ ميِ امل املُخمد الزواجب  ػ١  دوري عمزاجُت ضل  والت غيحاث امل١اٖأث خ نت جٛوم (ؤ )

 يل٢ر ب   اخااجت وبزام  جحٗيرش املويٗحر ٟلما دَذ

يرررخ  الخوؾرررريت عخُيررررحر الررررزربظ الخنٗيررررذي مرررر  ٚ رررر  خ نررررت امل١اٖررررأث والت غرررريحاث واٚخرررررزاو مرررردة َٛررررد الُمرررر  مُررررو والخُويكرررراث اخداؾررررت عررررو مررررِ  (  )

خماد م  مجلظ إلادارةرمخؿـ امل١اٖأة املٛخرزو لو ويخ  الخوؾيت   عؿٖز ا م  ٚ   الم نتر وج١ور املواٖٛت النهاريت وإلَا

خمررر (  ) اد مررر  يررخ  جحديرررد مُررايح   داء للرررزربظ الخنٗيرررذي ويررخ  ربه رررا عامل١اٖررأة مررر  ٚ ررر  خ نررت امل١اٖرررأث والت غرريحاثر وج١رررور املواٖٛرررت النهاريررت وإلَا

 مجلظ إلادارةر 

ت وراَيرت لألهردإ املهلوبرت يخ  جحديد مُايح   داء ل٠ ار الخنٗيذ (د ) يحر م  ٚ ر  الرزربظ الخنٗيرذي ال رن ج١رور مزج هرت عالخوجيهراث الُامرت للػرٞز

 م  الزربظ الخنٗيذير
 

زقررر ا َمررر  مجلرررظ  (ه ) جٛررروم خ نرررت امل١اٖرررأث والت غررريحاث عمناٚػرررت جوؾرررياث إلادارة الخنٗيذيرررت لؿرررٕز م١اٖرررأث ضرررنويت ؤو اضرررخرناريت َررر   داء َو

 خمادرإلادارة للمواٖٛت وإلَا

ررذل٢ مزاجُررت َٛررود الخوييرر٘ امل  مررت  (و ) جٛرروم خ نررت امل١اٖررأث والت غرريحاث عمزاجُررت خهررو اخاررواٖش اخداؾررت ع٠ ررار الخنٗيررذيحر  ػرر١  مطررخمز  ٞو

خمادهار   مُ   ٖيما يخُلٜ عامل١اٖأث الطنويت )بر وجدث( ورِٖ الخوؾياث ًيال ا ملجلظ إلادارة اَل
 

 وامل ام واملطئولياث واملاهالث الُلميت  واخد رزاث الُمليت  وامل اراث ومطخول  داءر جحدد امل١اٖأث عناء  َم  مطخول الوييٗت  (س )

 للطياضرراث الداخليررت املُخمرردة  (و )
 
ٛررود الخوييرر٘ ووٖٛررا جؿررٕز عرردالث ضررٗز واةخرردا  خ ميررِ املررويٗحر ًطررب الرردرجاث واملطررخوياث الوييٗيررت َو

 ت غيحاث بهذا الػإررم  ٚ   مجلظ إلادارة عناء  َم  جوؾياث خ نت امل١اٖأث وال

ع والاظترداد : 05-4  بًلاؾ صشؾ املياؿأث وخاالث املؼالبت بالخعٍى

ت املاليت ومخهل اث الُم   لم نت امل١اٖأث والت غريحاث الخوؾريت ب ر  مجلرظ إلادارة عةيٛرإ ؾرٕز امل١اٖرأث خ ميرِ ا ملطرخٗيدي  مِ مزاَاة ؤوقاٍ الػٞز

ارج١ا  املوي٘ ؤو الُكو َم  مخ  عالػٕز ؤو  ماةت ؤو الت ويز و/ؤو بخاللو  -َم  ضمي  املوا٣ ال اخاؿز واملهال ت عاضت دادها ا  ًاالث مُينت ) ومنها 

ت و/ؤو بنهررراء َكررررويخو عٛررررزار مرررر  اخ مُيررررت الُامررررت بيا حٓيررررب َرررر  ًكررررور زرررر الر اررر  الٛيررررام عمطرررراولياجو ؤو واج اجررررو ممررررا يت جررررب َليررررو قررررزر عمؿرررراخح الػررررٞز

َر  الٗتر ة ال رن جلرذ آخرز اجخمراٍ ًكرزه( ؤو خؿرم ا  جلطاث مخخاليت عدور َذر مػزوٍ ذ  يٛ لو املجلرظ  ُٖمر  الُكرو بَرادة جميرِ امل١اٖرأث ال رن ؾرٖز

 الوقرِ اضرخٓال٣ ملنرِ ويلر٢ الخنٗيذيرت  إلادارة ؤو مجلرظ إلادارة ار  َكرو دٚيٛرت ٚردم ا ْيررز مُلومراث َمر  عنراء   جٛرزرث ؤنهرا ج رحر بيا عرإي ؾرورة مالرمرت 

 اَخمادها م  ٚ   اخ مُيت الُامتربال  ُد جه ٜ هذه الطياضت  وال  مطخحٛتر ْح  م١اٖأث َم  الوييٗق لماؿو٣ 
 

املنُٛردة خرال٣ الُرام املرا    للمطاهمحر اخ مُياث الُامت ُل وم  اخ ديز عالذٞز ؤةو ج  بدرا  ضياضت امل١اٖأث املػار بليها  ُاليت قم  جدو٣ ؤَما٣ 

ل اَخماد هذه الطياضتر طب ةخار  جؿويذ املطاهمحر ج  ٖر  املنؿزم  ًو
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 ؤعظاء مجلغ إلاداسة وؤعظاء اللجان وهباس الخىـُزًُـً وحعىٍظاث مياؿأث -06
 

 

 9191ماسط  10مياؿأث ؤعظاء مجلغ إلاداسة خالٌ العام املا ي املىخ   في 

 ألاعظاء

 املياؿأث املخؼُـشة املياؿأث الثابخت
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 ؤوال: ألاعظاء املعخللين

 216131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت 0

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ؤًمد ع  َم  الدخي  9

 26166 916111 1 1 1 1 1 1 1 916111 1 1 1 126111 66111 1 ًاج َ اص َم   1

 26912 126111 1 1 1 1 1 1 1 126111 1 1 1 26111 66111 1   ؤًمد عامُزوٕوليد ع 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   محمد الٛحهانقَشيش ع 5

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 طل  عاَبسال َبسال  ع  ي 6

 49,115 16,111 1 1 1 1 1 1 1 366111 1 1 1 926111 196111 1 املجمىع

 : ألاعظاء ػُـش الخىـُزًُـًث
ً
 اهُا

 1 316111 1 1 1 1 1 1 1 316111 1 1 1 126111 196111 1 ضُد ع  َمز ال ح  0

 1 26111 1 1 1 1 1 1 1 26111 1 1 1 1 26111 1 ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ 9

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ٖخزي رارد َ دهللا 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ها  ؤةور ًناوي  4

م  ؤخت  5  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جاٖيد َ دالًز

 1 26111 1 1 1 1 1 1 1 26111 1 1 1 66111 36111 1 َمز ؾ ا  غناَو 6

 1 48,111 1 1 1 1 1 1 1 226111 1 1 1 926111 926111 1 املجمىع

: ألاعظاء الخىـُزًين
ً
 ثاهُا

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال يوجد -

ًتش  ت إلاٚامت ا  الٗندٙج١الي٘ و/ؤو  جذاٞز الطٗز ٚيمت و/ؤو  َكاءال ن ج٠ دها    الخُويل َ  املؿزوٖاث الُٗليتعد٣ املؿزوٖاث يػم  ) ] 1[* ماًل  (راملٛدمت م  الػٞز

ًتش    يعااقاٖت ب   امل١اٖأث وال دالث املوضات عاخ دو٣ ؤَاله   ]9[ماًل ل١  /ريا3111٣عواِٚ  9191مارص  31خال٣ الُام املا   املنخ ن ا  ز الُاديت( املنُٛدة رج  ؾٕز عد٣ ًكور اجخماَاث اخ مُيت الُامت )الُاديت ْو

 رريا6111٣  والُكو/ َمز ؾ ا  غناَو َم  م لٔ ريا3111٣ والُكو/ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ َم  م لٔ  ريا2111٣   ًيث ًؿ  الُكو/ ضُد ع  َمز ال ح  َم  م لٔاجخماٍ
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 9191ماسط  10مياؿأث ؤعظاء اللجان الـشعُت خالٌ العام املا ي املىخ   في 
 

 املجمىع (*)بذٌ املصشوؿاث  بذٌ خظىس الجلعاث املياؿأث الثابخت ألاعظاء

 املشاحعتؤعظاء لجىت 

 206222 926222 126111 1 ** ؤًمد ع  محمد الدهلوي  0

م  ؤخت   9  1 1 1 1 جاٖيد َ دالًز

 106302 26302 26111 1 وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ 1

 936293 26293 126111 1 َ اص َم  ًاج  4

 66111 1 66111 1 َمز ؾ ا  غناَو 5

 94,697 46,697 226111 - املجمىع

 الخىـُزًتؤعظاء اللجىت 

 1 1 1 1 ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ 0

 1 1 1 1 ؤًمد ع  َم  الدخي  9

 1 1 1 1 ا ها  ؤةور ًناوي  1

 1 1 1 1 ضُد ع  َمز ال ح  4

 1 1 1 1 املجمىع

 ؤعظاء لجىت املياؿأث والترشُداث

 1 1 1 1 ؤًمد ع  َم  الدخي  0

 1 1 1 1 ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت 9

َمز ال ح ضُد ع   1  1 126111 1 126111 

 08,111 1 126111 - املجمىع

ًتش *  كاء حُويل املؿزوٖاث الُٗليتعد٣ املؿزوٖاث يػم  ) ] 1[ ماًل ت إلاٚامت ا  الٗندٙج١الي٘ و/ؤو  جذاٞز الطٗز ٚيمت  و/ؤو َكاء ال ن ج٠ دها    لأَل  (راملٛدمت م  الػٞز

ًتش  **  الطيد/ ؤًمد ع  محمد الدهلوي َكو عم نت املزاجُت م  خار  املجلظر ]9[ماًل

ًتش      يت املوضات عاخ دو٣ ؤَاله   ]3[ماًل ح  الُاديت( املنُٛدة عااقاٖت ب   امل١اٖأث وبدالث ًكور جلطاث الم ار الَٗز خال٣ ج  ؾٕز عد٣ ًكور اجخماَاث اخ مُيت الُامت )الُاديت ْو

 رريا3111٣ / ؤًمد ع  محمد الدهلوي َم  م لٔخ نت املزاجُت   ًيث ًؿ  َكو ل١  اجخماٍ/ريا3111٣عواِٚ  9191مارص  31ا  الُام املا   املنخ ن 
 

 مياؿأث خمعت مً هباس الخىـُزًُـً

 9191ماسط  10)مً طمنهم الشئِغ الخىـُزي والشئِغ الخىـُزي للشاون املالُت( خالٌ العام املا ي املىخ   في 

 املياؿأث املخؼيرة الثابختاملياؿأث 
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9,566,441 0,114,009 1 1,871,559 1 1 1 1 1 1 0,567,151 1 5,417,619 
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  العالكت بين املياؿأث املمىىخت وظُاظت املياؿأث املعمٌى بها 06-0

وجرر  عخوؾرريت مرر  خ نررت امل١اٖررأث والت غرريحاث   إلادارة ( ؤَرراله جرر  اَخمادهررا مرر  ٚ رر  مجلررظ12مرر  اخ ررديز عالررذٞز ؤر ضياضررت امل١اٖررأث املوضررات عال نررد )

ررل  9191مررارص  31بدراج را ار  جردو٣ ؤَمرا٣ اجخماَراث اخ مُيرت الُامررت املنُٛردة خرال٣ الُرام املرا   املنخ رن ار   طرب ةخرار  جؿرويذ املطراهمحر جر  ٖر ًو

دهررا مرر  اخ مُيررت اَخماٞمررا هررو ارر  نهايررت الطررنت املاليررت ال ررن يػررمل ا هررذا الخٛزيررز ر ولرر  يررخ  الُمرر  عمٛخاررال  هررذه الطياضررت بال  ُررد  اَخمرراد هررذه الطياضررت

ررت وضياضررت امل١اٖررأث املُمررو٣ بهررا  وبيررار ؤي اةحررزإ جرروهزي َرر  هررذه الطياضررت   ُررد ارر  املطررخٛ   الُامررتر وضرربخ  جوقررير الُالٚررت عررحر امل١اٖررأث املمنًو

 .ال دء ا  جه يٛ او َخمادها وااخ مُيت الُامت زق ا َم  َ

 الخلُُم العىىي ملجلغ إلاداسة -07

ًيرث يرخ  جحديرد جواةرب   يُخمد َم  َملياث الخٛيي  الذاحق واملزاجُت/الخٛيي  م  ٚ   رئضراء الم رار جٛيي  ضنوي داخم يٛوم مجلظ إلادارة عةجزاء 

ترالٛوة والكُ٘ واٚخ ومر  اخ رديز وال جوجد ج ت خارجيت ٚامذ عخٛيي  ؤداء مجلظ إلادارة وؤداء خ اةرور ر زاو ض   مُاخ تها عما يخٜٗ مِ مؿمات الػٞز

كررررراء والم رررررار وإلادارة ألداء الطرررررنوي خٛيررررري  الآليرررررت وضياضرررررت غررررراملت لُمليرررررت َرررررداد عؿررررردد بخ نرررررت امل١اٖرررررأث والت غررررريحاث عالرررررذٞز ؤر  مجلرررررظ إلادارة وَ 

خمادهررا مرر  مجلررظ إلادارة وال رردء ارر  جه يٛ رارالخنٗيذيرت  اَل
 
ت َمرر  الالخرررشام وضررٕو جحررزؽ    وجرراري بجررزاءاث الخحطرربناث النهاريررت َليهررا جم يردا عمررا الػررٞز

ٟاملت ا  املطخٛ   والاٖؿاو َ  يل٢ ا  الخٛاريز الٛادمت عةير هللا21ورد ا  املادة الاضت غاديت ٚر  ) ٟاث عؿورة  مت الػز   ر( م  الرحت ًٞو

 ؤو ؤصواحهم ؤو ؤوالدهم اللصش مصالح ؤعظاء مجلغ إلاداسة وهباس الخىـُزًُـً -08

ذ  08-0  شة مً ألاظهم(ـ)اشعاس ملىُت خصص هبُوصف للمصالح في ؿئت ألاظهم راث ألاخلُت في الخصٍى

ت ؤو بدارة َالٚرراث املطرراهمحر ؤيررت عالْرراث ؤو اغررُاراث مرر  ؤي  رردـ ن يعرر  ؤو اَخ رراري يملرر٢ ) ز مرر   ضرر   ر٪( ؤو ؤٞورر2لرر  يررزد لرر دارة الخنٗيذيررت للػررٞز

ٛيت ا  الخؿويذ ضواء ت  ؤو عالْاث َ  وجود ؤيت مؿمات ا  ٖئت  ض   ياث ً  م    داؽ يي الُالٚت ؤو م  هيئت الطٙو املاليت  املؿدره للػٞز

خررر ولررذل٢ت ٖةةرررو ال جوجررد مؿرراخح اررر  ٖئررت  ضررر   ياث    جرراري  هررذا الخٛزيرررزررعموجررب املررادة الوالزرررحر مرر  ٚواَرررد الد رر ي  وإلادرا  مرر  جررراري  الخإضرربظ ًو

ٛيت ا  الخؿويذ م  املطاهمحر ؤو ؤَكاء مجلظ إلادارة ٞو ار الخنٗيذيي  سواج   وؤوالده  الٛؿزر  وؤرً 

 ؤو ؤصواحهم ؤو ؤوالدهم اللصش ًـمصلحت وخلىق خُاس وخلىق الاهخخاب ألعظاء املجلغ وهباس الخىـُزًُ 08-9

ت ؤو ؤسواج   ؤو ؤوالده  الٛؿز ا  ؤضر   ؤو رال جوجد ؤيت مؿاخح ؤو ًٛٙو خيار ؤو ًٛٙو اٞخخا  حُود ألي م  ؤَكاء املجلظ ؤو ٞ ار الخنٗيذيي   عالػٞز

تر  ؤدواث دي  للػٞز
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  في العلىد املبرمت مع ششهت اجداد عزًب لالجصاالثوؤكاسبهم ً ـمصالح ؤعظاء مجلغ إلاداسة وهباس الخىـُزًُ 08-1

ؤعزمتهررررا خرررررق يٛرررز مجلررررظ إلادارة عإةررررو ال يوجرررد ألي مرررر  ؤَكرررراء املجلرررظ ؤو الررررزربظ الخنٗيررررذي ؤو املرررديز املررررا   ؤو ؤٚرررراربه  ؤيرررت مؿرررراخح  دؿرررريت اررر  الُٛررررود ال 

ت ضول الُٛود املوضات عاخ دو٣ ؤدةاه ش  الػٞز
 

 ششوغ العمل/ العلذ مذة العمل/ العلذ مبلؽ العمل/ العلذ ػبُعت العمل/ العلذ م
اظم العظى/ هباس الخىـُزًين ؤو 

 ؤي شخص ري عالكت بإي منهم

رررت  0 اجٗاٚيررت جمزيرررز وةٛررر  اخاٞز

ت عخل١و  الدوليت مِ غٞز

 يررررخ  اًدطرررررا  ٚيمرررررت امل١املررررراث

ًطب  ضُار ل١  دولت ومردة 

الاجؿرررررررررا٣ ل١ررررررررر  اجؿرررررررررا٣ َمررررررررر  

 ًدة ويل٢ عإضُار مخٓيرزة

جرر  جوٚيررِ هررذه الاجٗاٚيررت 

ر 9112ارررررررررر  غرررررررررر ز ٖ  ايررررررررررز 

 
 
 وججدد ضنويا

هرررررررذه الاجٗاٚيرررررررت مررررررر  قرررررررم  اجٗاٚيرررررررت 

ت عخل١رررررررررررررو  الررررررررررررزبو ال بنرررررررررررررق مرررررررررررررِ غررررررررررررٞز

يُ ررررررررا  )الػررررررررزي٢ الٗنررررررررن( الخرررررررررق جرررررررر  جٚو

  9112والاجٗاٙ َليها ا  غ ز ٖ  ايز 

ت عخل١ررررررررررررررو )َكررررررررررررررو مجلررررررررررررررظ اَخ رررررررررررررراري غررررررررررررررٞز

وماضررظ( ويمول ررا ارر  مجلررظ إلادارةش الطررريد/ 

 رارد ٖخزي والطيد/ ا ها  ًناوي 

 

داررررررررررزة ربرررررررررو لررررررررردوارز النٗررررررررراي  9

ت عخل١و  الدو   مِ غٞز

يرررررخ  اًدطرررررا  ٟررررر  داررررررزة َمررررر  

 ًدة  طُز مناٖظ

جرر  جوٚيررِ هررذه الاجٗاٚيررت 

 11/11/9116ارررررر  غرررررر ز  

وججررررررررررررررردد َمررررررررررررررر  ؤضررررررررررررررراص 

 غ زي 

لرررررررررردوارز النٗرررررررررراي الرررررررررردو   دارررررررررررزة ربررررررررررو 

اخداؾرررررررررررررت عاملُلومررررررررررررراث ياث ضررررررررررررررُاث 

َاليت يخ  اضرخخدام ا ل١ر  مر  َمرالء 

 عخل١و و  جو  لالضخٗادة م  اخددمت

ت عخل١ررررررررررررررو )َكررررررررررررررو مجلررررررررررررررظ اَخ رررررررررررررراري  غررررررررررررررٞز

وماضررظ( ويمول ررا ارر  مجلررظ إلادارةش الطررريد/ 

 رارد ٖخزي والطيد/ ا ها  ًناوي 

 

اجٗاٚيرررررررررت  ليرررررررررإ ال ؿرررررررررزيت  1

ت   عخل١واملُخمت مِ غٞز

مليررررررررررور  2الٛيمررررررررررت الخٛديزيررررررررررت 

 ريا٣ ضُودي

جرر  جوٚيررِ هررذه الاجٗاٚيررت 

 96/19/9112عخررررررررررررررررررررررررراري  

 ضنت12ومد ها 

اضرررررررخخدام جرررررررشء مُرررررررحر مررررررر   ليرررررررإ 

ال ؿزيت املُخمت وال ن جر  غرزائها مر  

هيئررررت الررررزبو ال٠ زبررررارق لرررردو٣ مجلررررظ 

الخُرررررراور اخدليترررررر  وال رررررررن جررررررزبو َررررررردة 

 ةٛام مخخلٗت ا  دو٣ اخدلي  الُزبق

ت عخل١ررررررررررررررو )َكررررررررررررررو مجلررررررررررررررظ اَخ رررررررررررررراري  غررررررررررررررٞز

وماضررظ( ويمول ررا ارر  مجلررظ إلادارةش الطررريد/ 

 رارد ٖخزي والطيد/ ا ها  ًناوي 

اجٗاٚيررررررررررررررت جٛرررررررررررررردي  خرررررررررررررردماث  4

ت بزررررررزاء  اضدػرررررراريت مررررررِ غررررررٞز

املاليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت )ٞمطدػررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار 

 اضت اجيت (

جحدطررررررب نطرررررر ت محررررررددة َمرررررر  

قررررررررررررررررررروء جحٛيرررررررررررررررررررٜ  هررررررررررررررررررردإ 

Success Fees)) 

 

جرر  جوٚيررِ هررذه الاجٗاٚيررت 

ر 9110مررررررررررررررررررررايو   92ارررررررررررررررررررر  

ت ًرررررررررٜ ٖ رررررررررد ا   وللػرررررررررٞز

راث مر  خرال٣  ا  ٟر   ٚو

   جحزيز اةذار ٞخابق عذل٢

جٛررررررردي  خرررررررردماث اضدػررررررراريتر وجميررررررررِ 

مرررررررا٣ واخدررررررردماث الخررررررررق جٛررررررروم بهرررررررا   َ

ت  ت بزررررررزاء املاليررررررت لؿرررررراخح الػررررررٞز غررررررٞز

عموجرب هرذا الاجٗراٙ هر  عردور مٛاعر  

 مادي مػزومر

مؿرررررررررررررمات م اغرررررررررررررزة لُكرررررررررررررو مجلرررررررررررررظ إلادارة 

َمرررررررز ال يررررررررش ٟوةرررررررو َكرررررررو  الطررررررريد/ ضرررررررُد عررررررر 

ت بززاء املاليت  عمجلظ بدارة غٞز

 

اجٗاٚيررررررررررررررت جٛرررررررررررررردي  خرررررررررررررردماث  5

ت بزررررررزاء  اضدػرررررراريت مررررررِ غررررررٞز

 املاليت

جحدطررررررررب نطررررررررب مُينررررررررو َمرررررررر  

قوء الٛيمت الُٗليت للزخؿت 

 ا  ًا٣ اخاؿو٣ َليها

جرر  جوٚيررِ هررذه الاجٗاٚيررت 

ر 9110ؤٞخررررررررررررروبز   92اررررررررررررر  

ت ًرررررررررٜ ٖ رررررررررد ا   وللػرررررررررٞز

راث مر  خرال٣  ا  ٟر   ٚو

 جحزيز اةذار ٞخابق عذل٢

جٛررررررردي  خرررررررردماث اضدػرررررررراريت ملػررررررررزوٍ 

اخاؿرررررررررررو٣ َمررررررررررر  الزخؿرررررررررررت املوًررررررررررردة 

 والخرزدداث املؿاً ت ل ا

مؿرررررررررررررمات م اغرررررررررررررزة لُكرررررررررررررو مجلرررررررررررررظ إلادارة 

الطررررررريد/ ضرررررررُد عررررررر  َمرررررررز ال يررررررررش ٟوةرررررررو َكرررررررو 

ت بززاء املاليت  عمجلظ بدارة غٞز

 

 

َرراله اخ ررردو٣ اررر   َررالوة َمررر  مرررا يٞررز  ت عخٛرردي  خررردما ها خالرررو٣  ؤ خ ارييرررال ياةررراث والاةت ةرررذ لرر ُل ؤَكررراء مجلرررظ إلادارة ث و لالجؿرراال جٛررروم الػرررٞز   رالَا

ٟاث ياث الُالٚرررت بهررر   ترز رضررروم اغخررررةًيررروالػرررز مرررِ الخُرررامالث هرررا قرررم    ويرررخ  الاٖؿررراو َندور ؤي مشايرررا جٗكررريليت خرررزي    زاٝ موررر  عٛيرررت َمرررالء الػرررٞز

ررذل٢ الخ ليررٔ َنهررا ارر  اجخمرراٍ اخ مُيررت الُامررت الطررنويرارر   نررزإ ياث الُالٚررت  ملشيررد مرر  املُلومرراث َرر  الخُررامالث مررِ  الٛرروار  املاليررت ًطررب املخ ررِ  ٞو

 رؤدةاه (12 نزإ يوي الُالٚت  يزج  إلاناٍل َم  الٗٛزة )
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 عامالث مع ألاػشاؾ روي العالكت :الخ -09

يمرررررا يمررررر  ؤالخُرررررامالث مرررررِ  نرررررزإ يوي الُالٚرررررت عنررررراء  َمررررر  غرررررزوم وؤضرررررُار مخٗرررررٜ َليهرررررا جموررررر  الخُامررررر  الخجررررراري املُخررررراد مرررررِ الُمرررررالء  ذجمررررر و املررررروردي  ٖو

 الخٗاؾي ش
 

 مذتها هىع الصـلت/ العملُت العالكت الؼشؾ رو العالكت
اٌ ظعىدي( اللُمت  )ٍس

9191 9109 

ت ال حزي  لالجؿاالث الطل٠يت  غٞز

 والالضل٠يت )عخل١و( 

 262226310 6,014,591 9111م  ينايز   بيزاداث عياةاث مطاه  ماضظ

 361636121 1,979,190 9112م  ٖ  ايز  بيزاداث ربو عينن

 162196122  0,499,581 9112م  ٖ  ايز  ج١لٗت ربو عينن

ت الُزبيت الطُوديت للدطويٜ  الػٞز

يالث)ضاماٟو(   والخٞو

ت النهلو  369966199 0,069,861 9119م  ؤٞخوبز  بيزاداث عياةاث غٛيٛو لػٞز

ت عذار الخجاريت املحدودة  م    بيزاداث عياةاث مطاه  ماضظ غٞز  311 232 409,978 9112م  ةٖو

ت اجحاد غمظ ت عذار  غٞز غٛيٛو لػٞز

 الخجاريت

 326229 10,107 9111م  ينايز  بيزاداث عياةاث

ت َذيب للؿياةت واخددماث املحدودة  616233 80,975 9112م  ضمخم    بيزاداث عياةاث مطاه  ماضظ غٞز

ت َذيب اةت جزإ الطُوديت ت عذار  غٞز غٛيٛو لػٞز

 الخجاريت املحدودة

 9126291 999,659 9119م  يوةيو  بيزاداث عياةاث

ت عذار الخجاريت املحدودة  -  غٞز
 

ت ال حزي  لالجؿاالث الطل٠يت  - غٞز

 والالضل٠يت )عخل١و(
 

ت النهلت للخجارة واملٛاوالث املحدودة  -  غٞز
 

ت جزاٟو للخجارة واملٛاوالث املحدودة  -  غٞز

 

ت  - لالجؿاالث واملُلوماث  عذار غٞز

   املحدودة

 

ت الاةت ةذ الطُوديت املحدودة  -  غٞز
 

ت َذيب  - للؿياةت واخددماث غٞز

 املحدودة

حُررررويل املطرررراهمحر املاضطررررحر َرررر   مطاهمور ماضطور 

رررررت  الُمولرررررت املحملرررررت َلررررريه  واملدَٖو

مرررررررررررررررر  ٚرررررررررررررررر ل   لل نرررررررررررررررر٢ الطررررررررررررررررُودي 

٪( مٛاعررررررررررر  2ر1الٗزنسررررررررررالن )ال الٓررررررررررت  

خهاعررررررررراث الكرررررررررمار ال رررررررررن ؤؾررررررررردرها 

املطررررررراهمور املاضطرررررررور ةياعرررررررت َررررررر  

ت عم لررررررررررررررررٔ بجمررررررررررررررررا   ٚرررررررررررررررردره  الػررررررررررررررررٞز

 وخمررظ )مليررار  11.111,111,229,1

مئرررررت وبزنررررررار وحطررررررُور مليررررررور ريرررررررا٣ 

ضررُودي(  ويلرر٢ ٖيمررا يخررـ نطرر ت 

جم ررررررررور املطرررررررراهمحر الُامررررررررت ٖٛررررررررو 

مررررررررررررررر  ؤضررررررررررررررراص جناضررررررررررررررربن ًطرررررررررررررررب  َو

ررررررررت ل١رررررررر  مطرررررررراه   اخاؿررررررررـ اململٞو

 ماضظ

 9112م  ؤعزي  

وجؿرررٕز الُمررروالث اررر  

نهايرررررررررررررررررررت ٟررررررررررررررررررر  ضرررررررررررررررررررنت 

ميالديررررررررررت ً رررررررررر  ج ٛرررررررررر  

الكرررررررررررررررررماةاث ضررررررررررررررررراريت 

 املُٗو٣ 

090,741 1066116 
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 مً ؤػشؾ راث عالكت اثعخدلم 09-0

 
 هىع العملُت العالكت ؤظم الؼشؾ/ ؤو ؤي شخص ري عالكت بإي منهم

9191 

ـاٌ ظعىدي(  )ٍس

9109 

ـاٌ ظعىدي(  )ٍس

0 

ت ال حزي  لالجؿراالث الطرل٠يت والالضرل٠يت )عخل١رو(  غٞز

ويمول ررررررررررا َكرررررررررروي مجلررررررررررظ إلادارة الطرررررررررريد ا هررررررررررا  ؤةررررررررررور 

 ًناوي والطيد رارد َ دهللا ٖخزي 

 3160226096 41,068,617 الخُام  الخجاري  مطاه  ماضظ

9 
ت عررررررذار الخجاريررررررت املحرررررردودة ويمول ررررررا َكررررررو مجلررررررظ  غرررررٞز

 إلادارة الطيد ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِر
 1396622 458,999 الخُام  الخجاري  مطاه  ماضظ

1 
ت الُزبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت الطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُوديت للدطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررويٜ  الػررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٞز

ٟاالث)ضاماٟو(  والو
ت النهلو  960126332 1,866,554 الخُام  الخجاري  غٛيٛو لػٞز

4 

ت َررررررررذيب اةت جررررررررزإ الطررررررررُوديت لوجررررررررود مؿررررررررمات  غررررررررٞز

لُكررررررررروي مجلرررررررررظ إلادارة الطررررررررريد ٖ رررررررررد عررررررررر  َ ررررررررردالُشيش 

الؿررضيِ والطرريد ضررُد عرر  َمررز ال يرررش ٟونهمررا َكرروي  ارر  

ت َذيب اةت جزإ الطُوديت  مجلظ املديزيحر ا  غٞز

ت عذار  غٛيٛو لػٞز

 الخجاريت املحدودة
 266221 048,190 الخُام  الخجاري 

5 
ت َرذيب للؿرياةت واخدرردماث ويمول را َكرو مجلررظ  غرٞز

 إلادارة الطيد ضُد ع  َمز ال يرش
 326032 81,588 الخُام  الخجاري  مطاه  ماضظ

6 

ت اجحرررررراد غررررررمظ لوجرررررررود مؿررررررمات لُكررررررو مجلرررررررظ  غررررررٞز

إلادارة الطيد ضُد ع  َمز ال يررش ٟوةرو َكرو ار  مجلرظ 

ت اجحاد غمظ  املديزي  ا  غٞز

ت عذار  غٛيٛو لػٞز

 الخجاريت املحدودة
 996611 1,059 الخُام  الخجاري 

 

 ألػشاؾ راث عالكت اثمعخدل 09-9

ؤظم الؼشؾ/ ؤو ؤي شخص ري عالكت بإي  

 منهم
 هىع العملُت العالكت

9191 

ـاٌ ظعىدي(  )ٍس

9109 

ـاٌ ظعىدي(  )ٍس

0 

ت ال حزي  لالجؿاالث الطل٠يت والالضل٠يت  غٞز

إلادارة الطيد/ )عخل١و( ويمول ا َكوي مجلظ 

 ا ها  ؤةور ًناوي والطيد/ رارد َ دهللا ٖخزي 

 مطاه  ماضظ
الخُام  الخجاري/ ؤحُا  

 قماةاث
98,571,859 9662196199 

9 
ت عذار الخجاريت املحدودة ويمول ا َكو  غٞز

 مجلظ إلادارة الطيد/ ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ
 916692 50,595 ؤحُا  قماةاث مطاه  ماضظ

1 

ت  جزاٟو لوجود مؿمات ٟوةو مطاه  مجمَو

ت ممو  ا  مجلظ  ماضظ ضاعٜ ولبظ للػٞز

 إلادارة

 2136102 994,101 ؤحُا  قماةاث مطاه  ماضظ

4 
ت ممو   ت الاةت ةذ الطُوديت ولبظ للػٞز غٞز

 ا  مجلظ إلادارة
 9266021 909,701 ؤحُا  قماةاث مطاه  ماضظ

5 

ت عذار لالجؿاالث واملُلوماث املحدودة  غٞز

َمز ؾ ا  ويمول ا َكو مجلظ إلادارة الطيد/ 

 غناَو

 9266021 965,901 ؤحُا  قماةاث مطاه  ماضظ

6 
ت َذيب للؿياةت واخددماث ويمول ا َكو  غٞز

 مجلظ إلادارة الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح ر
 9266021 965,901 ؤحُا  قماةاث مطاه  ماضظ

7 
ت النهلت للخجارة واملٛاوالث املحدودة ولبظ  غٞز

ت ممو  ا  مجلظ إلادارة  للػٞز
 1226222 071,715 ؤحُا  قماةاث مطاه  ماضظ

 

 الخىاٌص عً الخعىٍظاث واملياؿأث  -91

تررل  يخ  الخناس٣ َ  ؤيت حُويكاث ؤو م١اٖأث م  ٚ   ٞ ار الخنٗيذيي َر  ؾردٚت الطريد/ ًطرام الردي  عر  هاغر   َكرو مجلرظ إلادارةوجنراس٣    عالػٞز

يت اجخماَاث مجلظ إلادارة  هعدالث ًكور   والم ار الَٗز
 
 ر10/11/9112م   اَخ ارا
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 ً بالششهت ـألاظهم اململىهت ألعظاء مجلغ إلاداسة وهباس الخىـُزًُ -90

 ألاظهم اململىهت ألعظاء مجلغ إلاداسة   90-0

ُألاظهم اململىهت ألعظاء مجلغ إلاداسة  90-0-0  ً(ـ)الاعخباٍس
 

 ؤظم العظى م

 ألاظهم اململىهت

العام في بذاًت 

0/4/9109 

 ألاظهم اململىهت

 في نهاًت العام

10/1/9191 

 صافي الخؼُُـش
 وعبت الخؼُُـش

):( 

0 
ت عذار الخجاريت املحدودة ويمول ا َكو مجلظ  غٞز

 إلادارة الطيد ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ
   - 50.6٪ ض  ( 216,111,1( ض   494,918  ض   411,941,0 

9 

ت ال حزي  لالجؿاالث  الطل٠يت والالضل٠يت غٞز

)عخل١و( ويمول ا َكوي مجلظ إلادارة الطيد ا ها  

 ؤةور ًناوي والطيد رارد َ دهللا ٖخزي 

   ٪- 50.6 ض  ( 226,622,3( ض   223,290,3 ض   222,120,0

1 
ت النهلت للخجارة واملٛاوالث املحدودة لبظ  غٞز

ت ممو  ا  مجلظ إلادارة  للػٞز
   ٪- 50.6 ض   (696,162,9( ض   303,131,9 ض   222,122,2

4 
ت ممو  ا   ت الاةت ةذ الطُوديت لبظ للػٞز غٞز

 مجلظ إلادارة
   ٪- 50.6 ض   (922,903( ض   229,922 ض   911,292

5 
ت َذيب للؿياةت واخددماث ويمول ا َكو  غٞز

 مجلظ إلادارة الطيد ضُد ع  َمز ال ح 
 - ض   1 ض   1

1٪ 

 

6 

ت عذار لالجؿاالث   وجٛنيت املُلوماث املحدودةغٞز

ويمول ا َكو مجلظ إلادارة الطيد َمز ؾ ا  

 غناَو

 ٪1 - ض   1 ض   1

 

 ً/ الصخصُت، وؤصواحهم وؤوالدهم اللصشـاململىهت ألعظاء املجلغ الؼبُعُُ ظهمألا  90-0-9

 ؤظم العظى م

 ألاظهم اململىهت

في بذاًت العام 

0/4/9109 

 ألاظهم اململىهت

 في نهاًت العام

10/1/9191 

 صافي الخؼُُـش
 وعبت الخؼُُـش

):( 

   ٪- 50.8 ض  ( 322( ظهم 160 ض   022 الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت 0

   ٪- 50.7 ض  ( 996( ظهم 900 ض   230 الطيد/ ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ 9

   ٪- 50.9 ض   (161( ظهم 049 ض   311 الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح  1

   ٪- 59.7 ض   (32( ظهم 15 ض   02 ع  َم  الدخي الطيد/ ؤًمد  4

 ٪1 ض   1 ظهم 1 ض   1 الطيد/ َ اص َم  ْلوم ًاج   5

 ٪1 ض   1 ظهم 1 ض   1 الطيد/ وليد ع  ؤًمد عامُزوٕ  6

 ٪1 ض   1 ظهم 1 ض   1 الطيد/ َمز ؾ ا  َ دال٠زي  غناَو  7

 ٪1 ض   1 ظهم 1 ض   1 الطيد/ َشيش ع  محمد الٛحهانق 8

 ٪1 ض   1 ظهم 1 ض   1 الدٞخور/ َبسال  ع  يطل  عاَبسال  9

ت ؤَكاء مجلظ إلادارة ؤو ؤوالده  الٛؿز  ال جمخل٢ سوجاثش مالخظت*   َداد هذا الخٛزيزرب  جاري  رًخؤي ؤض    دؿيت ا  الػٞز
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 ألاظهم اململىهت لىباس الخىـُزًُـً، وؤصواحهم وؤوالدهم اللصش )إلاداسة الخىـُزًت( 90-0-1

 الىظُـت اظم العظى م

ألاظهم اململىهت 

في بذاًت العام 

0/4/9109 

 ألاظهم اململىهت

 في نهاًت العام

10/1/9191 

صافي 

 الخؼُُـش

وعبت 

 الخؼُُـش

):( 

م  ال واردي 0  ٪1 1 ال ًىحذ ال يوجد الزربظ الخنٗيذي عااةاعت امل ندص/ٖ د ع  َ دالًز

 ٪1 1 ال ًىحذ ال يوجد الخنٗيذي للػئور املاليت عااةاعتالزربظ  الطيد/ محمود ًمدار َ دهللا 9

 ٪1 1 ال ًىحذ ال يوجد مديز َام بدارة الػاور الخنًيميت والٛاةوةيت امل ندص/ بعزاهي  ع  وليد الُ يداء 1
 

ت ًخ ه سوجا    ؤو ر  اخاالييرٞ ار الخنٗيذييؤي م   مخل٢يال  :مالخظت*     جاري  بَداد هذا الخٛزيزررؤو ؤوالده  الٛؿز ؤي ؤض    دؿيت ا  الػٞز

 الخىاٌص عً ؤسباح ألاظهم 90-9

ت َ  ؤي ًٛٙو ا   رباورالاجٗاٚاث ؤو جزجب اث جناس٣ عموج ها ؤي م  املطاهمحر ا   ؤيتال جوجد   ػٞز

  املعخدلاث واملذؿىعاث الىظامُت  -99
 

 بُان
 املعذد

ـاٌ الععىدي(   )ٍس

املعخدم ختى نهاًت 

 الـترة املالُت ولم ٌعذد
 ألاظباب الىصف

 895,549,05 801,119,01 / الترخُصالشظىم الحىىمُت

رضررررررررروم هيئررررررررررت الاجؿرررررررررراالث وجٛنيررررررررررت 

املُلومررررررررررررراث  الضرررررررررررررخخدام الهيررررررررررررر٘ 

 الت ددي

 مخهلب ةًامق

ق  01,411 الشظىم الجمشهُت  مخهلب ةًامق رضوم الخخليـ اخ مٟز

للخإمُىــــــــــــــــــــــــــــاث املاظعــــــــــــــــــــــــــــت العامــــــــــــــــــــــــــــت 

 الاحخماعُت
 مخهلب ةًامق الخإميناث إلاجخماَيت للمويٗحر  070,501,9

  067,088,8 الضواة والظشائب
مػرررررررررت ياث خارجيرررررررررت  َمررررررررر قرررررررررزارب 

ٟاة  وس
 مخهلب ةًامق

  686,178,9 سظىم مىخب العمل والجىاصاث
رضوم اؾدر وججديد رخرـ الُمر  

 والخإغح اث
 مخهلب ةًامق

ـــالؽ  املعـــــخدلت واملذؿىعـــــت بحمـــــا ي املبــ

ب ـــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــاث الحىىمُـــــــــــــــــــت وشـــــــــــــــــــبه 

 الحىىمُت

967,896,99 895,549,05 

 املطرخحٛت النًاميرت امل رالٔ جمور 

ت  الُزبيت اململ٠ت خا١ومت واملدَٖو

 الطُوديت
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 اللائمت ي والذعاو  العلىباث والؼشاماث ؤو اللُىد الىكائُت  -91
 

العلىبت/ الجضاء/ الؼشامت/ الخذبير 

 اللُذ الاخخُاػيالاختراصي/ 
 ؤظباب املخالـت

الجهت املىكعت 

 للمخالـت
 ظبل عالحها وجـادي وكىعها في املعخلبل

116111 

ررررررر   جه يرررررررٜ ماجررررررراء اررررررر   مرررررررز الطرررررررامق ٚر

ت عرررإزز 126) ررراء بيرررزاداث الػرررٞز ( َمررر  َو

رجعرررررررررر  الررررررررررذي جررررررررررزل هيئررررررررررت الاجؿرررررررررراالث 

ت جررررررإخزث  وجٛنيرررررت املُلومررررراث ؤر الػرررررٞز

ذ املحددر  ا  جه يٛو ا  الٚو

هيئت الاجؿاالث وجٛنيت 

 املُلوماث

ت مرررررررر  املخالٗررررررررت وبَمررررررررا٣  رررررررر٘ الػررررررررٞز دراضرررررررت مٚو

خرر َليهررا  ووقررِ مُررايح   فزارًٛ ررا النًررامق ارر  الَا

دٚيٛررت ارر  مخا ُررت ؤداء الاداراث املُنيررت عررالزد َمرر  

 رنل اث هيئت الاجؿاالث وجٛنيت املُلوماث

 

ت  عينهررررا وبيررر  هيئرررت الاجؿرررراالث وجٛنيرررت املُلومرررراث لررردل املح٠مرررت إلاداريررررت )ديررروار املًالرررر ( منهرررا دَرراوي مررر  الدَرررراول الٛكاريرررت الٛارمرررت  َررررددلررردل الػرررٞز

ت  ت َنررد الم ررروء لم  ررراث الٛكاريرررت والٛررزاراث جخُلرررٜ عررالت دداث املخؿؿررت للػررٞز ؤر ج٠رررور ٚرررزاراث ال يئرررت  ػررررإر  املخخؿرررتوالخرررزاخيـر وجحرررزؽ الػرررٞز

ت َادلررت  رٜ  ةًمرت واللوارررر امله ٛررت عاململ٠ررت الُزبيررت الطررُوديتر وال يم٠رر  الخض ررا عالنديجررت النهاريررت للدَرراول املذٞررورة  ول٠رر   الػررٞز ت ضررخٛومٖو  الػررٞز

 ع رذ٣ جميرِ الطر   املػرزوَت خامايرت ًٛٚو رار

 مياؿأث نهاًت الخذمت للمىظـين  -94

تعلرررررٔ رؾررررريد بجمرررررا   م١اٖرررررإة نهايرررررت اخددمررررررت  ػررررررزة  مئرررررت وزرررررالر ليرررررور مزماةيرررررت  ( 111,311,2) للمرررررويٗحر اررررر  الػرررررٞز ريررررررا٣ ضرررررُودي ٞمرررررا اررررر  جرررررراري   الٕآَو

 رم31/13/9191

 ي جم بوشائها ملصلحت مىظـي الششهت ـالاظدثماساث والاخخُاػاث الخ -95

خ هاؤيت اضدوماراث ؤو اًخياناث ملؿمات مويٗي جو  ل  جضصال ء   الخٛزيزر  جاري  هذا رمنذ جاري  الخإضبظ ًو
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 الخىاؿم مع الئدت خىهمت الششواث  -96

ٟاث الؿرررادرة َررر  هيئرررت الطرررٙو املاليرررت مرررت الػرررز ١رررام الرررواردة اررر  الرحرررت ًٞو ت عخه يرررٜ جميرررِ ً  ١رررام إلالشاميرررت  الت مرررذ الػرررٞز والاضت غررراديت عاضرررخرناء ً 

 الواردة ؤدةاهش

 ؤظباب عذم الخؼبُم هص املادة / الـلشة سكم املادة / الـلشة م

  شاملادة )اخدامطت والُػزور(  1

 غزإ َم  إلادارة الخنٗيذيتإلا 

تر2 ت عاملادة ) ( وقِ خهو الخُاٚب َم  بدارة الػٞز (  ًيرث 2( ما َردا الٗٛرزة )92الت مذ الػٞز

خهرررو الخُاٚرررب  ػررر١  رضررران م٠خرررو   وقرررِ لررر  يرررخ  

 
 
زة داخليررررررررررررا ول٠رررررررررررر  يررررررررررررخ  الاضررررررررررررخُاةت عررررررررررررال١وادر املخررررررررررررٖو

ت  ؤو ال حرث َر  املز راحر املحخملرحر ار  ضرروٙ  عالػرٞز

 راملُخ  ةالُم  م  خال٣ الٛنواث 

 شاملادة )الخاضُت والوالزور(  9

 الخدريب

ت َمرر  يخُررحر وإلادارة  إلادارة مجلررظ ؤَكرراء وجإهيرر  عخرردريب ال١رراا  الاهخمررام بيررالء الػررٞز

 لذل٢ر الالسمت ال  ام  ووقِ الخنٗيذيت 

 إلادارة مجلرظ هرذه املرادة اضت غراديت  ٞمرا ؤر ؤَكراء

ولررررد ه   وإلادارة الخنٗيذيرررت يخمخُررررور عاألهليررررت الخامرررت

ت  واٚخنررراٍ املجلرررظ  ُررردم  ٟاٖيرررت ادارة الػرررٞز خ ررررزاث 

 للوقررررِ املررررا   
 
قرررزورة بَررررادة جرررردري ه  وجررررإهيل   مزاَرررراة

ذ الزاه للػز   .ٞت ا  الٚو

 شاملادة )اخااديت و ربُور(  3

 الخٛيي 

املجلرظ  ؤداء لخٛيري  الالسمرت آلاليراث الت غريحاث خ نرت اٚتر او َمر  عنراء   إلادارة مجلرظ ؤ( يكرِ

ت الخنٗيذيرت وإلادارة وخ اةرو وؤَكرارو
 
 مناضر ت ؤداء ٚيراص ماغرزاث خرال٣ مر  ويلر٢ ضرنويا

ت الاضرت اجيجيت  هردإ جحٛيرٜ جرزج و عمردل ٗايرت املخرانز بدارة وجرودة للػرٞز  ؤةًمرت ٞو

اعت الداخليت ح ها  الٚز د ؤر َم  ْو  مرِ يخٗرٜ عمرا مُاخ تهرا واٚتر او والكُ٘ الٛوة جواةب جحدَّ

ت  .مؿمات الػٞز
 

ٟر   ألداررو مخخؿرت خارجيرت ج رت َمر  جٛيري  لماؿرو٣  الالسمرت الت جب راث مجلرظ إلادارة ه( يخخرذ

 .ضنواث زالر

هررررذه املررررادة اضت غرررراديت  يٛرررروم املجلررررظ عررررةجزاء جٛيرررري  

داخمررررررررررررر  ولررررررررررررر  يرررررررررررررخ  جٛيررررررررررررري  ؤداء املجلرررررررررررررظ  ؤو إلادارة 

ت عؿرردد  الخنٗيذيررت مرر  ٚ رر  ؤي ج ررت خارجيررتر والػررٞز

وقررِ آليررت وضياضررت غرراملت لُمليررت جٛيرري  ؤداء مجلررظ 

كرررررررررراء والم ررررررررررار وإلادارة الخنٗيذيررررررررررت  ُررررررررررد  إلادارة وَ 

ت  ر  جحط   وقاٍ املاليت للػٞز

 

 شاملادة )اخدمطور(  2

 حػ٠ي  الم ار

ٟاث ةًام م  املارت  ُد  و   املادة مزاَاة مِ الالرحت   هذه م  واخدمطحر الزا ُت واملادة الػز

  إلادارة مجلظ يػ١ 
 
  مخخؿؿت خ اةا

 
ٛا  :يم  ملا ٖو

 

ت ًاجت  (1 نها عما وؤوقاَ ا ويزوٖ ا الػٞز
ّ
 .عُٗاليت م ام ا جإديت م  يم٠

  الم رار حػر٠ي  ي١رور  (9
 
ٛرا خ نرت  ٟر  م مرت جحديرد جخكرم  املجلرظ يكرُ ا َامرت اجرزاءاث ٖو

ياث َمل ا ومدة يٗيرت املردة هرذه خال٣ ل ا املخولت والؿاًل اعرت ٞو مر   .َليهرا إلادارة مجلرظ ٚر َو

مر   . ػرٗاٖيت ٚرزاراث مر  جخخرذه ؤو ةخرار  مر  ب ر  جخوؾر  عمرا إلادارة مجلرظ ج لرٔ ؤر الم نرت َو

ما٣ ممارضتها م  عاةخًام للخحٜٛ الم ار هذه َم  يخا ِ ؤر إلادارة مجلظ لت َ   .بليها املٟو

املجلرظ  عمطراوليت يلر٢ يخرّ   وال إلادارة  مجلرظ ؤمرام ؤَمال را َر  مطراولت خ نرت ٟر  جخ١رور  (3

ما٣ جل٢ َ  ياث َو  َ   .بليها ٖوق ا ال ن الطلهاث ؤو الؿاًل

 .خمطت َم  يشيد وال زالزت َ  الم ار ؤَكاء َدد يٛ  ؤال (2

ؤضرئلت  َر  ل جاعرت الُامرت لم مُيراث ؤَكا ها م  ينب ونه  م  ؤو الم ار رئضاء ًكور  يجب (2

 .املطاهمحر

ت َمر  (6  ؤيرام خمطرت خرال٣ َكرويته  وؾرٗاث الم رار ؤَكراء عإضرماء ال يئرت حػرُز ؤر الػرٞز

ًردور  جراري  مر  َمر  ؤيرام خمطرت خرال٣ يلر٢ َمر  جهرزؤ حٓيحر اث وؤي حُييرنه  جراري  َمر  مر 

 .الخٓيح اث

ت يجروس  (0 امل١اٖررأث  خ نررت حطررا  واًرردة خ نررت ارر  والت غرريحاث امل١اٖررأث خ ن ررن دمرر  للػررٞز

املخهل رراث  والت غريحاث امل١اٖرأث خ نرت حطررخوا  ؤر يجررب اخاالررت  هررذه والت غريحاثر وار 

جميرِ  جمرارص وؤر ال را  هرذا مر  والزا رِ الوالرث الٗؿرلحر ار  الرواردة منهمرا عرإي اخداؾرت

َمر   الالرحرت  هرذه مر  والطرخحر واخدامطرت والطرخحر اخااديرت املادجحر ا  الواردة الاخخؿاؾاث

 . ٚ  َم  ؤغ ز ضخت ٟ  دوريت عؿٗت الم نت ججخمِ ؤر

ٟامررر   الخررررشم مجلرررظ إلادارة عخه يرررٜ هرررذه املرررادة  ػررر١  

ر واررر  نهايرررت م9112ؤعزيررر   1عدايرررت الطرررنت املاليرررت اررر   اررر 

  م9112غرررررررر ز يوةيررررررررو 
 
 جشريررررررررا

 
ت الت امررررررررا الت مررررررررذ الػررررررررٞز

 2عالٗٛزة )
 
( املخُلٛت  ُدد ؤَكاء الم ار  ويلر٢ ةًرزا

الضررررخٛالت رررررربظ خ نررررت امل١اٖررررأث والت غرررريحاث الطرررريد/  

  م90/16/9112ؤًمرررد عررر  َمرررر  الررردخي  اَخ رررارا مرررر  

ممرررررا جزجرررررب َليرررررو اةخٗررررراف َررررردد ؤَكررررراء الم نرررررت مررررر  

زالزرررررت ؤَكرررررراء ب ررررر  َكرررررروي  ٖٛرررررو ً رررررر  نهايرررررت الطررررررنت 

 (ر م9191مارص  31ملاليت )ا

 شاملادة )الط ُور(  2

 حػ٠ي  خ نت بدارة املخانز

 
َّ
ت بدارة مجلرظ مر  عٛرزار حػر١ ال يرت  رربطر ا ي١رور   )املخرانز بدارة خ نرت( حطرا   خ نرت الػرٞز ْو

مالرر   مطرخول  ؤَكرا ها ا  يخواٖز ؤر وُ ػت م .الخنٗيذيحر ْح  إلادارة مجلظ ؤَكاء م  ؤَكا ها

ت م   .املاليت والػاور املخانز عةدارة املُٖز

 

 قررزورة املجلررظ يرررزل  هررذه املررادة اضت غررراديت  ولرر 

املخرانز ًاليرا والاٞخٗراء  عرةدارة مخخؿرت خ نرت حػر٠ي 

 عالخٛاريز املُدة م  ٚ   خ نت املزاجُتر
 

ت َمر  الالخررشام بهرا ار  املطرخٛ     وضخحزؽ الػرٞز
 
ٛرا ٖو

 للرررروارر و ةًمرررررت 
 
خياجرررراث الُمررررر  ون ٛرررررا املُخمررررردة اًل

 م  ٚ   اخ  اث ياث الُالٚتر

 شاملادة )اخااديت والط ُور(  6

اخخؿاؾاث خ نت بدارة 

 :يم  عما املخانز بدارة خ نت جخخـ

ؤنػرهت  وح ر  ن يُرت مرِ يدناضرب عمرا املخرانز ادارة غراملت وضياضراث اضرت اجيجيت (  وقر1ِ

ت َمررررررررر   هررررررررذه املررررررررادة اضت غررررررررراديت  وضررررررررخحزؽ الػررررررررٞز

خياجررررررراث الُمررررررر   الالخررررررررشام بهرررررررا اررررررر  املطرررررررخٛ    اًل
 
ٛرررررررا ٖو



   
ت ت ضُوديت - (جوGO) لالجؿاالث َذيب اجحاد غٞز    مدرجت مطاهمت غٞز
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 ؤظباب عذم الخؼبُم هص املادة / الـلشة سكم املادة / الـلشة م

ت  املخانز واخدارجيرت  الداخليرت املخٓحر اث َمر  عنراء   وجحرديهها ومزاجُتهرا جنٗيرذها مر  والخحٛرٜ الػرٞز

ت  .للػٞز

ت ل را جخُرزف ٚرد ال رن للمخرانز مٛ رو٣  مطرخول  جحديرد ( 9  مر  والخحٛرٜ َليرو واخاٗراى الػرٞز

ت َدم ججاوس   . لو الػٞز

ت اضرخمزار مر  جردول  ( الخحٛر3ٜ  هردد  ال رن املخرانز جحديرد مرِ عنجراو  نػران ا ومواؾرلت الػرٞز

  َػز الازنن خال٣ اضخمزارها
 
 .الٛادمت غ زا

ت املخانز بدارة ةًام َم  ( إلاغزا2ٕ يراص جحديد وآلياث ةً  ُٖاليت وجٛيي  عالػٞز ومخا ُرت  ٚو

تت ل ا جخُزف ٚد ال ن املخانز  .بها الٛؿور  ؤوجو لخحديد ويل٢ الػٞز

ت ٚردرة جٛيري  ( بَرادة2 بجرزاء  خرال٣ مر ( دوري  ػر١  ل را وحُّزقر ا املخرانز جحمر  َمر  الػرٞز

 املوا٣(ر ضمي  َم  الخحم  اخخ اراث

رت واخدهرواث للمخرانز الخُرزف ًرو٣  مٗؿرلت جٛراريز ( بَرداد6  املخرانز  هرذه ادارة املٛتً 

 .إلادارة مجلظ ورُٖ ا ب  

 .املخانز عةدارة املخُلٛت املطار  ًو٣  للمجلظ الخوؾياث ( جٛدي 0

 .املخانز ادارة ال١اٖيت والنً  املوارد جواٖز ( قمار2

مجلرظ  ٚ   م  اَخماده ٚ    ػإةو جوؾياث ووقِ املخانز ادارة الخنًيان ال ي١  مزاجُت ( 2

 .إلادارة

ت  حُرزف َنهرا يضػرإ ٚرد ال رن  نػرهت َر  املخرانز بدارة مرويٗق اضخٛال٣ م  ( الخح11ٜٛ الػرٞز

 .للمخانز

ت  املحيهرت للمخرانز املخرانز بدارة مرويٗق اضرديُا  مر  ( الخحٛر11ٜ  سيرادة َر  والُمر  عالػرٞز

 .املخانز عوٛاٖت الو  

ت ا  املخانز بدارة ا  جازز ٚد مطار  م  املزاجُت خ نت جوح ه ما ( مزاجُت19  .الػٞز

 للرررررروارر و ةًمررررررت املُخمررررردة مرررررر  ٚ رررررر  اخ  رررررراث 
 
ون ٛرررررا

 ياث الُالٚتر
 

ت ضياضرررررررررت ادارة  اَخمرررررررررد مجلرررررررررظ بدارةولٛرررررررررد  الػرررررررررٞز

املخرانز وآليرت الخُامر  مُ را ويلر٢ جحرذ بغرزإ خ نرت 

 رم31/11/9112املزاجُت عخاري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاملادة )الواةيت والط ُور(  0

 اجخماَاث خ نت بدارة املخانز

لمرا  ٚر   َمر   )ؤغر ز ضرخت( ٟر  دوريرت عؿرٗت املخرانز بدارة خ نرت ججخمرِ ب ر   اخااجرت دَرذ ٟو

 .يل٢

ت َمررررررررر   هررررررررذه املررررررررادة اضت غررررررررراديت  وضررررررررخحزؽ الػررررررررٞز

خياجرراث الُمرر  َنررد  الالخرررشام بهررا ارر  املطررخٛ    اًل
 
ٛررا ٖو

 حػ٠ي  خ نت املخانزر

 شاملادة )اخدامطت والط ُور(  2

دة ؤو بدارة املزاجُت  م ام ًو

 الداخليت

ردة جخرو   اعرت ةًرام جٛيري  الداخليرت املزاجُرت بدارة ؤو ًو جه يٛرو   َمر  وإلاغرزإ الداخليرت الٚز

ت التر ام مردل مر  والخحٛرٜ امليهرا الػرٞز وضياضراث  الطراريت والخُليمراث واللروارر عاألةًمرت َو

ت  .وبجزاءا ها الػٞز

ت  وجرررر  اضررررناد  ال جوجررررد بدارة مزاجُررررت داخليررررت عالػررررٞز

ؤَمرررررررررررا٣ املزاجُرررررررررررت الداخليرررررررررررت ب ررررررررررر  مطدػرررررررررررار خرررررررررررارج  

 مخخؿـر

 شاملادة )الطادضت والط ُور(  2

دة ؤو بدارة املزاجُت  ج١وي  ًو

 الداخليت

ردة جخ١رور   خ نرت عخُيبنرو جوصرالن  ٚر  َمر  داخمر  مزاجرِ مر  الداخليرت املزاجُرت بدارة ؤو ًو

  املزاجُت وي١ور 
 
 .ؤمام ا مطاوال

جررررررر  اضرررررررناد املزاجُرررررررت الداخليرررررررت ب ررررررر  مطدػرررررررار خرررررررارج  

 مخخؿـر

 ش املادة )اخدامطت والوماةور( 11

 جحٗيرش الُاملحر

ت جكِ ت وجحٗح  جهويز عزام  الػٞز ت ا  للُاملحر و داء املػاٞر ت  ُمر  اضرد اةاث  الػٞز هذه املرادة اضت غراديت  جٛروم الػرٞز

ت ججررررررررررررراه  ُرررررررررررررل  ألخرررررررررررررذ مزريررررررررررررراث الُررررررررررررراملحر عالػرررررررررررررٞز

رررررررذل٢ ٚامرررررررذ  اث محررررررر  الٛرررررررزاراث امل مرررررررتر ٞو املوقرررررررَو

ت عوقررِ ضياضررت وبررزام  جحٗح يررت ؤخررزل لخهررويز  الػررٞز

ت  ول٠ر  لربظ  ملحرللُرا وؾرٕز م١اٖرأث ؤداء ار  الػرٞز

ت ؤو ةؿرربب ارر   مرر  عينهررا مررنر الُرراملحر ؤضرر   ارر  الػررٞز

رررررذل٢ بنػررررراء ماضطررررراث اجخماَيرررررتر وضرررررٕو   ربررررراو ٞو

خ رررررررررار اررررررررر   ت َمررررررررر  ؤخرررررررررذ يلررررررررر٢ اررررررررر  الَا جحرررررررررزؽ الػرررررررررٞز

 املطخٛ  ر

 ش املادة )الطا ُت والوماةور( 11

 املطاوليت الاجخماَيت

الخرواسر  بٚامرت ج٠ٗر  ضياضرت إلادارة مجلرظ مر  اٚخررزاو َمر  عنراء   الُاديرت الُامرت اخ مُيرت جكرِ

الاجخماَيرت   وقراٍ جهرويز  ٓرزف جحٛيٛ رات ب ر  املجخمرِ يؿر و ال رن و هردإ ؤهرداٖ ا عرحر

 .للمجخمِ والاٚخؿاديت

ت اررر   ت للمػرراٞر هررذه املررادة اضت غرراديت  وحطرررع  الػررٞز

رررٜ  الُٗاليرراث و نػرررهت الاجخماَيرررت ٚررردر املطرررخهاٍ ٖو

املخؿؿرررررت لرررررذل٢ر ٞمرررررا وقرررررِ مجلرررررظ إلادارة املح اةيررررت 

ت  ضياضرررررررررت داخليرررررررررت للمطررررررررراوليت الاجخماَيرررررررررت عالػرررررررررٞز

وجرررراري جحررررديهها ومرررر  زررررر  اَخمرررراد هررررذه الطياضررررت مررررر  

 اخ مُيت الُامتر

 شاملادة )الوامنت والوماةور(  19

 الاجخما   الُم  م ادراث

ت م رادراث لهرزو الالسمرت الوضرار  ويحردد ال ررزام  إلادارة مجلرظ يكرِ الُمر   مجرا٣ ار  الػرٞز

 الاجخما  

ت هررذه املررادة اضت غرراديت  م ررادراث  مجررا٣ ارر  الػررٞز

لررت الُمر   ًاليرا الخنٗيذيرت إلادارة ب ر  إلاجخمرا   مٟو

  املادة هذه ا  وضبخ  النًز
 
 .مطخٛ ال

13 

 

 شاملادة )اخدامطت والدطُور( 

ٟاث مت الػز  حػ٠ي  خ نت ًٞو

مررت مخخؿررت خ نررت إلادارة مجلررظ حػرر٠ي  ًررا٣ ارر  ٟاث  عحٞو بليهررا  يٗرروف ؤر ُٖليررو الػررز

مر  الالرحرت  هرذه مر  والدطرُحر الزا ُرت املرادة عموجرب املٛرزرة الاخخؿاؾراث  الم نرت هرذه َو

اث مخا ُرت  ؤي مرت  جه يٛراث  ػرإر موقرَو   إلادارة  مجلرظ وجشويرد اخاٞو
 
  ٚر    َمر ضرنويا

 .بليها جخوؾ  ال ن عالخٛاريز والخوؾياث

ت َمررررررررر   هررررررررذه املررررررررادة  اضت غررررررررراديت  وضررررررررخحزؽ الػررررررررٞز

خياجررررررراث الُمررررررر   الالخررررررررشام بهرررررررا اررررررر  املطرررررررخٛ    اًل
 
ٛرررررررا ٖو

 للرررررروارر و ةًمررررررت املُخمررررردة مرررررر  ٚ رررررر  اخ  رررررراث 
 
ون ٛرررررا

 ياث الُالٚتر
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 حمعُاث املعاهمين  -97

ً لهزه الجمعُاث: 9109/9191الجمعُاث العامت للمعاهمين املىعلذة خالٌ العىت املالُت  97-0  وؤظماء ؤعظاء مجلغ إلاداسة الحاطٍش

 سجل خظىس ؤعظاء مجلغ إلاداسة احخماعاث الجمعُت العامت م

 م92/12/9112املنُٛدة عخاري  الُاغزة الُاديت ْح  اخ مُيت الُامت  0

 الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت -

 ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِالطيد/  -

 ضُد ع  َمز ال ح الطيد/  -

م  ؤخت  -  الطيد/ جاٖيد َ دالًز

 م12/12/9112اخ مُيت الُامت الُاديت الُاغزة املنُٛدة عخاري   9

 الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت -

 الطيد/ ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ -

 الطيد/ ضُد ع  َمز ال ح  -
م  ؤخت   -  الطيد/ جاٖيد َ دالًز

 م91/11/9191عخاري  اخ مُيت الُامت الُاديت اخااديت َػزة املنُٛدة  1

 الطيد/ ًطام الدي  ع  هاغ  ؾدٚت -

 الطيد/ ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِ -

 الطيد/ ا ها  ؤةور ًناوي  -
 الطيد/ وليد ع  اًمد عامُزوٕ -

 الطيد/ َمز ؾ ا  غناَو -

 الطيد/ َ اص َم  ًاج  -

 م90/19/9191اخ مُيت الُامت ْح  الُاديت اخااديت َػزة املنُٛدة عخاري   4
 ٖ د ع  َ دالُشيش الؿضيِالطيد/  -

 الطيد/ َمز ؾ ا  غناَو -

 سجل املعاهمين 97-9

ت عهلررب اخاؿررو٣ َمرر   ت الطررٙو املاليررت الطررُوديت )جررداو٣(  ولٛررد جٛرردمذ الػررٞز ت َمرر  جٛزيررز دوري ٟرر  غرر ز ل رر   املطرراهمحر مرر  غررٞز جحؿرر  الػررٞز

يما يم  عيار عخواري  هذه الهل اث و ض ا  الداَيت لذل٢ش اثمز  ( ؤربُت2)س   املطاهمحر   خال٣ الُام املا   املنؿزم  ٖو
 

عذد ػلباث الششهت 

 لسجل املعاهمين
خ الؼلب  ؤظباب الؼلب جاٍس

 م92/12/9112 0
ت املنُٛررررررردة عخررررررراري  ز الُاديرررررررت الُاغرررررررزة املخكرررررررمراخ مُيرررررررت الُامرررررررت ْيررررررر نت جخٗررررررريل رؤص مرررررررا٣ الػرررررررٞز

 م92/12/9112

 م12/12/9112اخ مُيت الُامت الُاديت الُاغزة املنُٛدة عخاري   م12/12/9112 9

 م91/11/9191اخ مُيت الُامت الُاديت اخااديت َػزة املنُٛدة عخاري   م91/11/9191 1

 م90/19/9191 4
ت املنُٛرردة عخررراري  ز الُاديررت اخااديرررت راخ مُيررت الُامررت ْيررر َػررزة املخكررمنت جخٗررريل رؤص مررا٣ الػرررٞز

 م90/19/9191
  

 ببالغ ؤعظاء مجلغ إلاداسة بملترخاث املعاهمين وملحىظاتهم خُاٌ الششهت وؤدائها: 97-1

ت عخل يرت جخرخـ بدارة َالٚراث ًرا ه  و خرذ اضخٗطرارا ه  َمر  والرزد املطردومزي  نل راث املطراهمحر عالػرٞز را ه   عماًل الخنٗيذيرت  وجٛروم إلادارة ومٛتً 

ت راث وحطرائالث املطراهمحرر ٞمرامجلرظ إلادارة  عةًانرت عالػرٞز ت خؿؿرذ َر  مٛتً  ًراث وضرار  َردة الػرٞز ًراث اضرخٛ ا٣ ماًل  منهرا املطراهمحر  واٚت ا

 .ال  يديت والخواؾ  َ   ال  يد الال٠ت ونق واملزاضالث ال اجٗيت الاجؿاالث

ت 97-4  جىصُاث مجلغ إلاداسة ب ى الجمعُت العامت العىٍى

ت عما يم شيوصالن مجلظ إلادارة ب   اخ مُيت الُامت   للػٞز

 رم31/3/9191الخؿويذ َم  جٛزيز مجلظ إلادارة للُام املا   املنخ ن ا   -1

 رم31/3/9191الخؿويذ َم  جٛزيز مزاجع  اخاطاعاث َ  الُام املا   املنخ ن ا   -9

ت ٞما ه  ا   -3  رم31/3/9191الخؿديٜ َم  الٛوار  املاليت للػٞز
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 رم31/3/9191الُام املا   املنخ ن ا   الخؿويذ َم  بعزاء يمت ؤَكاء مجلظ إلادارة َ  -2

الزبرِ الٛروار  املاليرت لٗحـر ومزاجُرت وجردٚيٜ خ نرت املزاجُرت  ويلر٢  عنراء  َمر  جوؾريت اخاطاعاث م  عحر املز احرمزاجِ الخؿويذ َم  اخخيار  -2

   وجحديد ؤحُاعورم9191/9199والزبِ  و٣ لُام  م9191/9191لُام والٛوار  املاليت الطنويت للزبِ الوانق والوالث والزا ِ ضنويت 

رر  الخؿررويذ َمرر  الُمليرراث الخررررق جمررذ مررِ  نرررزإ ياث الُالٚررت ٞمررا هررو اررر  إلايكرراو  -6 الٛرروار  املاليررت الطررنويت للُرررام املررا   املنخ ررن اررر   مررر ( 31)ٚر

 رم31/3/9191

 ما يطخجد م  ؤَما٣ر -0
 

 كابت الذاخلُت ولجىت املشاحعتش ال -98

 الذاخلُتالشكابت  98-0

اعررت الداخليررت جلُررب  تر ٞمررا ؤر الٚز اعررت الداخليررت هرر  نػررام جإٞيرردي واضدػرراري موقررو   ومطررخٛ   ٓررزف بقرراٖت ٚيمررت وجحطررحر َمليرراث الػررٞز بر الٚز

اعرررت و   ح  مررردخ  منرررخً  لخٛررروي  وجحطرررحر ٖاَليرررت بدارة املخرررانز والٚز ت ألهرررداٖ ا ويلررر٢ مررر  خرررال٣ جرررإمحر وجرررٖو  اررر  جحٛيرررٜ الػرررٞز
 
 رربطررريا

 
َمرررا٣ الخررررق دورا

ت ررابق ار  الػررٞز ت وجحررذ بغرزإ خ نررت املزاجُرت عالخُاٚررد مرِ م٠خرب ر و ينهروي َليهرا  داء الٚز مطرخٛ  ومخخؿررـ ار  جٛرردي  اضدػرراري ٚامرذ بدارة الػرٞز

ت الرداخم  املزاجرِ ويٛروم رخردماث املزاجُرت الداخليرت مر  ٚ ر  مرزاجُحر داخلييرر  مراهلحر يُملرور لديرو ٛردي  للػرٞز  املزاجُرت لم نرت الدوريرت الخٛراريز عخ

اعرت ُٖاليرت للخحٛرٜ مر  واملاليرت وإلاداريرت الدػرٓيليت الُمليراث ًرو٣  ت يحخرا  ب ر   ؤي رزث الخٛراريز لٛردو  الداخليرت الٚز رابق ار  الػرٞز  ُرل ؤر النًرام الٚز

اعيرت املخُلٛرت عالُمليراث الدػرٓيليت وجراري مخا ُتهرا  مر  ٚ ر  خ نرت املزاجُرت مرِ إلادارة الُليرا الخهويز والخحديث م  ًيث  ةًمت  ليرت وإلاجرزاءاث الٚز

اعرت ةًرام ليرتلُٗا اخاطراعاث  ُمليرت جٛروي  مزاجرِ والارجٛراء عجود هرا و ٖاَليتهرار يٛرومجحطرحر ٞٗراءة الُمليراث و مجلرظ إلادارة مر  ؤجر    الداخليرت الٚز

ت  قررم  م مررت مررزاجُته  ال يوجررد عنهايررت الُررام املررا   ةٛررام قررُ٘ جوهزيررت ياث ؤهميررت نطررميت و ن ٛررا للخٛرراريز املٛدمررت و  لل ياةرراث املاليررت اخدخاميررت للػررٞز

  ومخانز َاليت ل  يخ  جحطينها ؤو الخوؾيت عخحطينها حطخوجب إلاٖؿاو َنهار

 لجىت املشاحعت  98-9

اَليررت  جٛرروم خ نررت ت الخرررق جٛرروم  ػرر١  دوري عٗحررـ مرردل ٞٗايررت ٖو اعررت الداخليررت عالػررٞز املزاجُررت املنموٛررت مرر  مجلررظ إلادارة عااغررزإ َمرر  ؤَمررا٣ الٚز

 َرر  مزاجُررت الٛرروار  املال
 
اعررت الداخليررت عؿررٗت مطررخمزة والخإٞررد مرر  ُٖاليخررو  ٖكررال اعررت الداخليررت عمررا يطرراَد َمرر  جٛرروي  ةًررام الٚز ليررت يررت ) و ةًررام الٚز

حاضررررر حر والنهاريررررت( والخضطرررريٜ مرررررِ اخ  رررراث املُنيرررررت وإلاغررررزإ َمررررر  ؤَمررررا٣ املحاضررررر حر الٛاةوةبيررررر ر ولٛررررد ٚامرررررذ خ نررررت املزاجُرررررت  ُٛررررد الاجخماَررررراث مررررِ امل

ت ملناٚػت  مور املاليت والٛاةوةيت والالخرشاماث  خزل املخُل الداخليحر واملزاجُحر الٛاةوةبير  تروإلادارة الخنٗيذيت للػٞز  ٛت  طح  الُم  عالػٞز
 

امرذ الم نرت عمزاجُرت رذل٢ جوؾريا ها ورٖرِ الزبُيرت والٛروار  م9191مرارص  31 ار  ٞمرا الطرنويت املاليرت الٛروار  ٚو  خهرا   مزاجُرت للمجلرظ  ػرإنه   ٞو

ت بدارة مر  الرواردة الخٛراريز   ومزاجُرتراخدرارجيح املرزاجُحر مر  الؿرادر  الادارة  الخوؾرياث جنٗيرذ ومخا ُرت والخنًيميرت الٛاةوةيرتاملخهل راث  ًرو٣  الػرٞز

ت  الخٛراريز املاليرت َمر  َٛرود إلايجرار  ودراضرت ؤزرز هرذا املُيرار  16جه يرٜ املُيرار الردو   للخٛزيرز املرا    مخا ُرت َمر  الخٛراريز  وإلاغرزإ املكرمنت ار   للػرٞز

ِ نزيٜ َ  الم نت ويل٢ ؤنػهت َ  إلادارة  مجلظ ةعاّلجٛوم الم نت عو    يومرذ ؤي ولرعالذٞز ؤةرو ال يوجرد  وم  اخ ديز .املجلظ ب   اجخماَا ها محاقز ٖر

وبحر ٚزاراث مجلظ إلادارة ؤو ًيا٣ حُيحر مزاجرِ اخاطراعاث خ نت املزاجُت حر جوؾياث عم 9191مارص  31املنخ ن ا  الُام املا   املنؿزم  ٣خالحُارف 

 وجحديد ؤحُابهمار اخدارج  ؤو املزاجُت الداخليت

  )املداظب اللاهىوي( مشاحع الحعاباث الخاسجي -99

ٟاه محاض و  الٗوسار ج  ام بق طادة/ ٟقج  اخخيار وحُيحر ال ت مر  ٚ ر  اخ مُيرت ر ومزاجُور ٚاةوةيور وغز الُامرت الُاديرت ملزاجُت الٛوار  املاليت للػٞز

ز رمجلررررظ إلادارة عخٓييرررر نلرررر  يوصرررالر و 9112/9112والزبررررِ  و٣ للُرررام  9110/9112ملزاجُرررت الٛرررروار  املاليرررت للُررررام املرررا    م96/11/9110املنُٛررردة عخرررراري  

 رزة املُحر م  ؤجل ارٚ   اةتهاء الٗخ مزاجِ اخاطاعاث اخدارج 
 

ارررر  اجخمرررراٍ اخ مُيررررت الُامررررت الُاديررررت املنُٛرررردة عخررررراري   هرررروروار و ٞررررزو  - جرررر  حُيررررحر الطررررادة/ م٠خررررب الًُرررر  والطررررديزي محاضرررر ور ومزاجُررررور ٚرررراةوةيور و 

وجٛررردي  خررردماث املزاجُرررت الطرررنويت والٗؿرررليت )الزبرررِ الورررانق والوالرررث والزا رررِ( للُرررام  9112/9112ٞمزاجرررِ ًطررراعاث خرررارج  للُرررام املرررا    م12/12/9112
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ذل٢ الزبِ  و٣ للُام املا    9112/9112املا    دارة عخٓييرز مزاجِ اخاطاعاث اخدارج  ٚ   اةتهاء الٗخررزة املُرحر مر  ول  يوصالن مجلظ إلا  9112/9191ٞو

 ؤجل ار
 

  ش آلاحق ورد ٖيوو   اخاطاعاث اخدارج  مزاجِاملُد م  ٚ    م9191مارص   31ٖحـ الٛوار  املاليت الطنويت املنتهيت ا  ز ؾدر جٛزيو 

 

 الشؤي ببذاء عً الامخىاع)
 

ت املاليت الٛوار  عمزاجُت ج١ليٗنا ج  لٛد ت"( لالجؿاالث َذيب اجحاد لػٞز ش ٚارمت حػم  وال ن  )"الػٞز وار    9191 مارص 31 ا  ٞما املا   املٞز  ؤو الزبر ٚو

ٙ  ار  والخٓحر اث آلاخرز  الػرام  والردخ  اخدطرارة ٛرت وإلايكراًاث الخراري   يلر٢ ار  املنتهيرت للطرنت النٛديرت والخردٖٛاث املل٠يرت  ًٛرو  املاليرت  الٛروار  مرِ املٖز

 . خزل  الخٗطح يت واملُلوماث ال امت املحاضميت للطياضاث ممدـ م  امل١وةت
 

  ة دي ال وةح 
 
ٛرت املاليرت الٛروار  َم  رؤيا   ٖنًرز تر للػرٞز املٖز

 
 الت اٞميرت وآزارهرا جٛزيزةرا ار  الرزؤي بعرداء َر  الامخنراٍ ؤضراص ٚطر  ار  املوضرات  مرور  ألهميرت ا

ح  ومناض ت ٟاٖيت مزاجُت ؤدلت َم  اخاؿو٣  م  ةخم٠  ل  ٖةةنا املاليت  الٛوار  َم  املحخملت  .املاليت الٛوار  هذه َم  مزاجُت رؤي اعداء ؤضاص لخٖو
 

 الشؤي ببذاء عً مخىاعالا  ؤظاط
 

ت املاليت الٛوار  بَداد جم  اخاؿو٣  م  ةخم٠  ل  اةنا بال راملحاض ت ا  ٞإضاص الاضخمزاريت م دؤ ؤضاص َم  9191 مارص 31 ا  املنتهيت وللطنت ا  ٞما للػٞز

رداد مناضر ت املحاضر ت ار  ٞإضراص الاضرخمزاريت م ردؤ ٖزقريت اضرخخدام ٟرار بيا مرا اضرخضخا  مر  جم٠ننرا ومناضر ت ٟاٖيرت مزاجُرت ؤدلرت َمر   الٛروار  هرذه َا

 :الخاليت الُوام   طمب ويل٢ املاليت 
 

ر  إلايكراو ار  م رحر هرو ٞما  )ؤ( رٜ (9) ٚر ت املخداولرت املهلوبراث ججراوسث ٖٛرد املاليرت  عرالٛوار  املٖز  ريرا٣ مليرور  69ر691 عم لرٔ املخداولرت موجودا هرا للػرٞز

ت ج٠ دث ٞما   9191 مارص 31 ا  ٞما ضُودي  .الخاري  يل٢ ا  املنتهيت املاليت للطنت ضُودي ريا٣ مليور   21ر01ٚدرها خطارة ؾاا  الػٞز
 

رش ٚارمرت جخكرم   ) ( ت املرا   املٞز   إلادارة ؤجرزثر 9191 مرارص 31 ار  ٞمرا ضرُودي ريرا٣ 10ر123ر1 عم لرٔ ماليرت ْحر  موجروداث للػرٞز
 
 مر  للخحٛرٜ جٛييمرا

  الٛيمت ا  ال  وم
 
ٛا ددث  "املوجوداث ٚيمت ا  ال  وم" 36 ٚر  الدو   املحاض ت ملُيار ٖو  ؤَاله املذٟورة للموجوداث لالضت داد الٛاعلت الٛي  ؤر ًو

 مر  للخحٛرٜ إلادارة جٛيري  و ُخمردر الٛيمرت ار  ال  روم َر  ةاججرت خطرارة ؤي بز راث يرخ  لر  ولرذل٢   9191 مرارص 31 ار  ٞمرا الدٖت يرت ٚيمتهرا ججراوسث

١رام مر  َدد َم  ٞ ح   ػ١  الٛيمت ا  ال  وم مرا٣ عرإداء جخُلرٜ ال رن وإلاٖت اقراث ً   إلادارة ٚامرذ ال رن إلاٖت اقراث  ُرل وجخمور ر املطرخٛ   ار  َ 

١رام الٛيمرت ار  ال  روم لٗحرـ عاضرخخدام ا  النمرو ومُردالث النٛديرت  والخردٖٛاث رربطريحر  ملروردي  الردُٖاث جإجير  حػرم  وال رن  ضاضريت  عاأًل

ت ؤر زافراٖخر َمر  الٛيمرت ار  ال  روم ٖحرـ ػرخم ير اخدؿر  ومُرد٣  جر   نويلرت  مورد هرا مر  مطرخمز وجٛنرن مرا   دَر  َمر  ضخحؿر  الػرٞز

مرا ؤةرو بالر الُمر  خهرت لخنٗيرذ الزربطريحر  جخكرم  ومناضر ت  ٟاٖيرت مزاجُرت ؤدلرت َمر  اخاؿرو٣  مر  ةرخم٠  لر  املاليرت  الٛروار  اَخمراد جراري  ار  ٞو

ُرت امللشمرت الاجٗاٚيراث ٛرديم   لخإٞيرد الزربطريحر املروردي  مرِ املٚو  َمر  َرالوةر الردُٖاث عخإجير  ٚ رول   يلر٢ ار  عمرا املطرخمز والخٛنرن املرا   للردَ  ج

ما٣ خهت ٖةر يل٢   الٛري  ار  الشيرادة جزاجرِ ب ر  يادي ٚد الاٖت اقاث هذه ا  مُٛو٣  محخم  حٓح  وؤي الاٖت اقاث ا  عالخٓح اث ٞ ح   ػ١  جخإزز َ 

  .الدٖت يت الٛيمت َ  لالضت داد الٛاعلت
 

ت لدل  ) ( ز رؾيد الػٞز
ّ
د   9191 مارص 31 ا  ٞما ضُودي ريا٣ مليور  39ر626 عم لٔ الزربسالن ملوردها مطخحٜ الطداد مخإخ ت جواؾلذ ٚو  مِ الػٞز

ادة اجٗاٚيت اعزام حُت م ًيث الزربسالن املورد  ر مطخمزة الزربسالن املورد مِ املناٚػاث جشا٣ ومار لو املطخحٛت امل الٔ دُٖاث هي١لت َا
 

ت ؤر إلادارة مجلظ يزل  ًيث املحاض ت ا  ٞإضاص الاضخمزاريت م دؤ ٖزقيت عاضخخدام املاليت الٛوار  بَداد ج   مر  عنجراو الاةتهراء َمر  ٚرادرة ضرخ١ور  الػٞز

ر  الايكراو ار  م رحر هرو ٞمرا الزربسرالن للمرورد الطرداد غرزوم هي١لرت بَرادة  ٟاٖيرت مزاجُرت ؤدلرت َمر  اخاؿرو٣  مر  ةرخم٠  لر  اةنرا بال .املاليرت الٛروار  مر  (9) ٚر

رداد مناضر ا املحاضر ت ار  ٞإضراص الاضرخمزاريت م ردؤ ٖزقريت اضرخخدام ٟرار بيا مرا الضرخضخا  ومناضر ت  بَرادة ةخرار   ُرد جد رحر لر  ًيرث املاليرت الٛروار  هرذه َا

دة ْح  وه  املاليت الٛوار  هذه جاري  ا  مٛ و٣   ػ١  ال ي١لت  َرزف وجر  مناضر ت ْحر  املحاضر ت ار  ٞإضراص الاضخمزاريت م دؤ ٖزقيت ٟاةذ بيا  .عه يُتها مٞا

 ًال امل  لت جل٢ َ  جوهزيت عؿورة جخخل٘ ٚد واملهلوباث للموجوداث الدٖت يت الٛيمت ٖةر للخحٜٛ  الٛاعلت الٛيمت ؤضاص َم  املاليت الٛوار 
 
 ٚارمت ا  يا

ش ت ٟاةذ وبيا  .املا   املٞز ت ٖةر املنًور  املطخٛ   ا  الدػٓيليت عاخاالت الاضخمزار َم  ٚادرة ْح  الػٞز  خال٣ الت اما ها ضداد َم  ٚادرة ْح  ج١ور  ٚد الػٞز

خيرادي الطرياٙ  الطرياٙ عخرالٕ ؤخرزل  عهزيٛرت جحٛيٛ را ب ر  عحاجرت ج١رور  ٚرد املوجروداث عرإر الوقرِ لرخ٠ُظ حُرديالث بدخرا٣ يجرب ٚرد وؤةرو لألَمرا٣ الَا

خيادي م  لألَما٣ الَا   املدرجرت امل رالٔ َر  ٞ حر   ػر١  جخخلر٘ ٚرد ال رن امل رالٔ َو
 
رش ٚارمرت ار  ًاليرا ت ٖرةر لرذل٢  بقراٖت .املرا   املٞز  بَرادة ب ر  جكرهز ٚرد الػرٞز

 .املاليت الٛوار  هذه َم  الٛ ي  هذا م  حُديالث ؤي ادخا٣ يخ  ول  هذا  رمخداولت لخؿ ر املخداولت ْح  ومهلوبا ها موجودا ها جؿضي٘
 

 

 

 

 



   
ت ت ضُوديت - (جوGO) لالجؿاالث َذيب اجحاد غٞز    مدرجت مطاهمت غٞز

 

  9112/9191 لُامإلادارة  الطنوي ملجلظ الخٛزيز                                                                                                                                                                         21 ؾٗحت

 املالُت اللىائم عً إلاداسة مجلغ وؤعظاء إلاداسة معاولُاث
 

زق ا املاليت الٛوار  بَداد َ  املطاولت ه  إلادارة بر  ٛا َادلت عؿورة َو  واملُرايح  الطُوديت  الُزبيت اململ٠ت ا  املُخمدة املا   للخٛزيز الدوليت للمُايح  ٖو

١رام الٛراةوةيحر  للمحاضر حر الطرُوديت ال يئرت مر  املُخمردة  خرزل  وإلاؾرداراث ٟاث ةًرام ار  بهرا املُمرو٣  وً  ت وةًرام الػرز  املطراولت وهر   ضاسرالن  الػرٞز

اعت َ   .خهإ ؤو ْؼ َ  ةاججت ٟاةذ ء ضوا اخ وهزيت  الخحزيٗاث م  خاليت ماليت ٚوار  بَداد م  لخم٠ينها قزوريت  إلادارة جزاها ال ن الداخليت الٚز
 

ت مٛدرة جٛيي  َ  املطاولت ه  إلادارة ٖةر املاليت  الٛوار  بَداد َند ٛا الُم  ا  الاضخمزار َم  الػٞز  مٛخاال  عحطب إلاٖؿاو  َو  الاضخمزاريت مل دؤ ٖو

ت لخؿرٗيت إلادارة لردل ةيرت هنراٝ ج٠ر  لر  مرا املحاضربن الاضرخمزاريت م ردؤ وجه يرٜ عاالضرخمزاريت الُالٚرت ياث  مرور  َر  اخارا٣   َمليا هرا  بيٛرإ ؤو الػرٞز

ت ا  املا   الخٛزيز َمليت َم  إلاغزإ َ  املطاولور  ه  إلادارة مجلظ ؤَكاء برر يل٢ عخالٕ عدي  خيار هناٝ ؤولبظ   .الػٞز
 

 املالُت اللىائم مشاحعت عً املشاحع معاولُاث
 

ت املاليت الٛوار  عمزاجُت الٛيام ا  مطاوليدنا جخمو  ٛرا للػٞز  املزاجرِ جٛزيرز واؾردار الطرُوديت  الُزبيرت اململ٠رت ار  املُخمردة للمزاجُرت الدوليرت للمُرايح  ٖو

ح  ومناضر ت ٟاٖيرت مزاجُرت ؤدلرت َم  اخاؿو٣  م  ةخم٠  ل  ٖةةنا جٛزيزةا  ا  الزؤي بعداء َ  الامخناٍ ؤضاص ٚط  ا  املوضات لألمور  ا ةًز ول٠   .َنها  لخرٖو

ت َر  مطرخٛلور  وةحر  .املاليرت الٛروار  هرذه َمر  مزاجُرت رؤي اعرداء ؤضراص رٜ الػرٞز  الطرُوديت الُزبيرت اململ٠رت ار  املُخمردة امل نرت وآدا  ضرلٝو لٛواَرد ا ٖو

رد املاليرت  للٛروار  عمزاجُخنرا الؿرلت ياث ٛرا  خرزل   خالٚيرت عمطراولياجنا الت منرا ٚو  ٚرد عإةنرا يٗيرد عميرار إلادارة مجلرظ ؤَكراء سودةرا ٞمرا .الٛواَرد لخلر٢ ٖو

ٚراث عجميرِ وؤعلٓنراه  عاالضرخٛالليت  املخُلٛرت الؿرلت ياث  خالٚيرت عاملخهل راث الت منرا  َمر  جرازز ؤنهرا مُٛرو٣   ػر١  نُخٛرد ٚرد ال رن  خرزل  و مرور  الُال

ايت وبجزاءاث اضخٛاللنا   (.يل٢ جهلب بيا الُالٚت  ياث الٚو
 

 وششوائهم الشُخ وآٌ والعذًشي  العظم

 كاهىهُىن  ومشاحعىن  مداظبىن 

 بعادة جصيُف -11

ام املٛارةت للطنت املنتهيت ا    .م9191مارص  31لخخماشال  مِ الخؿضي٘ املطخخدم للطنت املنتهيت ا   م9112مارص  31لٛد ج  بَادة جؿضي٘  ُل ؤٚر

 بكشاساث مجلغ إلاداسة  -10

 عاآلحقشإلادارة يٛز مجلظ 
 

  َّدث ؤر س الث اخاطاعاث
ُ
 عالػ١  الصايررؤ

  اعت الداخليت  ؤر ةًام الٚز
ُ
  َّد ؤ

ُ
 ذ عٗاَليترّٗ َم  ؤضظ ضليمت وة

  ت َم  يذٞز غ٢ ؤي ؤةو ال يوجد     مواؾلت نػان ارا  ٚدرة الػٞز


