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ٚكاتڢ حمغ هللا ڣب  ثلسالم عليكږ ٙڣ
ٙ ڣثلتنميغ ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ش دث عضا مجل٠  ٚكغ يطيظ لي ڣلجميٸ  ٙع ثلتنفي٘يغ بالش ٚ ثلسنڤڬ ملجل٠  ڣثالدث ٚي ڗ نقٖم لكږ ثلتق

ي  ٙع عڜ ثلعام ثملالي ثملنته  ٚ م عالديسممممممممبڇ  ثإلدث خ  ٚ ٚي ي ه٘ث ثلتق ثػ ڣمسمممممممتجٖثػم، كما يطيظ لنا ثڗ نقٖم لكږ  ٚكغ  تطٙڤ شممممممم
ٙ ڣثلتنميغثلباحغ لالسمممم نشممممطغ،  تثما عماڋ ڣ ٚكغمڜ  ٙع ثلشمممم دث ٙع ڣ لڊ حٚصممممًا مڜ مجل٠ ثإلدث ٚكغ  ثلتنفي٘يغ ٗڣ ڣضمممماٵ ثلشمممم علګ تحسمممميڗ 

ػ سمياحيغ ڣك٘لڊ فقٖ  مسمتقباًل. قامغ منشم ي مجاالػ صمناعيغ مةتلفغ ڣ ٙفٸ  ٙ ڣثلتنميغ باقامغ عٖع مشما ٚكغ ثلباحغ لالسمتثما قامـ شم
ڗ ت ال  ٚڣٵ لانتال ثلحيڤثني.  ٚثً مشممم ي ڣضمممٸ مالي ضممميڄ خالڋ ثلفًڇع ثملاضممميغ، ڣنظ ٚكغ  ٙفٸ ڣألسمممباب مةتلفغ ڣضمممٸ ثلشممم ألڗ  عٌڇ ه٘ه ثملشممما

ٙفٸ ثلقائمغ بالشمممممممكل ثملطلڤب ٙيغ ثملشممممممما ٚث ٙ ثإلنفاځ علګ ثسمممممممتم ٚ بضمممممممائقغ سممممممميڤلغ نقٖيغ فقٖ تع٘ ٚكغ ثلباحغ تم ٚكغ شممممممم ، ڣثلًڈثمًا مڜ ثلشممممممم
ٙع ڣةي )لجنغ ملتطلباػ هيئغ ثلسمممممممڤځ ثملاليغ ڣحٚصمممممممًا منا ك٘لڊ فق ٙع ثلحالي ثسمممممممتحٖثف لجنغ منبثقغ عڜ مجل٠ ثإلدث ٚٙ مجل٠ ثالدث ٖ ق

ٛمغ  ٚ ثلال ٙي ٚكمغ مڜ جميٸ ثلجڤثنمظ ڣثعمٖثد ثلتقمما ٙثسممممممممممممغ ثڣضمممممممممممماٵ ثلشممممممممممم ٚئيسممممممممممميممغ ةي ثلعمممل علګ د ثإلنقمماٗ ڣثالسمممممممممممتحڤثٗ( لتكڤڗ مهمژهمما ثل
ٚئياػ ثملجل٠ ت ٙثسممژها ڣڣضممٸ م ٚكغ لٖ ٙع ثلشمم ٚفٸ بها ملجل٠ ثدث ٚكغ ڣثملقًڇحاػ ڣثل ٚفٸ بالتڤصمميغ للجمعيغ ثلعامغ ملسمماهم ثلشمم جاهها ڣثل

ـ عليها ڣعليڢ فقٖ ٚثقيغ للتصڤي ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكغ ثلباحغ علګ ش ٚع ثستحڤثٗ ش ػ فك ٙ ڣثلتنميغ  ، بحيث تقڤمنش ٚكغ ثلباحغ لالستثما ش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع كامل باالسممتحڤثٗ علګ  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ي شمم ٚكا  ڣلڣةي حصمما ثلشمم ٚكغ ٗثػ مسمم لڊ يغ محٖڣدعشمم سممهږ ، ٗڣ  ٙ صممٖث مقابل 
 . ٚكا ٙ بعڤض للشمممممم ٚكغ ثلباحغ باصممممممٖث .حيث تقڤم شمممممم .سممممممهږ عادڬ جٖيٖ بقيمغ  . فٸٙياڋ  . لګ  ٙڣ سممممممهمها  عٖد 

. ڗ ٙا ماڋ . ڬ  ٙ ڣثلتنميغ سمممهږ،  ٚكغ ثلباحغ لالسمممتثما .سممميبل   شممم ٚكا  . ٙ ثألسمممهږ للشممم صمممٖث ٚكبٙياڋ بعٖ  غ شممم
ٙ مطابڄ بالقيمغ ثالسميغ للسهږ ڣةي ) ٚ ثإلصٖث ٚثقيغ مقابل ثالستحڤثٗ علګ كامل حصصهږ فيها. ڣيكڤڗ سع ٚثكز ثل ٙياالػ للسهږ ثمل  )

ڬ ما يعادڋ نسمممممبغ .نسمممممبغ بتبل  ثلزيادع لثلڤثحٖ.  ٪ مڜ ٙا ثملاڋ بعٖ ثالسمممممتحڤثٗ. ڣتكڤڗ .٪ مڜ ٙا ثملاڋ قبل ثالسمممممتحڤثٗ، 
ٚثكز  ٚكغ ثمل ٚكغ ثلباحغ بعٖ عمليغ ثالسمممممتحڤثٗ شممممم ٚكغ تابعغ بالكامل لشممممم ٚثقيغ شممممم ٙ ثل ٚكغ ثملسمممممتشممممما ٙع ثلشممممم ً عليڢ فقٖ عيڗ مجل٠ ثدث ، ڣبنا

عماڋ  لڊ للقيام ب ٛمغ ثلقانڤنيغ ڣثملاليغ ڣثلتقييږ ثملالي مجمڤعغ ثلٖخيل ثملاليغ ٗڣ كٖ مڜ ثلقيمغ ثلنهائيغ ڣ فحا ثلعنايغ ثملهنيغ ثلال ثلت
ٚكغ ثملسمممژهٖفغ ً عليغ تږ ثالعالڗ للشممم ٙػ ثملڤثفقغ مڜ هيئغ ثلسمممڤځ ثملاليغ ڣبنا ٙفٸ ٙا ثملاڋ لهيئغ ثلسمممڤځ ثملاليغ ڣصمممٖ ، ڣتږ تقٖيږ طلظ 

ٚكغ  ٙػ مڤثفقغ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ملسممماهم ثلشممم ٚكغ للتصمممڤيـ علګ ٗلڊ، ڣصمممٖ عڜ عقٖ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلغيڇ عاديغ ملسممماهم ثلشممم
ٚكممغ بمماإلضممممممممممممافمم ٙثا ممماڋ ثلشممممممممممم ٛيممادع  ٚكممغ ثلګ ڣتمممـ  ٙثا ممماڋ ثلشممممممممممم ٙع بتةفير  ٙ مجل٠ ثالدث ٚث لګ ثملڤثفقممغ علګ ق .غ  ٙيمماڋ  .
ٚكغ ثملًڇثكمغ دڣڗ  ٚ ثلشممممممم ٙ  لتةفير خسمممممممائ صممممممٖم ٚكغ ڣثعادتها للتٖثڣڋ، ڣب٘لڊ  ٚڣط ڣثملتطلباػ إلنقاٗ ثلشممممممم % ڣثسمممممممتيفا جميٸ ثلشممممممم
ٙي   ٙه بتا ٚث ٚفٸ تعليڄ تٖ//مجل٠ هيئغ ثلسممممممممڤځ ثملاليغ ق  مڜ يڤم ثالحٖ م ب

ً
ٚكغ ثبتٖ عادتها //ثڣڋ سممممممممهږ ثلشمممممممم م ڣ

ٚكغ ثلباحغ بالبحث ك٘لڊ عڜ ثلف٥ٚ ثملتاحغ  ٚثقيغ ثملحٖڣدعز ڣثململڤكغ لشممممممممممم ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكغ ثلتابعغ زشممممممممممم للتٖثڣڋ، كما قامـ ثلشممممممممممم
ٙڬ بم ٚث مجمٸ تجا ٚع لٖرها ڣقٖ تمكنـ مڜ شمممممم ٚياض بمبل  بالسممممممڤځ ڣثالسممممممتفادع مڜ ثلسمممممميڤلغ ثلنقٖيغ ثملتڤف .ٖينغ ثل ٙياڋ،  .

ٚثدثػ ڣتحقيڄ ثهٖثف  ٙڬ لزيادع حجږ ثالي ٙ ثلعقا ٚ ڣثالسمتثما ٚثقغ ثالقليميغ للتطڤي شم ٚكغ  ٚكغ ثلتابعغ باالسمتحڤثٗ علګ شم كما قامـ ثلشم
ٚبحيغ. ٚئيسيغ ڣثلتحڤڋ ثلګ ثل ٚكغ ثل  ثلش

ٚن ٙع ڣلجانڢ تحياتنا ڣتقٖي عضا مجل٠ ثإلدث  ا،،،،ڣتقبلڤث منا ڣمڜ جميٸ 
 

ٙڬ بڜ  ثألميڇ فهٖ                                                                                                                                                           دڋ سعڤ  ڜعبٖ ثملحسبڜ مشا

ٙع                                                                                                                                                    ٙئي٠ مجل٠ ثإلدث
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كة لش ط   ن ع نش

 

نمية ل م  حة لالس ل كة   ش
 

ٚڣشغ ▪ ٙيغ ڣثلسكنيغ ڣثلفنادځ ڣثلشقڄ ثملف ٚكزيغ ڣثملجمعاػ ثلتجا ٙع ڣتشغيل ثألسڤثځ ثمل دث ڣثملطاعږ  قامغ ڣ
ٙع  ڣثملقاةي ڣثلبڤفيهاػ ڣثملخابز ڣثلحلڤياػ ڣخٖماػ ثإلعاشغ ثملطهيغ ڣغيڇ ثملطهيغ ڣمحطاػ ثلڤقڤد ڣتجا
ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ ملڤثد ثلبنا ڣثلحٖيٖ ڣثملقاڣالػ ثلعامغ للمباني  ثلجملغ ڣثلتجزئغ للمڤثد ثلغ٘ثئيغ ڣتجا

ٚبائيغ ڣثإللكًڇڣنيغ ڣثمليكانيكيغ ڣ ٙ ڣمقاڣالػ ثلصيانغ ڣثلتشغيل ڣثألعماڋ ثلكه ٚ ثلعقا ٙع ڣصيانغ ڣتطڤي دث
ٚث  ٙ ڣثلنظافغ ڣش ٙثض  إلقامغ ثملباني عليها  ڣثستئجا ٙهاثأل قامغ  ڣثستثما ٚكغ ڣ ٙ لصالح ثلش ڣ ثإليجا بالبيٸ 

ٚڣعاػ ثلصناعيغ ثملختلفغ ڣتملڊ  ثعيغ  ڣثستصاٍلثملش ٙثض  ثلٙز ٙفٸ ثإلنتال  الستغاللهاثأل قامغ مشا ي 
ثعي ٚڣعاػ ثلًڇفيهيغ ڣثلسياحيغ  ثلٙز ػ ڣثملش قامغ ثملنش ٙهاڣثلحيڤثني ڣ ٙتها ڣتشغيلها ڣصيانژها  ڣثستثما دث ڣ

ٛڗ  قامغ مةا ثعيغ ڣثلسياحيغ ڣ ٚكغ ثلصناعيغ ڣثلٙز عماڋ ثلش ي نطاځ  ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ ملا يٖخل  ڣتجا
ٙيغ  .ثلتبڇيٖ ڣڣ١ٙ ثإلصاٍل ڣثلصيانغ ثلخاصغ ب٘لڊ ڣثلڤكاالػ ثلتجا

 
يةل ق لمس  ي 

▪  ٚ هٖثف ثسًڇثتيجيغ لتطڤي ٚ مڜ خالڋ ڣضٸ  ٚ ثملستم ٚكغ ثلباحغ ثثلعمل علګ ثلتطڤي ٚكغ ڣثلت تجعل ش دث ثلش
ي قطاٵ ثالستثم ٚئيسيغ  ٚكاػ ثل ٙيغ ڣثالستحڤثٗ عليها لزيادع مڜ ثلش فضل ثلف٥ٚ ثالستثما ٙ ڣثلبحث عڜ  ا

ٚثدثتها. فٸ ثي ٙثتها ٙڣ  حجږ ثستثما

 

كةه لش  ف 

ٚكغ لتحقيڄ ثألهٖثف ثلتالتسع  ي:ګ ثلش
ٙتها ثلتنافسيغ ▪ ٚكغ ڣقٖ مكانياػ ثلش  .تعزيز 
ٚكغ ▪ ٙ ثلٖخل بالش ٚ مڜ خالڋ تنڤفٸ مصاد  .يجاد نمڤ مستم
ي ف٥ٚ ثالستثماٙ ▪  .قامغ ثلتحالفاػ ثملحليغ بهٖف ثلتنڤٵ 
جل ثلڤصڤڋ للهٖف ثملنشڤد ▪ ساليظ ثلعمل مڜ  فضل   .ثنژهال 
 عام. تطبيڄ مبٖ ثلشفافيغ بشكل ▪

ٚكغ. ▪ ٚثدثػ ثلش ٛيادع حجږ ثي  ثلعمل علګ 

 
 

 

 

 

 

 

 

لينننة   لفمننن   شننن  ية ع نمننن   نحننن م
م نن  رنن   نن   السنن م نني جي  السنن
قننن  يننن  م   قننن  ل السننن قيمنننة 
ي   نم ل
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مة ع ي ن ع ح   عم تالس  ي ي

 

ٚكغ ثالسًڇثتيجيغ ثألهٖثف مٸ ثالستحڤثٗ عملياػ تتماش   حيث ثلباحغ لش

ٚكغ تطمِ لڊ ثالستحڤثٗ نقلغ مڜ خالڋ عمليغ تحقڄ ڗ ثلش ناحيغ  مڜ ٗڣ
ٙع علګ  عمليغ مبڇٙثػ ثملستقبليغ، ڣمڜ ثلتڤسعاػ ثإلمكانياػ ثملاليغ ڣثلقٖ

ٚكغ بالنسبغ ثملتڤقعغ ڣثيجابياتها ثالستحڤثٗ  :يلي ما ثلباحغ لش
 

ڗ  ▪ ٚثكز إلعادع تفعيل نشاطها حيث  ٚكغ ثمل ٚكغ ثلباحغ ثالستحڤثٗ علګ ش تستغل ش
ٚڣعاتها ثلقائمغ عڜ ثلعمل. ٚكغ ثلباحغ قٖ تڤقفـ جميٸ مش  ش

ٚكغ ثلباحغ م ▪ ي تحڤيل شممممممممم ي ثملسممممممممماهمغ  ٙباحًا  ٚكغ تحقڄ  لګ شممممممممم ٚع  ٚكغ خاسممممممممم ڜ شممممممممم
 ثملستقبل. 

ٙض بمسمممممماحغ  ▪ ي  صممممممڤڋ متمثلغ  ٚثقيغ  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚبٸ يقام .تمتلڊ شمممممم م م
ٙڬ بتكلفغ بلغـ  ٚكغ ثلباحغ مڜ .عليها مجمٸ تجا ٙياڋ ڣسممممممتسممممممتفيٖ شمممممم مليڤڗ 

ڣ ثالسمممممممممممممت ي حاڋ قيامها بتشمممممممممممممغيل ثملجمٸ  ٙيغ  ٙثػ ثملحالػ ثلتجا يجا ٚثد  فادع مڜ ي
ٚيمممغ  ٚكمممغ تمتلمممڊ ح ڗ ثلشممممممممممممم خٚ، كمممما  جيڇ ثملجمٸ بمممالكممماممممل علګ مشمممممممممممممغمممل  ٚثدثػ تممم ي

ڣ بشكل كامل. ي ٗلڊ بيعڢ بشكل جزئي   ثلتصٚف باملجمٸ بما 

دڬسممممممم ▪  ثملسممممممماهميڗ لګ حقڤځ  ثاللًڈثماػ نسمممممممبغ لګ ثنةفاض ثالسمممممممتحڤثٗ عمليغ ت

ٙتها مڜ سيحسڜ مما لٖرها ي علګ قٖ  .مستقبالً  ثلتمڤيل ثإلضا

ٚكغ ثلباحغ للًڇكيڈ ت ▪ ٚع سمممتسمممتفيٖ منها شممم ٚ عمليغ ثالسمممتحڤثٗ سممميڤلغ ماليغ مباشممم ڤف
ٛث(. ٚثكز تسڤځ ثألحيا )ثلبال ٙيغ، ڣبالتحٖيٖ ما يعٚف بم  علګ نشاط ثملجمعاػ ثلتجا

ٚكغ ▪ ٙڬ مكت   ثلتابعغ قامـ ثلشممممممممممممم ٙع عڜ مجمٸ تجا ٙڬ ڣهڤ عبا صممممممممممممممل تجا ٚث  بشممممممممممممم
ٚياض بقيمغ  ٙياڋ. بمٖينغ ثل  مليڤڗ 

ٚ قممماممممـ ث ▪ ٚثقمممغ ثإلقليميمممغ للتطڤي شممممممممممممم ٚكمممغ  ٚكمممغ ثلتمممابعمممغ بممماالسمممممممممممممتحڤثٗ علګ شممممممممممممم لشممممممممممممم
ٚكغ. ٙثػ ثلش لڊ لزيادع حجږ ثستثما ٙڬ ٗڣ ٙ ثلعقا  ڣثالستثما

ٚكمغ ثلبماحمغ  ▪ ٛيمادع ٙا مماڋ شممممممممممممم ٚيڄ  لګ تةفير  دػڗ عمليمغ ثالسمممممممممممممتحڤثٗ عڜ ط
ي  لګ ٙا ثملاڋ، ڣكما  ٚ ثملًڇثكمغ  م، بلغـ نسممممممممبغ ديسمممممممممبڇ  نسممممممممبغ ثلخسممممممممائ

ٚكغ ثلباحغ ثلخسمممممممم ٚ ثملًڇثكمغ لشمممممممم ٪، بينما سممممممممتنةفر ه٘ه ثلنسممممممممبغ بعٖ .ائ
لګ   ٪..صفقغ ثالستحڤثٗ 

ٙثا مممالهمما مڜ  ▪ ٚكممغ بتةفير  .قممامممـ ثلشممممممممممممم لګ  . .ٙيمماڋ  . 
ٚ ب٘لڊ ثلګ ما دڣڗ  ٚ ثملًڇثكمغ. ٙياڋ لتنةفر ثلخسائ  % مڜ نسبغ ثلخسائ

ٚكغ ثملتمثلغ  تزيٖ ثلعالقغ ڗ يتڤقٸ ▪ ٙع ثلباحغ لشمم دث عضمما مجل٠  ي ملكيغ بعر 
ممممجام ٚثكز مڜ ثالن ٙڬ  ثمل ٚكتيڗ مما سمممميحسممممڜ ثإلدث  عمليغ نجاٍ ف٥ٚ مڜ بيڗ ثلشمممم

 .بينهما ثلتكامليغ ثلقيمغ ڣتحقيڄ ثالستحڤثٗ،

ي ثلعمليممماػ  ▪ ٚثػ ثملممماليمممغ ل عڤثم ثلقمممادممممغ بعمممٖ ثلبمممٖ  شممممممممممممم ثلعممممل علګ تحسممممممممممممميڗ ثمل
ٚكغ ثملستحٗڤ عليها  .ثلتشغيليغ للش
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كة لش ط   خ

ٙي   . ٚكغ ثلباحغ بتا ي ه٘ث //همممممممممممممممممممممممممم )ثملڤثفڄ //قامـ شمممممممممممم م( بعقٖ ثجتماٵ جمعيغ عامغ غيڇ عاديغ ڣتمـ ثلتڤصمممممممممممميغ 

يضاً  جلها كما تږ ثلتصڤيـ  ڣ تصفيژها قبل  ٚكغ ثلباحغ ڣعٖم حلها  ٙسغ  ثالجتماٵ علګ ثالبقا علګ ش ي مما ٚكغ  ٙ ثلش ٚث عمالها علګ ثستم

ٛمغ. ڣعليڢ ثػ ثلال ٚث ٙع باتةاٗ ثالج ٚكغ  ڣتفڤير مجل٠ ثالدث ٛيادع ٙا ثملاڋ، حصمملـ ثلشمم طلظ لتةفير ڣ علګ مڤثفقغ ثلهيئغ علګ طلظ 

لګ ما دڣڗ نسممبغ  ٚ ثملًڇثكمغ  لګ ثلحٖ ثل٘ڬ تنةفر معڢ ثلخسممائ ٪ مڜ ٙا ثملاڋ. ڣبعٖ مڤثفقغ ثلهيئغ علګ طلظ ثلتةفير، ٙا مالها 

ٛيادع ڣتةفير ٙا ثملاڋ. ثلشمم قامـ ٙڬ  ٚث لګ ثجتماٵ جمعيغ عامغ غيڇ عاديغ للتصممڤيـ علګ ق ًث بالٖعڤع  ٛيادع ٙا ليكڤڗ ٚكغ فٙڤ غٚض 

ٚثقيغ مقابل ثالسمممتحڤثٗ علګ كامل حصمممصمممهږ، ڣك٘لڊ تةفير ٙا  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكا شممم سمممهږ عڤض لشممم  ٙ صمممٖث ٚيڄ  ٚكغ عڜ ط ماڋ ثلشممم

ٚ ثملًڇثكمغ بالحٖ لګ ما دڣڗ نسممممبغ  ثملاڋ لشممممطظ ثلخسممممائ  ٚ ڣصمممم  مجل٠ ثل٘ڬ تنةفر معڢ نسممممبغ ه٘ه ثلخسممممائ ٪ مڜ ٙا ثملاڋ. حيث 

ٚكممغ ٙع ثلشممممممممممممم ٙي   ي ڣقممـ سممممممممممممممابڄ دث ٚكممغ مڜ //ڝ )ثملڤثفڄ //ي ثجتممماعممڢ ثملنعقممٖ بتمما م( بتةفير ٙا ممماڋ ثلشممممممممممممم

(. لګ ). ٙيممممماڋ   ). ٙهممممما ). ڬ بنسمممممممممممممبمممممغ ثنةفممممماض قمممممٖ ٙيممممماڋ  ٚكمممممغ مڜ ٪(  سمممممممممممممهږ ثلشممممممممممممم ( ڣبمممممالتمممممالي تةفير عمممممٖد 

(. لګ ). .( سمممممممممممممهږ  ڗ ثلتةفير سممممممممممممميتږ بڤثقٸ ). سمممممممممممممهږ لكمممل )( سمممممممممممممهږ، ڣهممم٘ث معنممماه  سمممممممممممممهږ مملڤكمممغ قبممل (   )

ٙي   ي مڤقٸ تمممٖثڣڋ بتممما ٙع بتةفير ٙا ثملممماڋ  ٚكمممغ عڜ تڤصممممممممممممميمممغ مجل٠ ثإلدث علنمممـ ثلشممممممممممممم هممممممممممممممممممممممممممم )ثملڤثفڄ //ثلتةفير، ڣقمممٖ 

ٛيادع ڣتةفير ٙا ثملاڋ  ڣقٖ تږم(. ه٘ث // ٚها ثملًڇثكمغ  بغٚضثالنژها مڜ عمليت  ٚكغ بتةفير خسممائ ڣضمماٵ ثلشمم ممحيِ  ت

ٚكاػ  هيئغ ثلسممممممممڤځ ثملاليغلګ ما دڣڗ ثلنصممممممممڀ مڜ ٙا ثملاڋ قبل نهايغ ثملهلغ ثلقانڤنيغ ثملمنڤحغ مڜ قبل  ٙ للشمممممممم ٙع ڣثالسممممممممتثما ٙع ثلتجا ٛث ڣڣ

 ٚ ػ خسائ ٙ  ها نصڀ ٙا مالها، حيثثلت تجاٛڣ ٙي   هاژثن قٚ ي تا  م(.//ڝ )ثملڤثفڄ //ه٘ه ثملهلغ ثلقانڤنيغ 

ٛيادع ٙا  . لڊ بعٖ ما تږ ثالنژها مڜ عمليت  ٚكغ ٗڣ سمممممهږ ثلشممممم ٚفٸ ثلتعليڄ عڜ تٖثڣڋ  ٚكغ بتقٖيږ طلظ لهيئغ ثلسمممممڤځ ثملاليغ ل تقٖمـ ثلشممممم

لګ ما دڣڗ نسمممبغ ثملاڋ ڣتةفيضمممڢ، حيث ثنةفضمممـ نسمممبغ ثلخسممما ٚكغ  ٚ ثملًڇثكمغ علګ ثلشممم مڜ ٙا ثملاڋ مما ال يسمممتٖعي تعليڄ تٖثڣڋ  ٪ئ

ٙػ ثملڤثفقغ إلعادتها للتٖثڣڋ ثلسهږ  .، ڣصٖ

ٚثقيغ، ڣثلت  . ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٛث( ڣثل٘ڬ يمثل نشممممممممماط شممممممممم ٚثكز تسمممممممممڤځ ثألحيا )ثلبال ٚكغ ثلباحغ ثالسمممممممممتحڤثٗ عليها  قامـثلًڇكيڈ علګ سمممممممممڤځ م شممممممممم

ٙ ثلت بالكامل. ڣه حٖ مجاالػ ثالسممممتثما ٙيغ  ي ثملجمعاػ ثلتجا  ٙ ٚكغ ثلباحغ ثلحالي حيث يعتبڇ نشمممماط ثالسممممتثما ٘ث ال يتعاٙض مٸ نشمممماط شمممم

ٙڬ  جل ثلتجا ي ثل ٚكغ ثلباحغ بمڤجظ نشاطها ثمل٘كٙڤ   .قٖ تقڤم بها ش

ٚثقغ ثإلقليمي . شممممممممممم ٚكغ  ٚكا شممممممممممم ٚع تفاهږ مٸ شممممممممممم ٚكغ ثلتابعغ بتڤقيٸ م٘ك ٚ ڣثال  غقامـ ثلشممممممممممم ٙڬ لالسمممممممممممتحڤثٗ علګ كامل للتطڤي ٙ ثلعقا سمممممممممممتثما

ٚكغ ڣقٖ تږ ثالستحڤثٗ عليڢ.  حصصهږ بالش

ٙفٸ ڣثلت تتمثل فيما يلي: . ٙفٸ ثملتعٌڇع ڣثملتڤقفغ عڜ ثلعمل ڣثتةاٗ ما يلزم تجاه تلڊ ثملشا ي جميٸ ثملشا  ٚ  عادع ثلنظ

 م.مصنٸ ثلجلٖ ثلصناعي ثملتڤقڀ عڜ ثلعمل بشكل كامل من٘ عام  -

ٚڣٵ ثلتلي -ب ٙي مش ٙع بتا ٙ مجل٠ ثإلدث ٚث ٚيڊ: ڣقٖ تڤقڀ عڜ ثلعمل بشكل كامل بق  م.// ف

ٚكغ  ٙي  ي ڣقـ سمممابڄ ڣقٖ حصممملـ ثلشممم م( بتحڤيل //همممممممممممممممم )ثملڤثفڄ //علګ مڤثفقغ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ بتا

صڤڋ معٖع لغٚض ثلبيٸ. لګ  ٚكغ ثملژهالكغ ڣثملتڤقفغ عڜ ثلعمل   صڤڋ ثلش

ٚكغيكلغ ه . ٚڣفاػ ثملٖفڤعغ مقٖماً  ثاللًڈثماػ ثملاليغ للش ي ثل٘مږ ثملٖينغ ڣثملص  .ثملتمثلغ 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

ك  . لش كمة   ح الئحة ح

ي:  ▪ ء م ي ن س لية،   لم ق  لس ة  ل ع هي ك   لش كمة  ل  ي الئحة ح ألح  يق جميع  كة   لش مت   -ق
 

ٚع ٚعنا ثملاد ٙقږ ثملادع / ثلفق  سباب عٖم ثلتطبيڄ ع / ثلفق

منة  ل لم 
الث  ل

ميڗ ثلسٚ ٚڣط   ش

ٙع ٠مجل ګعل ٚڣط تحٖيٖ ثإلدث ٚها ثلڤثجظ ثلش ٚ  ميڗ ي تڤثف ٙع، ٠مجل س  ي:يل مما ياً  تتضمڜ ڗ ګعل ثإلدث
ٙع ڣ  ثملحاسبغ ڣ  ثملاليغ ڣ  ثلقانڤڗ  ي جامعيغ شهادع علګ حاصالً  يكڤڗ  ڗ- ڗيعاد ما ڣ  ثإلدث  ثالف عڜ تقل ال  صلغ ٗثػ عمليغ خبڇع لٖيڢ تكڤڗ  لها، ڣ

 سنڤثػ.

 سنڤثػ. خم٠ عڜ تقل ال  صلغ ٗثػ عمليغ خبڇع لٖيڢ تكڤڗ  ڗ-

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

سفة  ل لم 
الث  ل

ٙيظ  ثلتٖ

ٚكغ ګعل يتعيڗ ي ثالهتمام يال ثلش ٙيظ ثلكا هيل بتٖ ٙع ٠مجل عضا ڣت ٙع ثإلدث ٛمغ ثلبڇثمٌ ڣڣضٸ في٘يغ،نثلت ڣثإلدث  مٸ ل٘لڊ، ثلال
ٚثعاع  ي:يل ما م

ٚثمٌ عٖثد- ٙع مجل٠ ألعضا ب ٙع ثإلدث ٚيڀ حٖيثاً  ثملعينيڗ ثلتنفي٘يغ ڣثإلدث ٚكغ بسيڇ  للتع نشطژها، عمل ثلش  يلي: ما ڣبةاصغ ڣ

ٚكغ ثسًڇثتيجيغ.  هٖثفها ثلش  .ڣ

ٚكغ ألنشطغ ڣثلتشغيليغ ثملاليغ ثلجڤثنظب.   .ثلش

ٙع مجل٠ عضا ثلًڈثماػل.  ڣلياتهږ ڣمهامهږ ثإلدث  .ڣحقڤقهږ ڣمس

ٚكغ لجاڗ مهامد.   ڣثختصاصاتها ثلش

ٛمغ ثآللياػ ڣضٸ- ٙع مجل٠ عضا مڜ كل لحصڤڋ  ثلال ٙع ثإلدث ثػ علګ ثلتنفي٘يغ ڣثإلدث ٚثمٌ ڣدٙڣ ٙيبيغ ب ٚ  بشكل تٖ ٙثتهږ تنميغ بغٚض مستم ٙفهږ مها  ڣمعا
نشطغ ٗثػ ثملجاالػ ي ٚكغ ثلعالقغ ب  .ثلش

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

ية  لح لم 
 أل ف

 ثلتقييږ

ٙع مجل٠ ( يضٸ ً  – ثإلدث ٛمغ ثآللياػ – ثلًڇشيحاػ لجنغ ثقًڇثٍ علګ بيا عضائڢ دث لتقييږ ثلال ٙع ڣلجانڢ ثملجل٠ ڣ لڊ سنڤياً  ثلتنفي٘يغ ڣثإلدث  خالڋ مڜ ٗڣ
ٚثػ ش ٚتظ بمٖڥ مناسبغ دث قياا م ٚكغ ثالسًڇثتيجيغ ثألهٖثف تحقيڄ ت ٙع ڣجڤدع للش ٚ  دث ٚقابغ ثلٖثخليغ نظمغ ڣكفايغ ثملخاط د ڗ عل ڣغيڇها، ثل َّٖ  تح
ٚكغ مٸ يتفڄ بما معالجژها ڣثقًڇثٍ ڣثلضعڀ ثلقڤع جڤثنظ  .مصلحغ ثلش

ثػ تكڤڗ  ڗ ( يجظب ٚث حغ مكتڤبغ ثألدث تقييږ ج ڗ ڣڣث ح ڣ ٙع ألعضا عيها يف خا٥ مجل٠ ثإلدث  .بالتقييږ ثملعينيڗ ڣثأل

ٙثػ علګ ثألدث تقييږ يشتمل ڗ ( يجظل  ثلضعڀ نقاط معالجغ علګ ثلعمل مٸ فيڢ، ڣثلقڤع نقاط ثلضعڀ ڣتحٖيٖ ثملجل٠، يمتلكها ثلت ڣثلخبڇثػ ثملها
ٚځ  ٚ  تستطيٸ كفاياػ مهنيغ كًڇشيِ ثملمكنغ بالط ي لياػ تقييږ علګ ثألدث تقييږ يشتمل ڗ يضاً  ڣيجظ ثملجل٠، دث تطڤي  .امع بشكل ثملجل٠ ثلعمل 

ٚثٵد ٚدڬ ثلتقييږ ي ( ي ٙع مجل٠ ألعضا ثلف ٙكغ مٖڥ ثإلدث دث ڣثجباتڢ ڣثلًڈثمڢ للعضڤ  ثلفعالغ ثملشا ڣلياتڢ ب ٙ  ٗلڊ ي بما ڣمس  ثملجل٠ جلساػ حضڤ
ٛم ثلڤقـ ڣتةصيا ڣلجانڢ  .لها ثلال

ٙع مجل٠ ( يتة٘ڝ ٛمغ ثلًڇتيباػ ثإلدث ٙجيغ جهغ تقييږ عل للحصڤڋ  ثلال  .سنڤثػ فكل ثال  ألدثئڢ مةتصغ خا

ٚڬ ڣ ٙع مجل٠ عضا ( يج ياً  تقييماً  ثلتنفي٘ييڗ غيڇ  ثإلدث ٚ  خ٘ بعٖ ثملجل٠ ٙئي٠ ألدث دٙڣ ٚ  ڗ دڣڗ  مڜ – ثلتنفي٘ييڗ ثألعضا ڣجهاػ نظ  ٙئي٠ يحض
د ڗ علګ – ثلغٚض له٘ث ثملخصا ثلنقا١ ثملجل٠ َّٖ ٚكغ مصلحغ مٸ يتفڄ بما معالجژها ڣثقًڇثٍ ڣثلضعڀ ثلقڤع جڤثنظ تح  .ثلش

دع ما
 ثسًڇشاديڢ

ل فة  لم 
مس /  ق  ل

 

ٚثجعغ لجنغ ٙئي٠ يكڤڗ  ڗ يجظ مادع  .مستقالً  عضڤثً  ثمل
 ثسًڇشاديڢ

ف لس ٙع ثملخاطٚ لم  دث  تشكيل لجنغ 
ل ٙ  تشكَّ ٚث ٙع مجل٠ مڜ بق ٚكغ دث ٙع )لجنغ تسم لجنغ ثلش عضائها ٙئيسها يكڤڗ  ثملخاطٚ( دث ٙع مجل٠ عضا مڜ ڣغالبيغ   ڣفشًڇط. ثلتنفي٘ييڗ غيڇ  ثإلدث

ٚ  ڗ ٚفغ مالئږ مڜ مستڤڥ  عضائها ي يتڤثف ٙع ثملع ٚ  بادث ڣڗ ثملخاط  .ثملاليغ ڣثلش

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

ية  لح لم 
ف  لس

ٙع ثملخاطٚ دث  ثختصاصاػ لجنغ 
ٙع لجيغ تةتا ٚ  دث  يلي: بما ثملخاط

ٙع شاملغ ڣسياساػ ثسًڇثتيجيغ (ڣضٸ ٚ  إلدث ٚكغ، ڣحجږ طبيعغ مٸ يتناسظ ماب ثملخاط ٚثجعژها تنفي٘ها مڜ ڣثلتحقڄ نشطغ ثلش ً  ڣتحٖيڙها ڣم  علګ بيا
ٚكغ ثلٖثخليغ ثملتغيڇثػ ٙجيغ للش  .ڣثلخا

ٚ  مقبڤڋ  مستڤڥ  ( تحٖيٖ ٚكغ لها تتعٚض قٖ ثلت للمةاط ٛ  مڜ ڣثلتحقڄ عليڢ ڣثلحفاٱ ثلش ٚكغ عٖم تجاڣ  لڢ. ثلش

ٙ  جٖڣڥ  مڜ ( ثلتحقڄ ٚث ٚكغ ثستم ٚ  تحٖيٖ مٸ بنجاٍ، نشاطها مڤثصلغڣ  ثلش ٙها ثلت ثملخاط ٚث ٚ  ثالثن خالڋ تهٖد ثستم ٚثً  عش  .ثلقادمغ شه

ٚثف ٙع نظام علګ ( ثإلش ٚ  دث ٚكغ ثملخاط لياػ نظږ فعاليغ ڣتقييږ بالش ٚ  ڣقياا تحٖيٖ ڣ ٚكغ لها تتعٚض قٖ ثلت ڣمتابعغ ثملخاط لڊ ثلش  ڣجڢ لتحٖيٖ ٗڣ
 ٙ  .بها ثلقصڤ

عادع ٚكغ عقٖٙ  تقييږ (  ٚ  تحمل علګ ثلش ٚضها ثملخاط ڬ بشكل لها ڣتع ٙثػ خالڋ مڜ دٙڣ ٚث ثختبا  ثملثاڋ. سبيل عل ثلتحمل ج

عٖثد  )  ٚ ٙي ٚ  ثلتعٚض حڤڋ  مفصلغ تقا ٙع ثملقًڇحغ ڣثلخطڤثػ للمةاط لګ ثملخاطٚ، ه٘ه إلدث فعها  ٙع مجل٠ ٙڣ  .ثإلدث

ٙع ثملتعلقغ ثملسائل حڤڋ  للمجل٠ ثلتڤصياػ ( تقٖيږ  اطٚ.ثملخ بادث

ٚ  ( ضماڗ ٙد تڤثف ٙع ثلكافيغ ڣثلنظږ ثملڤث  .ثملخاطٚ إلدث

ٚثجعغ ٙع ثلتنظيم ثلهيكل ( م ٚ  إلدث نڢ تڤصياػ ڣڣضٸ ثملخاط ٙع قبل مڜ ثعتماده قبل بش  .مجل٠ ثإلدث

ٙع مڤظفي ثستقالڋ مڜ ( ثلتحقڄ ٚ  دث ٚكغ للمةاطٚ تعٚض عنها ينش قٖ ثلت ثألنشطغ عڜ ثملخاط  .ثلش

ٙع مڤظفي ثستيعاب مڜ ( ثلتحقڄ ٚ  دث ٚ  ثملخاط ٚكغ، ثملحيطغ للمةاط  .ثملخاطٚ بثقافغ ٛيادع ثلڤعي علګ ڣثلعمل بالش

ٚثجعغ ٚثجعغ لجنغ تثيڇه ما ( م ٚ  قٖ مسائل مڜ ثمل ث ٙع ي ت ٚ  دث ٚكغ ي ثملخاط  .ثلش

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

ٚع ٚع ٙقږ ثملادع / ثلفق  سباب عٖم ثلتطبيڄ نا ثملادع / ثلفق

ل نية لم 
ف  لس

ٙع ثملخاطٚ دث  ثجتماعاػ لجنغ 

ٙع غنلج تجتمٸ ٚ  دث يغ بصفغ ثملخاط  .ٗلڊ لګ ثلحاجغ دعـ ڣكلما ثألقل، ګعل( شهٚ ستغ) كل دٙڣ
مادع 

 ثسًڇشاديڢ

سة  لس لم 
ف  لس

ٚثجعغ ثلٖثخليغ ٙع ثمل دث ڣ   تكڤيڜ ڣحٖع 

ٙع ڣ  ڣحٖع تتكڤڗ  ٚثجعغ دث ٚثجٸ مڜ ثلٖثخليغ ثمل ٚثجعغ غنلج ينڢبتعي تڤص  ثألقل ګعل ثخليد م ڣالً  ڣيكڤڗ  ثمل ٚثٵ. مامها مس  ي ڣي
ٙع ڣ  ڣحٖع تكڤيڜ ٚثجعغ دث  :يلي ما ڣعملها ثلٖثخليغ ثمل

ٚ  ڗ(  ع بها ثلعامليڗ ي تتڤثف ٙيظ ڣثالستقالڋ ثلكفا ال  اسظ،نثمل ڣثلتٖ ڬ يكلفڤث ڣ ٚڥ  عماڋ ب ٚثجعغ عماڋ سڤڥ  خ  ڣنظام ثلٖثخليغ ثمل
 ٚ  .ثلٖثخليغ قابغثل

ٚفٸ ڗ(  ٙع ڣ  ثلڤحٖع ت ٚها ثإلدث ٙي ٚثجعغ، غنلج لګ تقا ڗ ثمل ٚتبٰ ڣ ڣلغ ڣتكڤڗ  بها ت  .مامها مس

د ڗ(  َّٖ ػ تح ٚ  مكاف ٙع ڣ  ڣحٖع مٖي ٚثجعغ دث ً نب ثمل ٚثجعغ غنلج ثقًڇثٍ عل ا ٚكغ لسياساػ ڣفقاً  ثمل  .ثلش

ڜ ڗ(   .قيٖ دڣڗ  عليها ڣثلحصڤڋ  ڣثلڤثائڄ ٖثػنڣثملست ثملعلڤماػ عل ثالطالٵ مڜ تمكَّ

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

لس فة  لم 
ف  لس

ٚثجعغ ثلٖثخليغ  خطغ ثمل

ٙع ڣ  ڣحٖع تعمل ٚثجعغ دث ٚثجعغ شاملغ خطغ ڣفڄ ثلٖثخليغ ثمل ٚثجعغ، غنلج مڜ معتمٖع للم ف ثمل َّٖ  ڣيجظ. ڤياً نس ثلخطغ ه٘ه ڣتح
ٚثجعغ ٚئيسغ، ڣثلعملياػ ثألنشطغ م ٙع نشطغ ٗلڊ ي بما ثل ٚ  دث ٙع ثملخاط دث  .ثألقل ګعل ڤياً نس ثاللًڈثم، ڣ

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

منة  ل لم 
ف  لس

ٚثجعغ ثلٖثخليغ ٚ ثمل ٚي  تق

ٙع ڣ  ڣحٖعٖ تع ( ٚثجعغ دث ٚثً  ثلٖثخليغ ثمل ٚي ٙع ٠مجل لګ ڢڣتقٖم عمالها عڜ مكتڤباً  تق ٚثجعغ غنڣلج ثإلدث . ثألقل عل ڤڬ نس ٙبٸ بشكل ثمل
ٚ  ه٘ث تضمڜي ڗ ڣيجظ ٚي ٚقابغ ظامنل تقييماً  ثلتق ٚكغ ي ثلٖثخليغ ثل ٙع ڣ  ثلڤحٖع ڢلي ثنژهـ ڣما ثلش  ڣبياڗ ڣتڤصياػ، نتائٌ مڜ ثإلدث

ثػ ٚث ٙع كل ثتة٘تها ثلت ثإلج ڗ دث ٚثجعغ ڣتڤصياػ نتائٌ معالجغ بش ڬ ثلسابقغ ثمل نها ملحڤظاػ ڣ  ثملعالجغ عٖم حاڋ ي السيما بش
 .ٗلڊ ثعيڣدڣ  اسظنثمل ثلڤقـ ي

ٙع ڣ  ڣحٖع تعٖ( ب ٚثجعغ دث ٚثً  ثلٖثخليغ ثمل ٚي ٙع ٠مجل لګ ڢڣتقٖم مكتڤباً  عاماً  تق ٚثجعغ غنڣلج ثإلدث ڗ ثمل ٚثجعغ عملياػ بش  ثلت ثمل
ٚيـ ٙنژها ثملاليغ غنثلس خالڋ ج  ثملعتمٖع، ثلخطغ مٸ ڣمقا

ٚثف ڣ  خالڋ ڬ سباب ڢفي ڣتبيڗ ٚبٸ خالڋ – ڣجٖ ڗ – ثلخطغ عڜ ثنح  .يغنثملع ثملاليغ غنثلس هايغنل لتاليث ثل

ٙع ٠مجل ٖد( يحل ٚ  نطاځ ثإلدث ٚي ٙع ڣ  ڣحٖع تق ٚثجعغ دث ً نب ثلٖثخليغ ثمل ٚثجعغ غنلج تڤصيغ عل ا ٙع ڣ  ڣڣحٖع ثمل ٚثجعغ دث  ثلٖثخليغ، ثمل
ٚ  يتضمڜ ڗ ګعل ٚي ع ثلتق  :يلي ما خاصغ بصٙڤ

ثػ(  ٚث ٚقابغ ج ٚثف ثل ڣڗ ګعل ڣثإلش ٙثػڣثالست ثملاليغ ثلش ٙع ثما دث  .ثملخاطٚ ڣ

ٙ  تقييږ(  ٚ  عڤثمل تطڤ ٚكغ ي ثملخاط ٙيغ ثلتغييڇثػ ملڤثجهغ ثملڤجڤدع ڣثألنظمغ ثلش  .ثملاليغ ثلسڤځ  ي ثملتڤقعغ غيڇ  ڣ  ثلج٘

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

مسة  ل لم 
ن م  ل

 تحفيڈ ثلعامليڗ

ٚكغ تضٸ ٚثمٌ ثلش ٚ  ب ٙكغ ڣتحفيڈ  تطڤي ٚكغ،ثل ي للعامليڗ ڣثألدث ثملشا  :يلي ما - خاصغ بصفغ - تتضمڜ ڗ عل ش

١ عقٖ ڣ  لجاڗ تشكيل(  ٚكغ ي ثلعامليڗ ٙث لګ لالستماٵ متةصصغ عمل ٙڣ ٙثػ محل ڣثملڤضڤعاػ ثملسائل ي اقشژهږنڣم ثلش ٚث  ثلق
 .ثملهمغ

ٚثمٌ(  ٚكغ ي سهماً  ثلعامليڗ ِنم ب ٙباٍ مڜ نصيباً  ڣ  ثلش ٚثمٌ تحققها ثلت ثأل  تلڊ ګعل لانفاځ مستقل ٖڣځ نص ٠سيڣت ثلتقاعٖ، ڣب
 .ثلبڇثمٌ

سساػ نشا(  ٚكغ ي للعامليڗ ثجتماعيغ م  .ثلش

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

لس فة  لم 
ن م  ل

ڣليغ ثالجتماعيغ  ثملس

ً نب – ثلعاديغ ثلعامغ ثلجمعيغ تضٸ ٙع ٠مجل مڜ ثقًڇثٍ ګعل ا ٛڗ  قامغ تكفل سياسغ – ثإلدث  يصبڤ  ثلت ثفڣثألهٖ هٖثفها بيڗ ثلتڤث
ٚ  بغٚض تحقيقها لګ ثملجتمٸ  .للمجتمٸ ڣثالقتصاديغ ثالجتماعيغ ثألڣضاٵ تطڤي

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

منة  ل لم 
ن م  ل

ٙثػ ثلعمل ثالجتماعي  مباد

ٙع ٠مجل يضٸ ٛمغ ثلڤسائل ٖديحڣ  ثلبڇثمٌ ثإلدث ٍٚ ثلال ٙثػ لط ٚكغ مباد  :ييل ما ٗلڊ ڣفشمل ثالجتماعي، ثلعمل مجاڋ ي ثلش

ٚثػ ڣضٸ( ش ٚبٰ اقيا م ٚكغ دث ت ٙثػ مڜ ڢتقٖم بما ثلش ٙنغ ثالجتماعي، ثلعمل ي مباد ٚكاػ ٗلڊ ڣمقا ٚڥ  بالش  شاطنثل ٗثػ ثألخ
 .ڢثملشاب

ڣليغ هٖثف عڜ ثإلفصاٍ(  ٚكغ اهانتتب ثلت ثالجتماعيغ ثملس  .بها ڣتثقيفهږ ڣتڤعيژهږ فيها للعامليڗ ثلش

ڣل تحقيڄ خطٰ عڜ ثإلفصاٍ(  ٚ  ي ثالجتماعيغ يغثملس ٙي يغ ثلتقا نشطغ ثلصلغ ٗثػ ثلٖٙڣ ٚكغ ب  .ثلش

ٚثمٌ ڣضٸ(  ٚيڀ للمجتمٸ تڤعيغ ب ڣليغ للتع ٚكغ ثالجتماعيغ باملس  .للش

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

مسة  ل لم 
سف  ل

ٚكاػ  تشكيل لجنغ حڤكمغ ثلش

ٙع ٠مجل تشكيل حاڋ ي ٚكاػ، ڤكمغبح مةتصغ غنلج ثإلدث ٚٙع ثالختصاصاػ ليها يفڤض ڗ ڢفعلي ثلش ٚثبعغ ثملادع بمڤجظ ثملق  ثل
ڗ مڤضڤعاػ ڬ متابعغ غنثللج ه٘ه ګڣعل ثلالئحغ، ه٘ه مڜ ڣثلتسعيڗ ٙع، ٠مجل ڣتزڣيٖ ثلحڤكمغ، تطبيقاػ بش  ثألقل، لګع ڤياً نس ثإلدث
 ٚ ٙي  .ليها تتڤصل ثلت ڣثلتڤصياػ بالتقا

مادع 
 ثسًڇشاديڢ

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

إل . س   م

ال .. س  ء م  عر

 ثملنصظ سږثال 
ٙڬ  ٙع ڋ سعڤد بڜ عبٖ ثملحسڜ ثألميڇ/ فهٖ بڜ مشا  ٙئي٠ مجل٠ ثإلدث

ٙئي٠  ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ محمٖ  ٙعنائظ   مجل٠ ثإلدث
ٚثهيږ  ٙثشٖ عبٖ هللابڜ ثب ٚئيمجل٠  عضڤ  بڜ كليظ بڜ  ٙع ڣثل  ثلتنفي٘ڬ ٠ثإلدث
ٚ ثملالي عضڤ  مفت بڜ حسڜ محمٖبڜ مشعل  ٙع ڣثملٖي  مجل٠ ثإلدث

ٙع عضڤ  ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ  ز عبٖ ثلعزي  مجل٠ ثإلدث
ٚڣ بڜ سلطاڗ  محمٖبڜ ٛياد  ٙع عضڤ  ثلعم  مجل٠ ثالدث

ٙع ثلغامٖڬ بڜ سعٖ د. حاتږ عبٖ هللا  عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٚ ثملجل٠ سيڀ محمٖ بڜ حمٖ بڜبڜ سعٖ  ميڗ س ٙع ڣ  عضڤ مجل٠ ثالدث

 

س: ل .. لم قة ع    لمن

. شيح   .. ل نة   لم  ل

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ
 ٙئي٠ ثللجنغ د. حاتږ بڜ عبٖ هللا ثلغامٖڬ

 عضڤ ثللجنغ محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ
ٚڣ   عضڤ ثللجنغ ٛياد بڜ محمٖ ثلعم

   ٙي ػ ڣتږ تعييڗ ثلٖكتٙڤ / حاتږ بڜ عبٖ هللا//ي تا ٙئيسًا للجن م تږ ثعادع تشكيل لجنغ ثلًڇشيحاػ ڣثملكاف غ ڣثالستاٗ / محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ عضڤًث ثلغامٖڬ 
ٚڣ عضڤًث. ٛياد بڜ محمٖ ثلعم  ڣثالستاٗ / 

 

. نة  .. جفةل  لم

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ

 ٙئي٠ ثللجنغ د. عبٖ ثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ

 عضڤ ثللجنغ سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ

ٙل ثملجل٠(  عضڤ ثللجنغ عال محمٖ تبينڢ )خا
   ٙي ٙي   فقـ ثلجمعيغ ثلعمڤميغڣثم //ي تا ع ثلحاليغ ڣثلت تنته بتا ٚثجعغ للٖٙڣ عضا لجنغ ثمل  .م//علګ تشكيل 

 

. ية  .. ن ي ل  ال 

 ثلصفغ ثالسږ

ٚثهيږ بڜ عبٖ هللا بڜ كليظ ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ ثب  ثل

ٚ ثملالي مشعل بڜ محمٖ مفت  ثملٖي
   ٙي لغا ثلل//ي تا ٙع  ٚٙ مجل٠ ثإلدث  جنغ ثلتنفي٘يغ.م ق

 

. ح .. الس إلنق  نة   ل

 ثلصفغ ثالسږ

ٚڣ   ٙئي٠ ثللجنغ ٛياد بڜ محمٖ ثلعم
 عضڤ ثللجنغ مشعل بڜ محمٖ مفت

 عضڤ ثللجنغ د. حاتږ بڜ عبٖ هللا ثلغامٖڬ
   ٙي لغا لجنغ ثالنقاٗ ڣثالستحڤثٗ.//ي تا ٙع  ٚٙ مجل٠ ثإلدث  م ق

 
 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

. ئف .. إل  ظ س  ء م تلحعر خ م  مؤهالت لس قة   م:لية 
 

ڋ سعڤد ثالسږ ٙڬ بڜ عبٖ ثملحسڜ   ثألميڇ/ فهٖ بڜ مشا
 سعڤدڬ.  ثلجنسيغ 

ٙ ڣثلتنميغ. ثملنصظ ثلحالي  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ش دث  ٙئي٠ مجل٠ 
ٙي  ثلتعييڗ   م -- تا

هالػ ثلعلميغ   حاصل علګ ثلثانڤيغ ثلعامغ. ثمل
٘ عام  ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٖ للمقاڣالػ ثلعامغ من سسغ آللت نج ٚ ثلعام مل ي مجاڋ ثملقاڣالػ ثملٖي ٚديغ تعمل  سسغ ف ٙيةڢ، ڣةي م هم ڣحت تا

 .ثلعامغ
ي  ثلعضڤياػ 

ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 
 ڤجٖ.يال 

 

 محمٖ بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬثالستاٗ /  ثالسږ
 سعڤدڬ ثلجنسيغ 

ٙئي٠ ثملنصظ ثلحالي  ٙ ڣثلتنميغ مجل٠  نائظ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ش  دث
ٙي  ثلتعييڗ  ٙع، م -- تا ٙع.//كعضڤ مجل٠ ثدث ٚئي٠ مجل٠ ثإلدث  م نائظ ل

هالػ ثلعلميغ  عماڋ مڜ جامعغ ڣيبڇ ثمل ٙع  دث ٙجغ بكالڤٙيڤا  يٖث.-حاصل علګ د  ڣاليغ فلٙڤ

ٙجغ بكالڤٙيڤا تسڤيڄ مڜ جامعغ ڣيبڇ  يٖث.ڣاليغ  –حاصل علګ د  فلٙڤ
٘ عام   ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٙ من ٚكغ ثلحمادڬ للتنميغ ڣثالستثما ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ لش ٚكغ مساهمغ ثلعضڤ ثملنتٖب ڣثل ٙيةڢ. ڣةي ش م ڣحت تا

ي  ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ  ٚثكز ثلطبيغ، ڣتجا ٙع ڣتشغيل ثملستشفياػ ڣثمل دث قامغ ڣصيانغ ڣ ي مجاڋ  عامغ سعڤديغ تعمل 
ٙها  ثملعٖثػ ثلطبيغ، ٙثض  إلقامغ مباني عليها ڣثستثما ٙ ثأل ٚث ڣثستئجا ي ثملڤثد ثلغ٘ثئيغ، ڣش ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ  ڣتجا

ٙيغ  ٚثكز ثلتجا نشا ثمل ٙفٸ ثلصناعيغ ثملختلفغ، ڣثقامغ ڣ قامغ ثملشا ي  ٙكغ  ڣ ثملشا ٚكغ، ڣثنشا  ٙ لصالح ثلش ڣ ثإليجا بالبيٸ 
عماڋ ثملقاڣالػ ڣثملب  اني ڣصيانژها.ڣتشغيلها ڣصيانژها ڣ

ي  ثلعضڤياػ 
ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 

ٙ من٘ عام  ٚكغ ثلحمادڬ للتنميغ ڣثالستثما ٙع لش ٙيةڢ.عضڤ مجل٠ ثإلدث  م ڣحت تا

ٚبيغ ثلسعڤديغ من٘  ٚځ ثألڣسٰ لصناعغ ثألنابيظ بمٖينغ ثلٖمام باململكغ ثلع ٚكغ ڣيلسبڤڗ ثلش ي ش ٙع  عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٚ عام  ٙيةڢ ڣةي ش ي مجاڋ صناعغ ثنابيظ ثلصلظ.م ڣحت تا ڣليغ محٖڣدع تعمل   كغ ٗثػ مس

 

ٙثشٖ بڜ كليظثالستاٗ /    ثالسږ ٚثهيږ عبٖ هللا  ثب  

 سعڤدڬ. ثلجنسيغ 
ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ ڣ  ثملنصظ ثلحالي  ٙ ڣثلتنميغ ثل ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع لش  عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٙي  ثلتعييڗ   م -- تا

هالػ ثلعلميغ  ٙيغ.حاص ثمل ي ثلعلڤم ثإلدث ٙجغ ثلبكالڤٙيڤا   ل علګ د
ٙ ڣثلتنميغ من٘  ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚ ثلعام ثملكلڀ لش  م.//ڣحت م //ثملٖي

ٚثقيغ ثملحٖڣدع من٘ عام  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚ ثلعام لش ٙيةڢ. ثملٖي  م ڣحت تا

ي سسغ ثلٚ ٚ ثلعام مل ٚع ل غثملٖي ٙي  لٖعايغ ڣثإلعالڗ ڣثلعالقاػ ثلعامغ من٘ عام ثملباش م ڣةي //م حت تا
ٚثػ. تم ٙع ڣتنظيږ ثمل دث ي مجاڋ ثلٖعايغ ڣثإلعالڗ ڣثلعالقاػ ثلعامغ ڣ ٚبيغ ثلسعڤديغ ڣتعمل  ي ثململكغ ثلع ٚديغ  سسغ ف  م

ٚع ثلصنٖڣځ للعالقاػ ثلعامغ من٘ عام  سسغ ڣكالغ فك ٚ ثلعام مل ٙي  م ڣ ثملٖي سسغ //حت تا م ڣةي م
ٚ ثإلعالميغ. ٙي عٖثد ثلتقا ي مجاڋ ثلعالقاػ ثلعامغ ڣ ٚبيغ ثلسعڤديغ تعمل  ي ثململكغ ثلع ٚديغ   ف

ي  ثلعضڤياػ 
ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 

 ال يڤجٖ

 

 

 

 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

 سعٖ حمٖ محمٖ بڜ سيڀثالستاٗ /  ثالسږ
 سعڤدڬ. ثلجنسيغ 

ٚ مجل٠  ثملنصظ ثلحالي  ميڗ س ٙ ڣثلتنميغ.عضڤ ڣ ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع لش  ثإلدث
ٙي  ثلتعييڗ   م -- تا

هالػ ثلعلميغ   ثلثانڤيغ ثلعامغ. ثمل
ٙع ثملحٖڣدع من٘ عام  ثلخبڇثػ ثلعمليغ  كتل للتجا ٚكغ  ٚ ثلعام لش ٚياض ثملٖي ي مٖينغ ثل ڣليغ محٖڣدع، تقٸ  ٚكغ ٗثػ مس م ڣةي ش

ٚبيغ ثلسعڤديغ، ت ٚ ڣثلتسڤيڄ للغيڇ.باململكغ ثلع ٛم ثلنظافغ ڣثالستيڇثد ڣثلتصٖي ي مجاڋ ثألغ٘يغ ڣمڤثد ڣلڤث  عمل 
ٙع من٘  ٙتاڋ ثلغ٘ث للتجا سسغ ث ٚ ثلعام مل ي //ثملٖي ٚبيغ ثلسعڤديغ تعمل  ي ثململكغ ثلع ٚديغ  سسغ ف م ڣةي م

ٚ ڣثلتسڤيڄ للغيڇ.مجاڋ  ٛم ثلنظافغ ڣثالستيڇثد ڣثلتصٖي  ثألغ٘يغ ڣمڤثد ڣلڤث
ي  ثلعضڤياػ 

ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 
 ال يڤجٖ.

 

ٚڣ ثالستاٗ /  ثالسږ  ٛياد محمٖ سلطاڗ ثلعم
 سعڤدڬ. ثلجنسيغ 

ٙع ثملنصظ ثلحالي  ٙ ڣثلتنميغ. عضڤ مجل٠ ثدث ٚكغ ثلباحغ لالستثما  ش
ٙي  ثلتعييڗ   م -- تا

هالػ ثلعلميغ  ي ثإلعالم مڜ جامعغ  ثمل ٙجغ ثلبكالڤٙيڤا   ثمللڊ سعڤد.حاصل علګ د
ٚكغ فهٖ ثلعامليغ ثملحٖڣدع من٘ عام  ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٚ ثلتسڤيڄ لش ٙيةڢ، م مٖي ي ثململكغ ڣحت تا ڣليغ محٖڣدع،  ٚكغ ٗثػ مس ڣةي ش

ٚيغ ڣثألمنيغ.  يٖثػ ثلعسك ي ثلتٙڤ ٚبيغ ثلسعڤديغ، تتمثل طبيعغ عملها   ثلع
ٙ ڣثلتنميغ م ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ لش ٙي  --ن٘ ثل  م.--م حت تا

ٙع ڣثملقاڣالػ من٘ عام  سسغ ثلخبڇع ثملتقٖمغ للتجا ٚ م ٙيةڢ.مٖي  ڝ ڣحت تا
ٙ من٘ عام  يٖ ثالسهل لالستثما ٚكغ ثلتٙڤ ٚ ثلتنفي٘ڬ لش ٙيةڢ.ثملٖي  م ڣحت تا

ي  ثلعضڤياػ 
ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 

 ال يڤجٖ  

 

 ڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬعبٖ ثلعزيز بثلٖكتٙڤ /  ثالسږ
 سعڤدڬ. ثلجنسيغ 

ٙ ڣثلتنميغ  ثملنصظ ثلحالي  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع لش ٚثجعغ.عضڤ مجل٠ ثإلدث ئي٠ لجنغ ثمل  ٙڣ
ٙي  ثلتعييڗ   م-- تا

هالػ ثلعلميغ  ٚثحغ ثمل ي ثلطظ ڣثلج ٙجغ ثلبكالڤٙيڤا   .حاصل علګ د
ي ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٙع ثلتشغيل  دث  ٚ ٙ من٘ عام  مٖي ٚكغ ثلحمادڬ للتنميغ ڣثالستثما ٚكغ مساهمغ عامغ سعڤديغ ش ٙيةڢ. ڣةي ش م حت تا

ي ثملعٖثػ ثلطبيغ،  ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ  ٚثكز ثلطبيغ، ڣتجا ٙع ڣتشغيل ثملستشفياػ ڣثمل دث قامغ ڣصيانغ ڣ ي مجاڋ  تعمل 
ٚث ڣثستئجاٙ ث ي ثملڤثد ثلغ٘ثئيغ، ڣش ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ  ٙ ڣتجا ڣ ثإليجا ٙها بالبيٸ  ٙثض  إلقامغ مباني عليها ڣثستثما أل

ٙيغ ڣتشغيلها  ٚثكز ثلتجا نشا ثمل ٙفٸ ثلصناعيغ ثملختلفغ، ڣثقامغ ڣ قامغ ثملشا ي  ٙكغ  ڣ ثملشا ٚكغ، ڣثنشا  لصالح ثلش
عماڋ ثملقاڣالػ ڣثملباني ڣصيانژها.  ڣصيانژها ڣ

ي  ثلعضڤياػ 
ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 

ٙع  دث ٙ من٘ عام عضڤ مجل٠  ٚكغ ثلحمادڬ للتنميغ ڣثالستثما ٙيةڢ.ي ش  م ڣحت تا

 

 

 

 

 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

 مشعل محمٖ حسڜ مفتثالستاٗ /  ثالسږ
 سعڤدڬ. ثلجنسيغ 

ٚ ثملالي.  ثملنصظ ثلحالي  ٙ ڣثلتنميغ ڣثملٖي ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع لش  عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٙي  ثلتعييڗ   م -- تا

هالػ ثلعلميغ  ٙع ثعماڋ حاص ثمل دث ٙجغ ثلبكالڤٙيڤا تةصا  ٙع ماليغ –ل علګ د  .دث
ي مجاڋ ثلتسڤيڄ مڜ جامعغ ڣثشنطڜ. ع   حاصل علګ دٙڣ

ٙيغ مڜ جامعغ تفت٠ ) ٙثػ ثإلدث ي ثملها ع   ( بڤاليغ ماساتشڤست٠.Tuftsدٙڣ
ٚ ثلعام ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٚكغ  ثملٖي ٙيةڢ من٘ عام  ثلخٖماػ ثلطبيغ ثملسانٖعلش ي ثململكغ م ڣحت تا ڣليغ محٖڣدع،  ٚكغ ٗثػ مس ڣةي ش

حيغ. يٖ ثألجهزع ڣثملستلزماػ ثلطبيغ ڣثألدڣيغ ڣخٖماػ ثلجڤدع ثل ي مجاڋ تٙڤ ٚبيغ ثلسعڤديغ، ڣتعمل   ثلع

ٚبيغ للمستشفياػ من٘ عام  ٚكغ ثلع ٚ ثلعام للش ي ثململكغ ثملٖي ڣليغ محٖڣدع،  ٚكغ ٗثػ مس ٙيةڢ ڣةي ش م ڣحت تا
ٚبيغ ثلسعڤدي ثيث.   ثلع ي مجاڋ تڤٙيٖ ثألجهزع ڣثملستلزماػ ثلطبيغ ڣثلتجهيڈ ڣثلت  غ، تعمل 

ٚكغ ثلخٖماػ ثلصيٖالنيغ ثملحٖڣدع من٘ عام  ٚ ثلعام لش ي ثملٖي ڣليغ محٖڣدع،  ٚكغ ٗثػ مس ٙيةڢ ڣةي ش م ڣحت تا
يٖ ثألدڣيغ ڣثألجهزع ثلطبيغ. ي مجاڋ تٙڤ ٚبيغ ثلسعڤديغ، تعمل   ثململكغ ثلع

ٚ ثل  ٚكغ مجمٸ ثلعيادثػ ثملتةصصغ من٘ عام ثملٖي ٚبيغ عام لش ي ثململكغ ثلع ڣليغ محٖڣدع،  ٚكغ ٗثػ مس م ڣةي ش
ٚعايغ ثلطبيغ. ي مجاڋ تقٖيږ ثل  ثلسعڤديغ، تعمل 

ي  ثلعضڤياػ 
ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 

ي  ٚيڊ  ٚكغ ثلخٖماػ ثلطبيغ ثملسانٖعش  .م--م ڣحت من٘ عام  ش

ٚكغ ث ي ثلش ٚيڊ  ٚبيغ للمستشفياػ من٘ عام ش ٙيةڢ.لع  م ڣحت تا

ٚكغ ثلخٖماػ ثلصيٖالنيغ ثملحٖڣدع من٘ عام  ي ش ٚيڊ   .م--م ڣحت ش
 

 حاتږ بڜ عبٖ هللا بڜ سعٖ ثلغامٖڬثلٖكتٙڤ /  ثالسږ
 سعڤدڬ. ثلجنسيغ 

ٚكغ ثلباحغ  ثملنصظ ثلحالي  ٙع لش  ڣثلتنميغ.  لالستثماٙ عضڤ مجل٠ ثإلدث
 ٙ  م -- ي  ثلتعييڗ تا

هالػ ثلعلميغ  ٙڣشفيل.  ثمل ٙڬ مڜ جامعغ  ي ثلقانڤڗ ثلتجا ٙجغ ثلٖكتڤٙثه   حاصل علګ د

ٙع ثلعامغ. ٙثساػ ثألنظمغ مڜ معهٖ ثإلدث  ماجستيڇ د

ٚفعغ مڜ ثلجامعغ ثالسالميغ.  بكالڤٙيڤا علږ ثلش
ي  ثلخبڇثػ ثلعمليغ  ٙيغ  ٚئي٠ للشئڤڗ ثلقانڤنيغ ڣثإلدث ٚكغ بڤثڗ من٘ عام نائظ ثل ٚكغ مساهمغ نڤفمبڇ  م ڣحت ش م، ڣةي ش

ٚئيسيغ تصنيٸ مجمڤعغ متنڤعغ مڜ  نشطژها ثل ٚكاػ تتضمڜ  ٚكغ قابضغ ملجمڤعغ ش عامغ سعڤديغ تعمل بمثابغ ش
ٚبائيغ. ٚسانيغ ڣثلكه  ثملنتجاػ ثملعٖنيغ ڣثلخشبيغ ڣثلخ

ي  ثلعضڤياػ 
ٚڥ  خ ٙثػ  دث  مجال٠ 

 ال تڤجٖ.

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

ي . ك عر لش إل   س  ء م عر  ة 

ٙڬ بڜ عبٖ ثملحس ثالسږ ٙع( ڜثالميڇ / فهٖ بڜ مشا ٙئي٠ مجل٠ ثإلدث  ڋ سعڤد )
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  سسغ آللت نجٖ للمقاڣالػ ثلعامغ مٖي ٚ ثلعام مل  ثملٖي

ٚها  دثخل ثململكغ مق
ٚديغ ثلكياڗ ثلقانڤني سسغ ف  م

ٚكاػ ع يش ٙثتها ضڤًث  دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ   ال يڤجٖ. مٖي
ٚها  - مق

 - ثلكياڗ ثلقانڤني

 

 محمٖ بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬثالستاٗ /  ثالسږ
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  ٚكغ ثلحمادڬ للتنميغ ڣثالستثماٙ مٖي  ش

ٚځ ثألڣسٰ لصناعغ ثألنابيظ ٚكغ ڣيلسبڤڗ ثلش  ثملحٖڣدع ش
ٚها  دثخل ثململكغ مق

ٙجغ ثلكياڗ ثلقانڤني  مساهمغ مٖ
 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع

ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ  ٙثػ ڣثملعٖثػ )ساسكڤ( مٖي ٚكغ ثلسعڤديغ لخٖماػ ثلسيا  ثلش
ٚكغ ثلكيميائيغ ثلسعڤديغ  ثلش

ٚها  دثخل ثململكغ مق
ٙجغ ثلكياڗ ثلقانڤني  مساهمغ مٖ

ٙجغ  مساهمغ مٖ

 

ٙثشٖ بڜ كليظ ثالسږ ٚثهيږ بڜ عبٖ هللا بڜ   ثالستاٗ / ثب
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  ٚثقيغ ثملحٖڣدع مٖي ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  ش

ٚها  دثخل ثململكغ مق
 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع ثلكياڗ ثلقانڤني

 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ  ٚع للٖعايغ ڣثإلعالڗ ڣثلعالقاػ ثلعامغ مٖي يغ ثملباش سسغ ثلٚ  م

ٚع ثلصنٖڣځ للعالقاػ ثلعامغ سسغ ڣكالغ فك  م
ٚها  دثخل ثململكغ مق

 دثخل ثململكغ
ٚديغ ثلكياڗ ثلقانڤني سسغ ف  م

 

 ثالستاٗ / سعٖ بڜ حمٖ بڜ محمٖ بڜ سيڀ ثالسږ
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  ٙع ثملحٖڣدع مٖي كتل للتجا ٚكغ   ش

ٙع ٙتاڋ ثلغ٘ث للتجا سسغ   م
ٚها  دثخل ثململكغ مق

 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع ثلكياڗ ثلقانڤني
ٚديغ سسغ ف  م

ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ   - مٖي
ٚها  - مق

 - ثلكياڗ ثلقانڤني

 

 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

 ڜ محمٖ بڜ حسڜ مفتثالستاٗ / مشعل ب ثالسږ
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  ٚكغ ثلخٖماػ ثلطبيغ ثملسانٖع ثملحٖڣدع مٖي  ش

ٚكغ ثلخٖماػ ثلصيٖالنيغ ثملحٖڣدع  ش
ٚبيغ للمستشفياػ ثملحٖڣدع ٚكغ ثلع  ثلش

ٚها  دثخل ثململكغ مق
 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع ثلكياڗ ثلقانڤني
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتهامجال٠  ش ڣ دث ٚرها مڜ ثلسابقغ  ٚكغ مجمٸ ثلعيادثػ ثملتةصصغ ثملحٖڣدع مٖي  ش

ٚها  دثخل ثململكغ مق
 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع ثلكياڗ ثلقانڤني

 

 بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬ ز ثلٖكتٙڤ / عبٖ ثلعزي ثالسږ
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  ٚكغ ثلحمادڬ للتنميغ ڣثالس مٖي  تثماٙش

ٚها  دثخل ثململكغ مق
ٙجغ ثلكياڗ ثلقانڤني  مساهمغ مٖ
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ   ال يڤجٖ مٖي

ٚها  - مق
 - ثلكياڗ ثلقانڤني

 

 ثلٖكتٙڤ / حاتږ بڜ عبٖ هللا بڜ سعٖ ثلغامٖڬ ثالسږ
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ   ال يڤجٖ مٖي

ٚها  - مق
 - ثلكياڗ ثلقانڤني
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ   ال يڤجٖ مٖي

ٚها  - مق
 - ثلكياڗ ثلقانڤني

 

ٚڣ  ثالسږ ٛياد بڜ محمٖ بڜ سلطاڗ ثلعم  ثالستاٗ / 
ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلحاليغ  ٚكغ فهٖ ثلعامليغ ثملحٖڣدع  مٖي  ش

سسغ ثلخبڇ  ٙع ڣثملقاڣالػ م  ع ثملتقٖمغ للتجا
ٚها  دثخل ثململكغ مق

 ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع ثلكياڗ ثلقانڤني
ٚديغ سسغ ف  م

ي ٚكاػ عضڤًث  ٙثتها ش دث ڣ مجال٠  ٚرها مڜ ثلسابقغ  ٙئي٠ تنفي٘ڬ ز مٖي ٙ ڣثلتنميغ ز ٚكغ ثلباحغ لالستثما  ش
ٚها  دثخل ثململكغ مق

ٙجغ ثلكياڗ ثلقانڤني  مساهمغ مٖ
 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

إلت . س  ء م عر  نيف 
 

 ثلتصنيڀ ثملنصظ ثالسږ
ٙڬ  ٙع ڋ سعڤد بڜ عبٖ ثملحسڜ ثألميڇ/ فهٖ بڜ مشا  مستقل ٙئي٠ مجل٠ ثإلدث

ٙئي٠  ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ محمٖ  ٙعنائظ   غيڇ تنفي٘ڬ مجل٠ ثإلدث
ٚثهيږ  ٙثشٖ عبٖ هللابڜ ثب ٚئيمجل٠  عضڤ  بڜ كليظ بڜ  ٙع ڣثل  تنفي٘ڬ ثلتنفي٘ڬ ٠ثإلدث
ٚ ثملالي عضڤ  مفت بڜ حسڜ محمٖبڜ مشعل  ٙع ڣثملٖي  تنفي٘ڬ مجل٠ ثإلدث

ٙع عضڤ  ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ  ز عبٖ ثلعزي  غيڇ تنفي٘ڬ مجل٠ ثإلدث
ٚڣ بڜ سلطاڗ  محمٖبڜ ٛياد  ٙع عضڤ  ثلعم  غيڇ تنفي٘ڬ مجل٠ ثالدث

ٙع ثلغامٖڬ بڜ سعٖ د. حاتږ عبٖ هللا  مستقل عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٚ ثملجل٠ سيڀ محمٖ بڜ حمٖ بڜبڜ سعٖ  ميڗ س ٙع ڣ  مستقل عضڤ مجل٠ ثالدث

 

إل . س  ء  م  جج

مت لڊ مڜ خالڋ ڣسائل ثلتقنيغ ثلحٖيثغ: ق ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ ٗڣ ٙع ڣثل ئي٠ مجل٠ ثالدث ٚكغ ٙڣ ٚځ للتڤثصل ثلٖثئږ مٸ ثلش ٚكغ باتاحغ ط  ثلش
ٚكغ:  + هاتڀ ثلش
ٚكغ  +:فاك٠ ثلش

 invest@albahacompany.com اللكًڇڣني:ثلبڇيٖ ث

 albahacompany@ تڤيًڇ:

ٚكغ: ڤقٸ ثاللكًڇڣنيثمل  www.albahacompany.com للش

ٚمز ثلبڇيٖڬ:        صنٖڣځ ثلبڇيٖ:  ٚش   ثل  بلج

ل يقكم  ٙع باحاطژهږ ٗڣ ٚ ثملجل٠ بالتڤثصل ثلٖثئږ مٸ جميٸ ثعضا مجل٠ ثالدث ميڗ س ٙع ڣ ٚيڄ ڣسائل ثلتقنيغ ثلحٖيثغ ٙئي٠ مجل٠ ثالدث ڊ عڜ ط
بالغهږ بمالحظاػ ڣمقًڇحاػ ثملساهميڗ. ٙع ڣ يغ ملجل٠ ثإلدث  باإلضافغ ثلګ مناقشژها خالڋ ثالجتماعاػ ثلٖٙڣ

 

 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

م . م ل  ص    :صف الخ

 

جفة .. لم نة   :ل

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ

 (عٖد ثالجتماعاػ )

ٚثبٸ ثالجتماٵ ثلثالث يثالجتماٵ ثلثان ثالجتماٵ ثالڣڋ   ثالجتماٵ ثل

 م// م// م// م//

  ✓  ✓  ✓  ✓ ٙئي٠ ثللجنغ د. عبٖ ثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ

 X  ✓  ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ

ٙل ثملجل٠(   ✓  ✓  ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ عال محمٖ تبينڢ )خا

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ
 ثالجتماٵ ثلثامڜ ثالجتماٵ ثلسابٸ جتماٵ ثلساداثال  ثالجتماٵ ثلخام٠

 م// م// م// م//

  ✓  ✓  ✓  ✓ ٙئي٠ ثللجنغ د. عبٖ ثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ

  ✓  ✓  ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ

ٙل ثملجل٠(   ✓  ✓  ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ عال محمٖ تبينڢ )خا
 

نة م ل ص   جفة: خ  لم

ٚقابغ ثلٖثخليغ فيها، ڣتشمل نظمغ ثل ٚ ڣثلقڤثئږ ثملاليغ ڣ ٙي ٚكغ ڣثلتحقڄ مڜ سالمغ ڣنزثهغ ثلتقا عماڋ ثلش ٚثقبغ  ٚثجعغ بم مهام ثللجنغ  تةتا لجنغ ثمل

 بصفغ خاصغ ما يلي: 

لية: ▪ لم ي  ق    ل
ٙثسغ ثلقڤثئږ ثملاليغ ثألڣليغ  - ٚضها عل ڣثلسنڤيغد ٚكغ قبل ع بٖثګ للش ٙع ڣ نها   لضماڗ نزثهژها ڣعٖثلژها ڣشفافيژه مجل٠ ثإلدث ي ش رها ڣثلتڤصيغ   ا.ٙ

ً علنب –بٖث ثلٚڬ ثلفن  - ٙعطلظ  ګا ٚ  – مجل٠ ثإلدث ٚي ٗث كاڗ تق ٙعفيما  ٛنغ ڣمفهڤمغ ڣتتضمڜ ثملعلڤماػ ثلت  مجل٠ ثإلدث ٚكغ عادلغ ڣمتڤث ڣثلقڤثئږ ثملاليغ للش
ٚكز ثملال ٚيڜ تقييږ ثمل ل عملها ڣثسًڇثتيجيژهتتيِ للمساهميڗ ڣثملستثم دثئها ڣنمٗڤ ٚكغ ڣ  ا.ي للش

لڤفغ د - ڣ غيڇ م ڬ مسائل مهمغ  ٚ ثملالي تتضمنهاٙثسغ  ٙي  غ.ثلتقا

ڣ مڜ يتڤلګ مهامث - ٚكغ  ٚ ثملالي للش ڬ مسائل يثيڇها ثملٖي ي  ٚثجٸ ثلحساباػ.  ڢلبحث بٖقغ  ڣ م ٚكغ  ي ثلش ڣڋ ثاللًڈثم   ڣ مس

ي  - ٚثػ ثملحاسبيغ  ٚ ثلتحقڄ مڜ ثلتقٖي ٙي ي ثلتقا ٙدع  ٚيغ ثلڤث   ثملاليغ.ثملسائل ثلجڤه

بٖث ثلٚڬ ڣثلتڤصيغ  - ٚكغ ڣ ي ثلش ٙثسغ ثلسياساػ ثملحاسبيغ ثملتبعغ  ٙعد نها.  ملجل٠ ثإلدث  ي ش

ية: ▪ خ ل جفة   لم

ٚكغ.  - ي ثلش  ٚ ٙع ثملخاط دث ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣثملاليغ ڣ ٚثجعغ نظږ ثل ٙثسغ ڣم  د

ٚثجعغ ثلٖثخلي - ٚ ثمل ٙي ٙثسغ تقا ٙدع  تنفي٘غ ڣمتابعغ د حيحيغ للملحڤظاػ ثلڤث ثػ ثلت ٚث    فيها.ثإلج

ٚثف  - ٚقابغ ڣثإلش دثثل ٚكغ علګ  ي ثلش ٚثجعغ ثلٖثخليغ  ٙع ثمل دث ٚثجٸ ثلٖثخلي ڣ نشطغ ثمل دث ثألعماڋ  للتحقڄ –ڗ ڣجٖػ  – ڣ ي  ٛمغ ڣفعاليژها  ٙد ثلال ٚ ثملڤث مڜ تڤثف
ٚكغ نڣثملهام ثمل ٗث لږ يكڜ للش ٚثجٸ دثخلي، ڤطغ بها. ڣ لګ  فعلګ ثللجنغم ڗتقٖيږ تڤصيژها  لګ تعيي ثملجل٠ بش  نڢ.مٖڥ ثلحاجغ 

ٙعثلتڤصيغ  - ت ملجل٠ ثإلدث ٚثجٸ ثلٖثخلي ڣثقًڇثٍ مكاف ڣ ثمل ٚثجعغ ثلٖثخليغ  ٙع ثمل دث ڣ  ٚ ڣحٖع   .  ڢبتعييڗ مٖي

لحس  : ▪ جع   م

ٙعثلتڤصيغ  - ٚثجعي ثلحساباػ ڣعزلهږ ڣتحٖيٖ ملجل٠ ثإلدث ٚڣط ثلتعاقٖ  بًڇشيِ م ٚثجعغ نطاځ عملهږ ڣش دثئهږ، بعٖ ثلتحقڄ مڜ ثستقاللهږ ڣم تعابهږ ڣتقييږ 
 معهږ. 

ٚثجٸ ثلحساباػ  - ٙ ثلقڤثعٖ ڣثملعاييڇ ٗثػ ثلصلغ. ڢڣعٖثلت ڣمڤضڤعيتڢثلتحقڄ مڜ ثستقالڋ م ي ثالعتبا ٚثجعغ، مٸ ثألخ٘  عماڋ ثمل  ، ڣمٖڥ فعاليغ 

ٚكغ  - ٚثجٸ حساباػ ثلش ٚثجعغ خطغ م عمالم ٚئياتها حياڋ ٗلڊ. نعمااًل ف تقٖيمغ، ڣثلتحقڄ مڜ عٖم ڢڣ بٖث م ٚثجعغ، ڣ عماڋ ثمل ٚل عڜ نطاځ  ٙيغ تة دث ڣ   يغ 

ٚكغ.   - ٚثجٸ حساباػ ثلش ٙثػ م  ثإلجابغ عڜ ثستفسا

ٚثجٸ ثلحساباػ  - ٚ م ٚي ٙثسغ تق نها. ګعل ڣمالحظاتڢد  ثلقڤثئږ ثملاليغ ڣمتابعغ ما ثتة٘ بش

▪  : ن الل  ضم 

ٚثجعغ نتا - نها.  م ٛمغ بش ثػ ثلال ٚث ٚكغ ثإلج ٚقابيغ ڣثلتحقڄ مڜ ثتةاٗ ثلش ٚ ثلجهاػ ثل ٙي  ئٌ تقا

ٚكغ باألنظمغ ڣثللڤثئِ ڣثلسياساػ ڣثلتعليماػ ٗثػ ثلعالقغ.  -  ثلتحقڄ مڜ ثلًڈثم ثلش

ل - ٚئياتها حياڋ ٗلڊ  ٚثف ٗڣڬ ثلعالقغ، ڣتقٖيږ م ٚكغ مٸ ثألط ٚرها ثلش ڗ تج ٚثجعغ ثلعقڤد ڣثلتعامالػ ثملقًٍڇ  ٙعګ م  . مجل٠ ثإلدث

لګ  - نها  ٚث بش ج ٙع ثتةاٗ  ٚڣ ٚڥ ض ٚثه مڜ مسائل ت ٙعٙفٸ ما ت بٖث مجل٠ ثإلدث ثػ، ڣ ٚث  ثتةاٗها.ثلت يتعيڗ  تڤصياتها باإلج



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

نة  .. لم  ل شيح    :ل

 

 طبيعغ ثلعضڤ ثسږ ثلعضڤ
 (عٖد ثالجتماعاػ )

 ثالجتماٵ ثلثاني ثالجتماٵ ثالڣڋ 
 ٙ  نسبغ ثلحضڤ

 م// م//
ڋ سعڤد ٙڬ   %  ثستقاڋ  ✓ ٙئي٠ ثللجنغ )مستقيل( ثالميڇ فهٖ بڜ مشا
 %   ✓ لږ يعيڗ بعٖ ٙئي٠ ثللجنغ د. حاتږ بڜ عبٖ هللا ثلغامٖڬ

 %   ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ
ٚڣ   %   ✓ X عضڤ ثللجنغ ٛياد بڜ محمٖ ثلعم

ٙي   ▪ ػ ڣتږ تعييڗ ثلٖكتٙڤ / حاتږ بڜ عبٖ هللام تږ ثعادع تشكي//ي تا ٙئيسًا للجنغ ڣثالستاٗ / محمٖ بڜ صالح  ل لجنغ ثلًڇشيحاػ ڣثملكاف ثلغامٖڬ 
ٚڣ عضڤًث. ٛياد بڜ محمٖ ثلعم  ثلحمادڬ عضڤًث ڣثالستاٗ / 

نة م ل ص   شيح  خ  : لم  ل
ٚتبطغ ب ػاملتتڤلګ ثللجنغ ثملهام ڣثالختصاصاػ ثملتعلقغ ڣثمل  بما يلي: ڣثلًڇشيحاػ  كاف

عضا  ▪ ػ  حغ ملكاف ٙععٖثد سياسغ ڣث ٙعبثقغ عڜ نڣثللجاڗ ثمل مجل٠ ثإلدث لګ  ثملجل٠ ڣثإلدث فعها  ٙعثلتنفي٘يغ، ٙڣ ٚ  مجل٠ ثإلدث فيها  للنظ
يڗ  ګتمهيًٖث العتمادها مڜ ثلجمعيغ ثلعامغ، عل ٚثٵ  ، ڣثإلفصاٍ  ي ٚتبٰ باألدث  تنفي٘ها.ها، ڣثلتحقڄ مڜ نعتلڊ ثلسياسغ ثتباٵ معاييڇ ت

ػ ثملمت ▪ ٚڬ عڜ ه٘ه ثلسياسغ. نڤضيِ ثلعالقغ بيڗ ثملكاف ٚثف جڤه ڬ ثنح ػ ثملعمڤڋ بها، ڣبياڗ   ڤحغ ڣسياسغ ثملكاف

ي تحقيڄ ثألهٖثف ثملتڤخاع م ▪ ػ، ڣتقييږ مٖڥ فعاليژها  يغ لسياسغ ثملكاف ٚثجعغ ثلٖٙڣ  ها. نثمل

ٙعثلتڤصيغ  ▪ عضا  ملجل٠ ثإلدث ػ  ٙعمجلبمكاف ٚكغ ڣفقًا للسياسغ ثملعتمٖع. عنڢبثقغ نڣثللجاڗ ثمل ٠ ثإلدث ٙ ثلتنفي٘ييڗ بالش  ڣكبا

ي مجل٠ ▪ حغ للعضڤيغ  ٙع ثلتنفي٘ي ثقًڇثٍ سياساػ ڣمعاييڇ ڣث ٙع ڣثإلدث  غ.ثإلدث

عضا فيث ▪ ٙع بًڇشيِ  ٚثعاع عٖم ت ڢلتڤصيغ ملجل٠ ثإلدث ٚشيحهږ ڣفقًا للسياساػ ڣثملعاييڇ ثملعتمٖع، مٸ م عادع ت خا سبقـ ڣ ڬ  ٚشيِ 

ٚيمغ مةلغ باألمان ڢدثنت  غ.بج

هالػ ثملطلڤبغ لعضڤيغ  ▪ ٙثػ ڣثمل ٙععٖثد ڣصڀ للقٖ ٙع ثلتنفي٘ي مجل٠ ثإلدث  غ.ڣشغل ڣظائڀ ثإلدث

ٙع.ألعماڋ  ڢثلعضڤ تةصيص ګتحٖيٖ ثلڤقـ ثل٘ڬ يتعيڗ عل ▪  مجل٠ ثإلدث

ٚثجعغ ثلس ▪ ڣ ثلخبڇثػ ثملنثمل ٙثػ  ٛمغ مڜ ثملها ٙعاسبغ لعضڤيغ نڤيغ لالحتياجاػ ثلال ٙع ثلتنفي٘ي مجل٠ ثإلدث  غ.ڣڣظائڀ ثإلدث

ه ▪ ٚث ج ڗ ثلتغييڇثػ ثلت يمكڜ  ي ش ٙع ثلتنفي٘يغ ڣتقٖيږ ثلتڤصياػ  ٙع ڣثإلدث ٚثجعغ هيكل مجل٠ ثإلدث  ا.م

ٙع نثلتحقڄ بشكل س ▪ دث ٗث كاڗ ثلعضڤ يشغل عضڤيغ مجل٠  ڬ تعاٙض مصالح  ٚكغ ڤڬ مڜ ثستقالڋ ثألعضا ثملستقليڗ، ڣعٖم ڣجڤد  ش

 ٚ  ڥ.خ

ٙ ثلتنفي٘يي ▪  ڗ.ڣضٸ ڣصڀ ڣظيفي ل عضا ثلتنفي٘ييڗ ڣثألعضا غيڇ ثلتنفي٘ييڗ ڣثألعضا ثملستقليڗ ڣكبا

ٙ ثلتنفي٘يي ▪ ڣ كبا ٙع  عضا مجل٠ ثإلدث حٖ  ٚكز  ي حاڋ شغڤٙ م ثػ ثلخاصغ  ٚث  ڗ.ڣضٸ ثإلج

ٙع، ڣثقًڇثٍ ثلحلڤڋ ملعالجژها ▪ ي مجل٠ ثإلدث  .تحٖيٖ جڤثنظ ثلضعڀ ڣثلقڤع 

 

 ٙع ڣمهام ڣڣثجباػ ثللجاڗ ثملنبثقغ عنڢ، باإلضافغ ت ٚثجعغ ڣتقييږ ثدث ثعضا مجل٠ ثالدث ػ بصفغ دڣٙيغ بم قڤم لجنغ ثلًڇشيحاػ ڣثملكاف

ٙكژهږ ثلفاعليغ باالجتماعاػ. كٖ مڜ حضڤٙ ثالعضا ڣمشا  ثلګ ثلت

 عضائ دث ثملجل٠ ڣ يغ بمتابعغ ڣتقييږ  ٙع ڣنائبڢ بصفغ دٙڣ ٙئي٠ مجل٠ ثإلدث  ڢ ڣثللجاڗ ثملنبثقغ منڢ ڣثعضائها.يقڤم 

 

 

 

 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

ية .. ن ي ل نة   :ل

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ

 (عٖد ثالجتماعاػ )

 ثالجتماٵ ثلثاني ثالجتماٵ ثالڣڋ 
 ٙ  نسبغ ثلحضڤ

 م// م//

ڋ سعڤد ٙڬ   %   ✓  ✓ ٙئي٠ ثللجنغ ثألميڇ فهٖ بڜ مشا

 %   ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ

 %   ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ ثلغامٖڬ عبٖ هللاحاتږ بڜ 

   ٙي عادع تشكيل ثللجنغ ثلتنفي٘يغ لتصبِ علګ ثلنحڤ ثلتالي://ي تا  م تمـ 

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ

 

 ڣثالڣڋ بعٖ ثعادع تشكيلها للجنغ ثلثالثثالجتماٵ 
 ٙ  نسبغ ثلحضڤ

 م//

ٚثهيږ بڜ عبٖ هللا  %   ✓ ٙئي٠ ثللجنغ بڜ كليظ ثب

ٚڣ   %   ✓ ثللجنغ عضڤ  ٛياد بڜ محمٖ ثلعم

 %   ✓ عضڤ ثللجنغ بڜ صالح ثلحمادڬ ز د. عبٖ ثلعزي

 %   ✓ عضڤ ثللجنغ مشعل بڜ محمٖ مفت

   ٙي لغا ثللجنغ ثلتنفي٘يغ//ي تا ٙع  ٚٙ مجل٠ ثإلدث  .م ق
ٙع تش  ٙئغ،  ثللجنغ ثلتنفي٘يغ مڜ قبل مجل٠ ثإلدث ي ثلحاالػ ثلطا ٚفعغ  ٙع علګ ثالستجابغ ثلس لتڤفيڇ تڤثجٖ ثملجل٠ فيما بيڗ ثجتماعاتڢ ڣتڤفيڇ ثلقٖ

ٚك ع ڣفعاليغ، ڣخاصغ فيما يتعلڄ بتحٖيٖ ثألهٖثف ثالسًڇثتيجيغ للش ٚثفيغ بكفا دث مهامڢ ثإلش ي  لګ ثلقيام بمساعٖع ثملجل٠  غ ڣثألڣلڤياػ باإلضافغ 
ٚكغ ثملاليغ ڣثلتشغيليغ لها لګ قيامها بتقييږ ثالنتاجيغ طڤيلغ ثألجل لعملياػ ثلش ٙباٍ، باإلضافغ  ، ڣڣضٸ ثلتڤصياػ ثلخاصغ بسياسغ تڤٛفٸ ثأل

ثيڇها علګ مستقبل ث ٚكغ ڣمٖڥ ت ٙع فيما يتعلڄ بانتاجيغ ثلش ٛمغ ملجل٠ ثإلدث عٖثد ثلتڤصياػ ثلال ٚثجعغ ڣ ٚكغ لتحقيڄ ثلتشغيليغ، كما تقڤم ثللجنغ بم لش
ٚجڤع لتحسيڗ جڤدع ثملنتجاػ ڣثلخٖماػ.ثألهٖثف ث  مل

ح .. الس إلنق  نة   ل

 طبيعغ ثلعضڤيغ ثسږ ثلعضڤ

 (عٖد ثالجتماعاػ )

 ثالجتماٵ ثلثاني ثالجتماٵ ثالڣڋ 
 ٙ  نسبغ ثلحضڤ

 م// م//
ٚڣ   %   ✓  ✓ ٙئي٠ ثللجنغ ٛياد بڜ محمٖ ثلعم

 %   ✓  ✓ عضڤ ثللجنغ مشعل بڜ محمٖ مفت

 %   ✓    X عضڤ ثللجنغ د. حاتږ بڜ عبٖ هللا ثلغامٖڬ

نة ل ص    خ

 ڣثالستحڤثٗ ما يلي: ثإلنقاٗڣتشمل ثختصاصاػ لجنغ 
ٚكغ نسبغ  ✓ ٚ ثملًڇثكمغ للش دػ ثلګ بلڤٹ ه٘ه ثلخسائٚ.ثإلعالڗ فٙڤ بلڤٹ ثلخسائ ٚئيسغ ثلت   ٪ مٸ تضميڗ ثإلعالڗ ثألسباب ثل

ڣضاٵ  ✓ ٚكغ.عٖثد خطغ لتعٖيل  ٚكغ ڣثإلعالڗ عنها ملساهم ثلش  ثلش

ٚكغ علګ ثملستجٖثػ ٗثػ ثلعالقغ. ✓ ٙع ثلش دث ٚكغ مٸ ثطالٵ مجل٠  ڣضاٵ ثلش  تنفي٘ خطغ تعٖيل 

ٚكغ. ✓ ڣضاٵ ثلش ٙبٸ سنڤڬ عڜ ثلتفاصيل ثلت تږ تنفي٘ها لخطغ تعٖيل   ثلعٚض علګ ثملجل٠ بشكل 

ٙبٸ ثلسنڤيغ ڣثلسنڤيغ ثمل ✓  ستقبليغ. ثإلفصاٍ عڜ ثلتڤقعاػ ثملاليغ 

✓ . ٚثػ ثألدث ش  ڣصڀ ثلتنفي٘ ثلفعلي مل

ٚكغ. ✓ ٙع ثلش دث ٚ عڜ ثلقڤثئږ ثملعٖع مڜ قبل   ثإلعالڗ نهايغ كل شه

ٙباٍ تشغيليغ. ✓  ثلعمل علګ تحقيڄ 

 ثلعمل علګ تحقيڄ تٖفڄ نقٖڬ تشغيلي مڤجظ عڜ ثلسنغ ثملاليغ ثألخيڇع. ✓

ٙيغ. ✓ ٚكغ ثملاليغ ڣثإلدث ڣضاٵ ثلش ٙثسغ   د

يجاد ثل ✓ ٚكغ ملزثڣلغ نشاطها.ثلعمل علګ   حلڤڋ ثملناسبغ إلعادع ثلش

ٚكغ. ✓ ٙيغ ڣثلعمڤميغ للش ٚڣفاػ ثإلدث  تةفير ثملص

ٚكغ. ✓ ٙيڜ مةتصيڗ إلعادع هيكلغ ثلش  ثلتباحث مٸ مستشا

ٚكغ بما يتناسظ مٸ ڣضعها ثلحالي. ✓ ڣ خفر ٙا ماڋ ثلش ٙفٸ  ٙثسغ   د

ٚڥ ثلبحث عڜ ف٥ٚ مناسبغ لالنٖمال  ✓ خ ٚكاػ  ٚكاػ.ګ تثڣ ثالستحڤثٗ علمٸ ش  لڊ ثلش
ٙي   ✓ تمام عمليغ ثالستحڤثٗ ڣتحقيڄ ثلهٖف مڜ ثنشا ثللجنغ. م //ي تا لڊ بعٖ ثالنژها مڜ  لغا ثإلنقاٗ ڣثالستحڤثٗ ٗڣ ٙع  ٚٙ مجل٠ ثإلدث  م ق
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 ثڣاًل: ثألعضا ثملستقليڗ
ڋ سعڤد ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - - ٙڬ   ثألميڇ فهٖ مشا
 سعٖ حمٖ بڜ سيڀ ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - -

 حاتږ عبٖ هللا ثلغامٖڬ ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - -

 ثألعضا غيڇ ثلتنفي٘ييڗ ثانيًا:

ٚڣ  ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - -  ٛياد محمٖ ثلعم
 محمٖ صالح ثلحمادڬ ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - -

 عبٖ ثلعزيز صالح ثلحمادڬ ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - -

 ثالثا: ثألعضا ثلتنفي٘ييڗ

ٚثهيږ عبٖ هللا بڜ كليظ ال يڤجٖ - ال يڤجٖ - - - -  ثب
 مشعل محمٖ مفت  ال يڤجٖ - يڤجٖال  - - - -
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 جمالي ثملبال  . - - . - - - - - . - ال يڤجٖ .

 ڤٵثملجم , - - , - - - - - , - - ,
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ل .. ء  عر  :م   

ػ ثلثابتغ )عٖث بٖڋ حضٙڤ ثلجلساػ( بٖڋ حضٙڤ جلساػ ثملجمڤٵ   ثملكاف

ٚثجعغ  عضا لجنغ ثمل

 عبٖ ثلعزيز صالح ثلحمادڬ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 سعٖ حمٖ بڜ سيڀ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 عال محمٖ تبينڢ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 ثملجمڤٵ - - -

ػ ڣثلًڇشيحاػعضا لج  نغ ثملكاف

ڋ سعڤد )مستقيل( ال يڤجٖ ال يڤجٖ - ٙڬ   ثالميڇ فهٖ بڜ مشا

ٚثهيږ عبٖ هللا بڜ كليظ )مستقيل( ال يڤجٖ ال يڤجٖ -  ثب

 حاتږ عبٖ هللا ثلغامٖڬ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 محمٖ صالح ثلحمادڬ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

ٚڣ  ال يڤجٖ ال يڤجٖ -  ٛياد محمٖ ثلعم

 جمڤٵثمل - - -

 عضا ثللجنغ ثلتنفي٘يغ

ڋ سعڤد ال يڤجٖ ال يڤجٖ - ٙڬ   ثالميڇ فهٖ بڜ مشا

 محمٖ صالح ثلحمادڬ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 حاتږ عبٖ هللا ثلغامٖڬ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 ثملجمڤٵ - - -

 عضا لجنغ ثإلنقاٗ ڣثالستحڤثٗ

ٚڣ  ال يڤجٖ ال يڤجٖ -  ٛياد محمٖ ثلعم

 شعل محمٖ مفتم ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 حاتږ عبٖ هللا ثلغامٖڬ ال يڤجٖ ال يڤجٖ -

 ثملجمڤٵ - - -
 

ٙي :  ▪ خصيغ، ڣتږ قبڤڋ ثالستقالغ //ي تا ٙع ألسباب  ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ ملجل٠ ثالدث ٚڣ باستقالتڢ مڜ منصظ ثل ٛياد بڜ محمٖ ثلعم م تقٖم ثالستاٗ / 
ٚثهيږ بڜ عبٖ هللا ٙي : بڜ كلي ڣتږ تعييڗ ثالستاٗ / ثب ٚكغ مڜ تا ٙئي٠ تنفي٘ڬ للش  م.//ظ 

ٙي :  ▪ ٚ مالي بٖم //ي تا جيلها لڤقـ الحڄ، لحيڗ تعييڗ مٖي ٚ ثملالي ڣتږ ت ٚ ثملالي باستقالتڢ مڜ منصظ ثملٖي اًل تقٖم ثالستاٗ / مشعل بڜ محمٖ مفت ثملٖي
 عنڢ.

ٙي :  ▪ ػ ڣثلًڇ //ي تا  شيحاػ.م تږ ثعادع تشكيل لجنغ ثملكاف

ٙي :  ▪  م تږ ثيقاف ثللجنغ ثلتنفي٘يغ ڣثيقاف لجنغ ثالنقاٗ ڣثالستحڤثٗ.//ي تا
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سة .  :م  ل إل  ع سي
سة م    .. لسسي مي  ال  س  ء م عر ال    : 

ي حٖڣد  ▪ ٙع  ع عضمممممممممڤ مجل٠ ثإلدث ٚكغ ما نا عليڢتتكڤڗ مكاف ٚكاػ ڣلڤ ڣ  ثلنظام ثألسممممممممماةممممممممم  للشممممممممم ٙثػ ڣ  ثئحڢنظام ثلشممممممممم ٚث بما يتڤثفڄ مٸ ثلق
ڗ، ي ه٘ث ثلشمممممم ٙع  ٚسممممممميغ ثلصمممممماد ي مجل٠  ڣثلتعليماػ ثل ٙع مقابل عضممممممڤيتڢ  علګ ثڗ ال يتجاٛڣ مجمڤٵ ما يحصممممممل عليڢ عضممممممڤ مجل٠ ثإلدث

ٙه  ٙع مبل  ڣقٖ ػ ڣمزثيا ماليغ ڣعينيغ.  ,ثإلدث ٙياڋ سعڤدڬ( مڜ مكاف لڀ   ٙياڋ سعڤدڬ )خمسمائغ 
ٚها ثلعضڤ خالڋ ثلسنغ.يكڤڗ ثستحقاځ ثملك ▪ ع متناسظ مٸ عٖد ثالجتماعاػ ثلت حض  اف

ٙه  ▪ ٙياڋ سممممممعڤدڬ( ڣبٖڋ حضممممممٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ  ,بٖڋ حضممممممٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ ثجتماعاػ ثملجل٠ ڣقٖ ٙياڋ سممممممعڤدڬ )خمسممممممغ ثالف 
ٙه  ،  ,ثجتماعاػ ثللجاڗ بمبل  ڣقٖ ٙياڋ سعڤدڬ( لكل عضڤ مڜ ثألعضا ميڗ ثلسٚ.ٙياڋ سعڤدڬ )خمسغ ثالف   ڣ

ٚٙ ثنعقاد ثالجتماٵ فيها. ▪ ي ثملٖينغ ثملق لڊ للعضڤ غيڇ ثملقيږ  ٙجغ ثألڣلګ، ڣثملڤثصالػ ڣثإلقامغ، ٗڣ ٚ علګ ثلٖ ٚع سف  ت٘ك

ٚ ڣثإلقامغ  ▪ ٚ ثلسممممممممف ه كت٘ثك ٙيفڢ ثملتعلقغ بحضممممممممٙڤ ٚكغ كافغ مصمممممممما ٚ ثملجل٠ ثلسممممممممنڤيغ، كما تتحمل ثلشمممممممم ميڗ سمممممممم ع  ٙع مكاف يحٖد مجل٠ ثإلدث
ٙع.ڣثملڤثصالػ ڣغيڇ  عماڋ شئڤڗ مجل٠ ثالدث  ها فيما يةا 

عضممممما ثملجل٠ قبل  ▪ ڬ عضمممممڤ مڜ  ي حاڋ ثنژهـ عضمممممڤيغ  ٚڥ عنٖ ثنژها ثلسمممممنغ ثملاليغ، ڣ ػ ڣبٖڋ ثلحضممممممٙڤ ڣثلبٖالػ ثألخ ٚف ثملكاف يتږ صممممم
ٚف فٙڤ ثنژها عضڤيتڢ.  مڤعٖ ثنژها ثلسنغ ثملاليغ فانها تص

مي .. جفة  لم نة  ء ل عر ال   سة م     نة سي ل  :س 

ٙها ) ▪ ع سنڤيغ قٖ عضا ثللجنغ.,مكاف ٚثجعغ ڣلكل عضڤ مڜ بيڗ  ٚئي٠ لجنغ ثمل ٙياڋ سعڤدڬ( ل لڀ  ٙياڋ سعڤدڬ )خمسڤڗ   ) 

ٚها ثلعضڤ خالڋ ثلسنغ. ▪ ع متناسظ مٸ عٖد ثالجتماعاػ ثلت حض  يكڤڗ ثستحقاځ ثملكاف

ٙه ) ▪ ٙيا,بٖڋ حضممممٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ ثجتماعاػ ثللجنغ ڣقٖ ٚئي٠ ثللجنغ ڣلكل عضممممڤ مڜ (  ٙياڋ سممممعڤدڬ( ل ڋ سممممعڤدڬ )خمسممممغ ثالف 
 عضا ثللجنغ، ڣثميڗ ثلسٚ.

ي مٖينغ ثالجتماٵ. ▪ لڊ للعضڤ غيڇ ثملقيږ  ٙجاڋ ثالعماڋ، ڣثملڤثصالػ ڣثإلقامغ، ٗڣ ٙجغ  ٚ علګ د ٚع سف  ت٘ك

▪  ٙ ٚكغ كافغ مصمممما ٚ ثلسممممنڤيغ، كما تتحمل ثلشمممم ع ثميڗ ثلسمممم ٙع بمكاف ٚ تڤصمممم  ثللجنغ ملجل٠ ثإلدث ٚ ثلسممممف يفڢ ثملتعلقغ باجتماعاػ ثللجنغ كت٘ثك
 ڣثإلقامغ ڣثملڤثصالػ ڣغيڇها فيما يةا ثعماڋ ثللجنغ.

عضممممممما ثللجنغ قبل  ▪ ڬ عضمممممممڤ مڜ  ي حاڋ ثنژهـ عضمممممممڤيغ  ٚڥ عنٖ ثنژها ثلسمممممممنغ ثملاليغ، ڣ ػ ڣبٖڋ ثلحضمممممممٙڤ ڣثلبٖالػ ثألخ ٚف ثملكاف يتږ صممممممم
ٚف فٙڤ ثنژه  ا عضڤيتڢ مڜ ثللجنغ.مڤعٖ ثنژها ثلسنغ ثملاليغ فانها تص

نة .. ل مي س  لم    شيح   ل نة  ء ل عر ال   سة م      :سي

ٙها ) ▪ ع سممنڤيغ قٖ ػ ڣثلًڇشمميحاػ ڣلكل عضممڤ مڜ بيڗ ,مكاف ٙئي٠ لجنغ ثملكاف ٙياڋ سممعڤدڬ( لكل مڜ  لڀ  ٙياڋ سممعڤدڬ )خمسممڤڗ   )
 عضا ثللجنغ.

ع متناسظ مٸ عٖد ثال  ▪ ٚها ثلعضڤ خالڋ ثلسنغ.يكڤڗ ثستحقاځ ثملكاف  جتماعاػ ثلت حض

ٙه ) ▪ ػ ڣثلًڇشيحاػ ,بٖڋ حضٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ ثجتماعاػ ثللجنغ ڣقٖ ٙئي٠ لجنغ ثملكاف ٙياڋ( لكل مڜ  ٙياڋ سعڤدڬ )خمسغ ثالف   )
عضا ثللجنغ، ڣثميڗ ثلسٚ.  ڣلكل عضڤ مڜ 

لڊ للع ▪ ٙجاڋ ثالعماڋ، ڣثملڤثصالػ ڣثإلقامغ، ٗڣ ٙجغ  ٚ علګ د ٚع سف ي مٖينغ ثالجتماٵ.ت٘ك  ضڤ غيڇ ثملقيږ 

▪  ٚ ٚ ثلسممممف ٙيفڢ ثملتعلقغ باجتماعاػ ثللجنغ كت٘ثك ٚكغ كافغ مصمممما ٚ ثلسممممنڤيغ، كما تتحمل ثلشمممم ع ثميڗ ثلسمممم ٙع بمكاف تڤصمممم  ثللجنغ ملجل٠ ثإلدث
 ڣثإلقامغ ڣثملڤثصالػ ڣغيڇها فيما يةا ثعماڋ ثللجنغ.

ٚڥ عنٖ ثن ▪ ػ ڣبٖڋ ثلحضمممممممٙڤ ڣثلبٖالػ ثألخ ٚف ثملكاف عضممممممما ثللجنغ قبل يتږ صممممممم ڬ عضمممممممڤ مڜ  ي حاڋ ثنژهـ عضمممممممڤيغ  ژها ثلسمممممممنغ ثملاليغ، ڣ
ٚف فٙڤ ثنژها عضڤيتڢ مڜ ثللجنغ.  مڤعٖ ثنژها ثلسنغ ثملاليغ فانها تص

ية .. ن ي ل إل  ال   سة م      :سي

ٙع ثلتنفي٘يغ علګ ما يلي: ػ ثإلدث  تشتمل مكاف
ٚيًا. ▪ ٚف شه ساة  يص  ٙثتظ 

ٚ )بٖڋ سكڜ بٖالػ تشمل علګ سب ▪ ٙع  –يل ثملثاڋ ال ثلحص (. –بٖڋ هاتڀ  –بٖڋ سيا بنا  بٖڋ تعليږ 

ٚ )تاميڗ ط  لڢ ڣلعائلتڢ  ▪ مينيغ علګ سممميل ثملثاڋ ال ثلحصممم صممماباػ ثلعمل ڣثلججز ثلجزئي ڣثلكلي ڣثلڤفاع  –مزثيا ت تاميڗ علګ ثلحياع )تشممممل 
 ثثنا ثلعمل(.

ٛع سنڤيغ  ▪ جا ٚ سنڤيغ  –مزثيا تشمل  ٚ سف ع نهايغ ثلخٖمغ. –سائڄ خا٥  –ت٘ثك  مكاف

ٚثػ ثألدث ڣفقًا للتقييږ ثل٘ڬ يتږ به٘ث ثلخصڤ٥. ▪ ش ٚتبطغ بم ع م  مكاف

ػ ڣثلًڇشيحاػ. ▪ ٙ ثلتنفي٘ييڗ مڜ قبل لجنغ ثملكاف ػ كبا  يتږ ثعتماد ثلخطٰ ڣثلبڇثمٌ ملكاف

ي ضمممممممممممممڤ  ▪ ييڗ  ٙ ثلتنفيمم٘م ػ للمڤظفيڗ ڣكبممما ٚئي٠ ثلتنفيممم٘ڬ بتنفيمم٘م سممممممممممممميممماسممممممممممممممممغ ثملكمممافممم ػ يقڤم ثل ٚهممما لجنمممغ ثملكمممافمممم ثلخطٰ ڣثلبڇثمٌ ثلت تق
 ڣثلًڇشيحاػ.
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ء  . ن ل ة جش يه لفق    ة   ج ي ل كة م  لش ضة ع  لم  لقي  الح  ل ي 
ئية يمية  قر  : تن

 

 

 

 

ٛڬ / ثلقيٖ ثالحتياطي  سباب ثملخالفغ ثلعقڤبغ / ثلجزث / ثلتٖبيڇ ثالحًڇث
ثلجهغ 
ثملڤقعغ 

 الفغللمة
ي ثملستقبل  سبل عالجها ڣتفادڬ ڣقڤعها 

ٙي   ٙ حكږ مڜ ثملحكمغ بتا ٚكتيڗ، صممممممٖ نتيجغ لعمليغ تبادڋ ثألصممممممڤڋ بيڗ ثلشمممممم
ٚكغ ثلباحغ باتمام //)ثملڤثفڄ هم // م( يقض  بالزثم ش

.عمليغ تبادڋ ثألصممممممممممڤڋ ڣدفٸ ثملبل  ثملسممممممممممتحڄ ڣهڤ ) ( ثالثغ مليڤڗ .
 ٚ لګ ٙياڋ سممممممممعڤدڬ لشمممممممم كغ ثلسمممممممماطعغ ثلحٖيثغ للمقاڣالػ ثلعامغ، باإلضممممممممافغ 

 ثتمام عمليغ ثلتبادڋ ڣثلت تشمل:

ٚثٹ ثلفعلي لعٖد ) . ي مٖينغ ثإلف ٚڣل  ٙض ڣثقعغ بمةطٰ ثمل ( قطعغ 
ٙع قيمژها بمبل   ثلطائڀ .ڣثملقٖ ٙياڋ بحسمممممممممممظ ثلعقٖ ثملڤقٸ  .

ٚكغ ثلساطعغ ٚكغ ثلباحغ ڣش  .بيڗ ش

ض ثملقا . ٚثٹ ثأٙل ٚڣٵ ثلٖڣثجڜف ، ڣثلڤثقعغ بمحافظغ ثلعقيڄ م عليها مشمممممممممم
ٙع قيمژها بمبل   .ڣثملقٖ ٚكغ  . ٖ ثملڤقٸ بيڗ شمممم ٙياڋ بحسممممظ ثلعق

ٚكغ ثلساطعغ  . ثلباحغ ڣش
ي كليممغ ثلبمماحممغ ثألهليممغ للعلڤم . ٚكممغ ثلبمماحممغ  ٙع بقيمممغ حصممممممممممممغ شمممممممممم ، ڣثملقممٖ

. ٚكممغ  . ٚكممغ ثلبمماحممغ ڣشمممممممممم ٙيمماڋ بحسممممممممممممظ ثلعقممٖ ثملڤقٸ بيڗ شمممممممممم
 .اطعغثلس

ٙيممم   ٚكمممممغ ثلمممبممممماحمممممغ بمممتممممما هممممممممممممممممممممممممم)ثملمممڤثفمممڄ //هممممم٘ث ڣقمممممٖ تممملمممقمممممـ شممممممممممممم
ٚشممممم  // ي ثملحكمغ ثلعامغ ببلج ٚ ثلتنفي٘  ٙ قضمممممائي مڜ دڣثئ ٚث م( ق

ٙيغ  ٙ مڜ ثملحكمغ ثالدث ٚكغ بتنفي٘ كامل ثلسممممممممممنٖ ثلتنفي٘ڬ ثلصممممممممممماد يلزم ثلشمممممممممم
نها لږ تق ال  ٚكغ ثلسمممممممممماطعغ ثلحٖيثغ للمقاڣالػ ثلعامغ،  ږ بجٖع لصممممممممممالح شمممممممممم

عٖثد  ٙي   ٚيٚبتنفي٘ ثملسممممممممممتنٖ حت تا ٙي  ، ثلتق نڢ  بتا ڝ //حيث 
ٚع ثلتنفي٘ //)ثملڤثفڄ  مممخغ مڜ حكږ دثئ ٚكغ ثلباحغ ن م( تلقـ شممم

ٙي   ٙ بتممممما ٚشمممممممممم  صممممممممممممممماد ڝ )ثملڤثفڄ //ي ثملحكممممممغ ثلعممممماممممممغ ببلج
ٚقږ // ٚثجعمممممغ ثلحكږ م( ڣب نمممممڢ بعمممممٖ م ، ڣثملتضمممممممممممڜ 
ٚثد تنفي٘ها فيما يةا ثلصممم ٙ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ تبيڗ عٖم تحٖيٖ ثلبنڤد ثمل اد

لګ ثلتڤقڀ عڜ ثلتنفيمم٘  ٚع ثلتنفيمم٘  عمليممغ تبممادڋ ثألصممممممممممڤڋ، ڣثنته حكږ دثئ
ٙ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ بحيث يتږ تحٖيٖ ثلبنڤد  ممممممحيِ ثلحكږ ثلصمممممماد حت يتږ ت

ٚع ممممممممممح ڣدقيڄ لكل بنٖ، كما نا حكږ دثئ ٚثد تنفي٘ها بشممممممممممكل ڣث ثلتنفي٘  ثمل
ًٙث مڜ ثليڤم  ي ثلتنفيممم٘ خالڋ ممممٖع ثالثيڗ يڤممممًا ثعتبممما علګ حڄ ثالعًڇثض لطٚ

ممممممخغ ثلحكږ.  ٙي  ثسممممممتالم ن نڢثلتالي مڜ تا ٚ مالي علګ  علمًا ب ث لڜ يكڤڗ هناڅ 
لڊ  ٚكغ ثلباحغ كنتيجغ لتنفي٘ عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ ٗڣ ڗ ثلقيمغ ش بافًڇثض 

ٚكغ ثلسمممماطعغ ثلحٖيثغ تب .ل  ثلفعليغ ألصممممڤڋ شمممم ٙياڋ سممممعڤدڬ،  .
ڗ ٚكغ ثلباحغ قٖ قامـ مسممممممممبقًا بتكڤيڜ حيث  مةصممممممممصمممممممماػ لكامل مبل   شمممممممم

ي ثلجاهلغ ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ي تق د  ٙع مڜ ه٘ه ثلعمليغ ڣفقًا ملا ٙڣ  .ثلخسا

تڤقيٸ عقمممممٖ تبمممممادڋ 
ٚكغ  ثالصمممممڤڋ مٸ شممممم
ثلسممممماطعغ ثلحٖيثغ 
 للمقاڣالػ ثلعامغ.

 ٚ ممممممممممممممممڜ دڣثئممممممممممممممم
مممممي  ثلمممممتمممممنمممممفممممميممممم٘ 
ثملمممممممممممحمممممممممممكمممممممممممممممممممممممغ 
ثلممممممممممممممممممعممممممممممممممممممامممممممممممممممممممغ 

ٚش ببل  ج

ٚشممممممم  إليقاف سمممممممنٖ  ٚكغ بالتقٖم ملحكمغ بلج قامـ ثلشممممممم
ٚع  ثلتنفيمم٘ ڣقممٖ تمكنممـ مڜ ثلحصممممممممممڤڋ علګ حكږ مڜ دثئ
 ٙ ِ ثلحكږ ثلصاد حي ثلتنفي٘ بايقاف ثلتنفي٘ حت يتږ ت
ٚثد  مممڜ ديممڤثڗ ثملممظمممممالممږ بممحمميمممممث يممتممږ تممحمممممٖيمممممٖ ثلممبممنممڤد ثملمم

ح ڣدقيڄ لكل بنٖ.  تنفي٘ها بشكل ڣث

ٚكغ ثلخبيڇ  ـ شمم ٚشمم   بٖعڤڥ  ثملاليغتقٖم مام محكمغ بلج ٚكغ ثلباحغ  ٖ شمم ضمم
ٚقږ ) ٚصممميٖ ثملبل  ثملسمممتحڄ لعام  /تږ قيٖها بال همممممممممممممم( للمطالبغ ب

.لها مڜ ثألتعاب ثملتفڄ عليها بقيمغ ) ٙياڋ سممممممعڤدڬ، . ( ثالثغ مليڤڗ 
ٚكغ  ٙفٸ ٙا ماڋ ثلشمم ٚكغ ثلخبيڇ بالعمل علګ  ـ مٸ شمم ٚكغ قٖ ثتفق ڣكانـ ثلشمم

تعاب قيمژها .) مقابل  ٚكغ منها . ٙياڋ، دفعـ ثلشمممممممم ( خمسممممممممغ مليڤڗ 
.مبل  ) ي . ٚكغ  ٚثجٸ ثلشمممممممممم ٙياڋ كٖفعغ مقٖمغ، ڣبسممممممممممبظ ت ( مليڤني 

عاله، قامـ  ٚكغ ثلخبيڇ باعادع ثملبل   ٙها بزيادع ٙا ثملاڋ ڣعٖم قيام شمممممممممم ٚث ق
ٚكغ ثلخبيڇ  ڗ شممم ال  ٚفٸ ثلقضممميغ للمطالبغ باسمممًڇدثد ثملبل  ثملٖفڤٵ.  ٚكغ ب ثلشممم

ٚكغ ثلباحغ للمطالبغ باملبل  ثملتبقي ق ٚفٸ ه٘ه ثلقضممممممممميغ علګ شممممممممم امـ بعٖها ب
.مڜ قيمغ ثلعقٖ ڣهڤ ) ٙياڋ.  .( ثالثغ مليڤڗ 

 ٖ ٚكغ عق تڤقيٸ ثلش
ٚكمممممغ ثلخبيڇ  مٸ شممممممممممم
ثملمممممالممممميمممممغ لممممملمممممقممممميمممممام 
ٙفٸ  ٙثسممممغ  عماڋ د ب
ٚكغ  ٙثا ماڋ ثلشمممممممممم

 ڣثعادع هيكلژها

ٚكغ ثلخبيڇ ثملاليغ ب ال يڤجٖ ٙه  سممممممممممٖثدتږ ثالتفاځ مٸ شمممممممممم مبل  ڣقٖ
, ٙياڋ  لڀٙياڋ سممممممعڤدڬ )مليڤڗ ڣخمسممممممڤڗ  ,

ٚكغ ثلخبيڇ ثملاليغ  ٛڋ مڜ شممممم سمممممعڤدڬ( ڣحصمممممڤلها علګ تنا
ڬ  عڜ مممما تبقه لهممما مڜ ثملسممممممممممتحقممماػ ڣدڣڗ ثالحتجمممال بممم
ڬ جهغ قضائيغ ثڣ تحكيميغ، ڣثسقاط  ٚڥ ثمام  خ مبال  
ٚڥ ثلت تتعلڄ بمڤضممممممممممڤٵ  كمممافمممغ ثلمممٖعممماڣڥ ڣثالحكمممام ثألخ

ٚكغ بسمممممممممممٖثد ثملبل  ثملتفڄ ثلقعٖ ثملب ڇم. ڣقٖ قامـ ثلشمممممممممم
ٙبعا -- ثملڤثفڄڝ -- عليڢ مسممممممممممما يڤم ثأل

ٚث ثل٘مغم    .ڣتڤقيٸ ثملخالصغ ثلنهائيغ ڣثب
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ئج . جفة ن ية لم لية لسن ء  ل ف ق ة جج ية ل خ كة: ل لش   

ٚكغ ▪ مممممجيل ڣقڤثعٖ ليغثملا ثلسمممممڤځ  هيئغ لتعليماػ تطبيقًا ڣثلًڈثمًا مڜ ثلشممممم ٙثل ثلت ٚقابغ فعاليغ كفايغ ڣ  مڜ للتحقڄ ڣثإلد لٖڥ  ثلٖثخليغ ثل
ٙ ڣثلتنميغ، ٚكغ ثلباحغ لالسممممممممتثما ٙع تقڤم شمممممممم ٚثجعغ دث ٚثجعغ ثمل ٚثجعغ ثلٖثخليغ ممثلغ بلجنغ ثمل ٚقابغ بم ثػ ثل ٚث  نظږ لتقييږ ثلٖثخليغ ثج

ٚقابغ ٙع ثل ٚكغ إلدث ٚكغ ثملختلفغ ڣثألنشممممممممطغ ثلشمممممممم ٚثجعغ لخطغ ڣفقاً  ثلتابعغ ڣللشمممممممم ٚ  سمممممممماا علګ معٖه سممممممممنڤيغ م  مڜ لجنغ ڣمعتمٖع ثملخاط
ٚثجعغ ٚقابغ نظږ ڣفعاليغ كفايغ مٖڥ تقييږ تتضمممممممممڜ ڣثلت ثمل ٚكغ ڣحمايغ هٖثف تحقيڄ مڜ يمكڜ بما فاعليغ ثلحڤكمغ لتحسمممممممميڗ ثل  ثلشمممممممم

ٚثجعغ ثلي باإلضمممممممممافغ مڤجڤدثتها ثػ ثلسمممممممممياسممممممممماػ كافغ ڣتقييږ م ٚث ٙسممممممممماػ ڣثإلج ٚكغ ٙعإلدث ڣثملما ٚكغ ثلشممممممممم  علګ ثلًڇكيڈ  مٸ لها ثلتابعغ ڣثلشممممممممم
ٚثجعغ ثلٖثخليغ عماڋ ٚكغ ألنشطغ ثمل ٚ  ٗثػ ثلش ٚيغ. ثملخاط  ثلجڤه

 

ية: .. خ ل ق ة  ل ية ن  جفة  ي م ك  لم نة    ل

ٚػ ثنڢ ال  ▪ ظه ٙتها ڣعملياتها  ٚكغ ڣثدث ٚقابغ ثلٖثخليغ علګ مسمتڤڥ ثلشم نظمغ  ثڗ نتائٌ ثلفحا ثلت تمـ ألنظمغ ثل ي  ٚڬ  يڤجٖ قصمٙڤ جڤه
ٚقابغ ثلٖثخليغ تستٖعي ثإلفصاٍ عنها.  ثل

 

جفة: . لم نة  صية ل  ت

 ٚثجٸ دثخلي ڗ تعييڗ م ٚثجعغ بش  :تڤصيغ لجنغ ثمل
ًٚث ملحٖڣديغ ثألنشمممممممممطغ ڣثلعملياػ ڣعٖم  ▪ ٚكغ نظ ٚثجٸ دثخلي بالشممممممممم لګ تعييڗ م ي ثجتماعها ثلسمممممممممنڤڬ بعٖم ثلحاجغ  ٚثجعغ  ثڣصمممممممممـ لجنغ ثمل

 ٚكغ ل٘لڊ خالڋ ثلفًڇع ثلحاليغ. حاجغ ثلش

 

جفة: . لم نة  صي  ل  تف ت

ٙع. ▪ ٙثػ مجل٠ ثإلدث ٚث ٚثجعغ ڣق ڬ تعاٙض بيڗ تڤصياػ لجنغ ثمل  ال يڤجٖ 
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لي . لم لسنة  مفي  خال  ل  :ةس  حر 

 

 ثالسږ 

 ٙ  سجل ثلحضڤ

 ثجتماٵ ثلجمعيغ ثالڣڋ 
// 

 ثجتماٵ ثلجمعيغ ثلثاني
// 

ٙڬ بڜ عبٖ ثملحس      X    X ڋ سعڤد ڜثالميڇ فهٖ مڜ مشا
    X  ✓ محمٖ بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬ 
ٚثهيږ بڜ عبٖ هللا  ٙثشٖ بڜ كليظ ثب   ✓  ✓ بڜ 
  ✓  ✓ مشعل بڜ محمٖ بڜ حسڜ مفت 
  ✓  ✓ بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬ ز د. عبٖ ثلعزي 
    X    X بڜ سعٖ ثلغامٖڬ د. حاتږ بڜ عبٖ هللا 
ٚڣ ٛ       X  ✓ ياد بڜ محمٖ بڜ سلطاڗ ثلعم
    X  ✓ سعٖ بڜ حمٖ بڜ محمٖ بڜ سيڀ 
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ئيسية . ل ة  كة ألنش ش ل فة ل ك    :لش

كة .. لش ة  نش  :غ 

ٚڣشممغ ڣثملطاعږ ڣثلفنادځ ڣمحطاػ ثلڤقڤ  ▪ ٙيغ ڣثلسممكنيغ ڣثلشممقڄ ثملف ٚكزيغ ڣثملجمعاػ ثلتجا ٙع ڣتشممغيل ڣصمميانغ ثألسممڤثځ ثمل دث د ڣثملقاةي قامغ ڣ
ٙع ثلجملمغ ڣثلتجز  ٙع ثلجملمغ ڣثلتجزئمغ للمڤثد ثلغ٘ثئيغ ڣتجا ئمغ ملڤثد ڣثلبڤفيهماػ ڣثملخابز ڣثلحلڤيماػ ڣخٖماػ ثإلعاشمممممممممممممغ ثملطهيغ ڣغيڇ ثملطهيغ ڣتجا

ٚ ثلع ٙع ڣصممممممممممممميممانمممغ ڣتطڤي دث ٚبمممائيمممغ ڣثإللكًڇڣنيممغ ڣثمليكممانيكيممغ ڣ يمممٖ ڣثملقمماڣالػ ثلعممامممغ للمبمماني ڣثألعممماڋ ثلكه ٙ ڣمقمماڣالػ ثلصممممممممممممميمممانمممغ ثلبنمما ڣثلحمٖم قمما
ٚكغ .  ٙ لصالح ثلش ڣ ثإليجا ٙها بالبيٸ  ٙثض  إلقامغ ثملباني عليها ڣثستثما ٙ ثأل ٚث ڣثستئجا  ڣثلتشغيل ڣثلنظافغ ڣش

ٚڣعاػ ثلصناعيغ ثملختلفغ. ▪  قامغ ثملش

ثعي ڣثلحيڤثني. ▪ ٙفٸ ثإلنتال ثلٙز قامغ مشا ي  ثعيغ الستغاللها  ٙثض  ثلٙز  تملڊ ڣثستصاٍل ثأل

ٙتها ڣتشغيلها ڣصيانژها.قامغ ثمل ▪ دث ٙها ڣ ٚڣعاػ ثلًڇفيهيغ ڣثلسياحيغ ڣثستثما ػ ڣثملش  نش

١ٙ ثإلصمممممممممممماٍل ڣثلصمممممممممممميانغ  ▪ ٛڗ ثلتبڇيٖ ڣڣ قامغ مةا ثعيغ ڣثلسممممممممممممياحيغ ڣ ٚكغ ثلصممممممممممممناعيغ ڣثلٙز عماڋ ثلشمممممممممممم ي نطاځ  ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ ملا يٖخل  تجا
 ثلخاصغ ب٘لڊ.

ٙيغ. ▪  ثلڤكاالػ ثلتجا

ٚكغ ڣفقًا مل ▪ ٚثض.كما يجٛڤ للش ڣ مكملغ لتحقيڄ تلڊ ثألغ ٛمغ  عماڋ ال يغ  ٚ ثلقيام ب  ا ٗك
ڗ ڣجٖػ. ▪ ٛمغ مڜ ثلجهاػ ثملختصغ  نشطژها ڣفڄ ثألنظمغ ثملتبعغ ڣبعٖ ثلحصڤڋ علګ ثلًڇثخيا ثلال ٚكغ   ڣتماٙا ثلش

 

ئيسية ل ة  ل فة ألنش ك   ش  :ل

ل فة .. كة  لش ة  نش  :غ 

) لمح قية  ل كن  لم كة   )ش

▪ .  ثلتشييٖ ڣثلبنا
ٚڥ. ▪  خٖماػ ثملاڋ ڣثألعماڋ ڣثلخٖماػ ثالخ
خصيغ. ▪  خٖماػ ثجتماعيغ ڣجماعيغ ڣ
ٙيغ ڣثلسممممممكنيغ ڣثلفنادځ ڣثلشممممممق ▪ ٚكزيغ ڣثملجمعاػ ثلتجا ٙع ثألسممممممڤثځ ثمل دث قامغ ڣ ي  ٙڬ  ممممممجل ثلتجا ي ثل ٚئييمممممم  كما هڤ  ٚكغ ثل ڄ يتمثل نشمممممماط ثلشمممممم

ٙع ثلجملمغ ڣثلتج ٚڣشممممممممممممممغ ڣمحطمماػ ثلڤقڤد ڣتجما ٙثضممممممممممممم  إلقماممغ ثملبماني عليهمما ثملف ٙ ثأل ٚث ڣثسمممممممممممممتئجمما ثئيممغ ڣمڤثد ثلبنما ڣثلحممٖيمٖم ڣشممممممممممممم زئمغ للمڤثد ثلغ٘م
ڣ ثإليجاٙ. ٙها بالبيٸ   ڣثستثما

لمح .. قية  ل كن  لم كة  ل فة لش كة  لش ة  نش  :غ 

) لفق م  الس ي  يمية ل إلق قة  كة جش  )ش

ٙع ثملڤثد ثلغ٘ثئيغ. ▪  تجا

ٙع م ▪ حيغ.تجا ٚبائيغ ڣثل  ڤثد ثلبنا ڣثألدڣثػ ثلكه

ػ. ▪  ثلتشغيل ڣثلصيانغ ڣثلنظافغ للمنش

 ثلتڤظيڀ. ▪

ٙيغ. ▪ ٙيغ ڣثإلدث  ثلخٖماػ ثلتجا

▪ .  نشطغ ثاليڤث

 نشطغ ثملطاعږ ڣخٖماػ ثلتمڤيڜ. ▪

ٙثػ. ▪ ٙثض  ڣثلعقا ٚث ثأل  بيٸ ڣش

نشطغ ثلتشييٖ ثملتةصصغ(. ▪ ٚعيغ تةصصيغ )  مقاڣالػ ف

، ثلهٖم، ثلًڇميږ(.مقاڣالػ عامغ للمباني )ث ▪ ، ثإلصاٍل  النشا

ٚع )سكنيغ( ▪ ج ٙثػ ثململڤكغ ثڣ ثمل جيڇ ثلعقا ٙع ڣت  دث

ٚع )غيڇ ثلسكنيغ(. ▪ ج ٙثػ ثململڤكغ ثڣ ثمل جيڇ ثلعقا ٙع ڣت  دث

ٙثػ مقابل عمڤلغ. ▪ ٙع ثلعقا دث  نشطغ 

ٙڬ. ▪ ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما  نشطغ ثلتطڤي

ٙيغ. ▪  ثلڤكاالػ ثلتجا
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ئيسية   .. ل ة  ألنش ثي  ئج:ت لن م  ي  جس كة  لش عم  م   ي ح

 

ٚثدثػ ثلنشاط ثلنشاط  ثلنسبغ ي

ٙع ثلجملغ ڣثلتجزئغ ملڤثد ثلبنا ڣثلحٖيٖ ٚثدثػ مڜ تجا . ي .  % 

 

ئج: .. لن م  ي  جس كة  لش عم  م  ل فة  ي ح كة  ش ئيسية ل ل ة  ألنش ثي   ت

 

ٚثدثػ ثلنشاط ثلنشاط  ثلنسبغ ي

ٚث ٚثقيغ ثملحٖڣدعزدثػ مڜ ي ٚثكز ثل ٚكغ ثمل . زش .  % 
 

ٚثدثػ ثلنشاط ثلنشاط  ثلنسبغ ي

ٙڬز ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ش ٚكغ  ٚثدثػ مڜز ش . ي .  % 

. ثالجمالي .  % 
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كة خال ع  . لش ق   ط   :2017خ
ٙي   . ٚكغ ثلباحغ بتا ٚكغ //هم )ثملڤثفڄ //قامـ ش ي ه٘ث ثالجتماٵ علګ ثالبقا علګ ش م( بعقٖ ثجتماٵ جمعيغ عامغ غيڇ عاديغ ڣتمـ ثلتڤصيغ 

جلها ڣ تصفيژها قبل   .ثلباحغ ڣعٖم حلها 

ٛمغ.  . ثػ ثلال ٚث ٙع باتةاٗ ثالج عمالها ڣتفڤير مجل٠ ثالدث ٙسغ  ي مما ٚكغ  ٙ ثلش ٚث  ثلتصڤيـ علګ ثستم

ٚكغ.ثلتقٖم لل . ٛيادع ٙا ثملاڋ للش  حصڤڋ علګ مڤثفقغ ثلهيئغ علګ طلظ 

لګ م . ٚ ثملًڇثكمغ  لګ ثلحٖ ثل٘ڬ تنةفر معڢ ثلخسائ ٚكغ  مڜ  ٪ ا دڣڗ نسبغثلتقٖيږ بطلظ لهيئغ ثلسڤځ ثملاليغ للحصڤڋ علګ ثملڤثفقغ علګ تةفير ٙا ماڋ ثلش

 ٙا ثملاڋ.

 مڤثفقغ ثلهيئغ علګ طلظ ثلتةفير. .

لګ ثجتما . ٛيادع ڣتةفير ٙا ثملاڋ.ثلٖعڤع  ٙڬ  ٚث  ٵ جمعيغ عامغ غيڇ عاديغ للتصڤيـ علګ ق

ٚثقيغ مقابل ثالستحڤثٗ . ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكا ش سهږ عڤض لش  ٙ صٖث ٚيڄ  ٚكغ عڜ ط ٛيادع ٙا ماڋ ثلش  علګ كامل حصصهږ. مڤثفقغ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ علګ 

ٚكغ اڋ متةفير ٙا  . ٚ ثملًڇثكمغ ثلش لګ بالحٖلشطظ ثلخسائ  ٚ  مڜ ٙا ثملاڋ. ٪ نسبغ ما دڣڗ  ثل٘ڬ تنةفر معڢ نسبغ ه٘ه ثلخسائ

ٙي   . ٚكغ بتا ٙع ثلش دث ٚكغ مڜ )//ڝ )ثملڤثفڄ // تڤصيغ مجل٠  .م( بتةفير ٙا ماڋ ثلش لګ ). ٙياڋ   ). ڬ . ٙياڋ   )

ٙها )  سهږ ث بنسبغ ثنةفاض قٖ ٚكغ مڜ )% ( ڣبالتالي تةفير عٖد  .لش لګ ). .( سهږ  سهږ لكل )( سهږ، بڤثقٸ ). سهږ مملڤكغ (   )

 قبل ثلتةفير.

لګ ما دڣڗ ثلنصڀ مڜ ٙا ثملاڋ قبل نهايغ ثملهلغ ثلقانڤنيغ ثملمنڤحغ مڜ قبل ثلهيئغ ڣ  . ٚها ثملًڇثكمغ  ٚكغ بتةفير خسائ ڣضاٵ ثلش حيِ  ٙع ت ٙع ثلتجا ٛث ٙ ڣ ڣثالستثما

ٚكاػ ث ٚها نصڀ ٙا مالها، حيث للش ػ خسائ ٙي   ستنتهلت تجاٛڣ ي تا  م(.   //ڝ )ثملڤثفڄ //ه٘ه ثملهلغ ثلقانڤنيغ 

ٖ ثالنژها مڜ عملي . لڊ بع ٚكغ ٗڣ سهږ ثلش لګ ما دڣڗ نحيث ثنةفضـ ٛيادع ٙا ثملاڋ ڣتةفيضڢ،  تٙفٸ ثلتعليڄ عڜ تٖثڣڋ  ٚكغ  ٚ ثملًڇثكمغ علګ ثلش سبغ نسبغ ثلخسائ

 ٪ مڜ ٙا ثملاڋ مما ال يستٖعي تعليڄ تٖثڣڋ ثلسهږ.

ٚكغ ثلباحغ ثلحالي  . ٚثقيغ، ڣه٘ث ال يتعاٙض مٸ نشاط ش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٛث( ڣثل٘ڬ يمثل نشاط ش ٚثكز تسڤځ ثألحيا )ثلبال ٙ ثلًڇكيڈ علګ سڤځ م حيث يعتبڇ نشاط ثالستثما

ٙ ثلت قٖ تق حٖ مجاالػ ثالستثما ٙيغ  ٙڬ.ي ثملجمعاػ ثلتجا جل ثلتجا ي ثل ٚكغ ثلباحغ بمڤجظ نشاطها ثمل٘كٙڤ   ڤم بها ش

ٙفٸ ڣثلت تتمثل فيما يلي:  . ٙفٸ ثملتعٌڇع ڣثملتڤقفغ عڜ ثلعمل ڣثتةاٗ ما يلزم تجاه تلڊ ثملشا ي جميٸ ثملشا  ٚ  عادع ثلنظ

 م.مصنٸ ثلجلٖ ثلصناعي ثملتڤقڀ عڜ ثلعمل بشكل كامل من٘ عام  

ٚيڊ: ڣقٖ تڤق ب ٚڣٵ ثلتليف ٙي مش ٙع بتا ٙ مجل٠ ثإلدث ٚث  م.// ڀ عڜ ثلعمل بشكل كامل بق

ٙي   ٚكغ علګ مڤثفقغ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ بتا ٚكغ ثملژهالكغ ڣثملتڤقفغ عڜ //هم )ثملڤثفڄ //ڣقٖ حصلـ ثلش صڤڋ ثلش م( بتحڤيل 

صڤڋ معٖع لغٚض ثلبيٸ. لګ   ثلعمل 

ٚڣفاػ ثملٖفڤعغ مقٖماً ثملاليغ ل ثاللًڈثماػهيكلغ  . ي ثل٘مږ ثملٖينغ ڣثملص ٚكغ ثملتمثلغ   .لش

ٚكغ لٖڥ ثلغيڇ .  .ثملطالبغ بحقڤځ ثلش

ٙع ثلسابقيڗ. . ٙئي٠ ڣثعضا مجل٠ ثالدث ٚكغ ڣثلٖعڤڥ ثملقامغ ضٖ   متابعغ ثلقضايا ثملتعلقغ بالش

ٙي  بت . ٚ  ا ٙع ثملعاييڇ ڣثلسياساػ ثملحاسبيغ ثملحٖثغيناي ٚ ثملاليغ ، ثعتمٖ مجل٠ ثإلدث ٙي عٖثد ثلقڤثئږ ثملاليغ ڣفقًا ملعاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا ٚثض   ألغ

(IFRS). 

ٚ ثملاليغ عڜ عام  . ٙي ڣڋ قڤثئږ ماليغ ڣفقا ملعاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا ٚبٸ ثألڣڋ لعام  عٖثد   .مڣثل

ٙ ت . م محاسبڤڗ قانڤنيڤڗ( كمستشا م كيڢ  ٚ تيلي  ٚكغ بيك ٚثحل خطغ ثلتحڤڋ  عييڗ ثلسادع )ش ي تنفي٘ م ٙجي لها للمسانٖع   .خا

ٙي  ت . ٚكغ ثملسژهٖفغ( حت تا ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  م.//مٖيٖ عقٖ ثالستحڤثٗ علګ ش

ٚكغت . ٙع عمليغ تةفير ٙا ماڋ ثلش ًٙث ماليًا إلدث  .عييڗ مجمڤعغ ثلٖخيل ثملاليغ مستشا

ٚكغ ثلګ .  .هيئغ ثلسڤځ ثملاليغ تقٖيږ ملڀ تةفير ٙا ماڋ ثلش

ٚكغ ڣ تعٖيل ثملادتيڗ  .  .مڜ ثلنظام ثألساة  للش

ٙل ثملنصغ . ٚئيسيغ ڣك٘لڊ خا ي ثلسڤځ ثل ٚكغ  سهږ ثلش  .يقاف تٖثڣڋ 

حيڗ مڜ قبل لجنغ ثملمڤثفقغ ثلجمعيغ علګ ث . ٚكغ مڜ بيڗ ثملٚ ٚثقظ لحساباػ ثلش ٚثجعڤڗ قانڤنيڤڗ كم ٚڬ محاسبڤڗ ڣم ٙ ثلسادع / ثلعظږ ڣثلسٖي ٚثجعغ ختيا ٚثجعغ مل

ٚكغ للعام ثملالي  تعابڢ حساباػ ثلش ٚثجعغ ثلبياناػ ثملاليغ ڣتږ تحٖيٖ   .م مل

ٙي   . ع ثلحاليغ ڣثلت تنته بتا ٚثجعغ للٖٙڣ عضا لجنغ ثمل م، ڣثملڤثفقغ علګ الئحغ ثللجنغ ڣثلت تتضمڜ مهامها ڣضڤثبٰ عملها، //ثملڤثفقغ علګ تشكيل 

عضائها، ػ  حيڗ ڣ  ڣمكاف ڗ ثملٚ سمائهږ، علمًا ب حيڗ ثلتاليغ  ٙع(هږ: ثلٖكتٙڤ ثملڤثفقغ علګ تعييڗ ثملٚ دث ڣثالستاٗ  عبٖ ثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ )عضڤ مجل٠ 

ٙع( / دث ٙل ثملجل٠ڣثالستاٗ /  سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ )عضڤ مجل٠   (.عال محمٖ تبينڢ )عضڤ مڜ خا

ٚكغ ثمل ثالنژها . ثػ ثالستحڤثٗ علګ ش ٚث ج ٙي  مڜ  ٚثقيغ ثملحٖڣدع بتا ٚكغ ثلباحغ //هم ثملڤثفڄ //ٚثكز ثل سهږ جٖيٖع مڜ ش  ٙ م مقابل ثصٖث

سهږ  ٙ ڣثلتنميغ بالقيمغ ثالسميغ ڣباجمالي عٖد  ٚثقيغ ثملحٖڣدع كاًل حسظ نسبغ ملكيتڢ .لالستثما ٚثكز ثل ٚكغ ثمل فعها علګ مالڅ ش لڊ  مليڤڗ سهږ عادڬ تږ تٛڤ ٗڣ

ٙي  ثفقغ ثبعٖ مڤ  ٙثا ثملاڋ للمساهميڗ ثملنعقٖع بتا ٛيادع ڣتةفير   .م//لجمعيغ ثلعامغ ثلغيڇ عاديغ ڣثملتضمنغ 
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ٚ ثملاليغبسبظ ث . ٙي صٖع ثال نتٌ عڜ ٗلڊ ث(IFRS) لتحڤڋ لتطبيڄ معاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا ٚ ثملالي ثملًڇتظ علګ تطبيڄ ثملعاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ علګ ثأٙل فتتاحيغ ألث

ي  ٚ  كما  ٚ ثملًڇثكمغ بمبل  ڣةي م يناي ,ثنةفاض ثلخسائ ٚڣطغ )ثٙض( ثلګ ٙصيٖ  , ٙصيٖ منحغ حكڤميغ غيڇ مش ٙياڋ سعڤدڬ ڣثل٘ڬ نتٌ عڜ تحڤيل 

ٚ بنف٠ ثلقيمغ دڥ ثلګ ثنةفاض ثلخسائ ٚ ثملًڇثكمغ مما   .ثلخسائ

ٚكغ نةفاض خسائ . ٙه  مڜ ٙا مالها %ثملًڇثكمغ عڜ ٚ ثلش ٚها ثملًڇثكمغ مبل  قٖ صبحـ قيمغ خسائ ,حيث  لڊ بنسبغ  , مڜ  %.ٙياڋ سعڤدڬ ٗڣ

لګ  لګ تةفير ٙا ثملاڋ  ٚكغ  ٚ ثلش ٚئيي  إلنةفاض خسائ طفا  ٙا مالها بعٖ ثلتةفير. ڣفعڤد ثلسبظ ثل ٙياڋ سعڤدڬ، حيث تږ  ٙياڋ  مليڤڗ  مليڤڗ 

 ٙ ي  ٚ ثملًڇثكمغ  ي سعڤدڬ مڜ ثلخسائ لڊ بقيمغ ثألسهږ ثمللغاع//ا ثملاڋ كما   سهږ. .ڣعٖدها  م ٗڣ

ٚثقيغ ثملحٖڣدعمڜ نژها ثال  . ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ثػ ثلخاصغ بنقل ملكيغ ش ٚث ٙع حيث تږ  كافغ ثإلج ٙع ثلتجا ث سي٠ ثملعٖڋ لٖڥ كاتظ ثلعٖڋ ثملكلڀ لٖڥ ٛڣ تڤثيڄ عقٖ ثلت

ٚكغ ثلباح ٙ ڣثل٘ڬ يبيڗ ملكيغ ش ٚثقيغ ثملحٖڣدع بنسبغ ڣثالستثما ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙ ڣثلتنميغ لكامل حصا ش جل  غ لالستثما ٚثل ثل %، كما تږ ثالنژها مڜ ثستة

ٙ ڣثلتنمي ٚكغ ثلباحغ لالستثما خا ڣثحٖ( ڣةي ش ٚكغ  ٚكغ ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع )ش ٚثقيغ ثملحٖڣدع كش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙڬ ثملحٖف لش  غ.ثلتجا

ٚثقيغ  . ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙي  قيام ش ٙڬ مكت  بقيمغ مايڤ  هم ثملڤثفڄ  شعباڗ  ثملحٖڣدع )ثلتابعغ لها( بتا ٚث مبن تجا ,م بش ٙع  , ٙياڋ، ڣهڤ عبا

ٙيغ مساحژها  ٙض تجا ٚياض بحي ثلحزم علګ  ٙڬ مكت  يقٸ بمٖينغ ثل ٙها  م .عڜ مبن تجا  يتكڤڗ ، ثملبنمڣمسطحاػ ثلبنا بمساحغ ثجماليغ قٖ

ٙڬ ڣعٖد  مڜ  ٙباحها ڣحجږ محفظژها  معٚض تجا ٚثدثتها ڣك٘لڊ لزيادع ث ي ٚث ثألصل لزيادع  ٚكغ ثلتابعغ( بش ٚثقيغ )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙڬ، ڣقٖ قامـ ش مكتظ تجا

ٚث ٗثتياً  ٙيغ، كما تږ تمڤيل صفقغ ثلش  .ثلعقا

ٚڣ مڜ م . ٛياد بڜ محمٖ ثلعم ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ ثالستاٗ /  ٙي  ثستقالغ ثل  م ڣمڤثفقغ ثملجل٠.//نصبڢ بتا

ٙي   . ٚكغ بتا ٙئي٠ تنفي٘ڬ للش ٚثهيږ بڜ عبٖهللا بڜ كليظ  ٙع علګ تعييڗ ثالستاٗ / ثب  م.//مڤثفقغ مجل٠ ثالدث

ٚي . ٙع ثلحاليغ ثلت بٖ س ع مجل٠ ثإلدث ٙع لٖٙڣ ٚئي٠ مجل٠ ثإلدث ٙي  تعييڗ ثألستاٗ / محمٖ بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬ نائبًا ل ڣثلت تنته  م//انها بتا

ٙي    م.//بتا

ٙي   . ٚع تفاهږ مسا يڤم ثألحٖ بتا لڊ غسط٠  هم ثملڤثفڄ ) ٗڣ ثلحجغ  تڤقيٸ م٘ك ٙڬ ٗڣ ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ش ٚكغ  م( مٸ ش

ٚكغ ي ثلش ٚكا   ثملسژهٖفغ. لبحث ثالستحڤثٗ علګ كامل حصا ثلش

ٚ ڣثالستثمات . ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ٚكغ ثش ٚكغ ثلتابعغ( ڣش ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚع ثلتفاهږ ثملڤقعغ سابقًا بيڗ ش ٚثد مٖيٖ م٘ك ٚكغ ثمل ٙڬ )ثلش ٙ ثلعقا

 .ثالستحڤثٗ عليها(

ٚكغ .  .ثملڤثفقغ علګ تحٖيث الئحغ حڤكمغ ثلش

ػثملڤثفقغ علګ تحٖيث الئحغ عمل لجنغ ثلًڇشيحاػ ڣثملك .  .اف

ٙع ثلتنفي٘يث . ٙع ڣلجانڢ ڣثإلدث ػ مجل٠ ثإلدث  غ.ملڤثفقغ علګ تحٖيث سياسغ مكاف

ٙع . ي مجل٠ ثإلدث ثػ ثلعضڤيغ  ٚث ج  .ثملڤثفقغ علګ تحٖيث سياساػ ڣمعاييڇ ڣ

ٚثجعغث .  .ملڤثفقغ علګ تحٖيث الئحغ عمل لجنغ ثمل

ٚكغ  تڤقيٸ ثتفاقيغ ثالستحڤثٗ . ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكا بيڗ ش ٚكغ ثلتابعغ( ڣش ٙڬ )ثلش ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ٚكغ ثش ثملسژهٖفغ( ش

ٚث  ڣثالستحڤثٗ عليها. %بنسبغ هږ كامل حصص لش

ٚكغ ثلتابعغ( مڜ  . ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙثا ماڋ ش ٙياڋ سعڤدڬ ثلګ  ٛيادع  ٙياڋ سعڤدڬ. .مليڤڗ   مليڤڗ 

ٚكغ علګ . ٙه  حصڤڋ ثلش ٚكغ ثلخبيڇ ثملاليغ عڜ ما تبقه لها مڜ مستحقاػ ماليغ مقابل سٖدثها مبل  ڣقٖ ٛڋ ڣمةالصغ نهائيغ مڜ ش .تنا  ٙياڋ سعڤدڬ. .

ٙه  . .عك٠ ثلجز ثملتبقي مڜ ثملخصا ثملكڤڗ سابقًا ڣقٖ ٚكغ ثلخبيڇ ثملاليغ. .  ٙياڋ ثلخا٥ باملطالبغ ثملاليغ لش

 

ي • ٚكغ  بعر لقٖ حٖف ثنقطاٵ  ٚئيسيغ عماڋ ثلش ٙي  ثل ثيڇًث سلبيًا ملحڤظًا ديسمبڇ  هم )ثملڤثفڄ //من٘ تا ٚ ت ث م( مما 
ٚكغ ڣنتائٌ عملياتها ي ثألعماڋ ثل٘ڬ حٖف خالڋ ثلفًڇع ثلسابقغ:، علګ ثلڤضٸ ثملالي للش  ڣفيما يلي ثالنقطاٵ 

ٚبٸ ثلثاني مڜ عام  •  م. تڤقڀ نشاط مصنٸ ثلجلٖ نهائيًا خالڋ ثل
ٚڣٵ  • ٚبتڤقڀ عمل مش ث ٚيڊ  ٙي   تلف ٚ ڣثحٖ فقٰ سنڤيا بتا يقافڢ تماما //بشكل جزئي بمعٖڋ عمل شه م، ڣتږ 

ٙي   ٙع بتا ٙ مجل٠ ثإلدث ٚث ٙي  //بق  م.//م ڣتمـ ثملڤثفقغ عليڢ بالجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ بتا
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ط .  لم

ية .. ل ية  الق ط   لم

ٚكغ ثملتڤقٸ ثملستقبلي ثألدث يعتمٖ  ڣنمڤ ثلتضخږ عام، مثل عڤثمل بشكل ثململكغ ي ثالقتصاديغ باألڣضاٵ تتعلڄ ثلت ثلعڤثمل مڜ عٖد ثلباحغ علګ لش

ٚد دخل ڣمتڤسٰ ثملحلي ثلناتٌ  بيعها عڤثئٖ تمثل ثلنفطيغ حيث ڣثلصناعاػ ثلنفٰ علګ كبيڇ بشكل عمڤماً  ثلسعڤدڬ ثالقتصاد ٗلڊ. ڣفعتمٖ ڣنحڤ ثلف

ٚثدثػ مڜ كبيڇع نسبغ ٚڬ  بشكل ثململكغ ي ثالقتصاديغ ثلججلغ ثعتماد ڗ للمملكغ. ثإلجمالي ثملحلي ثلناتٌ ڣمڜ ثلٖڣلغ ي  يجعلها ڣثحٖع سلعغ علګ جڤه

ي قٖ تقلباػ ألڬ نتيجغ مفاجئغ لتقلباػ عٚضغ ٚكغ ڗ ثلعامليغ، ڣبما ثألسڤثځ ي ثلسلعغ تلڊ سعاٙ تحٖف   ثالقتصاد منظڤمغ ضمڜ تعمل ثلباحغ ش

ٚكغ ثألدث فاڗ ثلسعڤدڬ، ٚثڗ ڣنتائٌ عملياتها قٖ ثملالي للش ث ثتيغ غيڇ بالتقلباػ سلباً  يت ٚع ثلعڤثمل مڜ غيڇها ڣ ثلنفٰ سعاٙ ي ثمل ث ٚثػ علګ ثمل ش  م

 .عام بشكل ثلسعڤدڬ ثالقتصاد

لق .. ق  لس قة   ف لم ط   لم

لفق ▪ ق  ب ع س ل ط   م
ٙثػس ٙ ثلعقا سعا ٚ ثنةفاض  ث ٚكغ ثلباحغ  نشاط علګ سلباً  ي ٚثقيغڣ ش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكغ ثلتابعغ( علګ ش ٚثً  )ثلش ٚكغ ثلمڤجڤدثػ  ألڗ نظ ي  ثلتابعغش

ٙيغ ممتلكاػ معظمها ٙثػ عقا ٚثً  .صلغ ٗثػ ڣثستثما سعاٙ ڣنظ ي  ڬ تقلباػ محتملغ  ٚكغ ب عماڋ ثلش  ٚ ث ٙثػ ل٘لڊ، ستت  سعاٙ ڣ جاٙثإلي ڣمعٖالػ ثلعقا

ٚث علګ تڤسعاتها ي تعتمٖ جهغ مڜ ألنها مباشٚ ڣثلتشييٖ بشكل ثإلنشا ڣتكاليڀ ثلبنا مڤثد ٙثض  ڣتشييٖ ثستئجاٙ ڣ ش  كما عليها، ثلجٖيٖع ثملڤثقٸ ثأل

ٚڥ  ثلجهغ مڜ نها ٚثدثتها ي ساة  بشكل ستعتمٖ ثألخ جيڇ عڤثئٖ علګ ي ٚع ت ٙيژبمجمع ثملساحاػ ثملتڤف  ثلتقلباػ فاڗ ل٘ث ثلتجزئغ، تجاٙ علګ غها ثلتجا

ٚيغ ثتيغ ثلجڤه ٙڬ  ثلقطاٵ ي غيڇ ثمل ثػ ڣقطاٵ ثلعقا ثٚ ثإلنشا ٚكغ ثملالي ڣنتائٌ عملياتها دث علګ سل  بشكل ت  .ثلش
ط ▪ لق م ية ع  ع  لفق ألص   تسيي  

ثٚ ڗ ثملمكڜ مڜ ٚڣف ت ٗ علګ سلباً  ڣثإلقليميغ يغڣثلسياسيغ ڣثألمن ڣثالجتماعيغ ثالقتصاديغ ثلظ ٙ  ڗ سڤځ ثلعقاٙ.  ي  ڣمضاعفاػ عقباػ يغ ظهڤ
ڣ ثالقتصاد ككل ي ٗلڊ، بيٸ عمليغ ي تباط عنڢ ينتٌ قٖ ثلسڤځ  ٚغبغ  ي حالغ ثل ٙثػ  ٚكژها ثلتابعغڣعنٖئ٘ ستڤثجڢ  ثلعقا ٚكغ ڣش  تسييل ي صعڤبغ ثلش

ٙثػ مما سينعك٠ سلباً  مڜ مڤجڤدثتها ٚكغ ثلباحغ ڣنتائٌ عملياتهاعلګ ڣضعها ث ثلعقا  .ملالي ڣبالتالي علګ ثلڤضٸ ثملالي لش

لفمالء ▪ ق  غي  ي  ل ة  ك ط ع م ق م لس ة   ن  ح
ٙڬ  ٙڬ ثلتجا ٙسژها للنشاط ثلعقا ٚكغ خالڋ مما ٚكژها ثلتابعغٗث فشلـ ثلش ٚعغ ثالستجابغ لتلڊ ثلتغيڇثػ عن ڣش ٗڣثځ ثلعمال ڣس ي  ٖ ي مڤثكبغ ثلتغيڇ 

ٙيغ لل ٚثكز ثلتجا ٙتياد ثملجمعاػ ڣثمل ي نسبغ ث ٚيڜ، فسينتٌ عڜ ٗلڊ ثنةفاض  ج ٙ نڤعيغ ثملست ٙيغ جٖيٖع ڣثختيا ٚثكز تجا ٍ مجمعاػ ڣم ٚكغثفتتا ڣك٘لڊ  ش
ٙباحها. ٚثدثتها ڣ ي لګ ثنةفاض  دڬ  ٚكغ ثلسڤقيغ، مما ي جيڇها ڣبالتالي ثنةفاض حصغ ثلش  نسبغ ت

ط ▪  لمن سةي  م

ٙڬ ڣثلتجزئغ تنش ثمل ڣ منافسغ، حيث يعتبڇ ثلقطاعيڗ ثلعقا ٚكغ ڣتقٖم منتجاػ مشابهغ  عماڋ ثلش ي نف٠ قطاٵ  ٚڥ تعمل  خ ٚكاػ  نافسغ عنٖ ڣجڤد ش
ي ثلبيئغ ثلتنافسيغ  ڬ تغيڇ  دڬ حٖڣف  ع عاليغ، ڣقٖ ي ٚكغ بكفا ڗ تناف٠ ثلش  لګ تغيڇ مڜ ثلقطاعاػ عاليغ ثملنافسغ. ڣعليڢ، فانڢ ال يڤجٖ ضماڗ 

ٚ سلبًا علګ ث ڣ فقٖثڗ ثلحصغ ثلسڤقيغ، ثلش  ثل٘ڬ سي ٚبحيغ  ڣ ثنةفاض ثلهڤثم٤ ثل  ٙ بحيژها، ڣهڤ ما ينطبڄ  ثألسعا ٚكغ ڣنتائٌ عمليژها ٙڣ ٚثدثػ ثلش ي
ٚكغ ثلتابعغ. ٚثقيغ ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  يضًا علګ ش

لنم  ▪ ط      م
عمالها علګ ثستغاللها لف٥ٚ  ٚ ي تطڤي ٚكغ  ٙع ثلش ٚ  تعتمٖ قٖ ي ثلسڤځ، ڣتڤف ٚ بمستڤڥ ثملنافسغ  ٚ بشكل كبيڇ علګ سبيل ثملثاڋ ال ثلحص ث ثلنمڤ، ثلت تت

ٚع علګ ثلنمڤ. لي٠ هنالڊ ضماڗ باملحاف ث ٙتها، ڣثألنظمغ ثلقانڤنيغ، ڣغيڇها مڜ ثلعڤثمل ثمل دث ٚيڄ  ٙع ف ٚيغ، ڣقٖ ٙد ثملاديغ ڣثلبش ظغ علګ مستڤڥ ثملڤث
ٚكغ ق ڗ ثلش ي حاڋ لږ تتمكڜ متڤثصل مڜ ثلنمڤ، حيث  يادع مبيعاتها، ڣعليڢ فانڢ  ي تڤسعغ نشاطها ڣتنميغ حصژها ثلسڤقيغ ٛڣ ٖ تڤثجڢ صعڤباػ 

ٚ ثل ث ٙباحها ڣتعزيز ثلعڤثئٖ ملساهميها، مما يعن ت يادع  ٚ نشاطها ٛڣ ي تطڤي ٙتها  ٚ قٖ ث ٙع نمڤها بشكل ثيجابي فسڤف تت دث ٚكغ مڜ  ٚكغ ثلش ڤضٸ ثملالي للش
 .شكل سل ڣنتائٌ عملياتها ب

نئة  ▪ ل ة  ق  ت لم ط   لم
ٚثدثػ  ي ي ثململكغ. ڣإلڗ  ٚد  ٚكغ ثلتابعغ لهايعتمٖ قطاٵ ثلتجزئغ علګ معٖڋ ثإلنفاځ للف ٚكغ ڣثلش ڬ  ثلش ٙيغ، فاڗ  ٙثػ ثملحالػ ثلتجا يجا تتڤلٖ مڜ 

ٙيغ، مما قٖ  ٚد سينعك٠ سلبًا علګ مبيعاػ ثملحالػ ثلتجا ي معٖڋ ثإلنفاځ للف ٙ ثملحالػ، ثنةفاض  ي ثستئجا  ٙ ٚث ٚيڜ علګ ثالستم ج ٙع ثملست يقلل مڜ قٖ
عماڋ  ٚڬ علګ  ٚ بشكل سل  ڣجڤه ث ٚ ثل٘ڬ سي ٚكژها ثلتابعغثألم ٚكغ ڣش ٚكغ ڣڣضعها ثملالي ڣنتائٌ عملياتها ثلش ٚ علګ ثلش ث  .ڣبالتالي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل م

ت .. ي عم كة  لش ط  قة  نش ف لم ط   لم

س ▪ ط ع ن  سعم ل ية   تي
ٚكغ ثملتڤقٸ ثملستقبلي ثلنمڤ يعتمٖ ٙفٸ ثسًڇثتيجيژها ثلتڤسعيغ نجاٍ علګ للش ٙڬ، جٖيٖع بافتتاٍ مشا ٙڬ ڣثلتجا ي نشاطها ثلعقا  ألنشطژها، ڣبالتحٖيٖ 

ڗ ي جٖيٖع مڤثقٸ ي ڣثلتڤثجٖ ٙع عٖم ٙجا ثململكغ.  ٚكغ قٖ ٚسڤمغ ثلتڤسعيغ خططها تنفي٘ علګ ثلش ثٚ ثمل  بشكل ف٥ٚ ثلنمڤ ثملستقبليغ علګ لها سي

ٚكغ، ڣبالتالي نتائٌ عملياتها. ٚ علګ ثلڤضٸ ثملالي للش ث   سل  مما ي

نة  ▪ ي ل ة ع  لمح  ن  لم ميم  ت ء  ج جنش لمنش   ط تق   م
ػ ثلت ڗ ثملنش غږ  ػ. ٙڣ ػ ثلت تستقبل ثلجمهٙڤ علګ معٖڋ ثإلقباڋ علګ تلڊ ثملنش ٚ جڤدع ثملنش ث ٚكغ تعتبڇ  ت حٖيثغ، فاڗ عٖم تڤفيڇ تمتلكها ثلش

قباڋ ثلجمه لګ عٖم  دڬ  ي ثملستقبل ڣبالتالي سي ػ  ٚ علګ جڤدع ثملنش ث ٙ ثلڤقـ سڤف ي ٚڣ ڣ تقادمها مٸ م ٛمغ لها ألڬ سبظ  ٙڤ عليها. ك٘لڊ، ثلصيانغ ثلال

ي تڤفيڇ ثلخٖماػ ثلعا ڬ خلل  ڣ   ، ي تصميږ ڣجڤدع ثملبن ڬ عيڤب   ٙ صالحاػ فاڗ ظهڤ عماڋ  لګ ثلقيام ب ٚكغ  ٚ ثلش ٚبا ڣتكييڀ، سيضط مغ مڜ ما ڣكه
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ٙت ي حاڋ ث عماڋ ثملحالػ. ڣ ثيڇ تلڊ ثإلصالحاػ علګ سيڇ  لګ ت ضافيغ، باإلضافغ  ٚكغ تكاليڀ  لګ تحمل ثلش ه  دڬ بٖٙڣ فاٵ تكاليڀ ڣتعٖيالػ، ڣه٘ث سي

ًٚث لعٖع عڤثمل مڜ ضمنها  ٙ ثملتڤقٸ لها نظ ٛيادع تكاليڀ ثلعمالغ، ڣتكاليڀ ثلعقڤد مٸ ثلغيڇ، ڣتكاليڀ ثإلصاٍل ڣثلصيانغ، فانڢ سيكڤڗ ثلصيانغ عڜ ثلقٖ

عماڋ  ٚڬ علګ  ٚ سل  ڣجڤه ث ٚ علګ هناڅ  ث ٚكغ ڣبالتالي سي  ڣڣضعها ثملالي ڣنتائٌ عملياتها.ثلش

مية ▪ لح يع  لمش صة   ل ء   إلنش ق  ل نة  عم صي قة   ف لم ط   لم
هږ  حٖ  ٙيثل اػجمعثملعڤثمل نجاٍ ڗ  ٚياضغ تجا ليڢ مڜ قبل ثلزڣثٙ. ڣتشهٖ مٖينغ ثل عماڋ صيانغ ي ثلڤقـ ثلحالي هڤ سهڤلغ ثلڤصڤڋ  ، ثلعٖيٖ مڜ 

ٚياض ) ي مٖينغ ثل ٚڣٵ ثمللڊ عبٖ ثلعزيز للنقل ثلعام  ثػ ثلخاصغ بمش ٚځ ڣثإلنشا ٚياضثلط ٙيغ ثلضخمغمًڇڣ ثل ٙفٸ ثلتنمڤيغ ڣثلتجا ، ( ڣغيڇه مڜ ثملشا

لګ  ٚ ثل٘ڬ قٖ يحٖ بشكل كبيڇ مڜ سهڤلغ ثلڤصڤڋ  ٙيغ بشكل عام،ثألم ٙها،عٖثد ڣبالتالي تناقا  مڤثقٸ ثملجمعاػ ثلتجا ٙع  ٛڣث ٚ ثل٘ڬ يحٖ مڜ قٖ ثألم

ٚكغ  ٚيڜ،ثلش ج ٙثػ للمحافظغ علګ ثملست ٙ ثإليجا سعا ٚث تةفير علګ  ج لګ   ٚ ڣ ثملحافظغ عليها، حيث قٖ تضط ٙثػ  ٙفٸ قيږ ثإليجا لګ  علګ  دڬ  مما ي

ٚثدثػ  ي ٚكغخفر  ٚكغ ڣڣضعها ثملالي ڣنتائٌ عملياتها ثلش عماڋ ثلش ٚڬ علګ  ثيڇ بشكل سل  ڣجڤه بحيژها، ڣثلت  .ٙڣ

ل ▪ مع  لم ت  إلق م م ن  مف  ط   م

ٙي اػڗ عٖم حصڤڋ ثإلقباڋ ثملتڤقٸ علګ ثملجمع ٚكغ  غثلتجا ٙ محالػ ثللش لګ ثنةفاض معٖڋ ثإلشغاڋ فيڢ. سڤف يقلل مڜ ف٥ٚ ثستئجا دڬ  ملجمٸ ڣي

ٚيڜ، فاڗ ثلڤضٸ ثلتنافي  للمجمٸ ث ج ليهږ مڜ قبل ثملست ٚتاديڜ عڜ ثلبضائٸ ڣثلخٖماػ ثملقٖمغ  ٙ ڣثمل ي حالغ عٖم ٙضا ثلزڣث ٙڬ قٖ ك٘لڊ، فانڢ  لتجا

ٖ تتطلظ  حيحيغ ق ثػ ت ٚث ج ي سلسلغ  ٚكغ  ڗ يٖخل ثلش نڢ  ٚ ثل٘ڬ مڜ ش ٚ سلبًا ثألم ث ٙيغ يت نها عقڤد بعر ثملحالػ ثلتجا ٙثػ ماليغ كبيڇع مثل  ثستثما

بحيژها. ٚكغ ٙڣ ٚثدثػ ثلش ي ٚ سلبا علګ  ث ضافيغ لحمالػ تسڤيقيغ ڣغيڇها مما ي  ڣ تحمل تكاليڀ 

حقة ▪ لمس إلي   ي   كة ع تح لش ط ع ق   م
ٙيغ ثملصٖ جيڇ ثملحالػ ثلتجا ٙثػ ثملتڤلٖع مڜ ت ٚثدثػ  ثملهږٙ تشكل قيمغ ثاليجا ٚكغإلي ڣ  ثلش ٙثػ  ٚكغ علګ تحصيل ه٘ه ثاليجا ٙع ثلش ڣبالتالي فاڗ عٖم قٖ

ٚكغ ڣڣضعها ثملالي. عماڋ ثلش ٚ سلبًا علګ  ث ي تحصيلها سي خيڇ   ثلت

مف ▪ لم ل ش   ي ج  قة   ف لم ط  ي  لم  ةل
ٚكغسڤف تقڤم  ٙع  ثلش ٙيغ مجمعاتهابادث ثيڇ سلبًا علګ بنفسها، ڣل٘لڊ فاڗ ثحت ثلتجا لګ ثلت دڬ   ڣنتائٌ عملياتها. ثلڤضٸ ثملاليماليغ ثلفشل قائمغ مما ي

حقة ▪ لمس إلي   م ع س  ت ع ق م  ط مم ي  ج لمس ف  قة   ف لم ط   لم
ٚكغ ثلتابعغ لها يعتمٖ دخل  ٚكغ ڣثلش ، ڣبالتاليثلش ساة  ٙثػ بشكل  ٚثدثػ ثملتڤلٖع مڜ ثإليجا ٚهږ  علګ ثإلي خ ڣ ت ٚيڜ  ج ٙع بعر ثملست ي حاڋ عٖم مقٖ

ٚڬ علګ ثلتٖفقاػ ثلنقٖيغ  ٚ بشكل سل  ڣجڤه ث ٙي  ثستحقاقها، فاڗ ٗلڊ سي ي تڤث ٙثػ ثملستحقغ  ي دفٸ ثإليجا ٚكغڣ مماطلژهږ  ٙتها للش ، ڣبالتالي قٖ

عمالها  ٙ ٚث ٚ علګ ثلڤفا بالًڈثماتها ثملاليغ ڣثستم ٚ سل  ڣجڤه ث ٚكغ ثملالي ڣنتائٌ عملياتها، مما يًڇتظ عليڢ   .ڬ علګ ڣضٸ ثلش

إلي    ▪ ي عق  ية  ت ل لمحال   جي  لق ع ت  ع 
دث  ٚكژها ثلتابعغيعتمٖ  ٚكغ ڣش ٚيڜ، ڣبالتالي فانڢ ال يڤجٖ  ثلش ج قامغ عالقاػ جيٖع مٸ ثملست جيڇ ثملحالػ باملجمٸ، ڣ ٙع علګ ت ساة  علګ ثلقٖ بشكل 

ڗ  ثيڇ بشكل سل  ڬ ضماڗ ب ٚڣط تعاقٖيغ جيٖع، ڣبالتالي ثلت جيڇها بش ڣ ت ٚع  جيڇ ثملحالػ ثلشاغ ٚكغ ستتمكڜ مڜ ت ٚثدثػ ڣ ثلش ي ٚڬ علګ  ٚكغجڤه  ثلش

ٚكغ.ڣڣضعها ثملالي ڣنتائٌ عملياتها ٚ علګ ثلش ث  ، ڣبالتالي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل م

ية  ▪ ق لمس لية  سم ل لم    ء   ل  ط ع   م
ڬلٖڥ قٖ تنش  ٚكژها ثلتابعغ  ڣ ش ٚكغ  ڗ  ثلش كيٖثػ ب ڣ ت ڬ ضماناػ  ٙثػ مستقبليغ، ڣلي٠ هناڅ  ڣ حاجغ الستثما سماليغ محتملغ  ثلًڈثماػ لنفقاػ ٙ

ٚكغ ٚ علګ ثلڤضٸ ثملالي للش ث ثتيغ مما ي ٚڣط م ڣ بش ي ڣقـ مناسظ  ڣ تڤفيڇها  ميڗ تلڊ ثلنفقاػ  ٚكتيڗ ستستطيٸ ت ٚكژها ثلتابع ڬ مڜ ثلش ، ڣبالتالي غڣش

بحيژهمانتائٌ   .عملياتهما ٙڣ

لح  ▪ ط  مس م لسمفة   ل ع 

ػ خلڤ ثڗ جيڇ ي ثألساسيغ ثلعناصٚ مڜ تعتبڇ ڣجڤدتها ڣثلتشطيظ ثلبنا عيڤب مڜ ثملنش ي ڣتسڤيڄ ت ٙيغ. ڣ ٙ ڣثملجمعاػ ثلتجا  تغطيغ عٖم حالغ ثلعقا

ٙيغ،ثإليفا  عٖم ڣ ثملقاڣليڗ بڤثسطغ ثملخاطٚ تلڊ ي تسڤيڄ منتجاتها  تڤثجڢ ٚكغ قٖڗ ثلشفا بمعاييڇ ثلبنا ڣثلتشطيظ للمجمعاػ ثلتجا صعڤبغ 

ٙيغ، ثٚ مما ثلعقا ٚكغسمعژها  علګ سلباً  ي ٚ علګ ثلش ث ٚثدثتها ڣثألدث ثملالي لها، ڣبالتالي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل م ي  .ڣ

ي  ▪ م ل ط م   م
ي تمڤيل ثلتڤس ڣ ثملساعٖع  جل تمڤيل  ٙتها مڜ  ٚكغ تعتمٖ علګ مقٖ ٚكغ، فاڗ ثلش ي عملياػ ثلش ٚڣض مڜ جهاػ ثلتمڤيل  ي ثلحصڤڋ ٸ ثملستقبلي  علګ ق

ي مقابلغ ثلًڈثماتها مڜ ثلٖيڤڗ ثملستقبليغ، ف ڣ فشلها  ي ثملستقبل  ي حالغ عٖم تمكنها مڜ ثلحصڤڋ علګ مثل ه٘ث ثلتمڤيل  ٚكغ ثملختلفغ، ڣ اڗ عملياػ ثلش

 ٙ ها ثملالي ڣمقٖ دث ٚ سلبًا.ڣ ث عمالها ڣتڤسعاتها ستت  تها علګ ثملحافظغ علګ 

إل ▪ ط ق    م
ي ح نشطژها. ڣ عمالها ڣب حيحغ ڣثملناسبغ فيما يتعلڄ ب ٙثػ ثل ٚث ٙتها علګ ثتةاٗ ثلق دث ٙع  ٙئي٠ علګ قٖ ٚكغ بشكل  عماڋ ثلش ٙع تعتمٖ نتائٌ  دث اڋ قامـ 

عمالها ٙثػ خاطئغ فيما يةا  ٚث ٚكغ باتةاٗ ق بحيژها ڣنتائٌ عملياتهثلش ٚكغ ٙڣ دث ثلش  ا.، فسينعك٠ ٗلڊ سلبًا علګ 

ظ ي ▪ لم ء  خ ط   م
خطا ثملڤظفيڗ ثلت قٖ ينتٌ عنها  ٙ  خالالً ڗ  ٚث ٚ عنها ثإلض ڣ يسف ٚكغ  ڣ ثلًڈثماػ ماليغ علګ ثلش لګ فٚض عقڤباػ  دڬ  ٙيغ قٖ ت نظمغ سا ڣ  أليغ قڤثنيڗ 

ٚكغ ٚكغ. ڣال تضمڜ ثلش ڣ سڤ ثستةٖثم ثملعلڤماػ بسمعغ ثلش نشطغ غيڇ نظاميغ  ٚكغ عٖم حٖڣف مثل تلڊ ثألخطا ثلت قٖ تشمل ثلقيام ب ٙد ثلش  ڣ مڤث



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

خط ٚكغ ال تستطيٸ دثئمًا منٸ  ڗ ثلش ٖ بالضڤثبٰ ثلٖثخليغ. ڣحيث  ڣ عٖم ثلتقي ٚ معلڤماػ مضللغ  ي نش ڣ ثلتڤٙط  ٚيغ  فشا معلڤماػ س ا ثملڤظفيڗ ڣ 

ٚكغ ڣنتائٌ عملياتهفه ال تستطيٸ  دث ثلش ٚ سلبًا علګ  ث خطا ثملڤظفيڗ سڤف لڜ ت ڗ   ا.ضماڗ 

ظ ي ▪ لم ط نقص ع   م
ٚكغ ثلباحغ  ٚكژها ثلتابعغتعمل ش كبڇ مڜ ثملڤظفيڗ الستكماڋ  حالياً  ڣش لګ عٖد  ڣ كالهما  ٚكتيڗ  ڬ مڜ ثلش بڤجڤد عٖد محٖڣد مڜ ثملڤظفيڗ، ڣقٖ تحتال 

ثػ ثملطلڤبغ ثلخطٰ ثلتڤسعيغ ثملستق ڣ بالكفا ي ثلڤقـ ثملناسظ  ٚكتيڗ مڜ تڤظيڀ ثلعٖد ثملطلڤب مڜ ثملڤظفيڗ  ڬ مڜ ثلش ي حاڋ لږ تتمكڜ  بليغ، ڣ

ٙبحيژهما ڣنتائٌ عملياتهما ٛ ثلخطٰ ثملستقبليغ ڣعلګ  نجا ٚ ٗلڊ علګ  ث  .فسڤف ي

ئيسيي ▪ ل ظ ي  لم م ع  الع ط   م
ٚكژها ثلتابعغتهٖف  ٚكغ ڣش ٙع ثلفعالغ ڣثلتشغيل ثلسليږ. لګ ث ثلش ع ڣجڤدع ثألعماڋ مڜ خالڋ ثإلدث هليڗ لضماڗ كفا خا٥ ثمل ستقطاب ڣتڤظيڀ ثأل

 ٚ ڬ مڜ ثلش هليڗ ڣثالحتفاٱ بهږ، فاڗ فقٖثڗ  ي ثستقطاب ثملڤظفيڗ ثمل ٙتهما  ي خططهما ثملستقبليغ يعتمٖ علګ قٖ ٚكتيڗ  ڗ نجاٍ ثلش كتيڗ ڣحيث 

ڣ عٖ ٚيغ ثملهمغ  ٚ ثلبش ٙتها علګ ثستقطابهږ ڣثالحتفاٱ بهږ سينعك٠ سلباً للعناص بحيژهما ڣنتائٌ عملياتهما م قٖ ٚكتيڗ ٙڣ عماڋ ثلش  .علګ 

لسف ▪ ن  م   الل لق ع  ط ع   م
ڗ ال تقل نسبغ ثلسعڤدع لٖرها عڜ نسبغ محٖدع. ڣقٖ تق ػ  ٚبيغ ثلسعڤديغ علګ جميٸ ثملنش ٙع ثلعمل فٚض تشًڇط قڤثنيڗ ثلعمل باململكغ ثلع ث ٚٙ ٛڣ

ي حاڋ عٖم ثلًڈثم  ٚكاػ فيما يتعلڄ بنسبغ ثلسعڤدع ثملطلڤبغ مستقبال. ڣ ٚثمغ علګ ثلش كٌڇ ص ٚكغسياساػ  بتلڊ ثلقڤثنيڗ ثلخاصغ بتڤطيڗ ثلڤظائڀ  ثلش

ٛمغ لنقل كفالغ  ٙ ثملڤثفقاػ ثلال صٖث يقاف  ٛمغ ڣ شيڇثػ ثلعمالغ ثلال ٙ ت صٖث يقاف  ٙكغ فقٖ تڤثجهها عقڤباػ منها  ٚ ثملشا ثلعامليڗ غيڇ ثلسعڤدييڗ ڣحظ

ٚ سلبًا علګ عملياػ  ث ٚڥ، مما ي ٚڣض ڣثلحڤثفز ثلحكڤميغ ثألخ ٚكغي ثملناقصاػ ثلحكڤميغ ڣمنٸ ثلحصڤڋ علګ ثلق دثئهما ثملالي. ثلش  ڣ

لغي  ▪ لفق مع  ط   م
ٚكغثلتقڤم  ٚكژها ثلتابعغ، ش ڣ تشييٖ ڣبنا مٸ ث ڣش  ٙ يجا ٚثم ثتفاقياػ عقڤد  ٚكغلغيڇ، ڣتعتمٖ باب ٚثف علګ ثلڤفا  ثلش ٙع ه٘ه ثألط علګ ثستعٖثد ڣقٖ

ڣ  ڬ ضماناػ  عطا  ع. ڣال يمكڜ  حكام ثالتفاقياػ ثمل٘كٙڤ ٚڣط ڣ كيٖثػبالًڈثماتها بمڤجظ ش ٚ  ت ٚثف ستكڤڗ علګ مستڤڥ ثلتطلعاػ، ثألم ڗ ه٘ه ثألط ب

ٚ سلبيًا علګ  ث ٚكغ ٚكز ثملاليثملثل٘ڬ سي عمالها  للش ٙ ڣنتائٌ  ٚثف علګ ثلڤفا بالًڈثماتهابحيژها ڣ ٙع ه٘ه ثألط ، ڣبالتالي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل ي حالغ عٖم قٖ

ٚكغ. ٚ علګ ثلش ث   م

ق ▪ لس غي   ي  لم ألج    ة  ي لفق ط ث   ت
ٚكغثلستبڇم  ٚكژها ثلتابعغ ش ي ثملجمع ڣ ش ٚيڜ  ج ٙي اػمٸ ثملست ي ثلقيم ثً عقڤد غثلتجا ٛيادثػ  ٙ مٖع ثلعقٖ، طڤيلغ ثألجل، متضمنغ  ٙيغ علګ مٖث غ ثإليجا

ٙثػ ب ٙ ثإليجا سعا ٙ بشكل عام ڣ ي ثألسعا ٚكغ ملعٖالػ ثلزيادع ثملتڤقعغ  ٚثػ ثلش ٙثػ كتقٖي التحٖيٖ، ڣسيتږ تحٖيٖ ه٘ه ثلزيادثػ مڜ خالڋ عٖع ثعتبا

ي ثلسڤځ. ٚ ڣڣضعڢ ثلتنافي   ج هميغ ثملست  ڣ

ڗ ه٘ه ثلزيادثػ ثلت تحٖ ٚكغدها ڣله٘ث فانڢ ال يڤجٖ ضماڗ ب ٚثم ثلعقٖ ستكڤڗ كافيغ  ثلش ب ڣ معٖالػ  لتعڤيضها عڜڣقـ  ي تكاليڀ ثلتشغيل  ثلزيادع 

ي حاڋ كانـ ثلقيږ ثإلي ڣ  ي حاڋ عٖم كفايغ ه٘ه ثلزيادثػ  ٙتفاٵ ثألسعاٙ. ڣبالتالي، فانڢ  ٛيغ ملعٖالػ ث ڣ مڤث قل مڜ ثلقيمغ جثلتضخږ  ٙيغ ثملحصلغ  ا

ٙنغ بالسڤ جثإلي ٙيغ ثلعادلغ مقا ٚكغځ، ڣثلت قٖ ال تتمكڜ ا ٚ بشكل سل   ثلش ث ٚيڜ عليها قبل ثنژها مٖع ثلعقٖ، فاڗ ٗلڊ سي ج مڜ ثلتفاڣض مٸ ثملست

عماڋ  ٚڬ علګ  ٚكژها ثلتابعغڣجڤه ٚكغ ڣش ٚكغ.ڣنتائٌ عملياتها ڣڣضعها ثملالي ڣتڤقعاتها ثملستقبليغ ثلش ٚ علګ ثلش ث  ، ڣبالتالي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل م

ة ▪ ت لم ط  ي  لم ل سف   ًة ل ي ي ن ج لمس يض  تف ء   إلع    منح 
 ٚ ٚكژها ثلتابعغقٖ تضط ٚكغ ڣش ڣ تجٖيٖثػ علګ ثملجمع ثلش عماڋ تڤسعغ  ٚث  ٙي اػعنٖ قيامها باج ڗ يًڇتظ علګ ه٘ه ثألعماڋ منِ  غثلتجا ڣمڜ ثملمكڜ 

ڣ تعڤيضه ٙ ملٖع محٖڣدع  ٚيڜ مڜ سٖثد ثإليجا ج ثػ لبعر ثملست عمالهږ خالڋ فًڇع تنفي٘ تلڊ عفا ٙ ثملٖفڤعغ نتيجغ تڤقڀ  ږ عڜ جز مڜ قيمغ ثإليجا

 ٚ ٚكژها ثلتابعغثألعماڋ. ڣقٖ تضط ڣ ش ٚكغ  ٚٙ ثلناتٌ عڜ تنفي٘ تلڊ ثألعماڋ  ثلش ٚيڜ عڜ ثلض ج ٙثػ بعر ثملحالػ لتعڤير ثملست يجا يضًا لخفر 

جٚ، مما ينعك٠ بشكل س ٚها علګ ثملست ث ٚكز ثملالي بحسظ حجږ ثألعماڋ ڣ ٚكغل  علګ ثمل ٚ علګ ڣنتائٌ عملياتها للش ث ، ڣبالتالي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل م

ٚكغ.  ثلش

شغي  ▪ ل ي  ل قي   ت  ي  لق ع ت  ع 
ٚكغ ثلتنڤڬ  ٚكژها ثلتابعغش ٙع ڣتشغيل ثملجمع ڣش ٙي اػثلقيام بادث ٙع  غثلتجا دث  ٙ ٚث نڢ ال يڤجٖ ضماڗ باستم ال  ٚكغي ثلڤقـ ثلحالي،  اػ للمجمع ثلش

ٙيغ ٙع ڣتشغيل ثملجمع ثلتجا دث ٚكغ تسليږ  ٚٙػ ثلش ي حاڋ ق ٙي اػمستقباًل ڣ ڣ عٖم تجٖيٖ  غثلتجا نها  ي  خٚ فانڢ ستنش مةاطٚ تتمثل  لطٚف 

ٚ سل  علګ ثلڤضٸ ثملالي  ث ٚ ماليغ ڣه٘ث يًڇتظ عليڢ  ٚكغثالتفاقياػ مما سيًڇتظ عليڢ خسائ ٚ علګ ، ڣبالتاڣنتائٌ عملياتها ثلش ث لي سيكڤڗ ه٘ث ثلعامل م

ٚكغ.  ثلش

لة ▪ لسي ط   م
ٛمغ للڤفا بالًڈثماتها ثملاليغ ثلناشئغ عڜ ثألنشطغ ثلتشغيليغ ڣمطلڤب ٚ ثلسيڤلغ عنٖما تججز عڜ تڤفيڇ ثألمڤثڋ ثلال ٚكغ مةاط ي ثلڤقـ تڤثجڢ ثلش اتها 

ڣ مفاجئغ قٖ تتطل ٙئغ  حٖثف طا يغ  ٚكغ عٖم ڣقڤٵ  ٚكغ ڣعلګ ڣضعها ثملالي ثملحٖد. ڣال تضمڜ ثلش ٚ علګ ثألدث ثلتشغيلي للش ث يغ، مما ي ظ سيڤلغ فٙڤ

 ڣنتائٌ عملياتها بصڤٙع سلبيغ.

م ▪ الئ ط   م
ڬ مڜ ثأل  ي حالغ عٖم ثلڤفا بااللًڈثم مڜ قبل  ٚثف عڜ ثلڤفا بالًڈثم مالي معيڗ. ڣ حٖ ثألط ٚ ثالئتماڗ عنٖما يججز  ٚكغ مةاط ٚثف ثلسابقغ، تڤثجڢ ثلش ط

ٚكغ ڣعلګ ڣضعها ثملالي ڣنتائٌ عملياتها. فاڗ ٚ سلبا علګ ثلش ث  ٗلڊ سي



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

كة ▪ لش نية ض  ن لق ي  لقر ط   م
ٚكغ بٖفٸ  حكام ملزمغ للش ٙػ  ي حالغ صٖ ٚفڤعغ ضٖها. ڣ ٚضها لبعر ثملطالباػ ثلقانڤنيغ ڣثلقضايا ثمل ٚ نتيجغ لتع ٚكغ ثلباحغ مةاط ٙفٸ تڤثجڢ ش ڣ تږ  مبال  ماليغ للغيڇ 

ٚكغ ڣنتائٌ عملياتها قضايا ج ٚ بشكل سل  علګ ثملڤقڀ ثملالي للش ث ٚكغ، فاڗ ٗلڊ سي ثلٖعاڣڥ ثلقضائيغ ڣثلنڈثعاػ ڣثملطالباػ ڣيلخا ثلجٖڣڋ ثلتالي بسبظ ٖيٖع ضٖ ثلش
هږ ثملطالباػ ثملاليغ ثلت عليها: ٚكغ ڣ ٚفڤعغ ضٖ ثلش  ثلقضايا ثمل

 

سهږ ثملساهميڗ ثملتةلفيڗ عڜ سك٘لڊ فانڢ تڤجٖ قضايا مق ٙع عڜ جز مڜ  سهږ بٖاًل مڜ مبال  نقٖيغ. ڣةي عبا ٚكغ ڣمطالباػ ماليغ عليها ڣلكنها محٖدع ب ٖثد امغ ضٖ ثلش

ٙي  مڜ قيمغ ثلسهږ ثلقسٰ ثألخيڇ  ٚكغ علګ مڤثفقغ هيئغ ثلسڤځ ثملاليغ بتا ٚ //ڝ )ثملڤثفڄ //، ڣثلت حصلـ ثلش ض ثستكماڋ ٙا ثملاڋ م( لبيعها بغ

.ليصبِ ) ٙياڋ سعڤدڬ مٖفڤعًا بالكامل. ڣيبل  مجمڤٵ ه٘ه ثألسهږ . ٚيبًا. سهږ .(   تق

 

 

 

 

 

ثسږ ثلجهغ 
 ثملٖعيغ

 ملخا ثملطالبغ قيمغ ثملطالبغ

ٚك غ ثلسممممممماطعغ شممممممم

ثلمممممممممممممممممحمممممممممممممممممٖيمممممممممممممممممثمممممممممممممممممغ 

 للمقاڣالػ ثلعامغ

. . ٙي    ٙ حكږ مڜ ثملحكمغ بتا ٚكتيڗ، صٖ ٚكغ ثلباحغ //هم )ثملڤثفڄ //نتيجغ لعمليغ تبادڋ ثألصڤڋ بيڗ ثلش م( يقض  بالزثم ش
.باتمام عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ ڣدفٸ ثملبل  ثملستحڄ ڣهڤ ) ٙياڋ سعڤدڬ ل. ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ للمقاڣالػ ثلعامغ، ( ثالثغ مليڤڗ  ش

لګ ثتمام عمليغ ثلتبادڋ ڣثلت تشمل:  باإلضافغ 
ٚثٹ ثلفعلي لعٖد ) . ي مٖينغ ثلطائڀثإلف ٚڣل  ٙض ڣثقعغ بمةطٰ ثمل ٙع قيمژها بمبل   ( قطعغ  .ڣثملقٖ ٙياڋ بحسظ ثلعقٖ  .

ٚكغ ثلساطعغ ٚكغ ثلباحغ ڣش  .ثملڤقٸ بيڗ ش

ض ثمل . ٚثٹ ثأٙل ٚڣٵ ثلٖڣثجڜ ڣثلڤثقعغ بمحافظغ ثلعقيڄف ٙع قيمژها بمبل  قام عليها مش .، ڣثملقٖ ٙياڋ بحسظ ثلعقٖ ثملڤقٸ بيڗ  .
ٚكغ ثلساطعغ ٚكغ ثلباحغ ڣش  . ش

ي كليغ ثلباحغ ثألهليغ للعلڤم . ٚكغ ثلباحغ  ٙع بقيمغ حصغ ش .، ڣثملقٖ ٚكغ  . ٚكغ ثلباحغ ڣش ٙياڋ بحسظ ثلعقٖ ثملڤقٸ بيڗ ش
 .لساطعغث

ٙي   ٚكغ ثلباحغ بتا ٚش  يلزم //هم )ثملڤثفڄ  //ه٘ث ڣقٖ تلقـ ش ي ثملحكمغ ثلعامغ ببلج ٚ ثلتنفي٘  ٙ قضائي مڜ دڣثئ ٚث م( ق
نها ل ال  ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ للمقاڣالػ ثلعامغ،  ٙيغ بجٖع لصالح ش ٙ مڜ ثملحكمغ ثالدث ٚكغ بتنفي٘ كامل ثلسنٖ ثلتنفي٘ڬ ثلصاد ږ تقږ ثلش

٘ ثملستنٖ،  ٙي  بتنفي نڢ  بتا ي ثملحكمغ ثلعامغ //ڝ )ثملڤثفڄ //حيث  ٚع ثلتنفي٘  خغ مڜ حكږ دثئ ٚكغ ثلباحغ ن ـ ش م( تلق
ٙي   ٙ بتا ٚش  صاد ٚقږ //ڝ )ثملڤثفڄ //ببلج ٙ مڜ ديڤثڗ م( ڣب ٚثجعغ ثلحكږ ثلصاد نڢ بعٖ م ، ڣثملتضمڜ 

لګ ثلتڤقڀ عڜ ثلتنفي٘ حت يتږ  ثملظالږ ٚع ثلتنفي٘  ٚثد تنفي٘ها فيما يةا عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ، ڣثنته حكږ دثئ تبيڗ عٖم تحٖيٖ ثلبنڤد ثمل
ٚع ثلتنفي٘  ح ڣدقيڄ لكل بنٖ، كما نا حكږ دثئ ٚثد تنفي٘ها بشكل ڣث ٙ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ بحيث يتږ تحٖيٖ ثلبنڤد ثمل حيِ ثلحكږ ثلصاد ت

ٙععلګ حڄ ثالع دث خغ ثلحكږ. ڣلږ تقږ  ٙي  ثستالم ن ًٙث مڜ ثليڤم ثلتالي مڜ تا ي ثلتنفي٘ خالڋ مٖع ثالثيڗ يڤمًا ثعتبا ٚكغ  ًڇثض لطٚ ثلباحغ ش
ٚ عليڢ  ضباالعًڇث ٚف ثآلخ ٙ ثملفصل، ڣعٖم ثعًڇثض ثلط ٚث ٚد صٖٙڣ ثلق ٙدع فيڢ. فبمج نما تنڤڬ تنفي٘ه بحسظ ثلتفاصيل ثلڤث علګ ثلحكږ ڣ

ٚكغ ثلبا ٚكغ ثلساطعغ ستقڤم ش لڊ بنقل ملكيغ كافغ ثألصڤڋ ثلت تةا ش ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ لتنفي٘ حيثياػ ثلحكږ ٗڣ حغ بالتنسيڄ مٸ ش
ٚ ثلقضائي بالكامل ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ، ڣضماڗ ثنژها ثألم ٚكغ ثلباحغ، ڣك٘لڊ نقل ملكيغ ثألصڤڋ ثلت تةا ثلباحغ لٖڥ ش علمًا . لٖڥ ش

نڢ ٚ مالي ب ث لڊ  لڜ يكڤڗ هناڅ  ٚكغ ثلباحغ كنتيجغ لتنفي٘ عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ ٗڣ ٚكغ ثلساطعغ علګ ش ڗ ثلقيمغ ثلفعليغ ألصڤڋ ش بافًڇثض 
.ثلحٖيثغ تبل   ڗ . ٚكغ ثلباحغ قٖ قامـ مسبقًا بتكڤيڜ ٙياڋ سعڤدڬ، حيث  ٙع مڜ ه٘ه ثلعمليغ  ش مةصصاػ لكامل مبل  ثلخسا

.بقيمغ  ڗ قيمغ  .  ٙ .ثلعقٖ ثملڤقٸ لتبادڋ ثألصڤڋ بلغـ ٙياڋ باعتبا ٚكغ  . ٙياڋ بينما كانـ ثلقيمغ ثلفعليغ ألصڤڋ ش
.ثلساطعغ  ي ثلجاهلغ . ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ي تق د   .ٙياڋ ڣفقًا ملا ٙڣ

تمممممممممممممممعمممممممممممممممڤيضمممممممممممممممممممممممممماػ 

ثملسممممممممممممممممماهميڗ علګ 

ثألسمممممممممممممهممږ ثلممتمم تممږ 

 ي ثملزثد بيعها

.. ٚكغ ببيٸ )  ٙي  ( تسعمائغ ڣ.قامـ ثلش لڊ حت تا لڀ ڣثثناڗ ڣثالثڤڗ سهږ ٗڣ .م بمبل  )//ٙبعغ ڣثمانڤڗ  ٙبعغ .  )
لڊ بعٖ ثلحصڤڋ علګ  ٚڣض ثملقٖمغ باملزثد ٗڣ ٙياڋ سعڤدڬ حسظ ثلع ٙبعغ ڣثالثڤڗ  لڀ ڣمئتاڗ ڣ ٚڣڗ  ٚ مليڤڗ ڣثالثمائغ ڣخمسغ ڣعش عش

ٚكغ بٖفٸ جز مڜ ه٘ه ثلتعڤيضاػ )ثملطالباػ( ملساهميها مسبقًا، ڣتبقه ثملبل   مڤثفقغ هيئغ ثلسڤځ ثملاليغ به٘ث ثلخصڤ٥. ه٘ث ڣقٖ قامـ ثلش
ڗ ه٘ه ثلتعڤيضاػ ةي مطالباػ مست ڬ ڣقـ. علمًا ب ي  ٚكغ ثلباحغ مڜ قبل ثملساهميڗ ثملتبقيڗ  ڗ تتږ مطالبغ ش حقغ ثمل٘كٙڤ هنا. ڣمڜ ثملمكڜ 

 ڣليسـ قضيغ قائمغ.

ثلمممهمممميممممئممممممغ ثلمممعممممممامممممممغ 

 للزكاع ڣثلٖخل

. ٚكغ بسٖثد مبل  )  ڗ تقڤم ثلش .ڣثفقـ ثلهيئغ ثلعامغ للزكاع ڣثلٖخل ب ٙياڋ سعڤدڬ علګ . لڀ  ( مليڤڗ ڣخمسمائغ 

قساط متساڣيغ حيث تږ دفٸ  ٙقږ ، قساط منها خمسغستغ  ً علګ خطاب  لڊ بنا ٙي   //ٗڣ هم  //ڣتا

ٚڣقاػ ثلزكڤيغ عڜ ثلسنڤثػ م( ڣثملتضمڜ ثملڤثفقغ //)ثملڤثفڄ  م حت علګ تقسيٰ ثملبل  ثملتبقي مڜ ثلف

قساط نصڀ سنڤيغ كل قسٰ ) ٙب .م ب ٚڣقاػ يقا ڗ مجمڤٵ ثلف ٙياڋ. علمًا ب لڀ  ( مائتاڗ ڣخمسڤڗ 

(. ڗ . ال  ٙياڋ.  ٚ  ثلهيئغ ثلعامغ للزكاع ڣثلٖخل( ثالثغ مليڤڗ  خ٘ نصفها مڜ ثلش كغ. ڣينبغي ثلتنبيڢ قامـ مسبقًا ب

ٚكغ. ٚفڤعغ ضٖ ثلش ڗ ه٘ه مطالبغ ماليغ ڣليسـ قضيغ م  علګ 

ثلمممهمممميممممئممممممغ ثلمممعممممممامممممممغ 

 للزكاع ڣثلٖخل

. . ٙقږ   ٙي  //بمڤجظ ثملعاملغ  ٙد مڜ قبلها بتا هم مٸ ثلهيئغ ثلعامغ للزكاع ڣثلٖخل ڣبمڤجظ ثلخطاب ثلڤث

ٛكڤيغ باملبل  ثمل٘كٙڤ عڜ ثألعڤثم مڜ م( فانڢ تب//هم )ثملڤثفڄ // ٚڣقاػ  لګ يڗ ڣجڤد ف م.  م 

ٚ مڜ ثلهيئغ ثلعامغ للزكاع  خ ٚكغ قٖ ثستلمـ خطاب  ڗ ثلش ال   ، ٚكغ باالعًڇثض علګ صحغ ثملبل  ثمل٘كٙڤ ڣقٖ قامـ ثلش

ٙي   ٚك//هم )ثملڤثفڄ //ڣثلٖخل بتا كٖ صحغ ثملبل . كما قامـ ثلش ٚفٸ الئحغ ثعًڇثض علګ ه٘ه م( ي غ ب

ٙي  ثستالم ثلخطاب،  ثملطالبغ خالڋ ثملٖع ثلقانڤنيغ ڣةي ستيڗ يڤماً  ٛثڋ مڜ تا ڣتږ ثلحضڤٙ لٖڥ ثللجنغ ملناقشغ ثملطالبغ ڣال

ٙڬ علګ ٗلڊ. ٚكغ. ثلعمل جا ٚفڤعغ ضٖ ثلش ڗ ه٘ه مطالبغ ماليغ ڣليسـ قضيغ م  ڣينبغي ثلتنبيڢ علګ 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

ة ▪ م لمح م   ن الل ط   م
ٚك ي مبال  مستحقغ للهيئغ ثلعامغ للزكاع ڣثلٖخل، حيث ثستلمـ ثلش ٚكغ ثلباحغ عٖع ثلًڈثماػ ماليغ محتملغ تتمثل  غ خطاب مڜ ثلهيئغ تڤجٖ لٖڥ ش

ٙي   ٛكڤيغ بمبل  //هم ثملڤثفڄ //ثلعامغ للزكاع ڣثلٖخل بتا ٚڣقاػ مستحقاػ  كٖ ڣجڤد ف ٙياڋ عڜ ثألعڤثم مڜ  .م ي مليڤڗ 
لګ  ٚفٸ الئحغ ثعًڇثض علګ ه٘ه ثملطالبغم  ٚكغ قٖ قامـ ب ڗ ثلش ٚغږ مڜ  ٚكغ. ڣعلګ ثل خالڋ ثملٖع ثلقانڤنيغ  م مستحقغ ثلٖفٸ مڜ قبل ثلش

ٙي  ثلخطاب،  ڣةي ستيڗ يڤماً  نها ٗلڊ مٸ ثلهيئغ ثلعامغ للزكاعمڜ تا ٚكغ بصٖد  ٛثلـ ثلش ٚكغ مڜ ثلتڤصل التفاځ مٸ هيئغ ، ڣال ي حاڋ عٖم تمكڜ ثلش ڣ
ِ ملزمغ بٖفٸ ثملبل  ثمل٘كڤٙ كلياً ثلزكاع  ٚكغ ستصب ٚ  فاڗ ثلش ٚكز ثملالي للش ٚ علګ ثمل ث لګ ثملبل  ثملتبقي مڜ ثألقساط ثلنصڀ ڣ جزئيا، مما سي كغ، باإلضافغ 

ٚڣقاػ ثلزكڤيغ عڜ ثلسنڤثػ مڜ  ٚڥ ثملقامغ ضٖ  .م ڣثلبال  م ڣحت سنڤيغ عڜ ثلف لګ ڣجڤد بعر ثلقضايا ثألخ ٙياڋ، باإلضافغ 
ٚكغ بٖفٸ قيمغ ثملطالبغ كما ه لزثم ثلش ٚكغ ڣثلت قٖ يًڇتظ علګ صٖٙڣ ثألحكام بها  ٚ ثلقضايا ثلقانڤنيغ ضٖ ثلش ٚع ثلسابقغ زمةاط ي ثلفق ح  ڤ مڤ

ثٚ  ٚكغز، مما سي ٙي  سلبًا ثلش علنـ عڜ مڤقفها ثملالي ڣثلقانڤني بتا ٚكغ قٖ  ڗ ثلش لګ  ٙع  ٚكغ ڣنتائٌ عملياتها. مٸ ثإلشا ٚكز ثملالي للش علګ ثمل
ڗ ثلًڈثماتها ثملحت//هم ثملڤثفڄ // ٚڬ عليها م ڣثل٘ڬ بينـ فيڢ ب ثيڇ سل  جڤه ٚ ثل٘ڬ سيكڤڗ لڢ ت صڤڋ، ثألم ملغ تفڤځ ما لٖرها مڜ 

ڣ كليًا.  ي حاڋ تحققـ ه٘ه ثاللًڈثماػ ثملحتملغ جزئيًا 

ك  ▪ ج ش  ط ع   م
ٚكغ ثلباحغ ڣقيامها باملتابعغ مٸ ثلهيئغ ثلعامغ للزكاع ڣثلٖخل إلنها ه٘ ٛكڤيغ تةا ش ٚڣقاػ  ًٚث لڤجڤد مبال  ف ٚڣقاػ ڣمڜ ضمنها ثألقساط نظ ه ثلف

م، فانڢ ال يمكڜ ثلحصڤڋ علګ شهادع ثلزكاع حت ثالنژها مڜ كافغ ثالقساط ڣثملتبقي منها قسٰ -ثلنصڀ سنڤيغ ثلت تٖفٸ عڜ ثلسنڤثػ مڜ 

ٙ مڜ ثلهيئغ ثلعامغ للز  .بمبل   ٚكغ ثلباحغ صاد ٛكاع محٖڣدع لٖڥ ش ٚغږ مڜ ڣجڤد شهادع  نها كافغ ٙياڋ، ڣبال ڗ قٖ ال تتمكڜ مڜ  ال  كاع ڣثلٖخل 

ڗ صالحيغ ه٘ه ثلشهادع ثملحٖڣدع تكڤڗ ملٖع قصيڇع.  معامالتها بمڤجظ ه٘ه ثلشهادع، كما 

ه ▪ ي ئ  ع ت ن مة   لال لش   يح  ل خيص  ل لح ع  قة  ف  ف لم ط   لم

ٚكغيتعيڗ علګ  ٛمغ ڣثملحافظغ عليها فيما يتعلڄ بنشاطثلحصڤڋ علګ ثلًڇثخ ثلش ٙيِ ڣثملڤثفقاػ ثلنظاميغ ثلال عمالهما، ڣتشمل ها يا ڣثلتصا ٙسغ  ڣمما

ٙيغ، ٚفغ ثلتجا ٙع ڣثالستثماٙ، ڣشهادع عضڤيغ ثلغ ٙع ثلتجا ث ٙع عڜ ٛڣ ٚكغ ثلصاد جيل ثلش ڣشهادع  ه٘ه ثلًڇثخيا علګ سبيل ثملثاڋ ال ثلحصٚ: شهادثػ ت

ٙيغ، جيل ثلعالمغ ثلتجا ميناػ ثالجتماعيغ ت ٚڣط قٖ يتږ . ڣشهادع ثلسعڤدع ڣثلزكاع ڣثلت ٙيِ لش لګ ٗلڊ تةضٸ معظږ ه٘ه ثلًڇثخيا ڣثلتصا باإلضافغ 

ٗث فشلـ  ٙيِ ڣثملڤثفقاػ  نها ثلًڇثخيا ڣثلشهادثػ ڣثلتصا ڣ  ٚكغبمڤجبها تعليڄ  ٚ سلبًا ڣبشكل  ثلش ث ٚڣط، ڣهڤ ما سي ي ثلڤفا ڣثاللًڈثم بتلڊ ثلش

ٚڬ علګ ٚكغعماڋ  جڤه  ڣڣضعهما ثملالي. ثلش

ٚكژها ثلتابعغڣبالتالي فاڗ عٖم تمكڜ  ڣ ش ٚكغ  ٚخا ثلحاليغمڜ تجٖيٖ  ثلش ڣ  ثل ٗث تږ تعليڄ  ڣ  ٛمغ ألعمالهما  ڬ مڜ ثلًڇثخيا ثلال ڣ ثلحصڤڋ علګ 

ٚثخيصه ڬ مڜ ت ي حالغ عٖممثنژها  ڣ  ٚڣط غيڇ مناسبغ،  ڬ مڜ تلڊ ثلًڇثخيا بش ٗث تږ تجٖيٖ  ڣ  ٙع  ا  ٚكغقٖ ٚخا ثإلضافيغ  ثلش علګ ثلحصڤڋ علګ ثل

ي ثملستقبل، فاڗ ٗلڊ قٖ يعٚضهما للتڤقڀ مما سينتٌ عنڢ تعطل عملياػ  ٚكژها ثلتابعغثلت قٖ تطلظ منهما  ٚكغ ڣش ضافيغ  ثلش ڣتكبٖهما تكاليڀ 

ٚ  ڣبالت ث  سلبًا علګ نتائٌ عملياتهما ڣڣضعهما ثملالي.ٗلڊ سي

كة ▪ لش ية  م س ط   م
ٚ مًڇثكمغ  ٚكغ ثلباحغ خسائ ٙع تسعګتڤجٖ لٖڥ ش ٚكغ  لتعٖيل ثڣضاٵي خطژها  ڣمةصصاػ، ڣثإلدث ٙيغ نشاطها ڣثلعملثلش ٚث  .علګ ثستم

ألعم ▪ نق  ط   م
ي ٚكغ  بعر لقٖ حٖف ثنقطاٵ  ٚئيسيغ عماڋ ثلش ٙي  ثل ثيڇًث سلبيًا ملحديسمبڇ  هم )ثملڤثفڄ //من٘ تا ٚ ت ث ڤظًا علګ ثلڤضٸ م( مما 

ٚكغ ڣنتائٌ عملياتها ي ثألعماڋ ثل٘ڬ حٖف خالڋ ثلفًڇع ثلسابقغ:، ثملالي للش  ڣفيما يلي ثالنقطاٵ 
ٚبٸ ثلثاني مڜ عام  •  م. تڤقڀ نشاط مصنٸ ثلجلٖ نهائيًا خالڋ ثل
ٚڣٵ  • ٚبتڤقڀ عمل مش ث ٚيڊ  ٙي   تلف ٚ ڣثحٖ فقٰ سنڤيا بتا ٙي  //بشكل جزئي بمعٖڋ عمل شه ٙع بتا ٙ مجل٠ ثإلدث ٚث يقافڢ تماما بق م، ڣتږ 

ٙي  //  م.//م ڣتمـ ثملڤثفقغ عليڢ بالجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ بتا
ح س قة ▪ س خ  ي ص ق   ل كة  ي  لش ط  ش    م

ٚكغ ي عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ مٸ ش ي صفقاػ ثستحڤثٗ سابقغ، متمثلغ  ٚكغ بالٖخڤڋ  ػ بالفشل.  قامـ ثلش ثلساطعغ ثلحٖيثغ للمقاڣالػ ثلعامغ ڣثلت با
ٙي   ٚكغ بتا ٚكغ ثلساطعغ //هم )ثملڤثفڄ //حيث قامـ ثلش ٚكغ ثلباحغ عڜم( بتڤقيٸ عقٖ مٸ ش ٛڋ لش  ما يلي:  يفيٖ بالتنا

ٙثتها ڣكافغ مڤجڤدثتها ثملنقڤلغ ڣثل . ٙع بكامل معٖثتها ڣسيا ٚڣٵ ثلهلڤكڤٙ ڣمعٖثتڢ نقل ملكيغ جميٸ مشتمالػ ثلكسا ثابتغ ڣجميٸ مشتمالػ مش
سي٠( ثملعٖع للًڇكيظ.  ثملڤجڤدع )تحـ ثلت

ٚميڗ. . ٙ ثلح ٚڣٵ قطا ٚكغ ثلسڤيلږ ملش  صڤٙ عقڤد ش

سي٠(. . )تحـ ثلت ٚڣٵ ثلهلڤكٙڤ ٚسانغ ثالسمنتيغ ثلجاهزع ڣمش ٚڣٵ ثلخ  قائمغ مڤجڤدثػ ڣمستنٖثػ مش

ٙض ثلبلٖيغ. . جيڇ   عقٖ ت

. .  ٙخصغ ثلبنا

ٚڣٵ.ثملخطٰ ثل .  عام للمش

 صڤٙع خطاب ثملڤثفقغ ثملبٖئيغ لقٚض صنٖڣځ ثلتنميغ ثلصناعيغ. .

ٙخصغ ثلٌڇڣع ثملعٖنيغ. . ٛڋ عڜ  ٚع تنا  م٘ك

ٙع. . ٚيطغ ثملڤقٸ ثلعام للكسا  خ

ٚكبغ . سي٠( ڣمعٖثتڢ غيڇ ثمل ٚڣٵ ثلهلڤكڤٙ )تحـ ثلت ٙع بمعٖتها ڣمڤجڤدثتها ڣمڤقٸ مش ٚ ثستالم ثلكسا  .محض

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

جمالي قي . لڊ مقابل مبل   .متڢ ٗڣ  يلي: ڣنقٖيا كماٙياڋ سعڤدڬ تٖفٸ عينيا  .

ٚكغ مبل   - .تٖفٸ ثلش ٙبٸ دفعاػ يتږ دفٸ  . ڣڋ دفعغ، ڣمڜ ثږ يتږ دفٸ مليڤڗ  ٙياڋ سعڤدڬ بمڤجظ شيكاػ مصٖقغ علګ  ي  مليڤڗ 
ٚڥ. ي كل دفعغ مڜ ثلٖفعاػ ثلثالف ثألخ  ٙياڋ 

ٚكغ عڜ حصژها ثلبالغغ  -ب ٛڋ ثلش ٙقږ ٪ مڜ تتنا ٚكغ بمڤجظ صڊ  ي محافظغ ثلطائڀ ڣثململڤكغ للش ٚڣل ثلڤثقٸ  ي مةطٰ ثمل ض  كامل ثأٙل
.مقابل  ///  ٙياڋ سعڤدڬ مڜ ثمڜ ثلصفقغ ثملتفڄ عليها. .

ي ملكيغ كليغ ثلباحغ ثألهليغ للعلڤم ڣثلبالغغ نسبژها  -ل ٚكغ عڜ حصژها  ٛڋ ثلش ي ٗلڊ كاتتنا سي٠ بما  ٚكغ ٪ حسظ عقٖ ثلت مل ثملٖيڤنيغ علګ ثلش
ٙ ثلٖيڜ  .ثملالكغ للكليغ ڣمقٖث ٙ بمبل   . .ٙياڋ سعڤدڬ ڣتمثل حصغ عينيغ تقٖ  ٙياڋ سعڤدڬ مڜ ثمڜ ثلصفقغ ثملتفڄ عليها. .

ي محافظغ ثلعقيڄ منطقغ ثلباحغ بكامل مڤجڤدثتڢ ثلثابت -د ٚڣٵ ثلٖڣثجڜ ثلڤثقعغ  ٙض مش ٚكغ عڜ ملكيغ كامل  ٛڋ ثلش تڢ تتنا غ ڣثملنقڤلغ ڣكامل منش
ٙقږ  ٚكغ بمڤجظ ثلصڊ  ڬ مطالظ ماليغ ڣثململڤكغ للش ڣ  ٙهڤڗ  ڬ  ٙي   بٖڣڗ ٗممڢ ثملاليغ ڣخالي مڜ  هم ڣتمثل حصغ ٙبيٸ ثلثاني  ڣتا

.عينيغ تبل    ٙياڋ سعڤدڬ مڜ ثمڜ ثلصفقغ ثملتفڄ عليها. .
ن ٚكغال  ٚكغ ثلباحغ قامـ  ثلساطعغ ثلحٖيثغ، ڢ بعٖ تڤقيٸ ثالتفاقيغ ثلنهائيغ مٸ ش ي ش بالتعاقٖ مٸ مكتظ متةصا معتمٖ للقيام بعمل ثلفحا ثلنا

ٚكغ ثلساطعغ محل  ٙي   ثالتفاځللجهالغ ألصڤڋ ش ي للجهالغ بتا ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ٙ تق م ڣقيمـ تلڊ ثألصڤڋ فقٰ سبتمبڇ  ڣقام ثملكتظ باصٖث
.بمبل    ٙياڋ سعڤدڬ. .

ٙي  ڣقامـ ثلش ي مڤقٸ تٖثڣڋ بتا ٚكغ ثلساطعغ سبتمبڇ  ٚكغ باإلعالڗ  صڤڋ ش ي للجهالغ ثلخا٥ بتقييږ  ٚ ثلفحا ثلنا ٚي م عڜ صٖٙڣ نتائٌ تق
ي للجهالغ ڣثلبال   ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ بنا علګ تق ٙځ ثلكبيڇ بيڗ نتيجغ ثلتقييږ ألصڤڋ ش ًٚث للفا ٙياڋ .ثلحٖيثغ، ڣنظ سعڤدڬ  مليڤڗ 

ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ ڣثلبالغغ  صڤڋ ش ٚڣضغ للتبادڋ مٸ  ٚكغ ثلباحغ ثملع صڤڋ ش ٚكغ ثلباحغ  ڣبيڗ قيمغ  ٙع ش دث ٙياڋ سعڤدڬ، فقٖ قامـ  مليڤڗ 
ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ. ٙع ش دث ڣڋ م بمناقشغ نتائٌ ثلتقييږ مٸ  ڬ مستنٖثػ لتڤضيِ تفاصيل ثألصڤڋ ثلت ست ٚكغ ثلباحغ  ٚكغ ڣال تمتلڊ ش لكيژها لش

ٚسانغ ثالسمنتيغ ثلجاهزع ثلباحغ كنتيجغ لعمليغ تبادڋ ثألصڤڋ.  ٚڣٵ ثلخ ي للجهالغ علګ معلڤماػ خاصغ بقيمغ مش ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ك٘لڊ، لږ يحتڤڬ تق
ٙع فقٰ ٚ قيمغ ثلكسا ليڢ ٗك  ٙ ٚ ثملشا ٚي ڗ ثلتق نها ال  .ڣمصنٸ ثلهلڤكڤٙ حيث  ٚكغ ثلباحغ ب ٙع ثلحاليغ لش كٖػ ثإلدث ڬ مستنٖثػ تبيڗ قيمغ  ڣقٖ  تملڊ 

ٖ تڤقيٸ ثلعقٖ ڣثلت بل  مجمڤعها  ٚكغ ثلساطعغ عن .صڤڋ ش صل  . ڬ مستنٖثػ تبيڗ ثلقيمغ ثلفعليغ لكل  ڣكيفيغ مڜ ه٘ه ثألصڤڋ ٙياڋ ڣال 
لګ مبل   .ثلتڤصل  ي للجهالغ كاجمالي لها . ٚ ثلفحا ثلنا ٚي لڊ بحسظ تق ڗ عمليغ تبادڋ ، ٗڣ ٚثف مجل٠ بسبظ  ش ثألصڤڋ قٖ تمـ تحـ 

ٚكغ ثلسابڄ ڣلي٠ ثلحالي، ڣلږ تقږ  ٙع ثلش ٚكغدث ٙع ثلسابقغ للش ڣ مستنٖثػ  بتسليږ إلدث ڬ معلڤماػ  ٙع ثلحاليغ  ڗ. ڣ ثإلدث ٚكغ به٘ث ثلش عليڢ ستقڤم ش
ي ثلحكږ ثلقضائي ڣثلسنٖ ثلتن حغ  ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ ثملڤ صڤڋ ش نڢ ثلباحغ باملطالبغ بحقڤقها مڜ  ال  ٙيغ بجٖع،  ٙ مڜ ثملحكمغ ثالدث في٘ڬ ثلصاد

ٙع بمبل   .ال يمكڜ ثلتحقڄ مڜ قيمغ ه٘ه ثألصڤڋ ثملقٖ ي للجهالغ.  . ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ي تق د  يٙياڋ بحسظ ما ٙڣ حاڋ كانـ ثلقيمغ ثلفعليغ  ڣ
ڗ مةصا خسائٚ عمليغ تبادڋ ث قل مڜ ثملبل  ثمل٘كڤٙ فاڗ ٗلڊ يعن ب ٚكغ ثلباحغ بتكڤينڢ مسبقًا ڣثلبال  له٘ه ثألصڤڋ  ألصڤڋ ثل٘ڬ قامـ ش

. ٚ  كامل لتغطيغ كافياً  يكڤڗ  ٙياڋ لڜ .  تبادڋ ثألصڤڋ ه٘ه.   عمليغ مڜ ثملًڇتبغ ثلخسائ

ٙي   ي مڤقٸ تٖثڣڋ بتا ٚكغ  علنـ ثلش ٚ  ڣ ٚػ عڜ عٖم قبڤ كتڤب سف ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ ڣثلت  ٚكغ ثلساطعغ م عڜ نتائٌ مفاڣضاتها مٸ ش ڋ ش
عادع مبل   ي للجهالغ ڣك٘لڊ ثمتنعـ عڜ  ٚ ثلفحا ثلنا ٚي .ثلحٖيثغ لنتائٌ تق ٚكغ ثلساطعغ  . ٚكغ بسٖثدها مقٖمًا لش ٙياڋ سعڤدڬ قامـ ثلش

ٚفٸ دعڤڥ قضائي ٚكغ ب ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ، ڣقامـ ثلش ٚكغ ثلعقٖ مٸ ش لغـ ثلش غ لٖڥ ديڤثڗ ثملظالږ ثلحٖيثغ كجز مڜ ثلعقٖ ڣكنتيجغ ل٘لڊ فقٖ 
ٙه  ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ باعادع ثملبل  ثملٖفڤٵ مقٖمًا ڣقٖ .تطالظ فيها ش ي ثلقضيغ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ  . ٙ حكږ نهائي  ٙياڋ سعڤدڬ. ڣقٖ صٖ

ٙي   ٙيغ بجٖع باتمام تنف//بجٖع بتا ٙ عڜ ثملحكمغ ثالدث ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ هم تتضمڜ ثملصادقغ علګ ثلحكږ ثالبتٖثئي ثلصاد ي٘ ثلعقٖ مٸ ش
فر  يٙڣ  ّٙ ي ثلٖعڤڥ باتمام تنفي٘ ثلعقٖ ثملبڇم بينهما ڣثمل ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ ڣثلزثم طٚ ٚكغ ثلباحغ ضٖ ش  ثلٖعڤڥ ثلقضائيغ ثملقٖمغ مڜ ش

ٙي  // ٚكغ ثلباحغ بتا ٙ قضائي مڜ د//هم )ثملڤثفڄ  //م. ڣقٖ تلقـ ش ٚث ٚش  م( ق ي ثملحكمغ ثلعامغ ببلج ٚ ثلتنفي٘  ڣثئ
نها  ال  ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ للمقاڣالػ ثلعامغ،  ٙيغ بجٖع لصالح ش ٙ مڜ ثملحكمغ ثالدث ٚكغ بتنفي٘ كامل ثلسنٖ ثلتنفي٘ڬ ثلصاد لږ تقږ بتنفي٘ يلزم ثلش

ٚع، حيث  عٖثد ه٘ه ثلنش ٙي   ٙي  ثملستنٖ حت تا ي //ڝ )ثملڤثفڄ //نڢ بتا ٚع ثلتنفي٘  خغ مڜ حكږ دثئ ٚكغ ثلباحغ ن م( تلقـ ش
ٚش   ٙي  ثملحكمغ ثلعامغ ببلج ٙ بتا ٚقږ //ڝ )ثملڤثفڄ //صاد ٙ مڜ م( ڣب ٚثجعغ ثلحكږ ثلصاد نڢ بعٖ م ، ڣثملتضمڜ 

ٚثد تنفي٘ها فيما يةا عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ  لګ ثلتڤقڀ عڜ ثلتنفي٘ حت يتږ ديڤثڗ ثملظالږ تبيڗ عٖم تحٖيٖ ثلبنڤد ثمل ٚع ثلتنفي٘  ، ڣثنته حكږ دثئ
ٚع ثلتنفي٘ عل ح ڣدقيڄ لكل بنٖ، كما نا حكږ دثئ ٚثد تنفي٘ها بشكل ڣث ٙ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ بحيث يتږ تحٖيٖ ثلبنڤد ثمل حيِ ثلحكږ ثلصاد ګ حڄ ت

ًٙث مڜ ثليڤم ثلتالي ي ثلتنفي٘ خالڋ مٖع ثالثيڗ يڤمًا ثعتبا ٚكغ ثلباحغ  ثالعًڇثض لطٚ كٖ ش خغ ثلحكږ. ڣعليڢ ت ٙي  ثستالم ن نڢ ال تڤجٖ لٖرها نيغ مڜ تا ب
ٚ عليڢ ستقڤم ٙ ثملفصل، ڣعٖم ثعًڇثض ثلطٚف ثآلخ ٚث ٚد صٖٙڣ ثلق ٙدع فيڢ. فبمج نما تنڤڬ تنفي٘ه بحسظ ثلتفاصيل ثلڤث ٚكغ  لالعًڇثض علګ ثلحكږ ڣ ش

ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ لتنفي٘ حيث ٚكغ ثلباحغ، ثلباحغ بالتنسيڄ مٸ ش ٚكغ ثلساطعغ لٖڥ ش لڊ بنقل ملكيغ كافغ ثألصڤڋ ثلت تةا ش ياػ ثلحكږ ٗڣ
ٚ ثلقضائي بالكامل. ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ، ڣضماڗ ثنژها ثألم نڢ  ڣك٘لڊ نقل ملكيغ ثألصڤڋ ثلت تةا ثلباحغ لٖڥ ش ٚكغ ثلباحغ ب ٙع ش دث ٚ مجل٠  ڣيق

ٙي   تڤجٖال  ٙ بتا حكام الحقغ للحكږ ثلصاد ٙ ه٘ه//ڝ )ثملڤثفڄ //ڬ  ٚع ثإلصٖث ي نش  ٚ فيما يةا عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ  م( ڣلږ ت٘ك
ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ. لڊ  مٸ ش ٚكغ ثلباحغ كنتيجغ لتنفي٘ عمليغ تبادڋ ثألصڤڋ ٗڣ ٚ مالي علګ ش ث نڢ لڜ يكڤڗ هناڅ  ڗ ثلقيمغ ثلفعليغ علمًا ب بافًڇثض 

ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ تب .ل  ألصڤڋ ش ڗ . ٙع مڜ  ٙياڋ سعڤدڬ، حيث  ٚكغ ثلباحغ قٖ قامـ مسبقًا بتكڤيڜ مةصصاػ لكامل مبل  ثلخسا ش
.ه٘ه ثلعمليغ بقيمغ  ڗ قيمغ ثلعقٖ ثملڤقٸ لتبادڋ ثألصڤڋ بلغـ  .  ٙ .ٙياڋ باعتبا ٚكغ  . ٙياڋ بينما كانـ ثلقيمغ ثلفعليغ ألصڤڋ ش

.ثلساطعغ  ي للجهالغ، ڣ ٙياڋ  . ٚ ثلفحا ثلنا ٚي ي تق د   ڣثلت ةي محل ثملطالبغ ه٘ه.فقًا ملا ٙڣ
 
 
 
 
 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

ة  ▪ ي لح طفة  لس كة  ألص مع ش ية ت  قة  فم ف لم ئ  س ل ص  ية م ط ع ك   خ
ٚكغ ثلباحغ بتكڤيڜ مةصا بمبل   .قامـ ش ٚ ثلناتجغ عڜ عمليغ تبادڋ ث . ٚكغ ثلساطعغ ٙياڋ سعڤدڬ فيما يةا ثلخسائ ألصڤڋ مٸ ش

ٚفيڗ بمبل   ٚكغ ثلساطعغ عنٖ تڤقيٸ ثلعقٖ بيڗ ثلط صڤڋ ش .ثلحٖيثغ حيث تږ تقييږ  ٚكغ ثلباحغ قٖ قامـ بعمل ثلفحا  . ڗ ش ال  ٙياڋ، 

ٚكغ ثلساطعغ تبل   ڗ ثلقيمغ ثلفعليغ ألصڤڋ ش ي للجهالغ بعٖ ٗلڊ ڣتبيڗ لها  .ثلنا ڗ عم . ليغ تبادڋ ثألصڤڋ قٖ تمـ تحـ ٙياڋ فقٰ. ڣبما 

ڗ، فان ڣ مستنٖثػ به٘ث ثلش ڬ معلڤماػ  ٙع ثلحالي  ٚكغ ثلباحغ ثلسابڄ ڣلي٠ ثلحالي ڣثل٘ڬ لږ يقږ بتسليږ مجل٠ ثإلدث ٙع ش دث ٚثف مجل٠  ڢ ال يمكڜ ش

قل مڜ مبل   ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ ثلت قٖ تكڤڗ قيمژها  كيٖ علګ صحغ ثلقيمغ ثلفعليغ ألصڤڋ ش .ثلت ي ه٘ه ثلحالغ فاڗ مةصا  . ٙياڋ. ڣ

ٚ بشكل س ث ٚ ثل٘ڬ سي ٚ ثألم ي بشكل كامل لتغطيغ كافغ ه٘ه ثلخسائ ٚكغ ثلساطعغ قٖ ال يكڤڗ كا ٚ ثملتعلڄ بعمليغ تبادڋ ثألصڤڋ مٸ ش ل  علګ ثلخسائ

ٚ ثملالي بشكل قطعي  نڢ ال يمكڜ تحٖيٖ ثألث بحيژها. علمًا ب ٚكغ ثلباحغ ٙڣ ٚكز ثملالي لش ع مڜ ثمل حغ ثلقيمغ ثلفعليغ ثمل٘كٙڤ لڊ ألنڢ ال يمكڜ ثلجزم ب ٗڣ

  عٖمڢ.

ألسف ▪ ط ع  لرغ ط   م
ٚكژها ثلتابعغتڤثجڢ  ٚكغ ڣش ٚيظ  ثلش ي ثملستقبل ثلق ٖ تكڤڗ عٚضغ لالنةفاض  ٙثػ ق جيڇ ثلعقا ي نشاط ت  ٙ ڗ ثألسعا ٚ ثلضغڤط علګ ثألسعاٙ، حيث  مةاط

ًٚث ل ڣضاٵ ثالقتصاديغ ثلغي لڊ نظ ٚسڤم علګ ٗڣ ٙثػ قٖ تنةفر كنتيجغ لبٖ تطبيڄ ثل جيڇ ثلعقا ٙ ت سعا ڗ  لګ تڤقٸ عامغ ثلناا ب ثتيغ باإلضافغ  ڇ م

ٚڣ  ٛيادع ثملع لګ  ها  دڬ بٖٙڣ ٙيغ عليها ت ٙثػ سكنيغ ڣتجا ٙها ڣبنا عقا ٙثض  الستثما ٚ ثل٘ڬ قٖ يٖفٸ مالڅ ه٘ه ثأل ، ثألم ٙثض  ثلبيضا ض ڣثنةفاض ثأل

ٚكغ ڣ اڗ دخل ثألسعاٙ. ڣبالتالي، ف ٚثقيغ ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكغ ثلتابعغ ش ٚ ثل٘ڬ ثلش مڜ عملياتها ثلتشغيليغ سيكڤڗ عٚضغ للضغڤطاػ علګ ثألسعاٙ، ثألم

ٚكغ ڣنتائٌ عملياتها  ٚكز ثملالي للش ٚ سل  علګ ثمل ث ي سيًڇتظ عليڢ   حاڋ حٖثـ ه٘ه ثلضغڤطاػ.بعٖ 

ية ▪ خ ل مة  ألن ط تف   م
ٚكژهاقامـ  ٚكغ ڣش ڬ ضماڗ بةصڤ٥ عٖم تعٌڇ ه٘ه ثألنظمغ  ثلتابعغ ثلش ي كل منهما. ڣال يڤجٖ  بتحٖيٖ الئحغ تنظيږ ثلعمل ثلخاصغ باألنظمغ ثلٖثخليغ 

ٚكز ثملالي  ٚ سل  علګ ثمل ث ي حاڋ حٖف ٗلڊ، فسيكڤڗ هنالڊ  ٚكژها ثلتابعغ ثڣ عٖم تطبيڄ ه٘ه ثللڤثئِ. ڣ ٚكغ ڣش  ڣنتائٌ عملياتهما.للش

لق ▪ ط ع  لم ) م ح  قي   ل ك 150ع  لش  ( م ن 
ٙقږ ) ٚكاػ، بحسظ ثملادع  ٚها نصڀ ٙا ثملاڋ ثملٖفڤٵ دعڤع ثلجمعيغ ( مڜ نظام ثلش ٚكغ ثلت تبل  خسائ ٙع ثلش دث ڣثلت بمڤجبها يتڤجظ علګ مجل٠ 

ٙي  علمڢ بالخسائٚ ٙبعيڗ يڤمًا مڜ تا لڊ للحٖ ثل٘ڬ تنةفر ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ لالجتماٵ خالڋ خمسغ ڣ ڣ تةفيضڢ ٗڣ ٚكغ  ٛيادع ٙا ماڋ ثلش ما   ٙٚ ، لتق

ٚكغ ثلباحغ بعق ي نظامها ثألساا، فقٖ قامـ ش ٚكغ قبل ثألجل ثملحٖد  ڣ حل ثلش لګ ما دڣڗ نصڀ ٙا ثملاڋ،  ٚ ثملًڇثكمغ  ٖ ثجتماٵ معڢ نسبغ ثلخسائ

ٙي   ٙسغ //ڝ )ثملڤثفڄ //ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ بتا ي مما ٙها  ٚث جلها، ڣثستم ٚكغ قبل  ٚٙ فيڢ عٖم حل ثلش م( ڣثل٘ڬ تق

ٚكغ ثل ٚ ثملًڇثكمغ لش لګ ثلخسائ  ٚ ً علګ ٗلڊ ڣبالنظ ٛمغ مٸ ثلجهاػ ثملختصغ، ڣبنا ثػ ثلال ٚث ٙع باتةاٗ ثالج باحغ ڣثلت شكلـ عمالها ڣتفڤير مجل٠ ثالدث

ي .ما نسبتڢ  ڣص  بڇ ديسم ٪ مڜ ٙا ثملاڋ كما  ٚكغ بتةفير ٙا ثملاڋ. حيث  ٚكغ ستكڤڗ عٚضغ للتصفيغ، مالږ تقږ ثلش م، فاڗ ثلش

ٙي   ي ثجتماعڢ ثملنعقٖ بتا ٚكغ  ٙع ثلش دث ٙفٸ ٙا ثملاڋ مڜ //ڝ )ثملڤثفڄ // مجل٠  ٚكغ بعٖ  م( بتةفير ٙا ماڋ ثلش

(. لګ ). ٙياڋ   ). ڬ بنسبغ. ٙياڋ  ٙها )  (  ٚكغ مڜ ) ثنةفاض قٖ سهږ ثلش .% ( ڣبالتالي تةفير عٖد  لګ . ( سهږ 

(. ڗ ثلتةفير سيتږ بڤثقٸ ). سهږ لكل )( سهږ، ڣه٘ث معناه  ٚكغ عڜ تڤصيغ مجل٠ (  علنـ ثلش سهږ مملڤكغ قبل ثلتةفير. ڣقٖ   )

ٙي   ي مڤقٸ تٖثڣڋ بتا ٙع بتةفير ٙا ثملاڋ  قصاه //هم )ثملڤثفڄ //ثإلدث ي مڤعٖ  ثػ  ٚث ڗ تتږ جميٸ ه٘ه ثالج م(. علګ 

ثػ ثلت تږ ثتةاٗها //ڝ )ثملڤثفڄ // ٚث ٚ عڜ كافغ ثإلج ٚكغ سڤف تتعٚض للتصفيغ بقڤع ثلنظام، بغر ثلنظ ال فاڗ ثلش م(، ڣ

ٚكغ مڜ ثلٖعڤع للجمعيغ ثلعمڤميغ غيڇ ثل ٚكغ ڣتږ ثلتصڤيـ باملڤثفقغ.مسبقًا، ڣقٖ تمكڜ ثلش ٙثا ماڋ ثلش  عاديغ لزيادع ڣتةفير 

ية ▪ لفق يع  لمش ي  ت ل  ي ج  ة  ط ق  م
ٚك ڗ ه٘ث ثلنشاط هڤ نشاط جٖيٖ بالنسبغ لها كش  ٙ لڊ باعتبا ٙيغ ٗڣ ٙفٸ ثلعقا ٚ ثملشا ٙع ڣتطڤي دث ي  ٚ قلغ ثلخبڇع  ٚكغ ثلباحغ مةاط غ. ڣبالتالي، تڤثجڢ ش

ٚك ٚكزها ثملالي ڣنتائٌ عملياتها.فاڗ ثلش ٚ بشكل سل  علګ م ث  غ ستكڤڗ معٚضغ لتحٖياػ ڣمتغيڇثػ جٖيٖع قٖ ت
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كة . لش خ   :ص 

     * ثلبياڗ

. ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ . . . . . . . . 
. ثألصڤڋ غيڇ ثملتٖثڣلغ . . . . . . . . . 

. جمالي ثألصڤڋ  . . . . . . . . . 
. ثلخصڤم ثملتٖثڣلغ . . . . . . . . . 

. ثلخصڤم غيڇ ثملتٖثڣلغ . . . . . . 

. ثلخصڤم جمالي . . . . . . . . . 
 *قڤثئږ ماليغ مڤحٖع.

 

لس ق . لسنة  ئج  نة  ن ية مق شغي ل ئج   :لن

ڣ )   ثلبياڗ  نسبغ ثلتغيڇ (-ثلتغيڇثػ )+( 

ٚثدثػ . ثملبيعاػ / ثإلي . . . (. .) -  % 

ٚثدثػتكلفغ ثملبيعا .) ػ / ثإلي .) (. .) . .  % 

ٚبِ . مجمل ثل . . . .  % 

ٚثدثػ تشغيليغ  ٚڥ  -ي . خ .  . . - 

ٚڣفاػ تشغيليغ  ٚڥ  –مص .) خ .) (.) (. .)  % 

ٙع( ثلتشغيلي ٚبِ )ثلخسا . ثل . . . .  % 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017

االصڤڋ املتٖاڣڋ  28,193,5 16,680,5 17,505,4 17,967,8 21,427,8

االصڤڋ غير املتٖاڣلغ 74,055,5 80,954,3 79,718,3 78,718,3 244,523,

الخصڤم املتٖاڣلغ 93,162,4 93,205,1 92,726,6 93,645,3 86,844,3

الخصڤم غير املتٖاڣلغ 1,076,53 568,325 568,325 83,603 7,476,97

 -
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2017 7371878 -4680846 2691032 4188102 -2946804 3921767

2016 8881221 -8271420 609801 0 -580727 28347
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ئج  . نة ن :مق  ألعم

      ثلبياڗ

ٚثدثػ . ثإلي . . . . . - - 
ٚثدثػ .) تكاليڀ ثإلي .) (. .) (. .) - - 

ٙع( ٚبِ )ثلخسا . مجمل ثل . . . - - 
ٙع( ٚبِ )ثلخسا ي ثل . صا . . . (. .) (. .) 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

االيرادات - - 5,521,890 8,881,221 7,371,878

تكاليف االيرادات - - -4,912,470 -8,271,420 -4,680,846

(الخسارة)مجمل الربح  - - 609,420 609,801 2,691,032

(الخسارة)صافي الربح  -78,283,423 -4,094,712 67,414 28,347 3,921,767

-90,000,000

-80,000,000

-70,000,000

-60,000,000

-50,000,000

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

 -

 10,000,000

 20,000,000

ألخي مس  ل سن   ألعم ل ئج  ن



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

. : ح لم لي  لم كن  لم ئمة   ق

 

 

 

ٚ   ديسمبڇ   ديسمبڇ      يناي

 ثملڤجڤدثػ

 مڤجڤدثػ متٖثڣلغ

ي حكمڢ  ثلنقٖ ڣما 
, , , , , 

ي , مٖينڤڗ، صا , , , , , 

ي مةزڣڗ،  , , , صا

ٚثدثػ مستحقغ  - - , ثي

ٚڥ  خ ٙصٖع مٖينغ  ٙيڀ مٖفڤعغ مقٖمًا ڣ , مصا , , , 

, مجمڤٵ ثملڤجڤدثػ ثملتٖثڣلغ , , , , , 

 مڤجڤدثػ غيڇ متٖثڣلغ

ٙثػ طڤيلغ ثألجل , ثستثما , , , , , 

ٙيغ ٚث ممتلكاػ ثستثما , دفعاػ لش , , , , , 

ٚع , شه , - - 

ي , ممتلكاػ ڣثالػ ڣمعٖثػ، صا , , , , , 

, مجمڤٵ ثملڤجڤدثػ غيڇ ثملتٖثڣلغ , , , , , 

, مجمڤٵ ثملڤجڤدثػ , , , , , 

 ثملطلڤباػ ڣحقڤځ ثمللكيغ

 مطلڤباػ متٖثڣلغ

, ثلٖثئنڤڗ  , , , , , 

, ثماناػ ثسهږ مزثد تحـ ثلتسڤيغ , , , , , 

ٚڥ  ٙيڀ مستحقغ ڣمطلڤباػ ثخ , مصا , , , , , 

ٚثدثػ مقبڤضغ مقٖماً  , ي , - - 

, طالباػ محتملغمةصا م , , , , , 

, - مةصا عام , , , 

ٚيغ , مةصا ثلزكاع ثلتقٖي , , , , , 

, مجمڤٵ ثملطلڤباػ ثملتٖثڣلغ , , , , , 

 ثملطلڤباػ غيڇ ثملتٖثڣلغ

ع نهايغ ثلخٖمغ  , , , مةصا مكاف

ٚثف ٗثػ عالقغ ط , مطلڤب ثلګ  , - - 

, مجمڤٵ ثملطلڤباػ غيڇ ثملتٖثڣلغ , , , 

, مجمڤٵ ثملطلڤباػ , , , , , 

 حقڤځ ثمللكيغ

, ٙا ثملاڋ , , , , , 

ٚ مًڇثكمغ ,) خسائ ,) (, ,) (, ,) 

, حقڤځ ثمللكيغ ثلعائٖع للمساهميڗ , , , , , 

ٚع , حقڤځ ثمللكيغ غيڇ ثملسيط , - - 

, جمالي حقڤځ ثمللكيغ , , , , , 

, مجمڤٵ ثملطلڤباػ ڣحقڤځ ثمللكيغ , , , , , 
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ل ح  . ئمة  آلخق م   لش خ   ل س  ل ح    :لم
 

 ديسمبڇ   ديسمبڇ   

ٚثدثػ , ثإلي , , , 

ٚثدثػ ,) تكلفغ ثإلي ,) (, ,) 

ٚبِمجمل  .   ثل . . 

ٙيڀ  ٙيغمصا ,) عمڤميغڣ  دث ,) (,) 

ٙيڀ ثكتتاب ,) مصا ,) - 

 ٚ ي قيمغ ثملمتلكاػ ڣثملعٖثػ خسائ ,) ثالنةفاض  ,) - 

, ٙد مةصصاػ , - 

ٚڥ  خ ٚثدثػ  ,  ي , - 

ي  ٚيغ ثلٖخل قبل ثلزكاعصا . ثلتقٖي . . 

ٚيغ ثلزكاع  () (,)  ثلتقٖي

ي دخل  . ثلسنغصا . . 

ٚڥ     بنڤد ثلٖخل ثلشامل ثالخ

. للفًڇعثلٖخل ثلشامل ي جمال . . 

ي  ٙع(صا لګ ثلسنغ دخل )خسا  :ثلعائٖ 

ٚكغ . مساهم ثلش . . 

ٚع  - (.) حقڤځ ثمللكيغ غيڇ ثملسيط

ي دخل نصيظ ثلسهږ مڜ   . . ثلسنغصا

 

ئمة  . حق لم ية  لم ق  غي   ي حق  :ل
 

 

 

 

 

 

 
 اهميڗحقڤځ ثمللكيغ ثلعائٖع للمس

ٚع  جمالي حقڤځ ثمللكيغ حقڤځ ثمللكيغ غيڇ ثملسيط
ٚ مًڇثكمغ ٙا ثملماڋ  ثالجمالي خسائ

ي  ٚصيٖ  ٚ  ثل , يناي , (, ,) , , - , , 

ي دخل ثلسنغ  , - , , - صا

ي  ٚصيٖ  , ديسمبڇ  ثل , (, ,) , , - , , 

, ٛيادع ٙا ثملاڋ خالڋ ثلسنغ , - , , - , , 

,) تةفير ٙا ثملاڋ خالڋ ثلسنغ ,) , , - - - 

ي دخل ثلسنغ , - صا , , , (,) , , 

ٚع , - - - معامالػ مٸ حقڤځ ثمللكيغ غيڇ ثملسيط , , , 

ي  ٚصيٖ  , ديسمبڇ  ثل , (, ,) , , , , , , 
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ئمة  . حق لم ية  لنق  :ل ق  
 

 ديسمبڇ   ديسمبڇ   

  ثألنشطغ ثلتشغيليغ

ي دخل ثلسنغ قبل ثلزكاع , صا , , 

 ثلتعٖيالػ لم:

, الكاػثسژه , - 

,) ٙباٍ ناتجغ عڜ ثالستحڤثٗ ,) - 

ٚف ٗڣ عالقغ عڜ مستحقاتڢ ٛڋ ط  - (,) ٙباٍ ناتجغ عڜ تنا

,) ٙد مةصصاػ ,) - 

ي قيمغ ثملمتلكاػ ڣثملعٖثػ ٚ ثالنةفاض  , خسائ , - 

 (, ,) , 

ي ٙا ثملاڋ ثلعامل  ثلتغيڇثػ 

يمٖينڤڗ   , ، صا , (, ,) 

ٚثدثػ مستحقغ  - (,) ي

ٚڥ   خ ٙصٖع مٖينغ  ٙيڀ مٖفڤعغ مقٖمًا ڣ , مصا , (,) 

,) دثئنڤڗ   ,) , , 

ٚڥ   خ ٙيڀ مستحقغ ڣمطلڤباػ   , , مصا

سهږ مزثد تحـ ثلتسڤيغ  (,) (,) ماناػ 

ٚثدثػ مقبڤضغ , مقٖما ي , - 

ٚثف ٗثػ عالقغ ط  - (,) مطلڤب ثلي 

, ثلنقٖ مڜ ثلعملياػ , (,) 

ع نهايغ ثلخٖمغ  (,) - مكاف

 (,) (,) ٛكاع مٖفڤعغ

ي( ثألنشطغ ثلتشغيليغ ي ثلنقٖ ثملحصل مڜ )ثملستةٖم  , صا , (, ,) 

 ٙيغ ثألنشطغ ثالستثما

ٚث ممتلكاػ  الػش ,) ڣمعٖثػ ڣ ,) - 

, ثلنقٖ ثملستلږ عنٖ عمليغ ثالستحڤثٗ , - 

  ٙ ٚكغ تابعغ ثستثما ,) ي ش ,) - 

ٙيغ ي ثألنشطغ ثالستثما ي ثلنقٖ ثملستةٖم  ,) صا ,) - 

ي حكمڢ  ي ثلنقٖ ڣما  ي ثلتغيڇ  , صا , (, ,) 

ي بٖثيغ ثلسنغثلنقٖ ڣ  ي حكمڢ  , , ما  , 

ي  يثلنقٖ ڣما  , نهايغ ثلسنغ   حكمڢ  , , 
 

ية: . لنق مال  غي   لمف
 

 

 

 ديسمبڇ   ديسمبڇ   
سهږ جٖيٖع  ٙ صٖث ٚكغ مڜ خالڋ  , ثالستحڤثٗ علګ ش , - 

طفا جز مڜ ثلخس ٚ ثملًڇثكمغتةفير ٙا ثملاڋ مڜ خالڋ  , ائ , - 

ٚكغ تابعغ ي ٙا ماڋ ش ٛڋ عڜ حصا  , ثلتنا , - 

ٚكغ تابعغ ي ش  ٙ , ثستثما , - 
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ل فة: . ت  ك ش كة  لش لي جي   غ ي إلجم ل ي   ح  ل

نمية .. ل م  حة لالس ل كة   :ش

ٚكغ ثلسنغ ٚثدثػ ثلش ي ي إلجمالي  ٚث  ثلتحليل ثلجغ
ٚثدثػ ( جمالي ثإلي ٚش  ٚثفيغ )بلج ٚياض( ثملنطقغ ثلجغ ٚثفيغ )ثل  ثملجمڤٵ ثملنطقغ ثلجغ

 . . - . . . . 

 

كة  .. :ش لمح قية  ل كن   لم

ٚكغ ثلتابعغ  ثلسنغ ٚثدثػ ثلش ي ي إلجمالي  ٚث ٚثقيغ ثملحٖڣدع(ثلتحليل ثلجغ ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  )ش
ٚثدثػ ٚياض(ثمل جمالي ثإلي ٚثفيغ )ثل  ثملجمڤٵ نطقغ ثلجغ

 . . . . . . 

 

كة  .. :ش لفق م  الس ي  يمية ل إلق قة   جش
 

ٚكغ ثلتابعغ  ثلسنغ ٚثدثػ ثلش ي ي إلجمالي  ٚث ٙڬ ثلتحليل ثلجغ ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ش ٚكغ  ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  (لش
ٚثدثػ ٚياض( جمالي ثإلي ٚثفيغ )ثل  ثملجمڤٵ ثملنطقغ ثلجغ

 . . . . . . 
 

 

لس ق . لسنة  ئج  ية ع ن شغي ل لية  لم ئج  لن ية  ي  ه ل ق    ة:ل 

ٚكغ  مممممممي ثلشممممممم ٙبممممممماٍ ناتجمممممممغ عمممممممڜ بيمممممممٸ حصممممممما  مممممممي  مممممممي ثلنتمممممممائٌ ثملاليمممممممغ ثلتشمممممممغيليغ  ٚيمممممممغ  ٚڣقممممممماػ ثلجڤه ٚثكمممممممز تتمثمممممممل ثلف ٚكغ ثمل ثلتابعمممممممغ ز شممممممم

ٙه  ٚثقيممممممممممغ ثملحمممممممممممٖڣدعز بمبلمممممممممم  ڣقمممممممممممٖ .ثل ٚكغ  . ٙد مةصممممممممممما يعممممممممممڤد للقضممممممممممميغ ثملقامممممممممممغ ممممممممممممڜ شممممممممممم لممممممممممګ  ٙيمممممممممماڋ سمممممممممممعڤدڬ، باإلضمممممممممممافغ 

ٙ ثلخبيڇ  .ثملاليغ بمقٖث  ٙياڋ سعڤدڬ. .

. : نيي ن لق ي  س مح ية ل لسف ة  ي ل م م  لمف ة  س لمح يي  لمف الف   خ

.مممممممممي معالجمممممممممغ ثملنحمممممممممغ ثلحكڤميمممممممممغ ڣثلبمممممممممال  قيمژهممممممممما  IFRSػ ممممممممممڜ تطبيمممممممممڄ ثملعممممممممماييڇ ثلٖڣليمممممممممغ تتمثمممممممممل ثلتغيمممممممممڇث ٙيممممممممماڋ سمممممممممعڤدڬ،  .

ٚ ثملًڇثكمغ. ي ثلخسائ طفائها   حيث تږ 

إلي 

نمية  ل م  حة لالس ل كة  ي-ش ل
لمح  قية  ل كن  لم كة  ي-ش ل
لفق  م  الس ي  يمية ل إلق قة  كة جش ي-ش ل
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ل فة . ك   لش ء   :سم
ك .. كةلش ل فة لش نمية    ل م  حة لالس  :ل

ٚكغ ثلتابعغ  ٙا مالها ثسږ ثلش
نسبغ ملكيغ 
ٚكغ فيه  اثلش

ٚئيي   نشاطها ثل
ٚئيي   ثلٖڣلغ ثملحل ثل

 لعملياتها
ثلٖڣلغ محل 
سي٠  ثلت

ٚثقيغ ثملحٖڣدع ٚثكز ثل ٚكغ ثمل . ش . . % * 
ٙيغ  تملڊ املجمعاػ التجا

 ڣاملكتبيغ ڣتأجيرها
 ثلسعڤديغ ثلسعڤديغ

ٚكغ ٚثقيغ ثملحٖڣدعز * قامـ ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙڬ مقابل ها مڜ حصص حصغ .بنقل ملكيغ  ثلتابعغ زش ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثالقليميغ للتطڤي ٚكغ ثش ٚكا ش لش

ٙ ڣثلتنميغ بعٖ نقل ثلحصا ثلګ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚكژهږ لتصبِ ملكيغ ش ٚثقيغ ثملحٖڣدع. .ثالستحڤثٗ علګ كامل حصصهږ بش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  % بش
 

كة .. كة لش لمح ل فة لش قية  ل كن   :لم

ٚكغ ثلتابعغثس  ٙا مالها ږ ثلش
نسبغ ملكيغ 

ٚكغ فيها  ***ثلش
ٚئيي   نشاطها ثل

ٚئيي   ثلٖڣلغ ثملحل ثل
 لعملياتها

ثلٖڣلغ محل 
سي٠  ثلت

 ٚ ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ش ٚكغ  ش
ٙڬ** ٙ ثلعقا  ڣثالستثما

. . % 
ٙيغ  استثماٙ املجمعاػ التجا

 ڣاملكتبيغ ڣتأجيرها
 ثلسعڤديغ ثلسعڤديغ

ٙ ثلعق قامـ**  ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ش ٚكغ  ٚكا بش ٚثقيغ ثملحٖڣدعز باالستحڤثٗ علګ كامل حصا ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكغ ثلتابعغ زش ٙڬ ثلش ٚكغ ا ، ڣتعتبڇ حاليًا ش

ٚثقيغ ثملحٖڣدع. ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  تابعغ لش

ٚثقغ  ش ٚكغ  ٚكغ ثلباحغ بش ٚ *** تعتبڇ نسبغ ش ٙ  ثإلقليميغ للتطڤي ٙڬ  ڣثالستثما ٚكغ ثلباحغ .ةي ثلعقا ٙ ثڗ ش ٙ ڣثلتنميغ % باعتبا % مڜ  . نسبتڢتمتلڊ ما  لالستثما

ٚثقيغ ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  ثملحٖڣدع. ش
 

كة ت فة: . ل ل  ش ي  ل م    الس صي    ت 

ٚكاتها ثلتابعغ. • ٙع عڜ ش ڣ ثدڣثػ ديڜ صاد سهږ  ڬ  ٚكغ   ال يڤجٖ لٖڥ ثلش

 

سة  . آلتي: ت   سي جه  ل ية ع  لسن ل ية  كة   لش

ٚٙ ثلجمعيغ ثلعامغ ثلعاديغ ڣقڀ ه٘ث ثلتجنيظ مت بل   (%)يجنظ  . ڗ تق ٚكغ ڣيجڤٛ  ٙباٍ لتكڤيڜ ثالحتياطي ثلنظامي للش ي ثأل مڜ صا
 مڜ ٙا ثملاڋ ثملٖفڤٵ.  %( )ثالحتياطي ثمل٘كڤٙ 

ڗ تجنظ للجمعيغ ثلعامغ ثلعاديغ بنا علګ ثقًڇثٍ مجل٠ ثإلد . ٙع  ي عام. %( )ث ٙباٍ لتكڤيڜ ثحتياطي ثتفا ي ثأل  مڜ صا

ٙ ثإلمكاڗ . ٍ ثابتغ قٖ ٙبا ڣ يكفل تڤٛفٸ  ٚكغ  ٙ ثل٘ڬ يحقڄ مصلحغ ثلش لڊ بالقٖ ٚڥ، ٗڣ خ ٙ تكڤيڜ ثحتياطياػ  ڗ تقٚ  للجمعيغ ثلعامغ ثلعاديغ 
ٙباٍ مبال  ي ثأل ڗ تقتطٸ مڜ صا ع ك٘لڊ  ڣ ملعاڣنغ ما يكڤڗ  علګ ثملساهميڗ. ڣللجمعيغ ثمل٘كٙڤ ٚكغ  سساػ ثجتماعيغ لعاملي ثلش إلنشا م

سساػ.   قائږ ًث مڜ ه٘ه ثمل

ي بعٖ ٗلڊ علګ ثملساهميڗ نسبغ تمثل  . ٚكغ ثملٖفڤٵ.  %( )يڤٛٵ مڜ ثلبا  مڜ ٙسماڋ ثلش

ٚڣڗ( مڜ ه٘ث ثلنظام، ڣثملادع ثلسادسغ ڣثلسبعيڗ مڜ نظام . ي ثملادع )ثلعش ٚٙع  ٚثعاع ثألحكام ثملق ٚكاػ يةصا بعٖ ما تقٖم نسبغ  مٸ م ثلش
ٚها ثلعضڤ. (%) ع متناسبًا مٸ عٖد ثلجلساػ ثلت يحض ڗ يكڤڗ ثستحقاځ ه٘ه ثملكاف ٙع، علګ  ع مجل٠ ثإلدث ي ملكاف  مڜ ثلبا

 

فعها خالڋ ثلسنغ ٙباٍ ثلت تږ تٛڤ  نسبغ ثأل
ي نهايغ ثلسنغ فعها  ٙباٍ ثملقًٍڇ تٛڤ ٙباٍ نسظ ثأل  جمالي ثأل

 م// م// م// 

 ال يڤجٖ ال يڤجٖ %  %  %  ثلنسبغ

 ال يڤجٖ ال يڤجٖ ال يڤجٖ ال يڤجٖ ال يڤجٖ ثإلجمالي
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س  . ء م عر يت تف ألش  )ع  ل ألحقية  ي  م    ألس ة  حة  ي   صف أل م
ق  يي  ن ي ل ك  كة  لش كة  ئج  لش غ  مسة م(   ل لم  جب  ق  م لحق ك 

: إل ي   س ل ع   أل ف م ق

هږ( ٚبا ق ٙ ثلتنفي٘ييڗ ڣ ٚكغ ڣكبا ٙع ثلش دث عضا مجل٠  خا٥ )عٖث  ي ثلتصڤيـ تعڤد أل ي فئغ ثألسهږ ٗثػ ثألحقيغ   ڣصڀ ألڬ مصلحغ 

ٙبعڤڗ مڜ قڤثعٖ ثلت ٚكغ بتلڊ ثلحقڤځ بمڤجظ ثملادع ثلخامسغ ڣثأل ٙثلبلغڤث ثلش  جيل ڣثإلد

ي ثلتغييڇ عٖد ثألسهږ نهايغ ثلعام عٖد ثألسهږ بٖثيغ ثلعام ثسږ مڜ تعڤد لڢ ثملصلحغ تسلسل  نسبغ ثلتغييڇ صا

 %  ال يڤجٖ ال يڤجٖ ال يڤجٖ ال يڤجٖ ()  

 

حة أل صف . لية ق م ية م ق ق تف ء تف ك حق س ألعر كة م لش  ك ج 
يي ن ي م ل ئ م  ي ق  كة، ي    س ك  ي تغيي  لش حة ت ك  لم  ت
ق لية لسنة الخ لحق : لم  ألخي

ٚكغ دڣثػ ديڜ ثلش ڣ  سهږ  ي  ٚبائهږ  ق ٙع ڣ ثځ تعاقٖيغ ڣحقڤځ ثكتتاب تعڤد ألعضا مجل٠ ثإلدث ٙڣ  ڣصڀ ألڬ مصلحغ ڣ

 تسلسل
ثځ ثلتع ڣ ثألٙڣ ڣ ثسږ مڜ تعڤد لڢ ثملصلحغ  اقٖيغ 

 حقڤځ ثالكتتاب

 *نهايغ ثلعام بٖثيغ ثلعام
ي  صا
 ثلتغييڇ

نسبغ 
عٖد  ثلتغييڇ

 ثألسهږ
دڣثػ 
 ثلٖيڜ

عٖد 
 ثألسهږ

دڣثػ 
 ثلٖيڜ

 % . . - . - . محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ ()

ٚثجحي ()  %  . - . - - نٖڥ بنـ محمٖ ثل

 %  . - . - - ثلحمادڬ فهٖ بڜ محمٖ ()

 %  . - . - - عبٖ ثلعزيز بڜ محمٖ ثلحمادڬ ()

 %  . - . - - خالٖ بڜ محمٖ ثلحمادڬ ()

 %  . - . - - صالح بڜ محمٖ ثلحمادڬ ()

 % . . - . - . عبٖ ثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ ()

حمٖ ثلٖه٤ ()  %  . - . - - فهٖه بنـ 

 %  . - . - - عبٖهللا بڜ عبٖثلعزيز ثلحمادڬ ()

 %  . - . - - صالح بڜ عبٖ ثلعزيز ثلحمادڬ ()

 %  . - . - - حمٖ بڜ عبٖ ثلعزيز ثلحمادڬ ()

ٚثهيږ بڜ عبٖ هللا بڜ كليظ ()  % . . - . - . ثب
ٚكغ خالڋ ثلعام  لګ  م بزيادع ٙا مالها مڜ *قامـ ثلش ٙياڋ  ٙثا مالها مڜ  مليڤڗ  ٙياڋ، كما قامـ بتةفير  ٙياڋ ثلګ  مليڤڗ  ٙياڋ  مليڤڗ  مليڤڗ 

لڊ بنسبغ   % مڜ ٙا ثملاڋ. ٗڣ
 

ٚكغڣصڀ ألڬ مصل دڣثػ ديڜ ثلش ڣ  سهږ  ي  ٚبائهږ  ق ٙ ثلتنفي٘ييڗ ڣ ثځ تعاقٖيغ ڣحقڤځ ثكتتاب تعڤد لكبا ٙڣ  حغ ڣ

 تسلسل
ڣ حقڤځ  ثځ ثلتعاقٖيغ  ڣ ثألٙڣ ثسږ مڜ تعڤد لڢ ثملصلحغ 

 ثالكتتاب

 نهايغ ثلعام بٖثيغ ثلعام
ي  صا
 ثلتغييڇ

نسبغ 
عٖد  ثلتغييڇ

 ثألسهږ
دڣثػ 
 ثلٖيڜ

عٖد 
 ثألسهږ

دڣثػ 
 ڜثلٖي

ٚثهيږ  ()  % . . - . - . عبٖ هللا بڜ كليظبڜ ثب

 % -  - * - . مشعل بڜ محمٖ مفت ()
ٚكغ لٚا مالها بنسبغ  لګ تةفير ثلش  %. *يعڤد سبظ ثلتغييڇ 
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حة أل صف . لية ق م ية م ق ق تف ء تف ك حق س ألعر لش م  ك كةج 
يي ن ي م ل ئ م  ي ق  ل فة، ي    س كة  ك  ي تغيي  لش حة ت   لم

ك ق ت لية لسنة خ لحق  :ألخي لم
 

 ٚ ٚكغ ثمل ٚكغ ثلتابعغ ش دڣثػ ديڜ ثلش ڣ  سهږ  ي  ٚبائهږ  ق ٙع ڣ ثځ تعاقٖيغ ڣحقڤځ ثكتتاب تعڤد ألعضا مجل٠ ثإلدث ٙڣ ٚثقيغ ثملحٖڣدعڣصڀ ألڬ مصلحغ ڣ  *ثكز ثل

 تسلسل
ڣ حقڤځ  ثځ ثلتعاقٖيغ  ڣ ثألٙڣ ثسږ مڜ تعڤد لڢ ثملصلحغ 

 ثالكتتاب

 نهايغ ثلعام بٖثيغ ثلعام
ي  صا
 ثلتغييڇ

نسبغ 
عٖد  ثلتغييڇ

 ثلحصا
دڣثػ 
 ثلٖيڜ

عٖد 
 ثلحصا

دڣثػ 
 ثلٖيڜ

 %  . -  - . صالح ثلحمادڬبڜ محمٖ  ()

ٚثجحي بنـ نٖڥ ()  %  . -  - . محمٖ ثل

 %  . -  - . محمٖ ثلحمادڬبڜ فهٖ  ()

 %  . -  - . محمٖ ثلحمادڬبڜ عبٖ ثلعزيز  ()

 %  . -  - . محمٖ ثلحمادڬبڜ خالٖ  ()

 %  . -  - . محمٖ ثلحمادڬبڜ صالح  ()

 %  . -  - . صالح ثلحمادڬبڜ عبٖ ثلعزيز  ()

 %  . -  - . حمٖ ثلٖه٤ بنـ فهٖه ()

 %  . -  - . عبٖثلعزيز ثلحمادڬبڜ  عبٖ هللا ()

 %  . -  - . عبٖ ثلعزيز ثلحمادڬبڜ صالح  ()

 %  . -  - . عبٖ ثلعزيز ثلحمادڬ بڜحمٖ  ()

ٚثهيږ  ()  %  . -  - . عبٖ هللا بڜ كليظبڜ ثب
لڊ مقابل * ٚثقيغ ثملحٖڣدع ٗڣ ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكا ش ٙ ڣثلتنميغ باالستحڤثٗ علګ كامل حصا ش ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚكغ ثلباحغ .قامـ ش  مليڤڗ سهږ عادڬ بش

ٙ ڣثلتنميغلالس  .تثما

ٚثكز ث ٚكغ ثمل ٚكغ ثلتابعغ )ش دڣثػ ديڜ ثلش ڣ  سهږ  ي  ٚبائهږ  ق ٙ ثلتنفي٘ييڗ ڣ ثځ تعاقٖيغ ڣحقڤځ ثكتتاب تعڤد لكبا ٙڣ ٚثقيغ ڣصڀ ألڬ مصلحغ ڣ  * ثملحٖڣدع(ل

 تسلسل
ڣ  ثځ ثلتعاقٖيغ  ڣ ثألٙڣ ثسږ مڜ تعڤد لڢ ثملصلحغ 

 حقڤځ ثالكتتاب

 نهايغ ثلعام بٖثيغ ثلعام
ي  صا
 ثلتغييڇ

عٖد  نسبغ ثلتغييڇ
 ثلحصا

دڣثػ 
 ثلٖيڜ

عٖد 
 ثلحصا

دڣثػ 
 ثلٖيڜ

ٚثهيږ  ()  %  . -  - . عبٖ هللا بڜ كليظبڜ ثب
لڊ مقابل * ٚثقيغ ثملحٖڣدع ٗڣ ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكا ش ٙ ڣثلتنميغ باالستحڤثٗ علګ كامل حصا ش ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚكغ ثلباحغ. مليڤڗ سهږ عادڬ .قامـ ش  بش

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

م  . قة لمف ف كة ع ق   لم ء لش نت )س ة ك ب  عن لس ج  غي ل
نية كشف لك(، ي لم لية   كة إلجم ش ك  ل لغ  ل ل فة لش كة م لش   ف 
ًا غ لسنة خال لق س ة سم لق ص  م نحة ل لم ل لم ته  قي: غم  لم

 تسلسل
ثسږ ثلجهغ ثملانحغ 

 للقٚض
صل  مبل  
 ثلقٚض

 مٖع ثلقٚض
ثملبال  ثملٖفڤعغ سٖثدًث للقٚض خالڋ 

 ثلسنغ
ثملبل  ثملتبقي مڜ 

 ثلقٚض
ٚكژها  ٚكغ ڣش ثملٖيڤنيغ ثإلجماليغ للش

 ثلتابعغ

ٚكغ ثلباحغ     -  ال يڤجٖ ش

ٚثقيغ ٚثكز ثل ٚكغ ثمل     -  ال يڤجٖ ش

 ٚ ش ٚكغ  ثقغ ش
 ثإلقليميغ

    -  ال يڤجٖ

ٚكغ ثلتابعغ  - ٙ ڣثلتنميغ لصممممممالح ثلشمممممم ٚكغ ثلباحغ لالسممممممتثما ٙصمممممميٖ مٖيڜ علګ شمممممم ٚكغيڤجٖ  ٚثقيغ ثملحٖڣدع( بقيمغ  )شمممممم ٚثكز ثل ثمل

. ٚكغ ثلتابعغ بسٖثدها نيابغ عنها  . ٚڣفاػ متنڤعغ قامـ ثلش ٙيغ ڣمص ٙيڀ عمڤميغ ڣثدث ٙياڋ سعڤدڬ ناتٌ عڜ مصا

ٚڣط محٖدع للسٖثد. ڣال يڤجٖ  ش

ٚڣض - يغ ق ڗ لي٠ لٖرها  ٚكغ ب ٚ ثلش ٚكاتها ثلتابعغ. ڣتق ٚكژها ڣش  علګ ش

ة ي    ع ل   صف . ي  ق  ح لية ق  ل ية م ق ك  حق  تف  م
ق  ك ة حق ت مش  كة منح  ص لية لسنة خال لش   ع جير مع لم

ت يه ح كة ع  لك: مق   لش

ٚكغ ٙثػ ڣمنِ ثلش  صٖث

ثځ ماليغ تعاقٖيغ دڣثػ ديڜ قابلغ للتحڤڋ   ٚثػ حڄ ثكتتاب ٙڣ  حقڤځ مشابهغ م٘ك

 حصا - - - ثلفئغ

 مليڤڗ حصغ  - - - ثلعٖد

 مليڤڗ سهږ . - - - ثلعڤض
ٙ ڣثلتنميغقامـ  - ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚكا ش ٚث علګ كامل حصا ثلش ٚثقيغ ثملحٖڣدع مقابل  بتڤقيٸ عقٖ ش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل بش

ٙ عٖد   جٖيٖ.عادڬ مليڤڗ سهږ  .ثصٖث

ق أل صف . ي  حق جب ك  تح ة ي    م ي  ق  ح ية، ق  ل ق لية تف   م
ك  ، حق م ق  ك ة حق ت مش  كة منح  ص  :لش

ٙثػ ٚكغ ڣمنِ صٖث ثځ ڣ  للتحڤيل قابلغ ديڜ دڣثػ بمڤجظ ثلش ٚثػ ڣ  تعاقٖيغ، ماليغ ٙڣ  مشابهغ ڣ حقڤځ  ثكتتاب، حڄ م٘ك

 حقڤځ ثكتتاب حقڤځ تحڤيل 

 سهږ عاديغ - ثلفئغ

 مليڤڗ سهږ . - ثلعٖد

 

ء  س أل صف . ء  ش نب م جلغ كة ج ة ي   أل لش قيمة ق   ،  لالس
ق لية أل قية، لم ميين مع لم ق  ي ل لية أل جة لم ي لم كة، ل لش ت  ك ش ي ت  ل
ت ت ش ك  :ل فة ش

ٚكژها ثلتابعغ ڣ مڜ ش ٚكغ  ڣ ثإللغا مڜ ثلش ٚث  ڣ ثلش  عملياػ ثالسًڇدثد 

ٚكغ  ثلش
ٚث /  ثلعمليغ ثسًڇدثد / ش

 لغا
دثع ثلٖيڜ ثلقابلغ  نڤٵ 

 لالسًڇدثد
ٙي ثلقيمغ ثلعٖد  ثلسبظ  ثلتا

 ثملتبقي

 ثلقيمغ ثلعٖد

ٚكغ ثلباحغ  - - - - - - - ال يڤجٖ ش

ٚثقيغ ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  - - - - - - - ال يڤجٖ ش

 - - - - - - - ال يڤجٖ 
 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

ألخي . لية  لم لسنة  ي عق  خال  ل إل  س  ع  م م ه ) ج  :(7ع

 ثالسږ
ٙع خالڋ عام   ( ثجتماعاػم )عٖد ثجتماعاػ مجل٠ ثالدث

 م// م// م// م//

ٙڬ    ✓  ✓  ✓  ✓ ڋ سعڤد بڜ عبٖ ثملحسڜ ثألميڇ/ فهٖ بڜ مشا

    X  ✓  ✓  ✓ ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ محمٖ 

ٚثهيږ  ٙثشٖ عبٖ هللابڜ ثب   ✓  ✓  ✓  ✓ بڜ كليظ بڜ 

  ✓  ✓  ✓  ✓ مفت بڜ حسڜ محمٖبڜ مشعل 

  ✓  ✓  ✓  ✓ مادڬثلحبڜ محمٖ  صالحبڜ  ز عبٖ ثلعزي

ٚڣ بڜ سلطاڗ  محمٖبڜ ٛياد    ✓  ✓  ✓  ✓ ثلعم

  ✓  ✓    X  ✓ ثلغامٖڬ بڜ سعٖ د. حاتږ عبٖ هللا

  ✓  ✓  ✓  ✓ سيڀ محمٖ بڜ حمٖ بڜبڜ سعٖ 

ٙ  م// م// م// ثالسږ  نسبغ ثلحضڤ

ٙڬ   %   ✓  ✓    X ڋ سعڤد بڜ عبٖ ثملحسڜ ثألميڇ/ فهٖ بڜ مشا

 %   ✓  ✓  ✓ ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ محمٖ 

ٚثهيږ  ٙثشٖ عبٖ هللابڜ ثب  %   ✓  ✓  ✓ بڜ كليظ بڜ 

 %   ✓  ✓  ✓ مفت بڜ حسڜ محمٖبڜ مشعل 

 %   ✓  ✓  ✓ ثلحمادڬبڜ محمٖ  صالحبڜ  ز عبٖ ثلعزي

ٚڣ بڜ سلطاڗ  محمٖبڜ ٛياد   %   ✓  ✓  ✓ ثلعم

 %   ✓  ✓ ڣكالغ ✓ ثلغامٖڬ بڜ سعٖ د. حاتږ عبٖ هللا

 %   ✓  ✓  ✓ سيڀ محمٖ بڜ حمٖ بڜبڜ سعٖ 

ٚ ثجتماٵ للجمعيغ ثلعمڤميغ  خ ٙي    م//تا

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

إل ق  . س  ي م م ل ي    ألخي تمتل لية  لم لسنة  ه ) خال   :(8ع

 ثالسږ
ٙع خالڋ عام  ٙثػ مجل٠ ثالدث ٚث ٚ )عٖد ق ٚي ٙثػم بالتم ٚث  ( ق

 م// م// م// م//
ڋ سعڤد ثالميڇ فهٖ بڜ ٙڬ    ✓  ✓  ✓  ✓ مشا

  ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ
ٚثهيږ بڜ عبٖهللا بڜ كليظ   ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / ثب

  ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / مشعل محمٖ مفت
  ✓  ✓  ✓  ✓ ثلٖكتٙڤ / حاتږ بڜ عبٖهللا ثلغامٖڬ

ٚڣ  ٛياد بڜ محمٖ ثلعم   ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / 
  ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ

 م// م// م// م// ثالسږ
ڋ سعڤد ٙڬ    ✓  ✓  ✓  ✓ ثالميڇ فهٖ بڜ مشا

  ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ
ٚثهيږ بڜ عبٖهللا بڜ كليظ   ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / ثب

  ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / مشعل محمٖ مفت
  ✓  ✓  ✓  ✓ ثلٖكتٙڤ / حاتږ بڜ عبٖهللا ثلغامٖڬ

ٚڣ  ٛياد بڜ محمٖ ثلعم   ✓  ✓  ✓  ✓ ثالستاٗ / 
  ✓  ✓  ✓  ✓ / سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ ثالستاٗ

 

همي . لمس كة لس   لش  :ع ط  

ٙي  ثلطلظ   سباب ثلطلظ تا

ٚكغ م//  ثػ ثلش ٚث  ثج

ٚكغ م//  ثػ ثلش ٚث  ثج

ٚكغ م//  ثػ ثلش ٚث  ثج

 ثلجمعيغ ثلعمڤميغ م// 

 ثلجمعيغ ثلعمڤميغ م// 

 

يمي . ن ل ي   كة: ل ش  ل

 

إل س  ئيس م

جفة لم نة  ل
ن ي ل ئيس  ل

لية  لم ل)إل  لم ي  (يلم م لح ية  إل يةلشؤ 

لم  شيح   ل نة   ل

س لم مي س 
إل س  ئيس م ئب  ن



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

ف  عالقة . ط كة  لش  :صف أل ص قة  ي 
ٚكغ ثلطٚف ٗڣ ثلعالقغ  قيمژها مٖتها نڤٵ ثلصفقغ نڤٵ عالقتڢ بالش

ٙع صالح ثلحمادڬبڜ محمٖ   عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش

ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل
- .  سهږ عادڬ .

ٚثجحي بنـ نٖڥ  محمٖ ثل
ٙجغ ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع ألڣلګث ق  لعضڤ مجل٠ ثإلدث

 محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ
ٚثكز  اثستحڤثٗ علګ حصصه ٚكغ ثمل بش

ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل
- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ محمٖ ثلحمادڬبڜ فهٖ  ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ

ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ محمٖ ثلحمادڬبڜ عبٖ ثلعزيز  ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ

ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ محمٖ ثلحمادڬبڜ خالٖ  ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ

ٚثكز ثستحڤ  ٚكغ ثمل ثٗ علګ حصصڢ بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ محمٖ ثلحمادڬبڜ صالح  ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ

ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙععضڤ مجل٠ ثإل  صالح ثلحمادڬبڜ عبٖ ثلعزيز   دث
ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش

ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل
- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ حمٖ ثلٖه٤ بنـ فهٖه ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 بڜ صالح ثلحمادڬ عبٖثلعزيز 

ٚثكز  اثستحڤثٗ علګ حصصه ٚكغ ثمل بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ حمادڬعبٖثلعزيز ثلبڜ  عبٖ هللا ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 بڜ صالح ثلحمادڬ عبٖثلعزيز 

ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ عبٖ ثلعزيز ثلحمادڬبڜ صالح  ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 بڜ صالح ثلحمادڬ عبٖثلعزيز 

ٚك ٚثكز ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش غ ثمل
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٙجغ عبٖ ثلعزيز ثلحمادڬبڜ حمٖ  ٚيظ مڜ ثلٖ ٙع  ثألڣلګ ق لعضڤ مجل٠ ثإلدث
 بڜ صالح ثلحمادڬ عبٖثلعزيز 

ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل

- .  سهږ عادڬ .

ٚثهيږ  ٙع عبٖ هللا بڜ كليظبڜ ثب  عضڤ مجل٠ ثإلدث
ٚثكز  ٚكغ ثمل ثستحڤثٗ علګ حصصڢ بش

ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ثل
 سهږ عادڬ . -

 مليڤڗ سهږ عادڬ . ثالجمالي
 

ٙي  ٚكغ باإلعالڗ علګ مڤقٸ تٖثڣڋ بتا ٚ -- قامـ ثلش ٚكغ ثمل ٚثقيغ ثملحٖڣدع ثم تږ تڤقيٸ عقٖ ثالستحڤثٗ علګ ش لڊ كز ثل ٙثا ٗڣ ٛيادع  ٚيڄ  عڜ ط
ص ٚكغ مڜ خالڋ  ٚثقيغ ثملحٖڣدعماڋ ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل سهږ ملالڅ ش  ٙ ٚثقيغ ثملحٖڣدع حيث بلغـ  ٖث ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙ بقيمغ ش ,مقٖث ٙياڋ  ,

ٙ ڣثلتنمي ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙ ثملالي ثملعيڗ مڜ قبل ش  غ.حسظ تقييږ ثملستشا
,ٙا ثملاڋ قبل ثلزيادع  ڣب٘لڊ يكڤڗ  ا ثملاڋ بعٖ ثلزياڣ ٙياڋ،  , ,دع ٙ ٛيادعبٙياڋ،  , ٙها نسبغ   .%. قٖ

,ٖد ثألسهږ قبل ثلزيادع ع ,سهږ، عٖد ثألسهږ بعٖ ثلزيادع  ,  .سهږ ,
ٚث سيتږ مڜ خاللها  ٚكا بش ٚثد ثالستحڤثٗ عليها بقيمغ كامل حصا ثلش ٚكغ ثمل ,الش لڊ ٙياڋ  , سهږ جٖيٖع ٗڣ  ٙ ٚيڄ ثصٖث مڜ لهږ عڜ ط

ٚك سهږ ش ٙ ڣثلتنميغ بالقيمغ ثالسميغ ڣباجمالي عٖد  ٚثد ثالستحڤثٗ عليها  مليڤڗ  .غ ثلباحغ لالستثما ٚكغ ثمل سهږ عادڬ يتږ تڤٛفعها علګ مالڅ ثلش
 .كال حسظ نسبغ ملكيتڢ

ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ي ش ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما  %تصبِ ملكيغ ش

ٚكغ ٚكا ش ٙ ڣثلتنميغ  تصبِ ملكيغ ش ٚكغ ثلباحغ لالستثما ي ش ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ٚثكز ثل  %.ثمل
ٚثف ٗثػ عالقغ: ٙثشٖ بڜ كليث ط ٚثهيږ بڜ عبٖهللا بڜ  ب ثلٖكتڤٙ / عبٖثلعزيز بڜ صالح بڜ ڣ  ڬ.ألستاٗ / محمٖ بڜ صالح بڜ محمٖ ثلحمادثڣ  ظ.ألستاٗ / 

 .محمٖ ثلحمادڬ
ي ت ٙي  ثنژها ثالتفاقيغ  ٚثفهام ق--ا ط ٙي   ابلغ للتمٖيٖ بمڤثفقغ جميٸ   م.//ڣقٖ تږ تمٖيٖ مٖع عقٖ ثالستحڤثٗ حت تا

ٚڣط ڣقٖ كانـ  خ ثلعقٖش ي حاڋ ف  ٖ خ ثلعق ٚفيڗ ف ٚفاڗ ثڣ ثحٖهما مڜ ثلحصڤڋ  خل: يجڤٛ الحٖ ثلط حٖ بنڤد ثلعقٖ ثڣ لږ يتمكڜ ثلط ٚ ب ثلطٚف ثآلخ
ٛمغ مڜ ثل  .جهاػ ثملختصغ ٗثػ ثلعالقغ إلتمام عمليغ ثالستحڤثٗعلګ ثملڤثفقاػ ثلنظاميغ ثلال

ٙ ثملالي لعمليغ ثالستحڤثٗ مجمڤعغ ثلٖخيل ثملاليتږ تعييڗ   غ.ثملستشا
ٚثقيغ ثملحٖڣدع  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙثا ماڋ ش ,يبل   ٙياڋ ,  (.ٙياڋ )خمسڤڗ مليڤڗ 

 ٙ ٙ ڣثلتنميغ مقاب .تږ ثصٖث ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙثا ماڋ ش ٚثقيغ ثملحٖڣدسهږ مڜ  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙثا ماڋ ش  ع.ل كل حصغ مڜ 
ٛيادع ٙا ثملاڋ علمًا ب ٚڣطڣ بغٚض ثالستحڤثٗ كانـ اڗ  ٚسميغ غ ك٘لڊمش خ٘ مڤثفقغ ثلجهاػ ثل ٙع ب ٙع ثلتجا ٛث ڣمجل٠ حمايغ  كهيئغ ثلسڤځ ثملاليغ ڣڣ

 ڣغيڇها. ڣثلجمعيغ غيڇ ثلعاديغثملنافسغ 
ٚثهيږ بڜ عبٖعلمًا  ڗ ثالستاٗ / ثب ٚثكز ب ٚكغ ثمل ٚ ثلعام لش ٙ ڣثلتنميغ يشغل ك٘لڊ منصظ ثملٖي ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ش هللا بڜ كليظ عضڤ مجل٠ ثدث

ٚثقيغ ثملحٖڣدع ٙ ثلخاصغ باالستحڤثٗ.  ثل ٚع ثالصٖث ٚكغ بمڤقٸ تٖثڣڋ ڣك٘لڊ مڜ خالڋ نش ٚيڊ ڣقٖ تږ ثالفصاٍ عڜ ٗلڊ مڜ خالڋ ثعالناػ ثلش ڣش
ٚثقيغ ثملحٖڣدع ڣقٖ تږ ثالفصاٍ عڜ ڣثالستاٗ / محمٖ بڜ صالح ثلحما ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚيڊ بش ٙ ڣثلتنميغ ش ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ش دڬ عضڤ مجل٠ ثدث

ٙ ثلخاصغ باالستحڤثٗ. ٚع ثالصٖث ٚكغ بمڤقٸ تٖثڣڋ ڣك٘لڊ مڜ خالڋ نش  ٗلڊ مڜ خالڋ ثعالناػ ثلش
ٚكغ ثلباحغ ٙع ش دث ٚثقيغ ثملحٖڣدع ڣقٖ تږ  ڣك٘لڊ ثلٖكتڤٙ / عبٖثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ عضڤ مجل٠  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚيڊ بش ٙ ڣثلتنميغ ش لالستثما

ٙ ثلخاصغ باالستحڤثٗ. ٚع ثالصٖث ٚكغ بمڤقٸ تٖثڣڋ ڣك٘لڊ مڜ خالڋ نش  ثالفصاٍ عڜ ٗلڊ مڜ خالڋ ثعالناػ ثلش



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

م  . ق مف ف كة ت عق  عم   ت ، ط   لش نت   ي  ي حة ك  ألح  ي م
ء س عر كة ج م يي ل  لش ن ي ص أل   ي ل م عالقة    ش  :من

 
 طبيعغ ثلعمل

 ڣ ثلعقٖ

 مبل  ثلعمل

 ڣ ثلعقٖ

 مٖع ثلعمل

 ڣ ثلعقٖ

ٚڣط ثلعمل  ش

 ڣ ثلعقٖ

ٙ ثلتنفي٘ييڗ  ثسږ ثلعضڤ / كبا

خا ٗڬ عالقغ باڬ منهږ ڬ   ڣ 

 ال يڤجٖ ال يڤجٖ - - يڤجٖ ال  ()

نڢ ال  • ٚكغ ب ٚ ثلش ڬتق ٚكغ تكڤڗ  عقڤد ڣ  عماڋ  يڤجٖ  ٚفاً  ثلش ٙع مجل٠ عضا ألحٖ فيها مصلحغ كانـ ڣ  ڣفيها فيها، ط  دث

ٚكغ ٙ  ڣ  ثلش ڬ ٗڬ خا ألڬ ڣ  فيها ثلتنفي٘ييڗ لكبا  .منهږ عالقغ ب

ء . عر س تن  كة ج م يي لش ن ي ل  :لم   ع ك 

ڬ • نڢ لږ يستلږ  ٙع ب عضا مجل٠ ثالدث  ٚ ڣ مبال  خالڋ ثلسنغ ثملاليغ يق ػ   .م مكاف

همي . ح مس كة تن  أل  لش ق  ي   :ع  حق
ٚكغ. • ٙباٍ مڤٛعغ لٖڥ ثلش لڊ بسبظ عٖم ڣجڤد  ٙباٍ ٗڣ ي ثأل ٛڋ عڜ حقڤقڢ  ڬ مساهږ تنا ٚكغ   ال يڤجٖ لٖڥ ثلش

ع  قيمة . مية لم  حقة لمس لن ئبل نكل لس لمس   سل ر
حق  ية ح تس لم خ مس لية ل  ن ية لم  :لسن

 ثلبياڗ
 

 بياڗ ثالسباب ڣصڀ مڤجز لها
 ثملسٖد

ثملستحڄ حت نهايغ ثلفًڇع 
 ثملاليغ ثلسنڤيغ ڣلږ يسٖد

قيمغ ثلقسٰ ثلخام٠ مڜ ثقساط ثلزكاع  . . ثلزكاع
 مم ڣحت ل عڤثم مڜ 

 ٛ ٚڣقاػ   كڤيغف

سسغ ثلعامغ  ثمل
ميناػ ثالجتماعيغ  للت

سسغ ثلعامغ  - . ٙسڤم ثشًڇثڅ ثملڤظفيڗ بامل
ميناػ ثالجتماعيغ  للت

ميناػ  ثشًڇثكاػ ثلت
 ثالجتماعيغ

شيڇثػ ڣجڤٛثػ  تكاليڀ ت
 ڣمكتظ ثلعمل

سڤم  - . ٙسڤم حكڤميغ لتجٖيٖ ثالقاماػ ٙڣ
 مكتظ ثلعمل ڣخالفغ

 ٙسڤم حكڤميغ

 

م . كةس لش ظ ي  حة م ت لم نش طي   ي ح    : 

نشئـ ملصلحغ  • ڣ ثحتياطياػ  ٙثػ  ڬ ثستثما ٚكغ حاليًا  ٚكغ.مڤظفي ال يڤجٖ لٖڥ ثلش  ثلش

 : جق .

حيِ. - عٖػ بالشكل ثل  ڗ سجالػ ثلحساباػ 

س٠ سليمغ ڣنف٘ بفاعليغ. -ب عٖ علګ  ٚقابغ ثلٖثخليغ   ڗ نظام ثل

ي قٖ -ل  ٚ ڬ شڊ ي٘ك ٚكغ.نڢ ال يڤجٖ  ٚع لٖڥ ثلش ي عڤثمل ثملخاط ٚه  ٚكغ علګ مڤثصلغ نشاطها، بةالف ما تږ ٗك   ٙع ثلش

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

لحس   . جع  ي م  :تق
 ال يڤجٖ بتقرير مراجع الحساباػ تحفظاػ علګ القڤائږ املاليغ السنڤيغ. ..
 لفت انتباه: بتقرير مراجع الحساباػ علګ القڤائږ املاليغ السنڤيغ يڤجٖ ..

ٙقږ )نٕڤ أڗ نلفت االنتباه  لګ أڗ الشركغ خضعت لحكږ نهائي في الګ اإليضاح  ( حڤڋ القڤائږ املاليغ املڤحٖة ڣال٘ڬ يشير 
ح تفصياًل باإليضاح. ڣبناًء علګ ٗلڊ القراٙ قامت الشركغ بتكڤين  قضيتها املرفڤعغ ضٖ شركغ الساطعغ الحٖيثغ كما هڤ مڤ

.شركغ الساطعغ الحٖيثغ بمبلغ مخص٨ ملقابلغ الخسائر الناتجغ عن عقٖ تبإڋ األصڤڋ مع  ڬ  . ٙياڋ سعٕڤ
ليڢ ڣالصإٙ من ٕيڤاڗ املظالږ بجٖة ڣال٘ڬ صإځ علګ الحكږ االبتٖائي الصإٙ عن  نظرًا لصٖٙڣ الحكږ النهائي املشاٙ 

ٙيغ الثانيغ برفض الٖعڤڥ القضائيغ املقٖمغ من الشركغ ضٖ شركغ السا ٙيغ بجٖة الٖائرة التجا طعغ الحٖيثغ املحكمغ اإلٕا
ّٙ في  لزام طرفي الٖعڤڥ بإتمام تنفي٘ العقٖ املبرم بينهما ڣامل ٙئ فبراير  ڣ تلقت الشركغ  فبراير  م. ڣفي تا

، ڣاملتضمن أنڢ بتأمل الحكږ الصإٙ من ٕيڤاڗ املظالږ تبيڗ عٖم  نسخغ من حكږ ٕائرة التنفي٘ باملحكمغ العامغ ببلجرش 
حيِ الحكږ الصإٙ من ٕيڤاڗ تحٖيٖ البنٕڤ املرإ  لګ التڤقڀ عن التنفي٘ حت يتږ ت تنفي٘ها، ڣانته حكږ ٕائرة التنفي٘ 

قيق لكل بنٖ، كما ن٨ حكږ ٕائرة التنفي٘ علګ حق االعترا٩  ح ٕڣ املظالږ بحيث يتږ تحٖيٖ البنٕڤ املرإ تنفي٘ها بشكل ڣا
ًٙا من اليڤم ٙأينا بناًء علګ ه٘ا  لطرفي التنفي٘ خالڋ مٖة ثالثڤڗ يڤمًا اعتبا ٙئ استالم نسخغ الحكږ. ڣلږ يتږ تعٖيل  التالي من تا

 .األمر

لحس   . جع  غيي م جفة   لم نة  ال ل كة  لش س ج  صية م م ج ت   ال ي

ٚكغ  ڗ ثلش  ٚ ٚ بال٘ك ٚڣٵ ثلتحڤڋ ثلګ ثملعاييڇ ثلٖڣليغ ثلجٖي ٙ ثلعام  خالڋ ifrsقامـ مڜ ثالنژها مڜ بتطبيڄ مش م حيث تږ ثصٖث
ٚبعيغ ڣثلسنڤيغ للعام  ٚ ثل ٙي  م ڣفقًا للمعاييڇ ثلٖڣليغ. ثلتقا

كة . لش لمح ظ   م ق   نينة  ل م   س
 

ٚكغ سهږ ثلخزينغ ثملحتفٴ بها مڜ قبل ثلش ٙي  ثالحتفاٱ بها قيمژها عٖد   تفاصيل ثستةٖثمها تا

 ال يڤجٖ - - ال يڤجٖ

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

مة .  :ح ه

ٚ ثملاليغعتمٖ مجل٠ ثإل  . ٙي عٖثد ثلقڤثئږ ثملاليغ ڣفقًا ملعاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا ٚثض  ٙع ثملعاييڇ ڣثلسياساػ ثملحاسبيغ ثملحٖثغ ألغ  (IFRS) دث

ي ڣ  ٚ ثملاليغ كما  ٙي ڣڋ قڤثئږ ماليغ ڣفقًا ملعاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا ٚ  ستكڤڗ   م.يناي

ٚكغ لقـت . نڢ  //ثملڤثفڄ هم //يڤم ثلخمي٠  ثلش ، ڣثملتضمڜ  ٚش  ي ثملحكمغ ثلعامغ ببلج ٚع ثلتنفي٘  خغ مڜ حكږ دثئ ن

٘ حت  لګ ثلتڤقڀ عڜ ثلتنفي  ٘ ٚع ثلتنفي ٚثد تنفي٘ها، ڣثنته حكږ دثئ ٖ ثلبنڤد ثمل ٙ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ تبيڗ عٖم تحٖي مل ثلحكږ ثلصاد حيِ بت يتږ ت

ٙ مڜ ديڤثڗ ثملظالږ بحيث ي ٚع ثلتنفي٘ علګ حڄ ثلحكږ ثلصاد ح ڣدقيڄ لكل بنٖ، كما نا حكږ دثئ ٚثد تنفي٘ها بشكل ڣث تږ تحٖيٖ ثلبنڤد ثمل

خغ ثلحكږ ٙي  ثستالم ن ًٙث مڜ ثليڤم ثلتالي مڜ تا ي ثلتنفي٘ خالڋ مٖع ثالثڤڗ يڤمًا ثعتبا  .ثالعًڇثض لطٚ

ٙي   . ًٙث //بتا ٚث ٙع ق دث ٚفٸم ثتة٘ مجل٠  ٚ ب ٚي ٚكغ مڜ  تڤصيتڢ للجمعيغ بالتم ٙثا ماڋ ثلش مليڤڗ  ثلعمڤميغ ثلغيڇ عاديغ بتةفير 

لغا عٖد  ٙياڋ ثلګ  ٚيڄ  ٙياڋ عڜ ط لغا مليڤڗ سهږ  .مليڤڗ  لګ ما دڣڗ سهږ(  سهږ لكل  ) ٚ ثملًڇثكمغ  لڊ بسبظ ثطفا ثلخسائ ٗڣ

 .% 

ٚكغ مڜ ثلحصڤڋ علګ  . ٙئي٠ ڣثعضا ي ثلٖعڤڥ  اً حكمتمكنـ ثلش ٙع ثلسابقيڗثملقامغ ضٖ  ڗ يٖفعڤث   مجل٠ ثالدث ثل٘ڬ قض  بالزثم ثملٖعګ عليهږ ب

ٚكغ ثلباحغ ما يلي ٙع : بالتضامڜ لش ,ڣاًل: مبل  ڣقٖ ٙبعمائغ ڣڣثحٖ  ٙياڋ ثمانيغ ڣستڤڗ مليڤنًا ڣستمائغ ڣخمسغ , لفًا ڣ ڣتسعڤڗ 

ٙياالً  ٙبعڤڗ  ٙه . ڣ ,ثانيًا: مبل  ڣقٖ تعاب ثمل , ٙد ما عٖث ٗلڊ مڜ طلبا .حاماعٙياڋ مقابل   ػ.ثالثًا: 

ٙي  ت . ٚكغ ثملسژهٖفغ( حت تا ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ، ڣفعڤد سبظ ثلتمٖيٖ هڤ صٖٙڣ مڤثفقغ //مٖيٖ عقٖ ثالستحڤثٗ علګ ش

ٙي   ٙ ڣثلتنميغ بغ //هيئغ ثلسڤځ ثملاليغ بتا ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٛيادع ٙا ماڋ ش ٚكا لٖڥ علګ  ٚض ثالستحڤثٗ علګ كامل حصا ثلش

ٚثقيغ ثملحٖڣدع ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  .ش

ٛمغ مڜ ثلجهاػ ثملختصغ لتة . خ٘ ثملڤثفقاػ ثلال ٚكغ بعٖ  ٙع عمليغ تةفير ٙا ماڋ ثلش ًٙث ماليًا إلدث فير تعييڗ مجمڤعغ ثلٖخيل ثملاليغ مستشا

 .ٙا ثملاڋ

ٚكغ ثلګ هيئغ ثلسڤځ ث .  .ملاليغتقٖيږ ملڀ تةفير ٙا ماڋ ثلش

ٚكغ. . ٙثا ماڋ ثلش ٛيادع ڣتةفير  ٚكغ للجمعيغ ثلعمڤميغ ثلغيڇ عاديغ ڣثملضمنغ   دعڤع مساهم ثلش

ٚكغ ڣعٖد ثألسهږ. . ٚكغ ڣثملتعلقغ بٚا ماڋ ثلش  تعٖيل ثملادع ثملادتيڗ ثلسابعغ ڣثلثامنغ مڜ ثلنظام ثالساة  للش

ي  . ٙع للعام ثملالي ثملنته  ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي  .م / /ثلتصڤيـ علګ تق

ي ث . ٚثقظ ثلحساباػ للعام ثملالي ثملنته  ٚ م ٚي  .م / /لتصڤيـ علګ تق

ي ث . ٚكغ للعام ثملالي ثملنته   .م / /لتصڤيـ علګ ثلقڤثئږ ثملاليغ للش

ي ث . ٙع للعام ثملالي ثملنته  عضا مجل٠ ثإلدث ٚث ٗمغ  ب  .م / /لتصڤيـ علګ 

ٙ ث . ٚكغ للعام ثملالي لتصڤيـ علګ ثختيا ٚثجعغ حساباػ ثلش ٚثجعغ مل حيڗ مڜ قبل لجنغ ثمل ٚثقظ ثلحساباػ مڜ بيڗ ثملٚ ٚثجعغ ثلبياناػ  م م مل

تعابڢ  .ثملاليغ ڣتحٖيٖ 

ٙي  ث . ع ثلحاليغ ڣثلت تنته بتا ٚثجعغ للٖٙڣ عضا لجنغ ثمل ڜ )مهامها م، ڣثملڤثفقغ علګ الئحغ ثللجنغ ڣثلت تتضم//لتصڤيـ علګ تشكيل 

حيڗ ه ڗ ثملٚ سمائهږ، علمًا ب حيڗ ثلتاليغ  عضائها، ڣثملڤثفقغ علګ تعييڗ ثملٚ ػ   ږ:ڣضڤثبٰ عملها(، ڣمكاف

ٙع(د. عبٖ ثلعزيز بڜ صالح ثلحمادڬ )عضڤ مجل .  .٠ ثالدث

ٙعثإل سعٖ بڜ حمٖ بڜ سيڀ )عضڤ مجل٠  .  (.دث

ٙل ثملجل٠( .  .عال محمٖ تبينڢ )عضڤ مڜ خا

ٚكغ . ٙه عڜ بلڤ  عالڗ ثلش ٚها ثملًڇثكمغ مبل  ڣقٖ ,ٹ خسائ لڊ بنسبغ  , ٚئيسيغ لبلڤٹ  %.ٙياڋ، ٗڣ سمالها. ڣتعڤد ثألسباب ثل مڜ ٙ

ٚكغ لقضيژها مٸ  ٙع ثلش ٚيڊ ثلباحغ، ڣخسا ٚب ڣتلف ث ٚيڊ  ٚڣٵ تلف ي مصنٸ ثلجلٖ ڣمش ٚكغ ثملتمثلغ  نشطغ ثلش ٙفٸ ڣ لګ تڤقڀ مشا  ٚ ه٘ه ثلخسائ

ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ  ٚكغ ش ٙع قضيغ تبادڋ ثألصڤڋ مٸ ش ٚكغ بتكڤيڜ مةصا لكامل مبل  خسا ٚها قامـ ثلش ث للمقاڣالػ ثلعامغ ڣثلت علګ 

ٙي   م.//ڝ ثملڤثفڄ // ثلساطعغ بتا

ٙ هيئغ ثلسڤځ ثملاليغ ثملت . ٚث ٙل ثملنصغ تنفيً٘ث لق ٚئيسيغ ڣخا ي ثلسڤځ ثل ٚكغ  سهږ ثلش ٚكغ عڜ ثيقاف تٖثڣڋ  ثػ ڣثلتعليماػ علڄ عالڗ ثلش ٚث باإلج

ٚها ثملًڇثكمغ  ي ثلسڤځ ڣثلت بلغـ خسائ سهمها  ٙجغ  ٚكاػ ثملٖ كٌڇ مڜ ٙا مالها %ثلخاصغ بالش  .ف

ٚكغ. . ٙثا ماڋ ثلش ٛيادع ڣتةفير   ثنعقاد ثلجمعيغ ثلعمڤميغ غيڇ ثلعاديغ ڣثملتضمنغ 

ٚكغ باالستحڤثٗ علګ . ٚكا قامـ ثلش ٚثب كامل حصا ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل لڊ مقابل ش ٙ عٖد قيغ ثملحٖڣدع ٗڣ  مليڤڗ سهږ عادڬ. .ثصٖث

ٚكغ مڜ  . ٛيادع ٙا ماڋ ثلش ٙياڋ ثلګ  ڣثفقـ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلغيڇ عاديغ علګ  لڊ مقابل ثالستحڤثٗ علګ كامل  مليڤڗ  ٙياڋ ٗڣ مليڤڗ 

ٚثقيغ ثملحٖڣدع. ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكا بش  حصا ثلش
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ٚڅ مڜ ڣثفقـ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلغيڇ ع . ٙياڋ ثلګ  اديغ علګ تةفير ٙا ماڋ ثلش لڊ  مليڤڗ  ٙياڋ ٗڣ لغا عٖد مليڤڗ  ٚيڄ   .عڜ ط

ٚكغ. سهږمليڤڗ سهږ مڜ   ثلش

ٙي   ثالنژها . ٚثقيغ ثملحٖڣدع بتا ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ثػ ثالستحڤثٗ علګ ش ٚث ج سهږ جٖيٖع مڜ //هم ثملڤثفڄ //مڜ   ٙ م مقابل ثصٖث

ٚكغ ث سهږ ش ٚثقيغ  .لباحغ لالستثماٙ ڣثلتنميغ بالقيمغ ثالسميغ ڣباجمالي عٖد  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل مليڤڗ سهږ عادڬ تږ تڤٛفعها علګ مالڅ ش

ٙي   ٙثا ثملاڋ للمساهميڗ ثملنعقٖع بتا ٛيادع ڣتةفير  ثملحٖڣدع كاًل حسظ نسبغ ملكيتڢ. ڣكانـ ثلجمعيغ ثلعامغ ثلغيڇ عاديغ ڣثملتضمنغ 

ٚثقيغ ثملحٖڣدع مقابل م ق// ٚثكز ثل ٚكغ ثمل  .مليڤڗ سهږ عادڬ .ٖ ڣثفقـ علګ ثالستحڤثٗ علګ ش

ي ثالعالڗ عڜ ث . صٖع ثالفتتاحيغ كما   :ڣهڤم ينايٚ  ألثٚ ثملالي ثملًڇتظ علګ تطبيڄ ثملعاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ علګ ثأٙل

ٚ ثملًڇثكمغ بمبل   ,ثنةفاض ثلخسائ ٚ ٙياڋ سعڤدڬ ڣث , ٚڣطغ )ثٙض( ثلګ ٙصيٖ ثلخسائ ل٘ڬ نتٌ عڜ تحڤيل ٙصيٖ منحغ حكڤميغ غيڇ مش

ٚ بنف٠ ثلقيمغ دڥ ثلګ ثنةفاض ثلخسائ ٌ عنڢ ثنةفاض ، كږ تږ ثالعالڗ ك٘لڊ عڜ ثملًڇثكمغ مما  عادع تبڤيظ بعر بنڤد ثملڤجڤدثػ ڣثملطلڤباػ، نت

,ي ثجمالي ثملڤجڤدثػ بمبل   ي ,  .ثجمالي ثملطلڤباػ بنف٠ ثملبل  ٙياڋ سعڤدڬ ڣثنةفاض 

ٚ  ثنةفاضثالعالڗ عڜ  . ٚكغ ثملًڇثكمغ  ثلخسائ ٙه  %عڜ للش ٚها ثملًڇثكمغ مبل  قٖ صبحـ قيمغ خسائ ,مڜ ٙا مالها حيث  ٙياڋ  ,

لڊ بنسبغ  ٚئيي   %.سعڤدڬ ٗڣ لګ تةفير ٙ النةفاضمڜ ٙا مالها بعٖ ثلتةفير. ڣفعڤد ثلسبظ ثل ٚكغ  ٚ ثلش لګ خسائ  .ا ثملاڋ 

طفا مليڤڗ سهږ ي  سهږمليڤڗ  .، حيث تږ  ي ٙا ثملاڋ كما  ٚ ثملًڇثكمغ  ڬ //مڜ ثلخسائ لڊ بقيمغ ثألسهږ ثمللغاع، ڣال يڤجٖ  م ٗڣ

ٚكغ علګ ثلًڈثماتها ثملاليغ ثيڇ مڜ تةفير ٙا ماڋ ثلش  .ت

سي٠ ثملعٖڋ لٖڥ كاثالعالڗ عڜ ثالنژها مڜ  . ٚكغ ثلباحغ تڤثيڄ عقٖ ثلت ٙ ڣثل٘ڬ يبيڗ ملكيغ ش ٙع ڣثالستثما ٙع ثلتجا ث تظ ثلعٖڋ ثملكلڀ لٖڥ ٛڣ

ٚثقيغ ثملحٖڣدع بنسبغ  ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙ ڣثلتنميغ لكامل حصا ش ٚكغ  لالستثما ٙڬ ثملحٖف لش جل ثلتجا ٚثل ثل %، كما تږ ثالنژها مڜ ثستة

ٚكغ  ٚكغ ٗثػ مسئڤليغ محٖڣدع )ش ٚثقيغ ثملحٖڣدع كش ٚثكز ثل ٙ ڣثلتنميغثمل ٚكغ ثلباحغ لالستثما  .خا ڣثحٖ( ڣةي ش

ٙي  ثالعالڗ  . ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلتابعغ لها( بتا ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙڬ مكت  بقيمغ مايڤ  هم ثملڤثفڄ  شعباڗ  عڜ قيام ش ٚث مبن تجا م بش

,  .ٙياڋ ,

ٚع ثالستئناف بنقر ثلحكږ ثالبتٖثئي ڣثلصاد ثالعالڗ عڜ . لګ حكږ دثئ عادع ثلقضيغ  ٙيغ بجٖع، ڣ ٙيغ ثلثالثغ بمقام ثملحكمغ ثإلدث ٚع ثلتجا ٙ مڜ ثلٖثئ

ليڢ ڣما قٖ يستجٖ، ڣمڜ ثږ تحكږ بما يثبـ لٖره شيڇ  ٙع ثلحكږ ملعاڣدع بحڙها ڣفڄ ما  ٚع مصٖ  ا.ثلٖثئ

ٙي   . ٚڣ مڜ منصبغ بتا ٛياد بڜ محمٖ ثلعم ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ ثالستاٗ /   م.//ثالعالڗ عڜ ثستقالغ ثل

ٙي   . ٚكغ مڜ تا ٙئي٠ تنفي٘ڬ للش ٚثهيږ بڜ عبٖهللا بڜ كليظ   م.//ثالعالڗ عڜ تعييڗ ثالستاٗ / ثب

ٙي   . ٙع مڜ تا ٚئي٠ مجل٠ ثالدث  م.//ثالعالڗ عڜ تعييڗ ثالستاٗ / محمٖ بڜ صالح ثلحمادڬ نائظ ل

ٚكغ ثلتابعغ( ڣثململڤ  . ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙ ڣثلتنميغكغ قيام ش ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚع تفاهږ مسا يڤم  %بنسبغ  لش بتڤقيٸ م٘ك

ٙي   لڊ لبحث غسط٠  هم ثملڤثفڄ ) ٗڣ ثلحجغ  ثألحٖ بتا ٙڬ ٗڣ ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤيٚ ڣثالستثماٙ ثلعقا ش ٚكغ  م( مٸ ش

ٚكغ ثملسژهٖفغ ي ثلش ٚكا   .ثالستحڤثٗ علګ كامل حصا ثلش

.  ٚ ٙڬ ع ثلتفاهږ تمٖيٖ م٘ك ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثالقليميغ للتطڤي ٚكغ ثش ٚكغ ثلتابعغز ڣش ٚثقيغ ثملحٖڣدع زثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙي  بيڗ ش  حت تا

 ٚ ي للجهالغ مڜ ثلناحيتيڗ ثملاليغ ڣثلقانڤنيغيناي ٙثساػ ثلفحا ثلنا لڊ الستكماڋ د ٚڣط ٗڣ  .م بنف٠ ثلبنڤد ڣثلش

ٚك لعاديغثلجمعيغ ثلعمڤميغ ث ڤثفقغم .  غ.علګ تحٖيث الئحغ حڤكمغ ثلش

ػ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلعاديغ مڤثفقغ .  .علګ تحٖيث الئحغ عمل لجنغ ثلًڇشيحاػ ڣثملكاف

ٙع ثلتنفي٘يغ ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلعاديغڤثفقغ م . ٙع ڣلجانڢ ڣثإلدث ػ مجل٠ ثإلدث  .علګ تحٖيث سياسغ مكاف

ٙععلګ تحٖيث سياس ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلعاديغ مڤثفقغ . ي مجل٠ ثإلدث ثػ ثلعضڤيغ  ٚث ج  .اػ ڣمعاييڇ ڣ

ٚثجع ثلجمعيغ ثلعمڤميغ ثلعاديغمڤثفقغ  .  غ.علګ تحٖيث الئحغ عمل لجنغ ثمل

ٚكغ ثلتابعغ( مسا يڤم ثلخمي٠ ثالعالڗ عڜ قيام  . ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل م بتڤقيٸ ديسمبڇ  هم ثملڤثفڄ ٙبيٸ ثألڣڋ  ش

ٙڬ لحڤثٗ ثتفاقيغ ثالست ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ٚكغ ثش ٚكا بش ٚث كامل حصا ثلش  .%ش

ٚكغ عڜ قيامها . ٙه  ثعالڗ ثلش ,بسٖثد مبل  ڣقٖ ٚكغ ثلخبيڇ  لڀٙياڋ سعڤدڬ )مليڤڗ ڣخمسڤڗ  , ٛڋ مڜ ش ٙياڋ سعڤدڬ( ڣحصڤلها علګ تنا

ٚڥ ثملاليغ عڜ ما تبقه لها مڜ ثملستحقاػ ڣدڣڗ ثالحتجا ڬ جهغ قضائيغ ثڣ تحكيميغ، ڣثسقاط كافغ ثلٖعاڣڥ ڣثالحكام ثألخ ٚڥ ثمام  خ ڬ مبال   ل ب

ٙبعا  ٚكغ بسٖثد ثملبل  ثملتفڄ عليڢ مسا يڤم ثأل ڣتڤقيٸ  --ثملڤثفڄ  --ثلت تتعلڄ بمڤضڤٵ ثلقعٖ ثملبڇم. ڣقٖ قامـ ثلش

ٚث ثل٘مغ   .ثملخالصغ ثلنهائيغ ڣثب

ٙثا م . ٚكغ ثلتابعغز مڜ ٛيادع  ٚثقيغ ثملحٖڣدع زثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٙياڋ ثلګ  اڋ ش ٙياڋ سعڤدڬ. .مليڤڗ   مليڤڗ 
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كة: . لش  جعالن  

ٚ ثالعالڗ ٙي  ثالعالڗ مةتص  تا

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٙع ثلسابق لالستثما عضا مجل٠ ثإلدث ٙئي٠ ڣ ٙفٸ دعڤڥ علګ   م// يڗ.ڣثلتنميغ بةصڤ٥ 

ي تع ٚكغ للفًڇع ثملنژهيغ  ٙيغ ثملعٖع مڜ قبل ثلش ٙ ڣثلتنميغ عڜ نتائٌ قڤثئمها ثملاليغ ثإلدث ٚكغ ثلباحغ لالستثما لڜ ش
 .م//

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ي  لالستثما ًٚث( --ڣثلتنميغ ثلنتائٌ ثملاليغ ثألڣليغ للفًڇع ثملنژهيغ  ٚ شه  م// .)ثثنا عش

ٚ ثملاليغت ٙي ٙ ڣثلتنميغ عڜ خطژها للتحڤڋ لتطبيڄ معاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚحلغ  - (IFRS) علڜ ش ثمل
 .ثلثالثغ

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ي  لالستثما  م// م.--ڣثلتنميغ ثلنتائٌ ثملاليغ ثلسنڤيغ ثملنژهيغ 

ٚك ي مڜ ش لحا ٙ غ ثلباحغ عالڗ  ٙع ثلسابقيڗ لالستثما عضا مجل٠ ثإلدث ٙئي٠ ڣ ٙفٸ دعڤڥ علګ   م// .ڣثلتنميغ بةصڤ٥ 

ي  ٚكغ للفًڇع ثملنژهيغ  ٙيغ ثملعٖع مڜ قبل ثلش ٙ ڣثلتنميغ عڜ نتائٌ قڤثئمها ثملاليغ ثإلدث ٚكغ ثلباحغ لالستثما تعلڜ ش
 .م//

 م//

ٚكغ ثلبا ي مڜ ش لحا ٙ حغ عالڗ  ٚكغ ثلساطعغ ثلحٖيثغ لالستثما ٚفڤعغ علګ ش  م// .ڣثلتنميغ بةصڤ٥ ثلقضيغ ثمل

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ٚكغ لالستثما ٙع بتةفير ٙا ماڋ ثلش  م// .ڣثلتنميغ تڤصيغ مجل٠ ثالدث

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  عضا مجل٠ لالستثما ٙئي٠ ڣ ٙفٸ دعڤڥ علګ  ٙع ثلسابقيڗ ڣثلتنميغ بةصڤ٥   م// .ثإلدث

ي  ٚكغ للفًڇع ثملنژهيغ  ٙيغ ثملعٖع مڜ قبل ثلش ٙ ڣثلتنميغ عڜ نتائٌ قڤثئمها ثملاليغ ثإلدث ٚكغ ثلباحغ لالستثما تعلڜ ش
 م.//

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٚكغ ثمل لالستثما ٚثقيغ ثملحٖڣدع عڜ ڣثلتنميغ بةصڤ٥ تڤقيٸ ثتفاقيغ ثالستحڤثٗ علګ ش ٚثكز ثل
ٚثقيغ ثملحٖڣدع ٚثكز ثل ٚكغ ثمل سهږ ملالڅ ش  ٙ صٖث ٚكغ مڜ خالڋ  ٛيادع ٙا ماڋ ثلش ٚيڄ   .ط

 م//

ٚكغ ٙع عمليغ تةفير ٙا ماڋ ثلش ٙ مالي إلدث ٙ ڣثلتنميغ عڜ تعييڗ مستشا ٚكغ ثلباحغ لالستثما  م// .تعلڜ ش

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش لګ هيئغ ثلسڤځ ثملاليغڣثل لالستثما  م// .تنميغ تقٖيږ ملڀ تةفير ٙا ثملاڋ 

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تٖعڤ ش ٛيادع ٙا ماڋ  لالستثما لګ حضڤٙ ثجتماٵ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ ثملتضمنغ  ڣثلتنميغ مساهميها 
ٚكغ  .ثلش

 م//

ٚكغ ثلباحغ  حيحي مڜ ش ٙ عالڗ ت ٖعڤع لحضڤٙ ثجتماٵ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ ڣثلتنميغ بةصڤ٥ ثل لالستثما
ٚكغ ٛيادع ڣتةفير ٙا ماڋ ثلش  .ثملتضمنغ 

 م//

ي  ٚكغ للفًڇع ثملنژهيغ  ٙيغ ثملعٖع مڜ قبل ثلش ٙ ڣثلتنميغ عڜ نتائٌ قڤثئمها ثملاليغ ثإلدث ٚكغ ثلباحغ لالستثما تعلڜ ش
 م.//

 م//

ٚكغ ثلباحغ لالستثم ٛيادع ڣتةفير تعلڜ ش ٙ ڣثلتنميغ عڜ بٖ ثلتصڤيـ ثإللكًڇڣني للجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ ڣثملتضمنغ  ا
ٚكغ  .ٙا ماڋ ثلش

 م//

ٛيادع  عماڋ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ ثملتضمنغ  ضافغ بنڤد جٖيٖع لجٖڣڋ  ٙ ڣثلتنميغ عڜ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما تعلڜ ش
ٚكغ  .ڣتةفير ٙا ماڋ ثلش

 م//

ٚها ثملًڇثكمغ  ٙ ڣثلتنميغ عڜ بلڤٹ نسبغ خسائ ٚكغ ثلباحغ لالستثما سمالها %.تعلڜ ش  م// .مڜ ٙ

ي ثآلليغ ثلجٖيٖع ٙل ثملنصغ  ٚكغ خا سهږ ثلش يقاف تٖثڣڋ  ٙ ڣثلتنميغ عڜ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما  م// .تعلڜ ش

ٙ ڣثلتنميغ نتائٌ ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚكغ  تعلڜ ش ٛيادع ڣتةفير ٙا ماڋ ثلش ثجتماٵ ثلجمعيغ ثلعامغ غيڇ ثلعاديغ ڣثملتضمنغ 
 .)ثالجتماٵ ثلثاني(

 م//

ٙ ڣثلتنميغ عڜ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚثقيغ ثملحٖڣدع ثنژهائهاتعلڜ ش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ثػ ثالستحڤثٗ علګ ش ٚث ج  م// .مڜ 

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ لالستثعالڗ  ٚ ثملاليغ ما ٙي  ڣثلتنميغ بةصڤ٥ خطژها للتحڤڋ لتطبيڄ معاييڇ ثملحاسبغ ثلٖڣليغ للتقا

(IFRS) - ٚحلغ ثلثالثغ  .ثمل

 م//

ٚكغ ثلباحغ لال  ٙ ڣثلتنميغ عڜ تعلڜ ش لګ  ثنةفاضستثما ٚها ثملًڇثكمغ   م// .% مڜ ٙا مالها .خسائ

ٚكغ ثلباحغ  حيحي مڜ ش ٙ عالڗ ت لګ  ثنةفاضڣثلتنميغ بةصڤ٥  لالستثما ٚها ثملًڇثكمغ   م// .ا% مڜ ٙا ماله .خسائ

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ي ڣثلتنميغ ثلنتائٌ ثملاليغ ثأل  لالستثما  م// .(شهٚ)ثالثغ  --ڣليغ للفًڇع ثملنژهيغ 

ٙ ڣثلتنميغ عڜ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٚثقيغ ثملحٖڣدع بالكامل  ثنژهاتعلڜ ش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ثػ ثلخاصغ بنقل ملكيغ ش ٚث كافغ ثإلج
ٙ ڣثلتنميغ ٚكغ ثلباحغ لالستثما  .لګ ش

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ٙڬ مكت  لالستثما ٚث مبن تجا ٚكغ ثلتابعغ لها بش  م// .ڣثلتنميغ عڜ قيام ثلش
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ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 

ٚ ثالعالڗ ٙي  ثالعالڗ مةتص  تا

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٙع ثلسابقيڗ لالستثما عضا مجل٠ ثإلدث ٙئي٠ ڣ ٙفٸ دعڤڥ علګ   م// .ڣثلتنميغ بةصڤ٥ 

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٙع ثلسابقيڗ لالستثما عضا مجل٠ ثإلدث ٙئي٠ ڣ ٙفٸ دعڤڥ علګ   م// .ڣثلتنميغ بةصڤ٥ 

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ي  لالستثما  م// .(شهٚ)ستغ  --ڣثلتنميغ ثلنتائٌ ثملاليغ ثألڣليغ للفًڇع ثملنژهيغ 

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ٙئي٠ تنفي٘ڬ ثستقالغڣثلتنميغ عڜ  لالستثما  م// .ڣتعييڗ 

ع ثلحاليغ ٙتها للٖٙڣ دث ٚئي٠ مجل٠  ٙ ڣثلتنميغ عڜ تعييڗ نائظ ل ٚكغ ثلباحغ لالستثما  م// .تعلڜ ش

ٚع تفاهږ  ٚكغ ثلتابعغ( بتڤقيٸ م٘ك ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ٚكغ ثلباحغ عڜ قيام ش ٚكغ  لالستحڤثٗتعلڜ ش علګ ش
ٚ ڣثالستثم ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ٙڬ ش ٙ ثلعقا  .ا

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ي  لالستثما  م// .(شهٚ)ستغ  --ڣثلتنميغ بةصڤ٥ ثلنتائٌ ثملاليغ ثألڣليغ للفًڇع ثملنژهيغ 

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ي  لالستثما  م// .(ٚشه)تسعغ  --ڣثلتنميغ ثلنتائٌ ثملاليغ ثألڣليغ للفًڇع ثملنژهيغ 

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٚكغ ثلتابعغ( بتڤقيٸ  لالستثما ٚثقيغ ثملحٖڣدع )ثلش ٚثكز ثل ٚكغ ثمل ڣثلتنميغ بةصڤ٥ قيام ش
ٚع تفاهږ  ٙڬ  لالستحڤثٗم٘ك ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما ٚثقغ ثإلقليميغ للتطڤي ش ٚكغ   .علګ ش

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تٖعڤ ش لګ حضڤٙ ثجتماٵ ثلجمعيغ ثلعامغ ثلعاديغ )ثالجتماٵ ثالڣڋ(ڣثلتنميغ مس لالستثما  م// .اهميها 

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش  م// .ڣثلتنميغ نتائٌ ثجتماٵ ثلجمعيغ ثلعامغ ثلعاديغ )ثالجتماٵ ثلثاني( لالستثما

ٙ ڣثلتنميغ عڜ ما تږ تٖثڣلڢ عبڇ ڣسائل ثالعالم ٚكغ ثلباحغ لالستثما  م// .تعلڜ ش

ٚكغ ثلباحغ  ٙ تعلڜ ش ٚثقغ ثالقليميغ  لالستثما ٚكغ ثش ٚكژها ثلتابعغ بتڤقيٸ ثتفاقيغ ثالستحڤثٗ علګ ش ڣثلتنميغ عڜ قيام ش
ٚكغ ثلتابعغ ٙ حصا جٖيٖع مڜ ثلش صٖث ٚيڄ ثلنقٖ ڣ لڊ عڜ ط ٙڬ ٗڣ ٙ ثلعقا ٚ ڣثالستثما  .للتطڤي

 م//

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٙع ثلسابقيڗڣثلت لالستثما عضا مجل٠ ثإلدث ٙئي٠ ڣ ٙفٸ دعڤڥ علګ   م// .نميغ بةصڤ٥ 

ٚكغ ثلباحغ  ي مڜ ش لحا ٙ عالڗ  ٚكغ لالستثما  م// .ڣثلتنميغ بةصڤ٥ ثملڤقڀ ثملالي ڣثلقانڤني للش

 

 

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

لس . مي  ال  س  ء م عر ال   سة م       :سي

ٙع  - ع عضڤ مجل٠ ثإلدث ٚكغ ما نا عليڢي حٖڣد تتكڤڗ مكاف ٚكاػ ڣلڤثئحڢڣ  ثلنظام ثألساة  للش ٚسميغ ڣ  نظام ثلش ٙثػ ڣثلتعليماػ ثل ٚث بما يتڤثفڄ مٸ ثلق

ڗ، ي ه٘ث ثلش ٙع  ٙه  ثلصاد ٙع مبل  ڣقٖ ي مجل٠ ثإلدث ٙع مقابل عضڤيتڢ  ٙياڋ سعڤدڬ  ,علګ ثڗ ال يتجاٛڣ مجمڤٵ ما يحصل عليڢ عضڤ مجل٠ ثإلدث

ٙيا لڀ  ػ ڣمزثيا ماليغ ڣعينيغ. )خمسمائغ   ڋ سعڤدڬ( مڜ مكاف

ٚها ثلعضڤ خالڋ ثلسنغ. - ع متناسظ مٸ عٖد ثالجتماعاػ ثلت حض  يكڤڗ ثستحقاځ ثملكاف

ٙه  - ٙياڋ سعڤدڬ( ڣبٖڋ حضٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ ثجتماعاػ ثللجاڗ بمبل   ,بٖڋ حضٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ ثجتماعاػ ثملجل٠ ڣقٖ ٙياڋ سعڤدڬ )خمسغ ثالف 

ٙه  ميڗ ثلسٚ. ,ڣقٖ ، ڣ ٙياڋ سعڤدڬ( لكل عضڤ مڜ ثألعضا  ٙياڋ سعڤدڬ )خمسغ ثالف 

ٚٙ ثنعقاد ثالجتماٵ فيها. - ي ثملٖينغ ثملق لڊ للعضڤ غيڇ ثملقيږ  ٙجغ ثألڣلګ، ڣثملڤثصالػ ڣثإلقامغ، ٗڣ ٚ علګ ثلٖ ٚع سف  ت٘ك

ٚكغ كافغ مصا - ٚ ثملجل٠ ثلسنڤيغ، كما تتحمل ثلش ميڗ س ع  ٙع مكاف ٚ ڣثإلقامغ ڣثملڤثصالػ ڣغيڇها فيما يحٖد مجل٠ ثإلدث ٚ ثلسف ه كت٘ثك ٙيفڢ ثملتعلقغ بحضٙڤ

ٙع. عماڋ شئڤڗ مجل٠ ثالدث  يةا 

عضا ثملجل٠ قبل مڤعٖ ثن - ڬ عضڤ مڜ  ي حاڋ ثنژهـ عضڤيغ  ٚڥ عنٖ ثنژها ثلسنغ ثملاليغ، ڣ ػ ڣبٖڋ ثلحضٙڤ ڣثلبٖالػ ثألخ ٚف ثملكاف ژها ثلسنغ ثملاليغ يتږ ص

ٚف فٙڤ ثن  ژها عضڤيتڢ.فانها تص
 

ية . ن ي ل إل  ال   سة م      :سي

ٙع ثلتنفي٘يغ علګ ما يلي: ػ ثإلدث  تشتمل مكاف

ٚيًا. - ٚف شه ساة  يص  ٙثتظ 

ٚ )بٖڋ سكڜ  - ٙع  –بٖالػ تشمل علګ سبيل ثملثاڋ ال ثلحص ( –بٖڋ هاتڀ  –بٖڋ سيا بنا  بٖڋ تعليږ 

ٚ )تاميڗ ط   - مينيغ علګ سيل ثملثاڋ ال ثلحص صاباػ ثلعمل ڣثلججز ثلجزئي ڣثلكلي ڣثلڤفاع ثثنا ثلعمل( –لڢ ڣلعائلتڢ مزثيا ت  تاميڗ علګ ثلحياع )تشمل 

ٛع سنڤيغ  - جا ٚ سنڤيغ  –مزثيا تشمل  ٚ سف ع نهايغ ثلخٖمغ. –سائڄ خا٥  –ت٘ثك  مكاف

ٚثػ ثألدث ڣفقًا للتقييږ ثل٘ڬ يتږ به٘ث ثلخصڤ٥. - ش ٚتبطغ بم ع م  مكاف

ػ ڣثلًڇشيحاػ.يتږ ثعتماد ثلخطٰ ڣثلبڇثم - ٙ ثلتنفي٘ييڗ مڜ قبل لجنغ ثملكاف ػ كبا  ٌ ملكاف

ػ ڣثلًڇشيحا - ٚها لجنغ ثملكاف ي ضڤ ثلخطٰ ڣثلبڇثمٌ ثلت تق ٙ ثلتنفي٘ييڗ  ػ للمڤظفيڗ ڣكبا ٚئي٠ ثلتنفي٘ڬ بتنفي٘ سياسغ ثملكاف  ػ.يقڤم ثل
 

ء . عر ال   سة م     نة  سي جفة ل نلم ل  ة:مي س 

ع سنڤ  - ٙها )مكاف عضا ثللجنغ.,يغ قٖ ٚثجعغ ڣلكل عضڤ مڜ بيڗ  ٚئي٠ لجنغ ثمل ٙياڋ سعڤدڬ( ل لڀ  ٙياڋ سعڤدڬ )خمسڤڗ   ) 

ٚها ثلعضڤ خالڋ ثلسنغ. - ع متناسظ مٸ عٖد ثالجتماعاػ ثلت حض  يكڤڗ ثستحقاځ ثملكاف

ٙه ) - ٙيا,بٖڋ حضٙڤ لكل ثجتماٵ مڜ ثجتماعاػ ثللجنغ ڣقٖ ٙياڋ سعڤدڬ )خمسغ ثالف  عضا ثللجنغ، ڣثميڗ (  ٚئي٠ ثللجنغ ڣلكل عضڤ مڜ  ڋ سعڤدڬ( ل
 ثلسٚ.

ي مٖينغ ثالجتماٵ. - لڊ للعضڤ غيڇ ثملقيږ  ٙجاڋ ثالعماڋ، ڣثملڤثصالػ ڣثإلقامغ، ٗڣ ٙجغ  ٚ علګ د ٚع سف  ت٘ك

ٙيفڢ ثملتعلقغ باجتماعاػ - ٚكغ كافغ مصا ٚ ثلسنڤيغ، كما تتحمل ثلش ع ثميڗ ثلس ٙع بمكاف ٚ ڣثإلقامغ ڣثملڤثصالػ  تڤص  ثللجنغ ملجل٠ ثإلدث ٚ ثلسف ثللجنغ كت٘ثك
 ڣغيڇها فيما يةا ثعماڋ ثللجنغ.

عضا ثللجنغ قبل مڤعٖ ثن - ڬ عضڤ مڜ  ي حاڋ ثنژهـ عضڤيغ  ٚڥ عنٖ ثنژها ثلسنغ ثملاليغ، ڣ ػ ڣبٖڋ ثلحضٙڤ ڣثلبٖالػ ثألخ ٚف ثملكاف ژها ثلسنغ ثملاليغ يتږ ص
ٚف فٙڤ ثنژها عضڤيتڢ مڜ ثللجنغ.  فانها تص

 

سة . نة  سي ال  ل نة: لم  م     ل مي س  شيح    ل

ڗ  ٚكاػ ڣنظام ثلسڤځ ثملاليغ ڣلڤثئحهما ثلتنفي٘يغ، يجظ  حكام نظام ثلش خالڋ ب يدڣڗ  ٚثٵ  ػ ما يلي:  ي  سياسغ ثملكاف

هٖثفها.  - ٚكغ ڣ جامها مٸ ثسًڇثتيجيغ ثلش  ثن

عضا  - ػ بغٚض حث  م ثملكاف َّٖ ٙع ثلتنفي٘يغ  ٙعمجل٠ ثإلدثڗ تق نجاٍڣثإلدث ٚكغ ڣت علګ  ػ  ګميژها علنثلش ٚبٰ ثلجز ثملتغيڇ مڜ ثملكاف ڗ ت ثملٖڥ ثلطڤيل، ك
 ثملٖڥ ثلطڤيل.  ګباألدث عل

ػ ب - د ثملكاف َّٖ ً علنڗ تح ڣلياػ ثمل ګا ٙثػ،نمستڤڥ ثلڤظيفغ، ڣثملهام ڣثملس هالػ ثلعلميغ، ڣثلخبڇثػ ثلعمليغ، ڣثملها .  ڤطغ بشاغلها، ڣثمل  ڣمستڤڥ ثألدث

ٚكغ.  - ٚ لٖڥ ثلش ٙجغ ثملخاط جامها مٸ حجږ ڣطبيعغ ڣد  ثن

ػ،  - ي تحٖيٖ ثملكاف ٚڥ  ٚكاػ ثألخ ٙساػ ثلش ٙ مما ي ثالعتبا ػ ڣثلتعڤيضاػنما قٖ ي مٸ تفادڬثألخ٘  ٙتفاٵ غيڇ مبڇٙ للمكاف  .ش عڜ ٗلڊ مڜ ث
ثػ ثمله -  ٸ عٖم ثملبالغغ فيها. يغ ڣثملحافظغ عليها ڣتحفيڈها، منڗ تسژهٖف ثستقطاب ثلكفا

ػ غنسيڄ مٸ لجنڗ تعٖ بالت -  اػ ثلجٖيٖع. نٖ ثلتعيينثلًڇشيحاػ عڣ  ثملكاف

ٚٙػ ب - نها تق ٗث تبيڗ  ڣ ثسًڇدثدها  ع  ٚف ثملكاف يقاف ص ً علنحاالػ  لڊ مل ګا ٙع ثلتنفي٘يغ ٗڣ ڣ ثإلدث ٙع  ي مجل٠ ثإلدث ٸ ثستغالڋ نمعلڤماػ غيڇ دقيقغ قٖمها عضڤ 
ػ غيڇ مستحقغ.  ګلحصڤڋ علثلڤضٸ ثلڤظيفي ل  مكاف

سهمًا ثشًڇتهانتنظيږ م - م  ًٙث جٖيًٖث  صٖث كانـ  ٙع ثلتنفي٘يغ سڤث  ٙع ڣثإلدث ٚكغ ألعضا مجل٠ ثإلدث ي ثلش سهږ  ٚكغ. ِ   ثلش

 



 

ٙ ڣثلتنميغ  ٚكغ ثلباحغ لالستثما ٙع ثلسنڤڬ  -ش ٚ مجل٠ ثإلدث ٚي   تق

 
 

 

 
 

تمة .  :خ
 

ممممممممممممممممممي  ٚكغ للسممممممممممممممممممنغ ثملنهيممممممممممممممممممغ  عممممممممممممممممممماڋ ثلشمممممممممممممممممم ٚه ثلسممممممممممممممممممنڤڬ عممممممممممممممممممڜ  ٚيمممممممممممممممممم ٗ يةتممممممممممممممممممتږ تق ٙع  م ديسمممممممممممممممممممبڇ  ڗ مجلمممممممممممممممممم٠ ثإلدث
ٚ ثلجزيممممممممممممممممممل علممممممممممممممممممګ ثلثقممممممممممممممممممغ ثلتمممممممممممممممممم فانممممممممممممممممممڢ يتقممممممممممممممممممٖم  ٙ ڣثلتنميممممممممممممممممممغ بالشممممممممممممممممممك ٚكغ ثلباحممممممممممممممممممغ لالسممممممممممممممممممتثما لجميممممممممممممممممممٸ مسمممممممممممممممممماهم شمممممممممممممممممم

ڗ يحفمممممممممممممممٴ لنممممممممممممممما قائمممممممممممممممٖ  مممممممممممممممي هممممممممممممممم٘ه ثلمممممممممممممممبالد ممممممممممممممممڜ نعمممممممممممممممږ ڣخيمممممممممممممممڇثػ ڣ ٙڅ  ڗ يبممممممممممممممما يممممممممممممممماه ڣيمممممممممممممممٖعڤ هللا عمممممممممممممممز ڣجمممممممممممممممل  ڣليتمڤهممممممممممممممما 
ڋ سممممممممممممممعڤد، ڣڣلمممممممممممممممي عهمممممممممممممممٖه ثألمممممممممممممممميڗ  ٚيفيڗ ثمللمممممممممممممممڊ سمممممممممممممملماڗ بمممممممممممممممڜ عبمممممممممممممممٖثلعزيز  ٚميڗ ثلشممممممممممممممم مسمممممممممممممميڇتنا ڣنهضمممممممممممممممتنا خمممممممممممممممادم ثلحمممممممممممممم

ٚ ثلممممممممممممٖفاٵ صمممممممممممماحظ ثلسمممممممممممممڤ ثمللكمممممممممممي ثألميممممممممممممڇ محمممممممممممممٖ بممممممممممممڜ سممممممممممملماڗ بممممممممممممڜ عبممممممممممممٖ ثلعزيممممممممممممز ڣنائمممممممممممظ  يممممممممممم ٙث ٛڣ ٙئممممممممممممي٠ مجلمممممممممممم٠ ثلممممممممممممٛڤ
ٚ ڋ سممممممممممممممممممعڤد،  ٚ علممممممممممممممممممګ تطممممممممممممممممممڤي ٚكغ ڣجميممممممممممممممممممٸ ثلعممممممممممممممممممامليڗ بهمممممممممممممممممما بالعمممممممممممممممممممل ثلممممممممممممممممممٖثئږ ڣثملسممممممممممممممممممتم ٙع ثلشمممممممممممممممممم دث ڣفسممممممممممممممممممعګ مجلمممممممممممممممممم٠ 

يمممممممممممممممممممغ ثململكمممممممممممممممممممغ  ٚكغ ڣثلعممممممممممممممممممممل علمممممممممممممممممممګ تحقيممممممممممممممممممڄ ٙ ڣكافمممممممممممممممممممغ  ثملجلممممممممممممممممممم٠ٙئممممممممممممممممممي٠ كمممممممممممممممممممما ڣيتقمممممممممممممممممممٖم بمشمممممممممممممممممميئغ هللا،  ثلشمممممممممممممممممم
ٙ ڣثلتنميممممممممممممممغعضمممممممممممممما ٚكغ ثلباحممممممممممممممغ لالسممممممممممممممتثما ٙع شمممممممممممممم ٙئممممممممممممممي٠ هيئمممممممممممممممغ   مجلمممممممممممممم٠ ثدث لممممممممممممممګ معممممممممممممممالي  ٚ ڣثالمتنمممممممممممممماڗ  بجزيممممممممممممممل ثلشممممممممممممممك

سسممممممممممممممممممممممماػ  ٚ ڣثمل ٙ ڣجميمممممممممممممممممممممممٸ ثلمممممممممممممممممممممممٖڣثئ ٙع ڣثالسمممممممممممممممممممممممتثما ٙع ثلتجممممممممممممممممممممممما ٛث ٚكغ تمممممممممممممممممممممممٖثڣڋ ثلسمممممممممممممممممممممممعڤديغ ڣڣ ثلسمممممممممممممممممممممممڤځ ثملاليمممممممممممممممممممممممغ ڣشممممممممممممممممممممممم
ٚثم علمممممممممممممممممممممممګ تعممممممممممممممممممممممماڣنهږ ثلصممممممممممممممممممممممممادځ  درهممممممممممممممممممممممما ثلكممممممممممممممممممممممم ٚكغ ڣمٙڤ ثلحكڤميمممممممممممممممممممممممغ ڣثألهليمممممممممممممممممممممممغ ڣثلبنمممممممممممممممممممممممڤڅ، ڣكافمممممممممممممممممممممممغ عممممممممممممممممممممممممال ثلشممممممممممممممممممممممم

ٚكغڣنيعهږ ثلمممممممممممممممممٖثئږ، كمممممممممممممممممما ڣتشمممممممممممممممممج ٚكغ علمممممممممممممممممګ جهمممممممممممممممممڤدهږ ثملخلصمممممممممممممممممغ للشممممممممممممممممم ٚ كافمممممممممممممممممغ ثلعمممممممممممممممممامليڗ بالشممممممممممممممممم ٚصمممممممممممممممممهږ  شمممممممممممممممممك ڣح
ٙه ٛدها ٙ تقٖمها ڣث ٚث  ا، ڣهللا ثملڤفڄ.علګ ثستم

 

ٚنا  ،،،ڣتقبلڤث تحياتنا ڣتقٖي
 

ٚكاتڢ حمغ هللا ڣب  ڣثلسالم عليكږ ٙڣ

 
 
 

 المي /     مش آ سف
س  إل ئيس م

لحم لح   محم   ص
إل س  ئيس م ئب   ن

يب هلل   ك هيم   ع   
ن ي ل ئيس   ل

لفم  ي   محم 
لس ق( ن ي ) ل ئيس   ل

ي  مشف    محم م 
لي لم ي   لم

 سف   حم   سيف
س لم  مي س 

لحم لح  لفنين   ص ك / ع  ل
جفة لم نة   ئيس ل

تم   ع ك / ح مل لغ  هلل 
شيح  ل لم    نة   ئيس ل

 


