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العيْاٌ
ولمت عئِـ مجلـ إلاصاعة.
ولمت الغئِـ الخنفُظي .
ؤؾماء ؤغظاء مجلـ إلاصاعة و إلاصاعة الخنفُظًت ووظائفهم الحالُت و الؿابلت و مؤهالتهم وزبراتهم.
إلاحغاءاث التي اجسظها مجلـ إلاصاعة إلخاػت ؤغظائه بملترخاث املؿاهمن..
وصف الزخصاصاث اللجا .ومهامها وؤؾماء ؤغظائها وغضص احخماغاتها وجىاعٍش انػلاصها وبُاناث الحظىع.
جلُُم ؤصاء مجلـ إلاصاعة.
ميافأث ؤغظاء مجلـ إلاصاعة و إلاصاعة الخنفُظًت.
الػلىباث و الجؼاءاث الاختراػٍت ؤو اللُىص الاخخُاػُت املفغوطت غلى الشغهت.
املغاحػت الؿنىٍت.
املؿاهماث الاحخماغُت للشغهت.
الجمػُاث الػامت للمؿاهمن..
وصف ألنىاع النشاغ الغئِس ي للشغهت وشغواتها الخابػت.
وصف لخؼؽ وكغاعاث الشغهت و الخىكػاث املؿخلبلُت ألغماٌ الشغهت
املػلىماث املخػللت بإي مساػغ جىاحهها الشغهت وؾُاؾت إصاعة املساػغ ومغاكبتها.
ملاعنت نخائج ألاغماٌ في الؿنىاث الخمـ ألازنرة.
جدلُل حغغافي إلحمالي إًغاصاث الشغهت وشغواتها الخابػت.
إًظاح ألي فغوكاث حىهغٍت في النخائج الدشغُلُت غن نخائج الؿنت الؿابلت.
إًظاح ألي ازخالف غن مػاًنر املداؾبت املػخمضة من الهُئت الؿػىصًت للمداؾبن .اللانىنُن..
بُا .الشغواث الخابػت.
جفاصُل الاؾهم وؤصواث الضًن للشغواث الخابػت.
وصف لؿُاؾت الشغهت في جىػَؼ ألاعباح.
وصف ألي مصلحت في فئت ألاؾهم طاث الاخلُت في الخصىٍذ حػىص ألشخاص ؤبلغىا الشغهت بخلً الحلىق.
وصف ألي مصلحت وؤوعاق مالُت حػاكضًت وخلىق اهخخاب حػىص ألغظاء مجلـ إصاعة الشغهت وهباع الخنفُظًن .وؤكغبائهم في ؤؾهم ؤو ؤصواث
صًن الشغهت.
ً
املػلىماث املخػللت بإي كغوض غلى الشغهت ،وهشف باملضًىنُت إلاحمالُت للشغهت و الشغواث الخابػت وؤي مبالغ صفػتها الشغهت ؾضاصا
للغوض زالٌ الؿنت.
وصف لفئاث وؤغضاص ؤي ؤصواث صًن كابلت للخدىٍل وؤي ؤوعاق مالُت حػاكضًت ؤو مظهغاث خم اهخخاب ؤو خلىق مشابهت ؤصضعتها ؤو مندتها
الشغهت زالٌ الؿنت املالُت.
وصف ألي اؾترصاص ؤو شغاء ؤو إلغاء من حانب الشغهت ألي ؤصواث صًن كابلت لالؾترصاص وكُمت ألاوعاق املالُت املخبلُت.
غضص احخماغاث مجلـ إلاصاعة التي غلضث زالٌ الؿنت املالُت الازنرة وجىاعٍش انػلاصها.
ػلباث الشغهت لسجل املؿاهمن .وجىاعٍش جلً الؼلباث.
الػلىص و الصفلاث التي جمذ بن .الشغهت وػغف طي غالكت.
بُا .ألي جغجِباث ؤو اجفاق جناػٌ بمىحبه ؤخض ؤغظاء مجلـ إصاعة الشغهت ؤو ؤخض هباع الخنفُظًن .غن ؤي ميافأث.
بُا .ألي جغجِباث ؤو اجفاق جناػٌ بمىحبه ؤخض مؿاهمي الشغهت غن ؤي خلىق في ألاعباح.
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املضفىغاث النظامُت املؿخدلت.
بُا .بلُمت ؤي اؾدثماعاث ؤو اخخُاػاث ؤنشئذ ملصلحت مىظفي الشغهت.
اكغاعاث مجلـ إصاعة شغهت غؼاء الخػلُمُت .
جدفظاث مغاحؼ الحؿاباث غلى اللىائم املالُت الؿنىٍت .
جىصُت مجلـ إلاصاعة بخغُنر مغاحؼ الحؿاباث كبل انتهاء الفترة املػن .بها .
ؤؾهم الخؼٍنت املدخفظ بها من كبل الشغهت وجفاصُل غن اؾخسضاماث هظه ألاؾهم.
ما ػبم ومالم ًؼبم من ؤخيام الئدت خىهمت الشغواث.
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الظادة  :مظاَمى "شسكت عطاء الخعلُمُت"
الظالم علُكم وزخمت هللا وبسكاجه  ،،وبعد
ؤعخ ببب بى ببم م ببن ز ببالٌ الخلغٍ ببغ الؿ ببنىي ملجل ببـ إلاصاعة غ ببن الػ ببام امل ببالي املنخه ببي ف ببي 1337/5/13م ،وال ببظي
ٌػغض النخائج املالُت للشغهت ومغهؼها املالي.
للببض واهببب الػببام املببالي املنخهببي إصعاج شببغهت غؼبباء الخػلُمُببت فببي ؾببىق ألاؾببهم الؿببػىصي والببظي ٌػببض ندُجببت
ً
الؾتراجُجُت وزؼت الشغهت امللغة ؾابلا.
ا .الخلغٍببغ الؿببنىي ملجلببـ إلاصاعة ًللببي الظببىء غلببى نخببائج ؤغمبباٌ الشببغهت وزؼتهببا املؿ بخلبلُت لالؾببخمغاع فببي
املدافظت غلى وطؼ الشغهت الغٍاصي في كؼاع الخػلُم الخاص في اململىت الػغبُت الؿػىصًت .
بهببظه املناؾبببت ًؼُببب لببي ؤ .ؤجلببضم لىببم بالشببىغ والخلببضًغ غلببى زلببخىم فببي الشببغهت وإصاعتهببا ،همببا ؤشببىغ الؿبباصة
ؤغظبباء مجلببـ إلاصاعة غلببى مخببابػتهم وجىحمهبباتهم الضائمببت ،والشببىغ ًمخببض إلببى الببؼمالء فببي إصاعة الشببغهت بفغوغهببا
ومضاعؾها ومخؼلػن .بئط .هللا إلى املؼٍض من النجاح والخلضم في ألاغىام اللاصمت .
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الظادة مظاَمى "شسكت عطاء الخعلُمُت"
الظالم علُكم وزخمت هللا وبسكاجه  ،،وبعد
ًؼُببب لببي ؤ .ؤعخببب بىببم مببن زببالٌ الخلغٍببغ الؿببنىي ملجلببـ إصاعة شببغهت غؼبباء الخػلُمُببت للػببام املببالي املنخهببي فببي
ً
ً
 1337/5/13م  ،والببظي و ببا - .وهلل الحمببض واملن ببت  -غامببا ممن ب ا ج ببم جخىٍجببه بمىافل ببت هُئببت الؿ ببىق املالُببت ز ببم إغ ببال.
الؿبىق املالُبت الؿبػىصًت (جبضاوٌ اصعاج وببضء جبضاوٌ ؤؾبهم الشبغهت فبي الؿبىق الؿبػىصي .للبض خافظبذ شبغهت غؼباء
ً
الخػلُمُببت غلببى جدلُببم ؤعكببام إًبغاصاث وصببافي ؤعببباح حُببضة فببي ظببل الخغنبراث والخدببىالث فببي الاكخصبباص غمىمببا ،واللؼبباع
الخػلُمي بشيل زاص.
إ .النخ ببائج وألاعك ببام جظه ببغ اؾ ببخمغاع غؼ بباء هش ببغًٍ عئِس ب ي وعٍ بباصي ف ببي مج بباٌ الخػل ببُم الخ بباص ف ببي اململى ببت الػغبُ ببت
ً
ؾىاء من خُث ؤغضاص الؼالب والؼالباث ،ومجمىغبت املنبا ا املخنىغبت امللضمبت فبي
الؿػىصًت بشلُه ألاهلي والػالمي،

املضاعؽ (الؿػىصي ،ألامغٍيي ،البرًؼاني ،الفغنس ي ،الهنضي ،املصغي  ،ؤو ؤغضاص الؼىاكم إلاصاعٍت والخػلُمُت الػاملت
في الشغهت .
إ" .غؼاء" ؾخىاصل زؼتها الاؾتراجُجُت للمدافظت غلبى مغهؼهبا الغٍباصي بفظبل هللا زبم بسببراث وحهبىص منؿبىبمها
والػاملن .فمها.
ً
زخامبا ،ؤجىحببه بالشببىغ ألغظبباء مجلببـ إلاصاعة وليافببت البؼمالء والببؼمُالث غلببى حهببىصهم وجفببانمهم ،والشببىغ مىصببىٌ
ملؿاهمي الشغهت الىغام ،وغلى صعوب النجاح والخمن نلخلي بئط .هللا حػالى.
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حػىص بضاًت جإؾِـ شغهت غؼاء الخػلُمُت إلى الػام 3231هب (املىافم 3771م .
حػمببل الشببغهت فببي كؼبباع الخػلببُم الػببام ألاهلببي منببظ مببا ًلبباعب الثالزببنً .
غامببا ،وجمبباعؽ ؤنشببؼتها الغئِؿببُت مببن
ً
ً
حػلُمُببا فببي منؼلببت الغٍبباض مخسصصببت فببي جلببضًم زببضماث الخػلببُم فببي
مجمػببا
زببالٌ جملببً وحشببغُل زالزببت غشببغ
املن ا ا ألاهلُت واملنا ا ألاحنبُت ،بما في طلً املنها ألامغٍيبي واملبنها البرًؼباني واملبنها الهنبضي واملبنها الفغنسب ي
ً
واملببنها املصببغي ملسخلببف مغاخببل الخػلببُم الػببام (كبببل الجبباملي  .باإلطببافت إلببى طلببً لببضي الشببغهت مغهببؼا لخػلببُم
اللغت إلانجلن ًبت بالشبغاهت مبؼ املجلبـ الثلبافي البرًؼباني وهبى مػخمبض لػلبض ازخبباع تًلبدـ ( IELTSومػخمبض مبن
وامبرصج ( Cambridge English Language Assessmentلػلض ازخباعاث جلُُم اللغت إلانجلن ًت.
حػببض الش ببغهت إخببضي ؤهب ببر الش ببغواث الخػلُمُببت الغائ ببضة ف ببي اململىببت الػغبُ ببت الؿ ببػىصًت ،خُببث جل ببؼ املجمػ بباث
ً
ً
مترا ً
الخابػت للشغهت غلى مؿاخت  377الف ً
مغبػا جلغٍبا وجدخىي غلى  3,423فصال صعاؾ ًبُا بؼاكبت اؾبدُػابُت
إحمالُببت جبلببغ ندببى ً 16,413
ػالبببا وػالبببت للمجمػبباث مجخمػببت ،وبلببغ إحمببالي غببضص الؼببالب والؼالببباث املسببجلن.
في مضاعؽ الشغهت هما في غام 1337-1336م ؤهثر من ً 14,533
ّ
مىظفي الشغهت
ػالبا وػالبت وبلغ إحمالي غضص
ً
مىظفا ومىظفت من الياصع الخػلُمي وإلاصاعي وألاػلم الفنُت املؿاغضة .
وشغواتها الخابػت 1,151
ً
ً
اهخمامببا بالغبا بخدلُببم مػبباًنر حببىصة غاملُببت فبي مضاعؾببها والخببضماث التببي جلببضمها،
جبىلي الشببغهت منببظ جإؾِؿببها
خُ ببث خلل ببذ مجمىغ ببت م ببن املجمػ بباث الخػلُمُ ببت الخابػ ببت للش ببغهت جص ببنُف ممخ بباػ م ببن وػاعة الخػل ببُم ،خُ ببث
خصلذ غلى «الفئت ألاولى» في سجل جلُُم املضاعؽ الؿنىي غلى مؿخىي مضاعؽ املنؼلت لػضة ؤغىام صعاؾُت،
ً
فظببال غببن خصببىٌ بػببع املجمػبباث الخػلُمُببت غلببى اغخمبباصاث ؤواصًمُببت مببن حهبباث غاملُببت حػىببـ مببضي جدلُببم
جلً املجمػاث للمػاًنر طاث الػالكت .
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ؤ .جصبذ شغهت غؼاء الخػلُمُت الازخُاع ألاوٌ للخػلُم ألاهلي وألاحنبي في اململىت الػغبُت الؿػىصًت.

إغضاص حُل مػت بلُمه ،مخىاػ .في شخصِخه ،مؼوص بالػلىم الحضًثت ،مخلن للمهاعاث الحُاجُت الالػمت لُيى .كُمت
إطافُت في مجخمػه ووػنه.

* الخإهُض غلى ؾمى وجالػم الػملُخن .الخػلُمُت والتربىٍت .
* الخؼبُم الفػاٌ لنظام الجىصة ،بما ًخؼابم ومخؼلباث املىاصفت الػاملُت (آًؼو 1336 – 7333م .
* الخؼىٍغ املؿخمغ للخضماث التربىٍت والخػلُمُت بما ًخىافم و مخؼلباث صناغت املػغفت.
* غل ببض شب بغاواث م ببؼ غ ببضص م ببن الجه بباث الخػلُمُ ببت و ألاواصًمُ ببت ف ببي ال ببضازل والخ بباعج لخل ببضًم نم ببىطج مخمنب ب ف ببي الخػل ببُم
والخػلم.
* بناء زلافت حشاعهُت في بِئت حاطبت جنمي شػىع الانخماء والىالء املؤؾس ي .
* عٍاصة املضاعؽ في اللضعاث والخدصُلي .
* اؾدثماع الخلنُت لإلؾهام في جؼىٍغ الػملُت الخػلُمُت.
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ًخمثل النشاغ الغئِس ي للشغهت في جلضًم الخضماث الخػلُمُت ملغخلت الخػلُم الػام كبل الجاملي ،باإلطافت
إلى الخضماث املىملت لها مثل زضماث نلل الؼالب والؼالباث والنىاصي الغٍاطُت وبغامج ألانضًت الصُفُت التي
ً
ؾنىٍا جدذ إشغاف وػاعة الخػلُم وزضماث حػلُم اللغت إلانجلن ًت.
جنظمها
ّ
ً
ً
حػلُمُا مىػغت في مىاكؼ مخفغكت في
مجمػا
حشغل الشغهت وجملً – بشيل مباشغ وغنر مباشغ – زالزت غشغ
منؼلت الغٍاض في اململىت الػغبُت الؿػىصًت .
ّ
وحشغل الشغهت نىغن .من املجمػاث:

 -مجمػاث الخػلُم ألاهلي:

وحشمل مجمىغت املضاعؽ املغزصت من وػاعة الخػلُم لخضعَـ املنها الىػني الؿػىصي وفم امللغعاث
غضص من امللغعاث إلاطافُت املػخمضة من وػاعة الخػلُم.
الصاصعة من وػاعة الخػلُم باإلطافت إلى ٍ
بلغ غضص مجمػاث الخػلُم ألاهلي الخابػت للشغهت ؾبػت مجمػاث جلضم زضماتها الخػلُمُت وفم املنها
الىػني الؿػىصي .

 مجمػاث الخػلُم ألاحنبي:وحشمل مجمىغت املضاعؽ املغزصت من وػاعة الخػلُم لخضعَـ املنا ا غنر الؿػىصًت وفم اشتراػاث ومػاًنر
مد ببضصة  ،بل ببغ غ ببضص مجمػ بباث الخػل ببُم ألاحنب ببي الخابػ ببت للش ببغهت ؾ ببخت مجمػ بباث جل ببضم ز ببضماتها الخػلُمُ ببت وف ببم
املنها ألامغٍيي واملنها البرًؼاني واملنها الفغنس ي واملنها الهنضي
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 )1أمسا ٛأعطا ٛزتلظ اإلدازٗ ّتصئفَه ّ ،اإلدازٗ التيفٔرّّٓ٘ ،ظاٜفَه اذتالٔ٘ ّ الطابك٘ ّمؤٍالتَه
ّخرباتَه.
 1 -1 زتلظ اإلدازٗ -:

ً
ًخإلف مجلـ إلاصاعة من حؿػت ؤغظاء ػبلا للنظام ألاؾاؽ للشغهت وفلا للماصة عكم (  ، 34هما ؤ .حشىُل
املجلـ مخىافم بما وعص في املاصة عكم (  34من الئدت خىهمت الشغواث الصاصعة غن هُئت الؿىق املالُت .
وفُما ًلي بُا .بإؾماء وجصنُف ؤغظاء مجلـ إلاصاعة -:
3

1

3

م

عظى مجلع إلادازة
(غير جىفُري )

عثمان بً طازق اللصبي

هائب زئِع مجلع إلادازة
( جىفُري )

أخمد بً هاصس املخعب

زئِع مجلع إلادازة
(غير جىفُري )

طازق بً عثمان اللصبي

( صفت العظىٍت )

الاطم

 نائ ببب عئ ببِـ مجل ببـ إصاعة ش ببغهت عػم
لالؾدثماع.

 عئ ب ب ببِـ مجل ب ب ببـ إصاعة ص ب ب ببنضوق عواج
الخػلُمي.

 ماحؿب ب ب ببخنر إصاعة ألاغمب ب ب بباٌ،
حامػت بغٍضحبىعث.
 ال ب ب ب ب ببغئِـ الخنفُ ب ب ب ب ببظي لش ب ب ب ب ببغهت غؼ ب ب ب ب بباء
الخػلُمُت.

 عئ ببِـ لجن ببت الخػل ببُم ألاهل ببي ف ببي الغغف ببت
الخجاعٍت.

 عئ ببِـ مجل ببـ إصاعة ش ببغهت فن بباصق منب برا
الخجاعٍت .

 بيب ب ب ب ب ب ببالىعٍىؽ مداؾب ب ب ب ب ب بببت،
حامػت امللً ؾػىص.

 وهُل ولُت الػلىم في حامػت امللً ؾػىص  .بي ب ب ب ب ببالىعٍىؽ الغٍاط ب ب ب ب ببُاث
حامػت امللً ؾػىص
 مبضعؽ بلؿبم الغٍاطبُاث فبي ولُبت الػلببىم،
حامػت امللً ؾػىص

الب ب ب ب ب ب ب ب ببغئِـ الخنفُب ب ب ب ب ب ب ب ببظي
الؿ ب ببابم لشب ب ببغهت غؼب ب بباء
الخػلمُب ببت وعئب ببِـ لجنب ببت
الخػل ب ب ب ب ب ببُم ألاهل ب ب ب ب ب ببي ف ب ب ب ب ب ببي
الغغفببت الخجاعٍببت إطببافت
إل ب ب ببى عئاؾ ب ب ببت وغظ ب ب ببىٍاث
الػضًب ب ب ببض مب ب ب ببن املجب ب ب ببالـ
واللجب ببا .فب ببي اؾب ببدثماعاث
مخػضصة

 عئببِـ مجلببـ مببضًغي شببغهت الػغوبببت  عئ ب ب ب ب ببِـ مؤؾؿ ب ب ب ب ببت الجغَس ب ب ب ب ب ي لخ ب ب ب ب ببضماث  صهخىعاه الخدلُبل الػبضصي،
حامػت مانشؿتر.
الىمبُىجغ والاجصاالث.
الػاملُت للخضماث الخػلُمُت .
ّ
 عئ ببِـ مجل ببـ م ببضًغي ش ببغهت ال ببغواص  ؤمن .غام حامػت امللً ؾػىص.
 ماحؿببخنر الخدلُببل الػببضصي
للخضماث املؿانضة .
و الحؿ ب ب ب ب ب ب ب ب بباباث تلُ ب ب ب ب ب ب ب ب ببت،
 غمُ ب ب ببض ولُ ب ب ببت الػل ب ب ببىم ف ب ب ببي حامػ ب ب ببت املل ب ب ببً
حامػت مانشؿتر
ؾػىص ،الغٍاض.

جإؾ ب ب ب ب ببِـ و غظ ب ب ب ب ببى ف ب ب ب ب ببي
الػضً ب ب ب ببض مب ب ب ب ببن شب ب ب ب ببغواث
امل ببضاعؽ ألاهلُ ببت و زب ببرة
إصاعٍ ب ب ب ببت وغلمُ ب ب ب ببت جمخ ب ب ب ببض
ً
ألهثببر مببن زالزببن .غامببا فببي
الخػلُم ألاواصًمي.

 غظب ب ب ببى مجلب ب ب ببـ إصاعة شب ب ب ببغهت البلب ب ب ببض
ألامن .للخنمُت والخؼىٍغ الػمغاني.

 غظب ب ب ب ب ب ببى مجلب ب ب ب ب ب ببـ إصاعة الخإمُنب ب ب ب ب ب بباث
الاحخماغُت.

 مضًغ غام شغهت مىت لإلنشاء والخػمنر
 نائب عئِـ مؤؾؿت هغا .

 عئب ب ب ب ببِـ مجلب ب ب ب ببـ إصاعة شب ب ب ب ببغهت صلب ب ب ب ببه
للخضماث الصحُت

 نائب ب ب ببب عئب ب ب ببِـ مجلب ب ب ببـ إصاعة شب ب ب ببغهت
غؿنر للخجاعة والؿُاخت والصناغت.

 عئِـ املجلـ البلضي ملضًنت الغٍاض .
 نائببب عئببِـ مجلببـ إصاعة مجمىغببت صلببه
البرهت .

 عئ ب ب ب ب ب ببِـ مجل ب ب ب ب ب ببـ إصاعة ش ب ب ب ب ب ببغهت عػم
لالؾدثماع.

 عئِـ مجلـ إصاعة بنً الجؼٍغة .

 عئب ب ب ببِـ مجلب ب ب ببـ إصاعة شب ب ب ببغهت الجؼٍب ب ب ببغة
لألوعاق املالُت.

بيب ببالىعٍىؽ هنضؾب ببت مضنُب ببت،
حامػت امللً ؾػىص

عئ ب ب ب ب ب ب ببِـ مجل ب ب ب ب ب ب ببـ إصاعة
ش ب ب ب ب ب ببغهت غؼ ب ب ب ب ب بباء من ب ب ب ب ب ببظ
1333إط ب ب ب ب ب ببافت لخب ب ب ب ب ب ببرة
جمخ ببض ألهث ببر م ببن  23غ ببام
فب ب ب ب ببي مجب ب ب ب بباالث مخنىغب ب ب ب ببت
وغظ ب ب ب ب ب ب ب ب ببىٍت وعئاؾ ب ب ب ب ب ب ب ب ببت
الػضً ب ب ب ببض م ب ب ب ببن مج ب ب ب ببالـ
إصاعاث شب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغواث طاث
ؤنشؼت
اؾدثماعٍت مخػضصة
صازل وزاعج اململىت

الىظائف الحالُت

الىظائف الؿابلت

املؤهالث
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جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

4

3

2

م

غظى مجلـ إلاصاعة
( غنر جنفُظي

زنُ ب ب ب ببا .ب ب ب ب ببن ؾ ب ب ب ببلُما.
الثنُا.

غظى مجلـ إلاصاعة
(مؿخلل

غبضإلالببه بببن صببال آٌ
الشُش

غظى مجلـ إلاصاعة
(غنر جنفُظي

غبب ب ب ب ببضهللا بب ب ب ب ببن ػ ب ب ب ب بباعق
اللصبي ب

الػظىٍت

الاؾم و صفت

 مضًغ الدؿىٍم في الشغهت الفنُت لخىػن .الخلنُت
 مضًغ صنضوق ،شغهت نػُم إلصاعة ألاصىٌ

 املضًغ إلاكلُمي للمنؼلت الىؾؼى ،البنً ألاوٌ.

 م ببضًغ إصاعة الخ ببضماث املؿ ببانضة ف ببي وك ببف املل ببً غبب بض
هللا بن غبض الػؼٍؼ للمىهبت وإلابضاع.

 غظ ببى مجل ببـ إصاعة ش ببغهت إلاب ببضاع ال ببىػني املخؼ ببىعة
للخجاعة.

 مؿ ب ب ببؤوٌ جؼ ب ب ببىٍغ ألاغم ب ب بباٌ والاؾ ب ب ببدثماع ،الش ب ب ببغهت
الػامت لألغماٌ الاؾدثماعٍت الػلاعٍت.

 غظ ب ب ببى مجل ب ب ببـ إصاعة ش ب ب ببغهت املجمىغ ب ب ببت املخد ب ب ببضة
للخإمن .الخػاوني

 مضًغ كؼاع الشغواث ،البنً الؿػىصي الفغنس ي.

 ال ب ب ب ببغئِـ الخنفُ ب ب ب ببظي للش ب ب ب ببغهت الؿ ب ب ب ببػىصًت لخمىٍ ب ب ب ببل
املؿاهن.

 غظى اللجنت الػلاعٍت بغغفت الغٍاض.

 مضًغ غام كؼاع الشغواث ،البنً ألاوٌ

 املضًغ الػام للشغهت الفنُت لخىػن .الخلنُت.

 الغئِـ الخنفُظي لشغهت عػم لالؾدثماع.

 مداطغ ،حامػت الُمامت.

 عئِـ مجلـ إصاعة مؿدشفى ألاؾغة

الىظائف الحالُت

الىظائف الؿابلت

 بيب ب ب ب ب ببالىعٍىؽ غل ب ب ب ب ب بىم إصاعٍ ب ب ب ب ب ببت،
حامػت امللً ؾػىص.

 بيب ب ب ب ب ببالىعٍىؽ غلب ب ب ب ب ببىم إصاعٍ ب ب ب ب ب ببت،
حامػت بىعجالنض

 ماحؿ ببخنر غل ببىم إصاعٍ ببت ،حامػ ببت
شغق نُى مىؿُيى

غظب ب ب ببى مجلب ب ب ببـ إصاعة شب ب ب ببغهت
إلابب ب ب ب ببضاع الب ب ب ب ببىػني املخؼ ب ب ب ب ببىعة
للخج ب بباعة وغظ ب ببى ف ب ببي مج ب ببالـ
إصاعة ش ب ب ب ب ب ب ب ب ببغواث مؿ ب ب ب ب ب ب ب ب بباهمت
مخػ ببضصة ،زب ببرة إصاعٍ ببت ومالُ ببت
ف ب ب ب ب ب ب ب ببي كؼ ب ب ب ب ب ب ب بباع الش ب ب ب ب ب ب ب ببغواث و
الاؾدثماع.

ال ب ب ب ببغئِـ الخنفُ ب ب ب ببظي لش ب ب ب ببغهت
جمىٍ ب ببل املؿ ب بباهن إط ب ببافت إل ب ببى
زب ب ب ب ببرة إصاعٍ ب ب ب ببت جنفُظً ب ب ب ببت ف ب ب ب ببي
مجب ب بباالث مخػب ب ببضصة فب ب ببي كؼب ب بباع
الشغواث و الاؾدثماع

الغئِـ الخنفُبظي لشبغهت عػم
لالؾ ب ب ب ببدثماع ،زب ب ب ب ببرة ف ب ب ب ببي إصاعة
الاؾ ب ب ب ب ب ب ب ببدثماعاث و الش ب ب ب ب ب ب ب ببغواث
إط ببافت إل ببى الخب ببرة ألاواصًمُ ببت
في الخػلُم الجاملي .

 بيب ب ب ب ب ببالىعٍىؽ غلب ب ب ب ب ببىم إصاعٍ ب ب ب ب ب ببت،
حامػت امللً ؾػىص

 ماحؿ ببخنر غل ببىم إصاعٍ ببت ،حامػ ببت
مُجُل

املؤهالث

الخبراث
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7

6

5

م

غظى مجلـ إلاصاعة
( جنفُظي

ف ب ب ب ب ب ببغح بن ب ب ب ب ب ببذ ؤخم ب ب ب ب ب ببض
املخػب

غظى مجلـ إلاصاعة
( مؿخلل

مدمب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببضبن غلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببي
الػؼُفي

غظى مجلـ إلاصاعة
( مؿخلل

غبببضالغخمن بببن مدمببض
البران

الػظىٍت

الاؾم و صفت







-



مػلمت خاؾب آلي ،مضاعؽ الفىغ ألاهلُت



ماحؿخنر بدىر ألاغماٌ ،حامػت
إؾىـ ،وىلشؿتر.
ماحؿخنر إصاعة ألاغماٌ ،حامػت
امللً ؾػىص.

عئِـ الحؿاباث ،شغهت ؤي بي في عون
كغوب.



كائضة مضاعؽ الشغق ألاوؾؽ الجضًضة
الػاملُت ومؿاغضة املشغف الػام

املضًغ الػام املؿاغض للمضاعؽ الػاملُت في
شغهت غؼاء الخػلُمُت.



ؤؾخاطة مخػاونت في ولُت إصاعة ألاغماٌ،
حامػت امللً ؾػىص.



بيالىعٍىؽ غلىم إصاعٍت ،حامػت
امللً ؾػىص.





مضًغ غام الشؤو .املالُت ،مجلـ إصاعة
ؤغماٌ الشُش صال الغاححي.
مضًغ غام الشؤو .املالُت وإلاصاعٍت،
شغهت ؤي جي آنض جي الشغق ألاوؾؽ.





املضًغ الخنفُظي للشؤو .املالُت ،شغهت
نىبيى للشغاء املىخض.



زبرة حػلُمُت في كؼاعي
الخػلُم الػام و الجاملي،
إطافت إلى الخبرة الاؾدثماعٍت
و إلاصاعٍت اللُاصًت في كؼاع
الخػلُم ألاحنبي .

ؤمن .غام إصاعاث الخػلُم ،وػاعة الخػلُم،
الغٍاض.

مضًغ غام الخػلُم ألاهلي ،وػاعة الخػلُم.



ماحؿخنر لغت وآصاب ،حامػت
إلامام مدمض بن ؾػىص
إلاؾالمُت.

بيالىعٍىؽ مداؾبت ،حامػت
اليىٍذ،







غظى مجلـ إصاعة الهُئت الىػنُت
للخلىٍم والاغخماص ألاواصًمي.
الغئِـ الخنفُظي لشغهت مػاعف للخػلُم
والخضعٍب.





وهُل وػاعة الخػلُم ومؿدشاع للىػٍغ
للشؤو .الخػلُمُت .



بيالىعٍىؽ ولُت اللغت الػغبُت،
حامػت إلامام مدمض بن ؾػىص
إلاؾالمُت .

زبرة ممخضة ألهثر من 13
ؾنت في كؼاع الخػلُم الػام
و ألاهلي هما جللض الػضًض من
املناصب اللُاصًت إلاصاعٍت و
الخنفُظًت في اللؼاع
الحيىمي و الخاص .

املضًغ الخنفُظي للؼاع
الخضماث املؿانضة في شغهت
جؼىٍغ للخضماث الخػلُمُت،
زبرة مالُت وإصاعٍت في كؼاع
الشغواث و الاؾدثماع.

املضًغ الخنفُظي للؼاع الخضماث املؿانضة
في شغهت جؼىٍغ للخضماث الخػلُمُت.

الىظائف الحالُت

الىظائف الؿابلت

املؤهالث

الخبراث
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جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

 1 -3 إلاصاعة الخنفُظًت -:
م

الاؾم

3

إبغاهُم بن غبضالىغٍم التروي

 الغئِـ الخنفُظيلشغهت غؼاء الخػلُمُت .

1

غاصٌ ناصع صؾىقي

 -املضًغ املالي

1

ؾػض غلي ؤبى كِـ اللدؼاني

 مضًغ إلاصاعة الػامتللمجمػاث الخػلُمُت

2

16

ؾالم
الغامضي

الىظائف الحالُت الىظائف الؿابلت

غبضالػؼٍؼ

الحؿن

 مضًغ إلاصاعة الػامتلإلشغاف والخؼىٍغ
التربىي.

 نائب املضًغ الػام ،شغهت آفاقالخػلُمُت.
 نائب املضًغ الػام ،شغهت الػلىموالخلنُت للخضعٍب املدضوصة.
 نائب املشغف الػام ،مضاعؽالغؾالت ألاهلُت.
 مغاحؼ كانىني ،الغاشض مداؾبى.ومغاحػى .كانىنُى..
 مضًغ مالي ،شغهت البابؼن.للخجاعة.
 مضًغ الخسؼُؽ املالي واملىاػناث،للؼاكت
البابؼن.
شغهت
والاجصاالث.
 مضًغ مالي ،شغهت البابؼن .للػضصواللىالب.
 مضًغ غام املضاعؽ ألاهلُت ،شغهتغؼاء الخػلُمُت
 مؿدشاع جغبىي وحػلُمي ،شغهتمػاعف للخػلُم والخضعٍب .
 مضًغ غام مضاعؽ مناعاثالغٍاض ،شغهت مػاعف للخػلُم
والخضعٍب
 نائب مضًغ غام إلاشغاف التربىي،وػاعة الخػلُم
 مضًغ مػاع من وػاعة الخػلُمملضعؾت في صولت إلاماعاث الػغبُت
املخدضة
 مضًغ غام املجمػاث الخػلُمُت،شغهت آفاق الخػلُمُت.
 عئِـ كؿم إلاصاعة املضعؾُت،وػاعة الخػلُم .
 مشغف غام إلاصاعة املضعؾُت،إلاصاعة الػامت لإلشغاف التربىي .
 مشغف إصاعة مضعؾُت ،إلاصاعةالػامت للتربُت والخػلُم بمنؼلت
الغٍاض

املؤهالث

الخبراث

 ماحؿخنر مداؾبت،حامػت وىلىعاصو.
 بيالىعٍىؽ غلىمإصاعٍت (مداؾبت ،
حامػت امللً ؾػىص

زبرة إصاعٍت و مالُت جمخض ألهثر من
ً
 13غاما في كؼاع الخػلُم الاهلي.

 بيالىعٍىؽ ججاعةشػبت مداؾبت،
حامػت إلاؾىنضعٍت

زبرة في مجاٌ إلاصاعة املالُت جمخض
ً
ألهثر من  13غاما.

 صبلىم إصاعةمضعؾُت ،ولُت
التربُت في حامػت
امللً ؾػىص

ً
زبرة جمخض ألهثر من  23غاما في
كؼاع الخػلُم الػام و الاهلي جللض
فمها الػضًض من املناصب إلاصاعٍت
و الاؾدشاعٍت.

 بيالىعٍىؽ غلىم،حامػت امللً ؾػىص
.

زبرة إصاعٍت و حػلُمُت جمخض ألهثر
ً
من  13غاما في كؼاع الخػلُم
الػام و ألاهلي.

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

ً
 1 -3 ؤؾماء الشغواث التي ًيى .غظى مجلـ إصاعة الشغهت غظىا في مجالـ إصاعتها الحالُت و الؿابلت ؤو
من مضًغيها -:
م
اؾم الػظى
ػ ب ب ب بباعق ب ب ب ب ببن
غثم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا.
اللصبي

ؤخم ب ب ب ببض ب ب ب ب ببن
ناصغ املخػب
غثم ب ب ببا .ب ب ب ببن
ػب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعق
اللصبي

غب ب ببضهللا ب ب ببن
ػب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعق
اللصبي

17

ً
ً
الشب ببغواث الحالُب ببت التب ببي ًيب ببى .غظب ببى املجلب ببـ غظب ببىا فب ببي مجب ببالـ الشب ببغواث الؿب ببابلت التب ببي ًيب ببى .غظب ببى املجلب ببـ غظب ببىا فب ببي
مجالـ إصاعاتها الؿابلت ؤو مضًغيها .
إصاعاتها الحالُت ؤو مضًغيها .
صاز ب ببل اململى ب ببت الىُا .اللانىني
صازببل اململىببت  /الىُا .اللانىني ؤؾم الشغهت
ؤؾم الشغهت
 /زاعج اململىت
زاعج اململىت
 بنً الجؼٍغة. شب ب ب ب ب ب ببغهت صلب ب ب ب ب ب ببت للخب ب ب ب ب ب ببضماثالصحُت
 ش ب ب ب ب ببغهت غؿ ب ب ب ب ببنر للخج ب ب ب ب بباعة والؿُاخت و الصناغت

اململىب ب ب ببت الػغبُب ب ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب بباهمت
مضعحت.

 شغهت عػم لالؾدثماع ش ببغهت البل ببض ألام ببن .للخؼ ببىٍغالػمغاني ب

ش ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

 شغهت طاخُت ؾمى الش ب ب ب ببغهت الفنُب ب ب ب ببت لخب ب ب ب ببىػن.الخلنُت .
شغهت حامػت اململىت
ش ببغهت اع ػي إم ك بباًغٍمُِنيىٌ
ؤنىنُم ؾنرهُخاي RZM
نِب ب ببا ك ب بباًغٍمُنيىٌ ً ب بباجنرًمالي
في جاٌؿاعٍذ ؤي ؤي NEBA
 شغهت الػغوبت الخػلُمُت ش ب ب ب ببغهت ال ب ب ب ببغواص للخ ب ب ب ببضماثاملؿانضة

ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغهت طاث
مؿب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببؤولُت
مدضوصة.
ش ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

 صنضوق عواج الخػلُمي. شغهت عػم لالؾدثماع . شغهت النسبت الخػلُمُت. ش ب ب ب ببغهت ال ب ب ب ببغواص للخ ب ب ب ببضماثاملؿانضة .
 شغهت الػغوبت الخػلُمُت. الش ب ب ب ببغهت الفنُب ب ب ب ببت لخب ب ب ب ببىػن.الخلنُت.

البدغٍن.
جغهُا.

اململىب ب ب ببت الػغبُب ب ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغهت طاث
مؿب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببؤولُت
مدضوصة.

_

اململىب ب ب ببت الػغبُب ب ب ببت
الؿػىصًت

ش ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت
ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغهت طاث
مؿؤولُت مدضوصة

شب ب ببغهت فنب ب بباصق من ب ب برا
الخجاعٍت.
-

اململى ب ببت الػغبُ ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

اململىب ب ب ببت الػغبُب ب ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

شب ب ب ب ب ببغهت مؿدشب ب ب ب ب ببفى
ألاؾغة الضولي.

اململى ب ببت الػغبُ ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغهت طاث
مؿببؤولُت مدببضوصة
.
ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببغهت طاث
مؿببؤولُت مدببضوصة
.

 -شغهت عػم لالؾدثماع.

زنُ ب ب ب ببا .ب ب ب ب ببن
ؾب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببلُما.
الثنُا.

 شب ب ب ب ب ببغهت إلابب ب ب ب ب ببضاع الب ب ب ب ب ببىػنيللخجاعة
 شغهت الػغوبت الخػلُمُت . ش ب ب ب ببغهت ال ب ب ب ببغواص للخ ب ب ب ببضماثاملؿانضة

غب ب ببضالغخمن
بب ب ب ببن مدمب ب ب ببض
البران

-

ش ب ب ب ب ب ب ب ببغهت الجؼٍ ب ب ب ب ب ب ب ببغة
لألؾىاق املالُت.

اململى ب ببت الػغبُ ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

اململىب ب ب ببت الػغبُب ب ب ببت
الؿػىصًت

 ش ب ب ببغهت املجمىغب ب ب ببتاملخدب ب ب ب ب ب ببضة للخب ب ب ب ب ب ببإمن.
الخػاوني.

اململى ب ببت الػغبُ ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب ب بباهمت
مضعحت.

 الش ببغهت الخػلُمُ ببتاملخؼىعة .

اململى ب ببت الػغبُ ب ببت
الؿػىصًت.

ش ب ب ب ب ببغهت مؿ ب ب ب ب بباهمت
غنر مضعحت.

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

 )1اإلجساٛات اليت اخترٍا زتلظ اإلدازٗ إلحاط٘ أعطاّ – ُٜخباص٘ غري التيفٔرٓني – علناً
مبكرتحات املطاٍنني ّ ملخْظاتَه حٔال الػسن٘ ّاداَٜا -:
ًلىم املجلـ بخضوٍن ول ما ًصل إلُه من ملحىظاث وملترخاث من كبل املؿاهمن .غبر وخضة الػالكاث ؤو ما
ًخم ػغخه في حمػُاث املؿاهمن ،.وطلً بئصعاحها جدذ حضوٌ احخماع املجلـ الظي ٌػلب الجمػُت ؤو وعوص
الاؾخفؿاعاث و امللحىظاث ومناكشتها في الاحخماع الخالي واجساط الالػم خُالها بما ًخفم مؼ ؾُاؾاث ولىائذ الشغهت
وبما ال ًسالف ألانظمت طاث الازخصاص .
 3 -1 الخىاصل مؼ املؿاهمن-: .
ً
انؼالكا من خغص شغهت غؼاء بالخىاصل النشؽ و الفػاٌ مؼ مؿاهممها ؛ هفلذ خىهمت الشغهت الحم
للمؿاهمن .في الاؾخفؿاع وإبضاء تعاء بما ًخفم مؼ النظام ألاؾاؽ و الؿُاؾاث واللىائذ الضازلُت ،وبما ال ًخػاعض
مؼ مصال الشغهت.
هما ًمىن للمؿاهمن .الخىاصل مؼ غالكاث املؿدثمغٍن من زالٌ البرًض إلالىتروني . IR@ataa.sa :
ّ )1صف شتتصس الختصاصات اللجاٌ ّ مَامَا ،مع ذنس أمسا ٛاللجاٌ ّزؤّضَا ّأعطاَٜا ّعدد
اجتناعاتَا ّتْازٓخ اىعكادٍا ّبٔاىات اذتطْز لألعطا ٛلهل اجتناع -:
ً
شيل مجلـ إصاعة الشغهت غضصا من اللجا .لخدؿن .إصاعة الشغهت والىفاء باملخؼلباث النظامُت وطما .ألاصاء
ألامثل للشغهت باإلطافت إلى مؿاغضة املجلـ في اللُام بمهامه بشيل ؤهثر فاغلُت ،وفُما ًلي بُاناث و مػلىماث
اللجا-: .
 3-1 اللجنت الخنفُظًت و الاؾدثماع -:
جخىلى اللجنت الخنفُظًت والاؾدثماع مؿاغضة مجلـ إلاصاعة غلى ؤصاء مؿؤولُاجه في جنفُظ ؤهضاف الشغهت
الاؾتراجُجُت .ومن ؤبغػ مهام اللجنت ما ًلي :
ؤ  -الخإهض من جفػُل الخؼؽ الاؾتراجُجُت للشغهت.
ب -إلاشغاف غلى الخؼؽ الؿنىٍت للشغهت ومغاحػت املىاػنت الخلضًغٍت الؿنىٍت امللضمت من إلاصاعة وعفؼ الخىصُاث
للمجلـ بشإنها.
ث -مغاحػت ومغاكبت ؤصاء الشغهت من زالٌ صعاؾت الخلاعٍغ الشهغٍت والفصلُت املغفىغت من إلاصاعة وهظلً ملاعنت
ألاصاء الفػلي باملسؼؽ.
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وفُما ًلي حضوٌ ًىض ؤؾماء ؤغظاء اللجنت وصفت الػظىٍت و حضوٌ الحظىع -:
الىظائف الؿابلت

الاؾم وصفت الػظىٍت

الىظائف الحالُت

ؤخمض بن ناصغ املخػب
( عئِـ اللجنت
غثما .بن ػاعق اللصبي
( غظى اللجنت
زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.
( غظى اللجنت

جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة

الخبراث

املؤهالث

جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة
جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة

 حضوٌ خظىع اللجنت -:
االجتناع
األّل
2019/1/15
و

االجتناع
الجاىٕ
2019/1/29
و

االجتناع
الجالح
2019/2/12
و

االجتناع
السابع
2019/2/26
و

االجتناع
ارتامظ
2019/3/19
و

االجتناع
الطادع
 2019/4/1و

د/أمحد بً ىاصس
املتعب

√

√

√

√

√

√

عجناٌ بً طازم
الكصيب

√

√

√

√

√

ثئاٌ بً ضلٔناٌ
الجئاٌ

√

√

√

√

√

االضه

االجتناع
الطابع
2019/4/16و

√
√

االجتناع
الجامً
/5/7و2019

االجتناع
التاضع
2019/5/22
و

√

√

√

√
√

√

 1-1 لجنت املغاحػت -:
ًخمثل الضوع الغئِس ي للجنت املغاحػت في مؿاغضة ؤغظاء مجلـ إلاصاعة في ؤصاء مؿؤولُاتهم إلاشغافُت املخػللت
بػملُاث املغاحػت ونظم الغكابت الضازلُت للشغهت ،واللىائم املالُت للشغهت واملػلىماث املالُت ألازغي ،وامخثاٌ
الشغهت للمخؼلباث اللانىنُت والنظامُت.
وفُما ًلي حضوٌ ًىض ؤؾماء ؤغظاء اللجنت وصفت الػظىٍت و حضوٌ الحظىع -:
الاؾم وصفت الػظىٍت
غبضإلاله بن صال آٌ
الشُش
(عئِـ اللجنت .
غبضهللا بن ػاعق اللصبي
( غظى اللجنت .
مدمض بن غلي الػؼُفي
( غظى اللجنت .
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الىظائف الحالُت

الىظائف الؿابلت

جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة
جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة
جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة

املؤهالث

الخبراث

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

 حضوٌ خظىع اللجنت -:
الاؾم
غبضالاله صال اٌ الشُش
(عئِـ اللجنت
غبضهللا بن ػاعق اللصبي
( غظى اللجنت
مدمض غلي الػؼُفي
( غظى اللجنت

الاحخماع الاوٌ
1336/33/32

الاحخماع الثاني
1336/33/37

الاحخماع الثالث
1337/31/36

الاحخماع الغابؼ
1337/33/31

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 1-1 لجنت الترشُداث وامليافأث-:
جخىلى لجنت الترشُداث وامليافأث مؿاغضة مجلـ إلاصاعة غلى ؤصاء مؿؤولُاجه ومغاكبت ؤصاء ؤغظاء املجلـ
وجلُُمهم وجلُُم هباع الخنفُظًن ،.ومن ؤبغػ مهام اللجنت ما ًلي :
ؤ  -اجباع ؤؾـ مدضصة ومػخمضة في جلُُم فػالُت هُيل املجلـ ،بدُث ًيى .املػُاع في الخلُُم مىطىعي ،وجدضًض
حىانب الظػف واللىة في املجلـ وعفؼ الخىصُاث وامللترخاث بشإنها.
ب  -اكتراح ؾُاؾاث ومػاًنر واضحت للػظىٍت في مجلـ إلاصاعة وهباع الخنفُظًن..
ث  -الخىصُت للمجلـ بترشُذ ؤغظاء فُه ،وإغاصة جغشُدهم وف ًلا للؿُاؾاث واملػاًنر املػخمضة.
ج  -إغضاص وصف لللضعاث واملؤهالث املؼلىبت لػظىٍت مجلـ إلاصاعة وشغل وظائف هباع الخنفُظًن..
ص -إغضاص الؿُاؾاث الالػمت واملغجبؼت باألصاء لخػىٍظاث وميافأث ؤغظاء املجلـ وهباع الخنفُظًن..
وفُما ًلي حضوٌ ًىض ؤؾماء ؤغظاء اللجنت وصفت الػظىٍت و حضوٌ الحظىع -:
الاؾم وصفت الػظىٍت
غبض الغخمن بن مدمض البران
(عئِـ اللجنت
ػاعق بن غثما .اللصبي
( غظى اللجنت
زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.
( غظى اللجنت
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الىظائف الحالُت

الىظائف الؿابلت

جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة
جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة
جم الخػغٍف به في حضوٌ ؤغظاء مجلـ إلاصاعة

املؤهالث

الخبراث

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

 حضوٌ خظىع اللجنت -:
الاؾم

الاحخماع الاوٌ
 1337/2/11م

الاحخماع الثاني
1337/3/11م

√

√

√

√

√

√

غبض الغخمن بن مدمض البران
(عئِـ اللجنت
ػاعق بن غثما .اللصبي
( غظى اللجنت
زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.
( غظى ا للجنت

 )4الْضاٜل اليت اعتند علَٔا زتلظ اإلدازٗ يف تكٔٔه أدا ّ ُٜأدا ٛدتاىُ ّأعطا ّ ،ُٜادتَ٘ ارتازجٔ٘
اليت قامت بالتكٔٔه ّعالقتَا بالػسن٘ -:
ًلىم املجلـ بػمل جلُُم طاحي صوعي مخمثل في لجنت الترشُداث وامليافأث ،هما ال جىحض حهت زاعحُت
لخلُُم اصاء املجلـ .
 )5مهافآت أعطا ٛزتلظ اإلدازٗ ّ اإلدازٗ التيفٔرٓ٘-:
 ؾُاؾت امليافأث و هُفُت جدضًض ميافأث ؤغظاء املجلـ و إلاصاعة الخنفُظًت في الشغهت -:
ؤصعحذ الشغهت في 1337/35/13م ،حػمل لجنت الترشُداث و امليافأث غلى إصضاع ؾُاؾت مىخىبت مليافأث
ؤغظاء مجلـ إلاصاعة و اللجا .املنبثلت و إلاصاعة الخنفُظًت لػغطها غلى الجمػُت الػامت و املىافلت غلمها،
هما ؤ .اللجنت حػخمض غلى ما وعص في الالئدت املنظمت ألغمالها إطافت إلى ما وعص في النظام ألاؾاؽ للشغهت
بما ًخفم مؼ نظام الشغواث و ألانظمت طاث الازخصاص هما ال ًىحض ؤي اندغاف حىهغي غن امليافأث
املمنىخت وألانظمت طاث الازخصاص.
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 ميافأث ؤغظاء مجلـ إلاصاعة -:

مبلغ مػن.

بضٌ خظىع حلؿاث

مجمىع بضٌ خظىع حلؿاث اللجا.

ميافب ب ب ب ب ببإة ألاغمب ب ب ب ب بباٌ الفنُب ب ب ب ب ببت و إلاصاعٍب ب ب ب ب ببت و
الاؾدشاعٍت

ميافإة عئِـ املجلبـ ؤو الػظبى املنخبضب ؤو
ؤمن .الؿغ إ .وا .من الاغظاء

املجمىع

نؿبت من الاعباح

ميافأث صوعٍت

زؼؽ جدفن ًت كصنرة الاحل

زؼؽ جدفن ًت ػىٍلت الاحل

ألاؾهم املمنىحت ( ًخم إصزاٌ اللُمت

املجمىع

ميافإة نهاًت الخضمت

املجمىع الىلي

امليافأث الثابخت (باألف عٍاٌ

بضٌ املصغوفاث



امليافأث املخغنرة

ً
أوال  :ألاعظاء املظخللين-:
غبضإلاله بن صال آٌ الشُش

333
ً
لم ًكً عظىا في َرٍ الفترة

ص .غب ب ب ب ببض ال ب ب ب ببغخمن ب ب ب ب ببن مدم ب ب ب ببض
البران *

ً
لم ًكً عظىا في َرٍ الفترة

مدمض بن غلي الػؼُفي *
املجمىع

333

333

333

ً
زاهُا :ألاعظاء غير الخىفُرًين -:
ػاعق بن غثما .اللصبي

333

333

زالض بن خمض البؿام

333

333

غثما .بن ػاعق اللصبي

333

333

زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.

333

333

غبضهللا بن ػاعق اللصبي

333

333

مخػب بن اخمض املخػب

333

333

املجمىع

733

733

ً
زالثا :الاعظاء الخىفُرًين -:
ؤخمض ناصغ املخػب

333
ً
لم ًكً عظىا في َرٍ الفترة

فغح بنذ ؤخمض ناصغ املخػب *
املجمىع

333

333

333

* جباعٍش الجمػُبت التبي جببم حػُبن .فمهبا اغظباء مجلببـ إلاصاعة فبي صوعجبه الحالُبت  ، 1336/33/35همببا ؤ .صوعة مجلبـ إلاصاعة الجضًبضة ببضؤث فببي الجمػُبت الػامبت بخبباعٍش 1336/33/35
.
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 ميافأث هباع الخنفُظًن-: .
خمظت مً كباز الخىفُرًين بمً فيهم السئِع الخىفُري
واملدًس املالي (باأللف)
الغواجب و الخػىٍظاث

1,773

البضالث

3

امليافإة الضوعٍت الؿنىٍت

3,433

ميافأث نهاًت الخضمت

357

ميافأث الخنفُظًن .غن غظىٍتهم في مجلـ إلاصاعة

3

 ميافأث ؤغظاء اللجا( .باآلالف -:
املكؤفاة الثابخت عدا بدل
الحظىز
أعظاء لجىت املساجعت

بدل خظىز جلظاث

املجمىع

-1

غبضالالت الشُش

150

12

162

-2

غبضهللا اللصبي

100

12

112

-3

مدمض الػؼُفي

100

12

112

350

36

386

املجمىع

أعظاء لجىت الترشُداث واملكافآث
-1
-2
-3

غبض الغخمن بن مدمض البران
ػاعق بن غثما .اللصبي
زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.
املجمىع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

أعظاء اللجىت الخىفُرًت و الاطدثماز
-1

ؤخمض املخػب

150

12

162

-2

غثما .اللصبي

100

12

112

-3

زنُا .الثنُا.

100

12

112

350

36

386

املجمىع
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 بُا .ما كبظه ؤغظاء مجلـ إلاصاعة بىصفهم غاملن .ؤو إصاعٍن-: .
املسجب ( طىىي )

الاطم

الصفت

فغح بنذ ؤخمض املخػب

 املضًغ الػام املؿاغض للمضاعؽ الػاملُت في شغهتغؼاء الخػلُمُت.
ق
 -كائضة مضاعؽ الشغ ألاوؾؽ الجضًضة الػاملُت .

176,000

 )6أٖ عكْب٘ أّ جصا ٛأّ تدبري احرتاشٖ أّ قٔد احتٔاطٕ مفسّض عل ٙالػسن٘ مً اهلٔ ٘ٝأّ جَ٘
إغسافٔ٘ أّ تيعٔنٔ٘ أّ قطا ،ٜ٘ٔمع بٔاٌ أضباب املدالف٘ ّ ادتَ٘ املْقع٘ هلا ّضبل عالجَا ّتفادٖ
ّقْعَا يف املطتكبل -:
ال ًىحض ؤي غلىبت ؤو حؼاء ؤو جضبنر اختراػي ؤو كُض اخخُاػي مفغوض غلى الشغهت من هُئت الؿىق املالُت ؤو ؤي حهت
إشغافُت ؤو جنظُمُت ؤو كظائُت .
 )7املساجع٘ الطيْٓ٘ -:
 1-7 ىتاٜج املساجع٘ الطيْٓ٘ لفعالٔ٘ إجساٛات السقاب٘ الداخلٔ٘ بالػسن٘  ،إضاف٘ إىل زأٖ دتي٘
املساجع٘ يف مد ٚنفآ٘ ىعاو السقاب٘ الداخلٔ٘ يف الػسن٘ -:
ً
في طىء ما كامذ به اللجنت من ؤغماٌ ،واؾدناصا الى جلاعٍغ املغاحػت الضازلُت  ،واملغاحػت الخاعحُت غن الػام
املالي املنخهي في 13/5/1337م ،وما جم من جلص ي نافي للجهالت ،فئ .لجنت املغاحػت الضازلُت جغي مالءمت ؤنظمت
ً
الغكابت الضازلُت ألنشؼت الشغهت ،هما ؤ .الشغهت جماعؽ جلضما في جؼىٍغ ؤنظمتها الغكابُت والامخثاٌ لألنظمت
واللىائذ الغؾمُت طاث الػالكت ،وال ًىحض اي حغُنر حىهغي ًؤزغ غلى غضالت النخائج املالُت .
 2-5تْصٔ٘ دتي٘ املساجع٘ بػأٌ مد ٚاذتاج٘ إىل تعٔني مساجع داخلٕ يف الػسن٘ يف حال عدو ّجْدِ -:
لضي الشغهت مغاحؼ صازلي.
 3-5 تْصٔات دتي٘ املساجع٘ اليت ْٓجد تعازض بٔيَا ّبني قسازات زتلظ اإلدازٗ ،أّ اليت زفض
اجمللظ األخر بَا بػأٌ تعٔني مساجع حطابات الػسن٘ ّعصلُ ّحتدٓد اتعابُ ّتكٔٔه أداّ ُٜتعٔني
املساجعني الداخلني ّمطْغات تلو التْصٔات ّأضباب عدو االخر بَا -:
ال ًىحض حػاعض بن .لجنت املغاحػت وكغاعاث مجلـ إلاصاعة زالٌ الػام املالي املنخهي في 1337/35/13م،
وبالخالي ال جىحض ؤي جىصُاث بهظا الخصىص.
 )8تفاصٔل املطاٍنات االجتناعٔ٘ للػسن٘ -:
جلىم الشغهت بضوعها في املؿاهمت املجخمػُت بخسصُص منذ وزصىماث غلى الغؾىم الضعاؾُت للؼالب
والؼالباث ،واآلحي -:
 -3ؤبناء شهضاء الىاحب.
 -2املخفىكى..
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 -1ألاًخام.

 -1خفظت اللغآ .الىغٍم.

 -3الفائؼو .في املؿابلاث الؼالبُت -4 .املىهىبى .و املخمن و..
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 )9بٔاٌ بتْازٓخ ادتنعٔات العام٘ للنطاٍنني امليعكدٗ خالل الطي٘ املالٔ٘ األخريٗ ّأمسا ٛأعطاٛ
زتلظ اإلدازٗ اذتاضسًٓ هلرِ ادتنعٔات ،ننا ٓلٕ -:

الاؾم

سجل الحظىع
الجمػُت الػامت غنر الػاصًت
1336/33/35

الجمػُت الػامت غنر الػاصًت
1337/32/37م

√
√
√
√

√
√
√

لم ٌعين
لم ٌعين
لم ٌعين

√

ػاعق بن غثما .اللصبي
ؤخمض بن ناصغ املخػب
غثما .بن ػاعق اللصبي
غبضهللا بن ػاعق اللصبي
زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.
غبضالاله بن صال آٌ الشُش
غبضالغخمن بن مدمض البران
مدمض بن غلي الػؼُفي
فغح بنذ ؤخمض املخػب

وكالت

ّ )10صف ألىْاع اليػاط السٜٔطٕ للػسن٘ ّغسناتَا التابع٘ -:
 اليشاط السئِس ي لشسكت عطاء الخعلُمُت -:إنشاء وجملً وإصاعة وحشغُل وجإؾِـ املضاعؽ ألاهلُت والػاملُت (عٍاض ألاػفاٌ وابخضائي ومخىؾؽ وزانىي للبنن.
والبناث (غام وجدفُظ .

 الشسكاث الخابعت -:ًغجى الاػالع غلى الفلغة عكم (  " 35الشغواث الخابػت ".

ّ )11صف رتطط ّقسازات الػسن٘ املَن٘ ّ التْقعات املطتكبلٔ٘ ألعنال الػسن٘ -:
حػت م الشغهت ػٍاصة خصتها الؿىكُت من زالٌ اؾخلؼاب املؼٍض من الؼالب في مضاعؾها الحالُت غن ػغٍم الجهىص
الدؿىٍلُت ،وهظلً غن ػغٍم ػٍاصة اللضعة الاؾدُػابُت بشيل غام غن ػغٍم غملُاث الانضماج والاؾخدىاط وغملُاث
جؼىٍغ املجمػاث الخػلُمُت في املؿخلبل.
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 )12املعلْمات املتعلك٘ بأٖ شتاطس تْاجََا الػسن٘ ّضٔاض٘ إدازٗ املداطس ّمساقبتَا -:
جخم إصاعة املساػغ من كبل مجلـ إصاعة الشغهت ولجا .املجلـ بالخنؿُم املشترن مؼ إصاعاث الشغهت الػلُا
وفم ألانظمت و الؿُاؾاث الضازلُت؛ لُخم جدلُل جلً املساػغ املدخملت ومػالجتها ؤو اجساط اللغاع الالػم
لخجنب جلً املساػغ ؤو اخخىائها ،هما ًمىن طهغ املساػغ التي كض جىاحه الشغهت وال جلخصغ غلمها ،واالحي -:
 -1املداطس االضرتاتٔجٌٔ٘ :عخمد أداء الشسكت على كدزتها في اجخاذ اللسازاث املىاطبت فُما ًخعلم
بؤعمال الشسكت وجدلُم أَدافها واطتراجُجُتها بىجاح ،وجخظع كدزة الشسكت على جىفُر ذلك
لعىامل مخخلفت منها ما َى خازج طُطستها أو عدم إلاخاطت باملخغيراث الاكخصادًت؛ وفي خال جبين
عدم طالمت كسازاث الشسكت أو عدم ملدزة الشسكت على جدلُم أَدافها فظُؤزس ذلك بشكل
جىَسي على أعمال الشسكت ووطعها املالي وجىكعاتها املظخلبلُت .
 -2املداطس التػػٔلٔ٘ :جمُع ما ًىاجه العملُاث الدشغُلُت مً أخطاء أو كصىز أو حغُير جىَسي في
ألاهغمت و اللىاهين ومً َرٍ املخاطس -:
أ .مخاطس املىازد البشسٍت  :تهدف الشسكت إلى الحفاظ على كىادزَا إلادازٍت و الخعلُمُت ،إطافت إلى
اطخلطاب الكىادز الخعلُمُت املؤَلت و الحفاظ عليها لظمان كفاءة وجىدة الخدماث امللدمت .
ب .مخاطس الائخمان  :جمثل مخاطس الائخمان في عدم كدزة طسف ما على الىفاء بالتزاماجه مما ًكبد الطسف
لاخس خظازة مالُت ،وحعخلد الشسكت ان مخاطس الائخمان لِظذ بالدزجت الكبيرة؛ الخخفاعها بالىلد لدي
مؤطظاث مالُت ذاث زلت عالُت .
ث .مخاطس كاهىهُت :املخاطس املخعللت بالخغيراث الخىغُمُت و اللاهىهُت طىاء مً طسائب أو أهغمت العمل أو
غيرَا ،أو املطالباث و الدعاوي اللظائُت .
ر .مخاطس فسص الىمى :حعخمد كدزة الشسكت في جطىٍس أعمالها على اطخغاللها لفسص الىمى طىاء كاهذ جلك
الفسص في املىاطم التي حعمل بها أو في جلك التي كد حعمل بها في املظخلبل؛ فلد جخؤزس َرٍ الفسص بشكل
كبير بمظخىي املىافظت في الظىق وجىفس املىازد البشسٍت وكدزة فسٍم إدازة الشسكت و ألاهغمت وغيرَا .
ج .مخاطس جدزج :يهدف بسهامج جدزج زفع كفاءة مبان املدازض ألاَلُت املصممت ألغساض غير حعلُمُت ولدي
الشسكت خمظت " مدازض " مً مدازض الشسكت خاطعت لىغام جدزج ،وطعذ الشسكت خطت اهخلالُت
لجمُع مدازطها الخمع الخاطعت لبرهامج جدزج و التي اعخمدتها الشسكت بىاء على العدًد مً الجىاهب
الظسوزٍت لىلل مدازض الشسكت التي جكىن في مباوي غير حعلُمُت إلى مبان حعلُمُت ،كما أن َرٍ الخطط
ً
ً
عسطت للخعدًل أو الخغُير أو إلالغاء كلُا أو جصئُا ألطباب إدازٍت أو مالُت أو على اعخماد الخطت على
أطساف خازجُت خازجت عً إزادة الشسكت.
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 )13مكازى٘ ىتاٜج األعنال يف الطيْات املالٔ٘ ارتنظ األخريٗ-:
مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات الخمس االخيرة( عناصر الميزانية ) :
2019

2018

2017

2016

2015

IFRS

SOCPA

SOCPA

SOCPA

SOCPA

األصول المتداولة

105

100

109

95

83

األصول غير المتداولة

917

910

861

811

733

مجموع األصول

1,022

1,010

970

906

816

المطلوبات المتداولة

160

119

145

174

149

المطلوبات غير المتداولة

115

170

184

175

138

مجموع المطلوبات

275

289

329

349

287

حقوق المساهمين

747

721

641

557

529

عناصر الميزانية
) ماليين الرياالت(

747

721

641

557

529

275

2019

289

2018

329

2017

349

2016

287

2015

1,022

1,010

969

907

816

حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات
مجموع األصول

اعجفػذ املىحىصاث غنر املخضاولت من  511ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في  1333إلى  735ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في
1337م ،خُث ٌػىص هظا الاعجفاع بشيل عئِس ي لبناء مجمؼ حضًض ملضاعؽ الغواص بحي اشبُلُا وشغاء مبنى إصاعي بحي
إلاػصهاع.
اعجفػذ املىحىصاث املخضاولت من  61ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في 1333م الى  333ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في 1337م
بشيل عئِس ي ندُجت اعجفاع الظمم املضًنت للؼالب وألاعصضة املضًنت ألازغي واملخمثلت بشيل عئِس ي بخيالُف مشغوع
الؼغح الػام للشغهت .
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خافظذ الشغهت غلى مؿخىي النلض املخىلض غن ؤنشؼت الدشغُل  ،خُث اعجفؼ من  331ملُى .عٍاٌ في غام 1333م
إلى  332ملُى .عٍاٌ زالٌ 1337م بمػضٌ ؾنىي مغهب كضعة  ، %3,1وكض خافظذ الشغهت غلى مؿخىٍاث حُضة
لألصىٌ املخضاولت خُث صغم طلً مؿخىي النلض الدشغُلي .
انسفظذ املؼلىباث غنر املخضاولت من  316ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في  1333الى  333ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في
 1337ندُجت انسفاض الجؼء غنر املخضاوٌ من جمىٍل ػىٍل ألاحل من بنىن مدلُت ( بشيل اؾاس ي .
وكض اعجفػذ املؼلىباث املخضاولت زالٌ الخمـ ؾنىاث املاطُت من  327ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في  1333الى 343
ملُى .عٍاٌ ؾػىصي هما في  1337بشيل ؤؾاس ي بؿبب اعجفاع الجؼء املخضاوٌ من جمىٍل ػىٍل ألاحل من بنىن
مدلُت
نمذ خلىق املؿاهمن .من  317ملُى .عٍاٌ في  1333إلى  525ملُى .عٍاٌ في  1337بمػضٌ ؾنىي مغهب . %7
بؿبب جنامي ؤغمالها وؤعباخها زالٌ الخمـ ؾنىاث املاطُت .

مقارنة نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة ( مليون لاير )

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات عمومية
ربح التشغيل
االيرادات االخري
مصروفات التمويل
صافي الربح قبل الزكاة
صافي الربح
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2019

2018

2017

2016

2015

IFRS

SOCPA

SOCPA

SOCPA

SOCPA

321
213
108
23
85
10
11
84
83

325
224
101
20
81
8
5
84
82

338
221
117
22
95
8
7
96
94

339
228
111
21
90
9
8
91
89

350
229
121
32
89
9
7
91
89
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عناصر قائمة الدخل
الفكر
انجليزي
فرنسي
100
الجديدة
الحديثة
95

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
94

90
85

89

125
120
115
110
105
100
95
90

89

80

83

82

75

121

117

الفكر
انجليزي
فرنسي
الجديدة
الحديثة

111

108
2015
2016
2017
2018
2019

101

89
89
94
82
83

12
360

10

350
340
330
320
310

8

350
339

6

338
325

4

321

300

2
0

9

10

9
8 2015
2016
2017
2018
2019

121 8
111
117
101
108

ً
شهضث اًغاصاث شغهت غؼاء الخػلُمُت انسفاطا بمػضٌ ؾنىي مغهب  %1زالٌ الخمؿت ؤغىام املاطُت من 137
ملُى .عٍاٌ ؾػىصي في 1333م الى  113ملُى .عٍاٌ ؾػىصي في غام 1337م  .فُما ؤنسفع صافي ؤعباح الشغهت
بالخىاػي بمػضٌ ؾنىي مغهب  ، %1خُث انسفع من  67ملُى .عٍاٌ ؾػىصي في غام 1333م الى  61ملُى .عٍاٌ
ؾػىصي في غام 1337م  .وحؿلى شغهت غؼاء الخػلُمُت الى عفؼ الىفاءة الدشغُلُت وػٍاصة خصتها الؿىكُت وجغشُض
النفلاث ألحل جدلُم ؤفظل غائض ممىن للمؿاهمن. .
 )14حتلٔل جػسايف إلمجالٕ إٓسادات الػسن٘ ّغسناتَا التابع٘-:
جترهؼ إًغاصاث الشغهت في الىكذ الحاطغ في مضًنت الغٍاض من املجمػاث الخػلُمُت بشيل عئِس ي.
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 )15إٓطاح ألٖ فسّقات جٍْسٓ٘ يف اليتاٜج التػػٔلٔ٘ عً ىتاٜج الطي٘ الطابك٘ أّ أٖ تْقعات أعليتَا
الػسن٘-:
ملخص عناصر قائمة الدخل :
التغيير

%

)(4

)(1.2%
)(4.9%

2019

2018

IFRS

SOCPA

اإليرادات

321

325

تكلفة اإليرادات

213

224

)(11

مجمل الربح

108

101

7

6.9%

المصروفات اداريه

23

20

3

15.0%

ربح التشغيل

85

81

4

4.9%

اإليرادات االخري

10

8

2

25.0%

مصروفات التمويل

11

5

6

120.0%

صافي الربح قبل الزكاة

84

84

0

0.5%

صافي الربح

83

82

1

1.2%

جرير
الفكر
انجليزي
فرنسي
الجديدة
الحديثة

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

82
83
84
84

81
85
101
108
333
331
400

350

300

250

200

150

100

50

0

انسفظذ صافي إًغاصاث النشاغ بنؿبت  %3من  113ملُى .عٍاٌ في الؿنت املالُت 1336م إلى  113ملُى .عٍاٌ في
الؿنت املالُت 1337م غلى عغم من ػٍاصة اغضاص الؼالب من  14,133ػالب /ػالبت في  1336إلي  14,546ػالب/ػالبت
في  1337ندُجت منذ زصىماث زاصت مغجبؼت بئفخخاح مجمؼ الغواص الجضًض بحي ؤشبُلُا.
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ً
ً
وكض خللذ الشغهت زالٌ الػام 1337م جدؿنا ملحىظا في الىفاءة الدشغُلُت املباشغة وغنر املباشغة  ،هما جدؿنذ
ألاعباح الصافُت زالٌ الػام 1337م  %3,4غن الػام 1336م  ،وٍغحؼ ؾبب ػٍاصة الغبذ الدشغُلي وصافي الغبذ إلى
انسفاض املصاعٍف الدشغُلُت  %3غن الػام الؿابم ندُجت النسفاض بنض الغواجب وألاحىع بنؿبت  %7غن الػام
الؿابم.
هما ػاصث املصاعٍف الػمىمُت وألاصاعٍت بنؿبت  %3غن الػام الؿابم ندُجت لؼٍاصة مصاعٍف الدؿىٍم  ،وػٍاصة
ً
مسصص الضًى .املشيىن في جدصُلها بنؿبت  %13جماشُا مؼ جؼبُم املػُاع عكم (  7من مػاًنر املداؾبه الضولُت.

زبح الطَه :
زٍال  /طهم

1337

 -1336زلبت

زبدُت الظهم

1,35

1,34

 )16إٓطاح ألٖ اختالف عً معآري احملاضب٘ املعتندٗ مً اهلٔ ٘ٝالطعْدٓ٘ للنخاضبني الكاىْىني -:
للض شغغذ شغهت غؼاء الخػلُمُت كبل غام  1337في الخدظنر والاؾخػضاص للخدىٌ لخؼبُم مػاًنر الخلاعٍغ املالُت
الضولُت  .وكض جم بالفػل جنفُظ جؼبُم هظه املػاًنر بضاًت من اغؿؼـ 1336م خُث بضؤث الشغهت بئصضاع جلاعٍغها
للفتراث الغبؼ ؾنىٍت زالٌ الػام باؾخسضام مػاًنر الخلاعٍغ املالُت الضولُت املػخمضة من الهُئت الؿػىصًت للمداؾبن.
اللانىنُن. .
وكض ؤفصحذ الشغهت في اغؿؼـ 1336م غن املغخلت ألازنرة من مىاهبتها للخدىٌ ملػاًنر الخلاعٍغ املالُت الضولُت
والخالي :
 – 3جم اغضاص املغهؼ املالي الافخخاحي هما في 3اغؿؼـ 1335م واللىائم الغبػُت لؿنت 1336/1335م  ،وبظلً
ؤصضعث الشغهت اللىائم املالُت الغبػُت للػام 1337/1336م خؿب املػُاع الضولي  IAS 34الخاص باللىائم املالُت
الغبػُت .
 – 1لم ًترجب ؤي آزاع حىهغٍت غلى اللىائم املالُت للشغهت إزغ جؼبُم مػاًنر الخلاعٍغ املالُت الضولُت .
 – 1جظمنذ اللىائم املالُت بدؿب مػاًنر الخلاعٍغ املالُت الضولُت بػع الفغوكاث غنر الجىهغٍت التي وا .من ؤبغػها
الخالي :
ؤ -اخدؿاب مسصصاث نهاًت الخضمت للمىظفن .بالؼغٍلت إلاهخىاعٍت ول غام والتي كض جسخلف غن ػغٍلت
اخدؿابها بدؿب مػاًنر املداؾبت الؿػىصًت ( لىن ًظل ؤزغ طلً غنر حىهغي غلى اللىائم املالُت .
ب -ؤغاصة صُاغت إلاًظاخاث املغافلت لللىائم املالُت بؼغٍلت شمىلُت بدؿب مػاًنر الخلاعٍغ املالُت الضولُت .
 – 2لم جىحض ؤي مػىكاث جؤزغ في ملضعة الشغهت غلى إغضاص كىائمها املالُت وفم مػاًنر الخلاعٍغ املالُت الضولُت .
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 )17اضه نل غسن٘ تابع٘ ّزأع ماهلا ّىطب٘ ملهٔ٘ الػسن٘ فَٔا ّىػاطَا السٜٔظ ّ الدّل٘ احملل
السٜٔظ لعنلٔاتَا ّ الدّل٘ ستل التأضٔظ -:
جخملً الشغهت زالر شغواث طاث مؿؤولُت مدضوصة ،وهي ول من شغهت النسبت الخػلُمُت ،وشغهت الػغوبت الػاملُت
للخضماث الخػلُمُت ،وشغهت ّ
الغواص للخضماث املؿانضة ،مملىهت لها غلى الندى الخالي:

اضه الػسن٘
التابع٘

زأع ماهلا

ىطب٘ ملهٔ٘ الػسن٘ فَٔا

ىػاطَا السٜٔظ

الدّل٘
الدّل٘
احملل
ستل
السٜٔظ
لعنلٔاتَا التأضٔظ

الرررررررسّاد للدررررررردمات
املطاىدٗ

 333ؤلف عٍاٌ

 عطاء الخعلُمُت بيظبت ( ) %99 -الىخبت الخعلُمُت ( ) %19

جل ب ببضًم الخ ب ببضماث املؿ ب ببانضة
بإنىاغهب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا للمجمػب ب ب ب ب ب ب ب ب بباث
الخػلُمُت الخابػت للشغهت .

اليدب٘ التعلٔنٔ٘

 333ؤلف عٍاٌ

 عطاء الخعلُمُت بيظبت ( ) %95 -السواد للخدماث املظاهدة ( ) %5

جملً املضاعؽ ألاهلُت للبنن .اململىب ب ب ب ب ب ب ب ببت الػغبُب ب ب ب ب ب ب ب ببت
والبناث لجمُؼ املغاخل .
الؿػىصًت

العسّبرررررررر٘ العاملٔرررررررر٘
للددمات التعلٔنٔ٘

 233ؤلف عٍاٌ

 عطاء الخعلُمُت بيظبت ( ) %95 -السواد للخدماث املظاهدة ( ) %5

إكام ب ب ب ب ب ببت م ب ب ب ب ب ببضاعؽ امل ب ب ب ب ب ببنها
ألامغٍي ب ب ببي وإكام ب ب ببت امل ب ب ببضاعؽ
الػاملُ ب ب ب ببت للبن ب ب ب ببن .والبن ب ب ب بباث
لجمُؼ املغاخل .

 )18تفاصٔل األضَه ّأدّات الدًٓ الصادزٗ لهل غسن٘ تابع٘ -:
ال ًنؼبم ،ال ًىحض لضي الشغهت ؤؾهم ؤو ؤصواث صًن صاصعة لشغواتها الخابػت.

ّ )19صف لطٔاض٘ الػسن٘ يف تْشٓع أزباح األضَه -:
حػت م الشغهت الاؾخمغاع في جىػَؼ ؤعباح غلى مؿاهممها بهضف حػؼٍؼ كُمت اؾدثماعاتهم فمها بؼغكت جخماش ي مؼ جدلم
ؤهضاف الشغهت ومخؼلباتها الغؤؾمالُت والاؾدثماعٍت  ،وطلً ً
بناء غلى ألاعباح التي جدللها الشغهت ووطػها املالي ،
وخالت الؿىق  ،واملنار الاكخصاصي الػام  ،وغىامل ازغي  ،حشمل  :خاحت الشغهت إلغاصة اؾدثماع جلً ألاعباح ،
ومخؼلباتها الغؤؾمالُت  ،وجىكػاتها املؿخلبلُت  ،ونشاػها الاكخصاصي  ،والاغخباعاث اللانىنُت والخنظُمُت ألازغي ،
وٍخم جىػَؼ ألاعباح بالغٍاٌ الؿػىصي .
ً
وفلا للنظام ألاؾاس ي للشغهت فئ .ؤي كغاع للمؿاهمن .بخىػَؼ ؤعباح نلضًت ًجب ؤً .صضع من الجمػُت الػامت
الػاصًت بناء غلى جىصُاث مجلـ الاصاعة بػض ألازظ في الاغخباع الػىامل املسخلفت الؿابم طهغها .
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جسظؼ غملُت جىػَؼ ألاعباح الى كُىص مػُنت وفلا لنظام الشغهت ألاؾاس ي الظي ًنص غلي ؤً .خم جىػَؼ
ؤعباح ؾنىٍت صافُت بػض زصم وافت املصاعٍف والخيالُف ألازغي غلى الندى الخالي :
ً -3جنب  %33من ألاعباح الصافُت لخيىٍن اخخُاػي نظامي وٍجىػ للجمػُت الػامت الػاصًت وكف
هظا الخجنِب متى بلغ الاخخُاػي املظوىع  %13من عؤؽ املاٌ .
ْ
 -1للجمػُت الػامت الػاصًت بناء غلى اكتراح مجلـ إلاصاعة ججنِب  %33من صافي ألاعباح الؿنىٍت
لخيىٍن اخخُاػي اجفاقي وجسصُصه لغغض ؤو اغغاض مػُنت .
ً -1جىػ للجمػُت الػامت الػاصًت ؤ .جلغع جيىٍن اخخُاػُاث ازغي وطلً باللضع الظي ًدلم مصلحت
الشغهت ؤو ًىفل جىػَؼ ؤعباح زابخت كضع إلاميا .غلى املؿاهمن .وللجمػُت الػامت الػاصًت هظلً ؤ.
جلخؼؼ من صافي ألاعباح مبالغ ألنشاء مؤؾؿاث احخماغُت ملنؿىبي الشغهت ؤو لضغم ما هى كائم
من هظه املؤؾؿاث .
ً -2ىػع من الباقي بػض طلً صفػت ؤولى للمؿاهمن .ال جلل غن  %3من عؤؽ املاٌ املضفىع هضفػت ؤولى
وٍجىػ للمجلـ جىػَؼ ؤعباح مغخلُت.
ً -3سصص بػضما جلضم نؿبت ال جؼٍض غن  %3من ألاعباح الصافُت املخبلُت هميافأث ملجلـ إلاصاعة
غلى ؤ .جيى .هظه امليافأث مخناؾبت مؼ غضص الجلؿاث التي ًدظغها الػظى .
– الخىصُت بخىشَع أزباح :
إ .الخىػَػاث النلضًت لشغهت غؼاء الخػلُمُت غلى مؿاهممها حػىـ اهخمام الشغهت بئشغان مؿاهممها الىغام في
نجاح الشغهت من زالٌ جدلُم ؤعباح مخنامُت بالغغم من الخىؾػاث التي جمغ بها الشغهت ،والتي جخؼلب اؾدثماع الىثنر
من النلض ندى حػظُم نمى الشغهت  .ولظلً فئ .مجلـ إصاعة شغهت غؼاء الخػلُمُت كض ؤوص ى بخىػَؼ اعباح نلضًت
غن الػام 1337/1336م كضعها  23ملُى .عٍاٌ ؾػىصي ( فلؽ ؤعبػى .ملُى .عٍاٌ ؾػىصي ؤي بىاكؼ  3عٍاٌ
للؿهم ؤو بما ٌػاصٌ  %33من اللُمت ألاؾمُت للؿهم.
وفُما ًلي ملخص الخىػَػاث النلضًت التي صفػتها الشغهت ملؿاهممها في الؿنىاث الازنرة -:
مليون لاير

2019

2018

2017

2016

2015

التوزي عات النقدية الموزعة عن العام السابق

60

0

11

53

69

69

60

53

0
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ّ )20صف ألٖ مصلخ٘ يف ف ٘ٝاألضَه ذات االحكٔ٘ يف التصْٓت تعْد ألغداص ( عدا أعطا ٛزتلظ
إدازٗ الػسن٘ ّنباز التيفٔرٓني ّأقسباٍٛه ) أبلػْا الػسن٘ بتلو اذتكْم مبْجب املادٗ
ارتامط٘ ّ االزبعني مً قْاعد التطجٔل ّ اإلدازجّ ،أٖ تػٔري يف تلو اذتكْم خالل الطي٘ املالٔ٘ -:
ال ًنؼبم ،ال جىحض ؤي مصلحت في فئت ألاؾهم طاث الاخلُت في الخصىٍذ حػىص ألشخاص ( غضا ؤغظاء
مجلـ إصاعة الشغهت وهباع الخنفُظًن .وؤكغباءهم ؤبلغىا الشغهت بخلً الحلىق بمىحب املاصة الخامؿت
و الاعبػن .من كىاغض الدسجُل و إلاصعاج ،وؤي حغُنر في جلً الحلىق زالٌ الؿنت املالُت.
ّ )21صف ألٖ مصلخ٘ ّأّزام مالٔ٘ تعاقدٓ٘ ّحكْم انتتاب تعْد ألعطا ٛزتلظ إدازٗ الػسن٘
ّنباز التيفٔرٓني ّأقسباَٜه يف أضَه أّ أدّات دًٓ الػسن٘ أّ أٖ مً غسناتَا التابعّ٘ ،أٖ
تػٔري يف تلو املصلخ٘ أّ تلو اذتكْم خالل الطي٘ املالٔ٘ االخريٗ-:
ال ًنؼبم ،ال وحض ؤي مصلحت وؤوعاق مالُت حػاكضًت وخلىق اهخخاب حػىص ألغظاء مجلـ إصاعة الشغهت
وهباع الخنفُظًن .وؤكغبائهم في ؤؾهم ؤو ؤصواث صًن الشغهت ؤو ؤي من شغواتها الخابػت ،وؤي حغُنر في جلً
املصلحت ؤو جلً الحلىق زالٌ الؿنت املالُت الازنرة .
 )22املعلْمات املتعلك٘ بأٖ قسّض عل ٙالػسنّ٘ ،نػف باملدْٓىٔ٘ اإلمجالٔ٘ للػسن٘ ّ الػسنات
التابع٘ ّأٖ مبالؼ دفعتَا الػسن٘ ضداداً لكسّض خالل الطي٘ ّمبلؼ أصل الكسض ّاضه ادتَ٘
املاحن٘ هلا ّمدتُ ّاملبلؼ املتبكٕ -:
هما في 1337/35/13م فئ .لضي الشغهت جمىٍل مغابداث كصنرة ألاحل مخىافلت مؼ ؤخيام الشغَػت
إلاؾالمُت من بنىن مدلُت بلغذ  33ملُى .عٍاٌ  .وطلً باإلطافت إلى جمىٍالث ػىٍلت ألاحل بلغذ 312
ملُى .عٍاٌ من البنىن املدلُت .
جخمخؼ الشغهت بػالكاث اؾتراجُجُت مؼ البنىن املدلُت ٌؿاغضها في طلً مغهؼها املالي اللىي ،وفُما ًلي
ً
بُانا بالخمىٍالث التي خصلذ غلمها الشغهت من غضص من البنىن املدلُت ألغغاض جنفُظ مشاعَػها:
القروض :
مدة القرض

المقترض خالل

المسدد خالل

العام المالي

العام المالي

2019/2018

2019/2018

20.0

20.0
0.0

القروض ( بالمليون )

الغرض

الرصيد في

بنك الرياض  -قصير األجل

دعم رأس المال العامل

0.0

2,019

السعودي لالستثمار

االستحواذ علي شركة العروبة

15.3

2,014

2,019

السعودي لالستثمار

شراء المبني االدراي

16.4

2,016

2,021

0.0

السعودي لالستثمار  -قصير األجل

دعم رأس المال العامل

0.0

2,019

2,020

15.0

0.0

مصرف الراجحي

انشاء مجمع اشبيليا

126.4

2,015

2,023

1.0

20.7

106.7

مصرف الراجحي  -قصير األجل

دعم رأس المال العامل

30.0

2,018

2,020

30.0

45.0

15.0

وزارة المالية

انشاء مجمع المنصورة

19.0

2,014

2,027

0.0

1.9

17.1

86.0

109.5

183.7

األجمالي
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الرصيد

207.1
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جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

وكض بلغ الجؼء املخضاوٌ من الخمىٍالث ػىٍلت ألاحل ندى  75ملُى .عٍاٌ هما في 1337/35/13م.
إ .حمُؼ جمىٍالث الشغهت جخم بما ًخفم مؼ ؤخيام الشغَػت ألاؾالمُت .

ّ )23صف لفٝات ّأعداد أٖ أدّات دًٓ قابل٘ للتخْٓل ّأٖ أّزام مالٔ٘ تعاقدٓ٘ أّ مرنسات حل
انت تبا أّ حكْم مػابَ٘ أصدزتَا أّ ميختَا الػسن٘ خالل الطي٘ املالٔ٘ مع إٓطاح أٖ عْض
حصلت علُٔ الػسن٘ مكابل ذلو -:
ال ًنؼبم ،ال جىحض ؤي فئاث وؤغضاص ؤي ؤصواث صًن كابلت للخدىٍل وؤي ؤوعاق مالُت حػاكضًت ؤو مظهغاث
خم اهخدباب ؤو خلىق مشابهت ؤصضعتها ؤو مندتها الشغهت زالٌ الؿنت املالُت.
ّ )24صف ألٖ حكْم حتْٓل أّ انتتاب مبْجب أدّات دًٓ قابل٘ للتخْٓل أّ أّزام مالٔ٘ تعاقدٓ٘ أّ
مرنسات حل انتتاب أّ حكْم مػابَ٘ أصدزتَا أّ ميختَا الػسن٘-:
ال ًنؼبم ،ال جىحض ؤي خلىق جدىٍل ؤو اهخخاب بمىحب ؤصواث صًن كابلت للخدىٍل ؤو ؤوعاق مالُت
حػاكضًت ؤو مظهغاث خم اهخخاب ؤو خلىق مشابهت ؤصضعتها ؤو مندتها الشغهت.
ّ )25صف ألٖ اضرتداد أّ غسا ٛأّ إلػا ٛمً جاىب الػسن٘ ألٖ أدّات دًٓ قابل٘ لالضرتداد ّقٔن٘
األّزام املالٔ٘ املتبكٔ٘ مع التنٔٔص بني االّزام املالٔ٘ املدزج٘ اليت اغرتتَا الػسن٘ أّ الػسنات
التابع٘ -:
ال ًنؼبم ،ال ًىحض ؤي اؾترصاص ؤو شغاء ؤو إلغاء من حانب الشغهت ألي ؤصواث صًن كابلت لالؾترصاص
وكُمت ألاوعاق املالُت املخبلُت مؼ الخمُن بن .الاوعاق املالُت املضعحت التي اشترتها الشغهت ؤو الشغواث
الخابػت.
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 )26عدد اجتناعات زتلظ اإلدازٗ اليت عكدت خالل الطي٘ املالٔ٘ االخريٗ ّتْازٓخ اىعكادٍاّ ،ضجل
حطْز نل اجتناع مْضخًا فُٔ أمسا ٛاذتاضسًٓ -:
غضص الاحخماغاث

اؾم الػظى
1336/33/3
ػاعق بن غثما .اللصبي
ؤخمض بن ناصغ املخػب
غثما .بن ػاعق اللصبي
غبضهللا بن ػاعق اللصبي
√
زنُا .بن ؾلُما .الثنُا.
√
غبضالاله بن صال آٌ الشُش
√
لِع عظىا وكذ الاجخماع
غبضالغخمن بن صال البران *
لِع عظىا وكذ الاجخماع
مدمض بن غلي الػؼُفي *
لِع عظىا وكذ الاجخماع
فغح بنذ ؤخمض املخػب *
زالض بن خمض البؿام
√
مخػب بن ؤخمض املخػب
جاعٍش ازغ احخماع للجمػُت الػامت 1337/32/37 :م .
√
√
-

1336/33/5

1337/31/31

1337/33/34

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

اهتهذ دوزجه ولم ًترشح للدوزة الجدًدة
اهتهذ دوزجه ولم ًترشح للدوزة الجدًدة

إلاحمالي
4
4
3
4
4
4
3
3
3
1
9

* جاعٍش الجمػُت التي جم حػُن .فمها اغظاء مجلـ إلاصاعة في صوعجه الحالُت  ، 1336/33/35هما ؤ .صوعة مجلـ إلاصاعة الجضًضة
بضؤث في الجمػُت الػامت بخاعٍش . 1336/33/35

 )27عدد طلبات الػسن٘ لطجل املطاٍنني ّتْازٓخ تلو الطلبات ّأضبابَا -:
ال ًنؼبم ،ؤصعحذ الشغهت في 1337/35/13م .
 )28العكْد ّ الصفكات اليت متت بني الػسن٘ ّطسف ذٖ عالق٘ -:
 1 – 28 الصفكات اليت بني الػسن٘ ّطسف ذٖ عالق٘ -:
لم جبرم الشغهت ؤي صفلت مؼ ألاػغاف طي الػالكت .
 2 -16 معلْمات تتعلل بأٖ أعنال أّ عكْد تهٌْ الػسن٘ طسفاً فَٔا ،أّ ناىت فَٔا مصلخ٘ ألحد
أعطا ٛزتلظ إدازٗ الػسن٘ أّ لهباز التيفٔرٓني فَٔا أّ ألٖ غدص ذٖ عالق٘ -:
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ػغف الػلض

ػبُػت الػمل ؤو
الػلض

مبلغ الػمل ؤو
الػلض

شغهت اللصبي
للملاوالث
املدضوصة

إنشاء مجمؼ مضاعؽ
الغواص بحي اشبُلُا

131,992,934

ؤخمض بن ناصغ
املخػب

إًجاع مجمػاث
الشغق ألاوؾؽ
والفىغ

7,688,000

مضة الػمل او
الػلض

شغوغ الػمل
ؤو الػلض

اؾم الػظى  /هباع
الخنفُظًن .ؤو ؤي شخص
طي غالكت بإي منهم .

بضؤ الػلض بخاعٍش
1333/33/35

ال جىحض شغوغ
زاصت

ػاعق بن غثما .اللصبي

بضؤ الػلض بخاعٍش
1335/37/33

ال جىحض شغوغ
زاصت

ؤخمض بن ناصغ املخػب

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

 )29بٔاٌ ألٖ تستٔبات أّ اتفام تياشل مبْجبُ أحد أعطا ٛزتلظ إدازٗ الػسن٘ أّ أحد نباز
التيفٔرٓني عً أٖ مهافآت -:
ال ًنؼبم ،ال ًىحض ؤي جغجِب ؤو اجفاق جناػٌ بمىحبه ؤخض ؤغظاء مجلـ إلاصاعة ؤو ؤخض هباع الخنفُظًن.
غن ؤي ميافأث .
 )30بٔاٌ ألٖ تستٔبات أّ اتفام تياشل مبْجبُ أحد مطاٍنٕ الػسن٘ عً أٖ حكْم يف األزباح -:
ال ًنؼبم ،ال ًىحض ؤي جغجِب ؤو اجفاق جناػٌ بمىحبه ؤخض مؿاهمي الشغهت غن ؤي خلىق في ألاعباح .
 )31املدفْعات اليعامٔ٘ املطتخك٘ :
البُان

مظخدلت كما في 2919/97/31

الهُئت الػامت للؼواة والضزل

5,918,427

املؤؾؿت الػامت للخإمُناث إلاحخماغُت

11,459,505

املجمىع

17,377,932

مالخغاث

 )32بٔاٌ بكٔن٘ أٖ اضتجنازات أّ احتٔاطات أىػٝت ملصلخ٘ مْظفٕ الػسن٘ -:
ال ًنؼبم ،ال ًىحض ؤي اؾدثماعاث ؤو اخخُاػُاث ؤنشئذ ملصلحت مىظفي الشغهت.
ٓ )33كس زتلظ إدازٗ غسن٘ عطا ٛالتعلٔنٔ٘ -:
ؤ .ؤ .سجالث الحؿاباث ؤغضث بالشيل الصحُذ .
ب .ؤ .نظام الغكابت الضازلُت ؤغض غلى ؤؾـ ؾلُمت ونفظ بفاغلُت.
ث .ؤنه ال ًىحض ؤي شً في كضعة الشغهت غلى مىاصلت نشاػها .
 )34حتفعات مساجع اذتطابات عل ٙالكْاٜه املالٔ٘ الطيْٓ٘ :
ال ًىحض ؤي جدفظاث من كبل مغاحؼ الحؿاباث غلى اللىائم املالُت الؿنىٍت .
)35

)36

37

:

تْصٔ٘ زتلظ اإلدازٗ بتػٔري مساجع اذتطابات قبل اىتَا ٛالفرتٗ املعني بَا
لم ًىص ي مجلـ إلاصاعة بخغُنر مغاحؼ الحؿاباث كبل انتهاء الفترة املػن .بها .
أضَه ارتصٓي٘ احملتفغ بَا مً قبل الػسن٘ ّتفاصٔل عً اضتددامات ٍرِ األضَه -:
ال ًنؼبم ،ال ًىحض لضي الشغهت ؤؾهم زؼٍنت.

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة

 )37ما طبل مً أحهاو الٜخ٘ حْنن٘ الػسنات ّمامل ٓطبل ّأضباب ذلو -:
جؤهض الشغهت بخؼبُم حمُؼ ؤخيام الئدت خىهمت الشغواث إلالؼامُت وبػع ألاخيام الاؾترشاصًت ما غضا
ماًلي -:
زكم
املادة/الفلسة

هص املادة/الفلسة

/32ب

ٌػلض مجلـ إلاصاعة ؤعبػت احخماغاث في الؿنت غلى ألاكل ،وبما ال ماصة اؾترشاصًت ،غلض املجلـ ؤعبػت احخماغاث في الؿنت متى ما
صغذ الحاحت لظلً .
ًلل غن احخماع واخض ول زالزت ؤشهغ .

38

شغوغ ؤمن .مجلـ إلاصاعة

ماصة اؾترشاصًت ،هما ؤ .ؤمن .املجلـ جخىفغ فُه الىفاءة والخبرة
الالػمت.

39

جضعٍب اغظاء مجلـ إلاصاعة

ماصة اؾترشاصًت ،هما ؤ .ؤغظاء املجلـ غلى اػالع مؿخمغ
بالؿُاؾاث و اللىائذ و املهام .

ٌ/41

جلُُم ؤصاء مجلـ إلاصاعة من حهت زاعحُت

7/59

احخماع لجنت امليافأث و الترشُداث ول ؾخت ؤشهغ .

79

حشىُل لجنت إصاعة املساػغ

ماصة اؾترشاصًتً ،لىم املجلـ بػمل جلُُم طاحي صوعي مخمثل في
لجنت الترشُداث وامليافأث ،هما ال جىحض حهت زاعحُت لخلُُم اصاء
املجلـ .
ؤصعحذ الشغهت في 1337/35/13م  ،هما ؤ .اللجنت احخمػذ مغجن.
في الؿنت ،حػمل اللجنت غلى جؼبُم هظه املاصة في الؿنت املالُت
اللاصمت .
ماصة اؾترشاصًت ،ال ًنؼبم لػضم حشىُل اللجنت ،جغي الشغهت غضم
الحاحت إلى لجنت إصاعة املساػغ هما ؤ .ؤغمالها مناػه بلجا .املجلـ
و إصاعاث الشغهت الػلُا.

71

ازخصاصاث لجنت إصاعة املساػغ

ماصة اؾترشاصًت ،ال ًنؼبم لػضم حشىُل اللجنت .

72

احخماغاث لجنت إصاعة املساػغ

ماصة اؾترشاصًت ،ال ًنؼبم لػضم حشىُل اللجنت .

3،2/85
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أطباب عدم الخطبُم

ً
ً
بغامج منذ الػاملن .ؤؾهما في الشغهت ؤو نصِبا من ألاعباح التي
فلغة اؾترشاصًت ،هما ؤ .الشغهت لضيها بغامج وؾُاؾاث لخدفن و
جدللها وبغامج الخلاغض ،وجإؾِـ صنضوق مؿخلل لإلنفاق غلى
ميافإة الػاملن..
جلً البرامج وإنشاء مؤؾؿاث احخماغُت للػاملن. .
مباصعاث الػمل الاحخماعي
. 3وطؼ مؤشغاث كُاؽ جغبؽ ؤصاء الشغهت بما جلضمه من
مباصعاث في الػمل
الاحخماعي ،وملاعنت طلً بالشغواث ألازغي طاث النشاغ املشابه.
ماصة اؾترشاصًت ،جلىم الشغهت بالػضًض من املباصعاث و البرامج في
. 1إلافصاح غن ؤهضاف املؿؤولُت الاحخماغُت التي جخبناها الشغهت
مجاٌ الػمل الاحخماعي وجلىم هظلً باإلفصاح غن جلً البرامج و
للػاملن.
املباصعاث في الخلاعٍغ طاث الصلت  ،لم جظؼ الشغهت مؤشغاث كُاؽ
فمها وجىغُتهم وجثلُفهم بها.
جغبؽ ؤصاء الشغهت بما جلضمه من مباصعاث في الػمل الاحخماعي
. 1إلافصاح غن زؼؽ جدلُم املؿؤولُت الاحخماغُت في الخلاعٍغ
وملاعنت طلً بالشغواث ألازغي طاث النشاغ املشابه.
الضوعٍت طاث
الصلت بإنشؼت الشغهت.
. 2وطؼ بغامج جىغُت للمجخمؼ للخػغٍف باملؿؤولُت الاحخماغُت
للشغهت.

جلغٍغ مجلـ إلاصاعة
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ًظؼ مجلـ إلاصاعة ؾُاؾت مىخىبت لإلفصاح .

11/73

غضص ػلباث الشغهت لسجل املؿاهمن .وجىاعٍش جلً الؼلباث ال ًنؼبم ،ؤصعحذ الشغهت في 1337/35/13م ،هما ؤ .الشغهت
ؾتراعي هظه الفلغة في الؿنت املالُت اللاصمت.
وؤؾبابها.

/71ف3،1

73

39

ؤصعحذ الشغهت في 1337/35/13مٌ ،ػمل مجلـ إلاصاعة غلى إصضاع
ؾُاؾت مىخىبت لإلفصاح واملىافلت غلمها ونشغها ،هما ًؤهض املجلـ
بإ .الشغهت ملت مت بمخؼلباث وإحغاءاث إلافصاح الىاعصة في نظام
الشغواث ونظام الؿىق املالُت و لىائدهما الخنفُظًت .

ؤصعحذ الشغهت في 1337/35/13م ،حػمل لجنت امليافأث و
 -3إلافصاح غن ؾُاؾت امليافأث وغن هُفُت جدضًض
الترشُداث غلى إصضاع ؾُاؾت مىخىبت مليافأث ؤغظاء مجلـ
ميافأث ؤغظاء املجلـ و إلاصاعة الخنفُظًت في الشغهت.
إلاصاعة و اللجا .املنبثلت و إلاصاعة الخنفُظًت لػغطها غلى الجمػُت
 -1جىطُذ الػالكت بن .امليافأث املمنىخت وؾُاؾت
الػامت و املىافلت غلمها ،هما ؤ .اللجنت حػخمض غلى ما وعص في الالئدت
امليافأث املػمىٌ بها وبُا .ؤي اندغاف حىهغي غن
املنظمت ألغمالها إطافت إلى ما وعص في النظام الاؾاؽ للشغهت بما
هظه الؿُاؾت.
ًخفم مؼ ألانظمت طاث الازخصاص.
حشىُل لجنت خىهمت الشغهت

ماصة اؾترشاصًت ،هما ًغي املجلـ بإ .ؤغمالها مناػت بلجا .املجلـ
و إصاعاث الشغهت .
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