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 الطادٗ/ مطاٍنٕ شسن٘ األعنال التطْٓسٓ٘ الػرأٜ٘
 

 الطالو علٔهه ّزمح٘ اهلل  ّبسناتُ ،،،
 

نعٔ٘ ٓطسىٕ ّىٔاب٘ عً أعضاٛ دللظ اإلدازٗ أٌ ىسحب بهه ّىشهسنه علٙ تلبٔ٘ الدعْٗ حلضْز اجتناع اجل

 و. 31/12/2017ّٓطٔب ليا تكدٓه التكسٓس الطيْٖ للعاو املالٕ امليتَٕ يف  العام٘

 باحملافة٘ علٙ ّذلو بعد تْفٔل اهلل و 2017حٔح متهيت الشسن٘ مً تيفٔر اخلطط املطتَدف٘ بشهل نبري لعاو 

ىتا  ّالتطْٓل. اٌ الشسن٘ حٔح اضتطاعت الشسن٘ أٌ تْاصل ىتاٜجَا اإلجيابٔ٘ مً حٔح عنلٔات اإلأداَٜا بفاعلٔ٘ 

 2030تعنل علٙ مْاصل٘ دعه عنلٔاتَا ّمشازٓعَا الكاٜن٘ يف ظل اضرتاتٔجٔ٘ الشسن٘ املْانب٘ لسؤٓ٘ املنله٘ 

، ّسلً بدّزىا ىطعٙ جاٍدًٓ علٙ التطْز ّفل املعطٔات االقتصادٓ٘ احلدٓج٘ ّما تطعٙ 2020ّبسىامج التحْل الْطين 

صاحب الطنْ ّّلٕ عَدِ األمني  و ضلناٌ بً عبد العصٓص خادو احلسمني الشسٓفني املل الُٔ الكٔادِ احلهٔن٘ بسعآ٘

  مري ذلند بً ضلناٌ بً عبدالعصٓص حفةَه اهلل.امللهٕ األ

علٙ ما أبدِّ مً  شسن٘الننا ٓطسىٕ ىٔاب٘ عً دللظ اإلدازٗ أٌ أّجُ جصٓل الشهس ّالتكدٓس إىل مجٔع مطاٍنٕ 

 ٔع ميطْبٕ الشسن٘ ملا حتكل مً إزلاش ّزلاح للشسن٘.حطً الجك٘ باجمللظ ّإىل مج
 

 زاجني مً املْىل العصٓص احلهٔه أٌ ْٓفكيا ّإٓانه

 

 

 زٜٔظ دللظ اإلدازٗ                                                                                                  
 

 عشسٖ بً ضعد العشسٖ                                                                                                                      
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 ْػاط ايػسن١:  (1
تصدٜس ٚخدَات ٜتُجٌ ْػاط ايػسن١ يف إقا١َ ٚتػػٌٝ املطاعِ ٚاملكاٖٞ ٚصٝا١ْ َسانص ايتدزٜب ٚايتعًِٝ ٚاضترياد ٚ

 .ت اإلعاغ١ املط١ٝٗ ٚغري املط١ٝٗيػرا١ٝ٥ ٚخدَاايتػر١ٜ يف املٛاد ا

 :زضاي١ ايػسن١ (2

 .ؾهاز اؾدٜدٙاطالم األٚ طني يف اؾٛدٙ ٚايكُٝ٘ ٚايهؿا٤ٙ يتشكٝل تطًعات ايعُال٤ َع ايتش ايطعٞ

 :اٍدافيا

 يف ؼكٝل ايٓتا٥ر املاي١ٝ اؾٝدٙاالضتُساز. 

 ًِٗٝتطٜٛس ايعاًَني ٚاحملاؾع٘ ع.   
 ايرتنٝص ع٢ً زضا ايعُال٤. 

 املبٝعات:اإلْتاز ٚ (3
 .2012ّؿعًٞ يًػسن١ يف بدا١ٜ عاّ مت بد٤ ايٓػاط اي

 :ت الشسن٘ السٜٔط٘ ّشسح نامل عيَاميتجا 3/1
 :طعُ٘ نايتايٞاْٛاع قددٙ َٔ األ ٚنٌ اضِ ػازٟ خيتص بتكدِٜ ْٛع اايػسن٘ ثالخ امسا٤ ػازٜ٘ كتًؿ٘،متتًو 

ضًط١ ايؿٛان٘ اضاؾ٘ اىل ات طاشد٘،مسٛثٝص،َستبط بايؿٛان٘ َٔ عصري خيتص بتكدِٜ نٌ َا ٖٛ ّقت العصري: (1

تػهًٝ٘ َتٓٛع٘ َٔ ايهٛنتٝالت املدتًؿ٘ اييت ميصز ؾٝٗا بني االٜطهسِٜ ٚايعصري ٚضًط١ ايؿٛان٘ ٜٚتِ تكدميٗا 

 . عبٛات كتًؿ٘ سطب اؿذِ ٚايٓٛعيف
اـبص ٚسذُ٘ ) خبص  سطب ْٛع خيتص بتكدِٜ ايػاٚزَا بٓٛعٝٗا ايًشِ ٚايدداز ٚتكدّ بعد٠ اغهاٍ ٚاْٛاع :ذلبْب (2

 .عسبٞ، صاز، تٛزتٝال، .... ( ٚسطب ْٛع ايصٛص
 ٘خيتص بتكدِٜ ايدداز املكًٞ )بسٚضتد( َٚٓتذات٘ َٔ قطع دداز ٚضاْدٚتؼ ايدداز مبدتًـ اْٛاع :بٔت الهتانٔت (3

 .ُربٟ املكًٞىل ايطُو ٚاؾ، اضاؾ١ اخبص ايربدس اٚ ايتٛزتٝال اٚ ايصبضٛا٤ يف 
 عدد الفسّع : 3/2

 %. 89ّ بصٜاد٠ قدزٖا 2016( ؾسع يعاّ 27ّ َكابٌ )2017( ؾسع يف عاّ 51عدد ايؿسٚع ) بًؼ
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 املبٔعات :  3/3

بصٜاد٠ قدزٖا  2016ّ( زٜاٍ يعاّ 4211681908زٜاٍ َكابٌ ) (7511601644ّ )2017 بًػت ق١ُٝ املبٝعات خالٍ عاّ -

78.24 .% 

 
       ّتفاصٔل املبٔعات ننا ٓلٕ:

 ـــــاٌالبٔــ 2017 2016
 ٚقت ايعصري 4116291502 1915191706

 قبٛب 1416391945 914011739

 بٝت ايهتانٝت 1818911197 1312471463

 اإلمجالٕ 7511601644 4211681908
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 خطط ايػسن١ ٚتٛقعاتٗا املطتكب١ًٝ:  (4
 ترتنص خطط الشسن٘ يف التالٕ: 4/1

  ايكاد١َؾسع يف خالٍ اـُظ ضٓٛات  110ايتٛضع يًٛصٍٛ يعدد. 
 ايتدزٜب ٚاملتابع١. 
 ايتشؿٝص يًعاًَني. 
 ايصش١ ٚايب١٦ٝ.  
 اؾٛد٠. 
 ايتطٜٛل. 
 ايهؿا٠٤ ايداخ١ًٝ.  
 املٛازد املاي١ٝ. 
 .إغساى ايعُال٤ يف ايتكِٝٝ املطتُس يألدا٤ ٚاملٓتذات 

 ًَدص ايٓتا٥ر املاي١ٝ: (5
 : )زٓال(قاٜن٘ الدخل

 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 البٔــاٌ
 1216461913 2916691459 3416631082 4211681908 7511601644 ايٓػاطإٜسادات 

 717471868 1810571398 1918361778 2219451543 6117531001 تهايٝـ ايٓػاط

 418991045 1116121061 1418261304 1912231365 1314071643 فٌُ زبح ايٓػاط
 813791139 1018531527 911751813 1315331870 711251232 َصازٜـ إداز١ٜ ٚع١َُٝٛ ٚتطٜٛك١ٝ

 361307 3071209 2831862 3011875 114921811 صايف -اإلٜسادات  األخس٣

 0 531098 1481359 2651825 3101097 ايصنا٠
 (314431787) 110121645 517851994 517251545 714651125 صافٙ السبح ) اخلطازٗ (
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 : )زٓال(ْحدٗامل ّفٔنا ٓلٕ  قاٜن٘ املسنص املالٕ

 211401057 315021209 614391341 101915.851 1914601121 َٛدٛدات َتداٚي١

 0 0 0 0 0 األصٍٛ األخس٣ ط١ًٜٛ األدٌ

 713861420 518391784 611311528 1513081090 2815551788 األصٍٛ ايجابت١

 915261477 913411993 1215701869 2612231941 4810151909 إمجايٞ املٛدٛدات

 110571447 113041219 8861851 318481317 915021707 َطًٛبات َتداٚي١

 2271442 3541608 4481414 3911728 6821901 َطًٛبات غري َتداٚي١

 811411588 615701521 413361965 719591712 1613401992 قسٚض ط١ًٜٛ األدٌ

 914261477 812291348 516721230 1211991757 2615261600 إمجايٞ املطًٛبات

 1001000 1001000 1001000 1215001000 1215001000 زأع املاٍ املدؾٛع

 0 110121645 617981639 115241184 819891309 االستٝاطٝات ٚاألزباح املدٚز٠

 1001000 111121645 618981639 1410241184 2114891309 سكٛم املطاُٖني
إمجالٕ املطلْبات ّحكْم 

 املطاٍنني
4810151909 2612231941 1215701869 913411993 915261477 

 

 ايؿسٚقات اؾٖٛس١ٜ يف ايٓتا٥ر ايتػػ١ًٝٝ: (6

 األضباب ىطب٘ التػري التػري 2016 2017 البٔــــــــاٌ

 %48.23 413621640 910451003 1314071643 إمجايٞ ايسبح
صايف ايسبح  زتؿاعإ ٜعٛد

زٜاٍ اٟ  7465125ايبايؼ 

ٔ ع%  ١30 تْطبازتؿاع ب

 إىل شٜاد٠ايؿرت٠ املُاث١ً 

اٜسادات ايٓػاط مببًؼ 

زٜاٍ اٟ بٓطب١  32991736

اىل شٜاد٠ عدد  78.24%

 .ايؿسٚع ايكا١ُ٥

ايسبح 

 ايتػػًٝٞ
713831821 518321332 115511489 26.60% 

   صايف ايسبح

 )اـطاز٠(
714651125 517251545 117391580 30.38% 
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 املٛازد ايبػس١ٜ : (7

تأضٝظ ايػسن١ أ١ُٖٝ املٛازد ايبػس١ٜ نْٛٗا أِٖ عٓاصس ايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ مما  ٠ ايعًٝا ع٢ً عاتكٗا َٓردازأخرت اإل

ٜتطًب ايبشح عٔ ايهؿا٤ات اؾٝد٠ ايكادز٠ ع٢ً األدا٤ ٚايعطا٤ املتُٝص .ٚيريو اٖتُت إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ظعٌ 

بػهٌ خاص ٚؼكٝل أٖداف ايػسن١ بػهٌ عاّ. ٚتعٌُ  ايعاًَني يدٜٗا قادزٜٔ ع٢ً ؼكٝل أٖداف املٛازد ايبػس١ٜ

أٖداف ايعاًَني اـاص١ املػسٚع١ ٚايٛصٍٛ بِٗ اىل األدا٤ املتُٝص َٔ خالٍ  املٛازد ايبػس١ٜ يف ْؿظ ايٛقت ع٢ً ؼكٝل

ٔ خالٍ ٚزؾع ايهؿا٠٤ ٚايؿعاي١ٝ ٚاالضتكساز ٚنريو ؼكٝل االْتُا٤ ٚايٛال٤ َ سطٔ االختٝاز ٚت١ُٝٓ ٚتطٜٛس املٗازات،

ِ ؾسص ايعٌُ املتٛؾس٠ ٚخًل ظسٚف َٓاخٝ٘ ٚب١٦ٝ عٌُ َٓاضب١ إضاؾ١ اىل ايعداي١ يف األدٛز ٚاملعاَالت اإلداز١ٜ ٚتكدٜ

ع٢ً تٛظٝـ ٚاضتجُاز املٛازد ايبػس١ٜ نُدخٌ ؾعاٍ إلداز٠ املـٛازد  مما ٜطاعد، خدَات ٚزعا١ٜ ادتُاع١ٝ ٚصش١ٝ

إ قؿصت ايػسن١ بؿطٌ اهلل ملها١ْ عاي١ٝ تتٓاضب ٚسذِ اؾٗد املبرٍٚ ٚنإ َٔ دسا٤ ذيو  األخـس٣ ٚاؿؿاظ عًٝٗا.

 %. 25( َٛظؿا ضعٛدٜا بٓطب١ قدزٖا 134( َٛظـ َِٓٗ )541) ّ عدٚد ايـ2017عاّ  ست٢ أصبح عدد ايعاملني بٓٗا١ٜ
 تك١ٝٓ املعًَٛات :  (8

يػسن١ يًٓٗٛض مبطت٣ٛ ايػسن١ تكٓٝا عُدت اداز٠ غسن١ األعُاٍ ايتطٜٛس١ٜ ايػرا١ٝ٥ عرب اداز٠ تك١ٝٓ املعًَٛات با

بتطبٝل اسدخ اْع١ُ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٜٚعد ذيو  بٗا مبا خيدّ اداز٠ ايػسن١ ايداخ١ًٝ ٚنٌ اؾٗات ذات ايعالق١

اضتهُاال ملا بدأت٘ َٔ ايتطبٝكات ضعٝا ملٛانب١ اسدخ ايتكٓٝات مبا خيدّ ايػسن١ ٚايٓٗٛض مبطتٛاٖا ؾكاَت بتطبٝل 

( ٚدازٟ ايعٌُ ع٢ً IPs Camera(  عرب ايهاَريات مبٛاقع ايؿسٚع )١Security System اال١َٝٓ  )َػسٚع املساقب

ؼدٜجات ع٢ً املٛقع  ٝتِ عٌُٛصٍٛ ايٝٗا َٔ اٟ َهإ، نُا ضإضاؾ١ ناَريات أخس٣ ٚإضاؾ١ اإلَها١ْٝ يً

سن١ ػايْػس أخباز ايػسن١. ٚتطع٢ ايكدز٠ ع٢ً زؾع ايطري ايرات١ٝ يًُتكدَني ٚ ٜتٝح اد١َخالٍ ايؿرت٠ ايكااليهرتْٚٞ 

نُا تكّٛ ايػسن١ سايٝا بايعٌُ ع٢ً  .اىل تطبٝل نٌ َا تٛصٌ ايٝ٘ ايعًِ اؿدٜح اضتػعازا عذِ املط٦ٛي١ٝ دًَٚا

( َٚا هلرا املػسٚع َٔ ا١ُٖٝ يف تٓعِٝ َعاَالت ERPؼدٜح ايٓعاّ احملاضيب املطتددّ بٗا ٚإضتبداي٘ بٓعاّ )

 يجا٤ْٞ َٔ ايتٓؿٝر بٓٗا١ٜ ايسبع اضتدداّ بساَر اؿاضب اآليٞ املٓاضب١ َٚٔ املتٛقع االْتٗاايػسن١ ٚخؿض ايتهًؿ١ با

  ّ.2018َٔ عاّ 

 املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًػسن١:   (9
، نُا  داْب دٚزٖا االقتصادٟ ٚايتُٟٓٛتٛىل ايػسن١ اٖتُاَا خاصا باألعُاٍ اـري١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ إىل

٤ ثكاؾ١ املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يد٣ املٛظؿني، سٝح ضاُٖت ايػسن١ يف عدد َٔ األْػط١ ؼسص ايػسن١ ع٢ً بٓا

 -:َٓٗاٚادْاٙ أَج١ً .االدتُاع١ٝ ٚاـري١ٜ 

  عٞ املًو ؾٗد مبٓطك١ ايسٜاضدتُاع١ٝ اإلايت١ُٝٓ ؾ١ٓ 
 ِٜسًكات اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ يتشؿٝغ ايكسإٓ ايهس 
 ايسٜاض مجع١ٝ املهؿٛؾني اـري١ٜ )نؿٝـ( مبٓطك١  
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 ايصنا٠ ايػسع١ٝ : (10

ّ ٚسصًت 2017زٜاٍ عٔ ايصنا٠ املطتشك١ عٔ عا3101097ّقاَت ايػسن١ بتهٜٛٔ كصص يًصنا٠ ايػسع١ٝ مببًؼ 

ّ، ٚدازٟ ايعٌُ يًشصٍٛ 30/4/2018تٓتٗٞ يف  2016ع٢ً غٗاد٠ ايصنا٠ َٔ قبٌ َصًش١ ايصنا٠ ٚايدخٌ عٔ عاّ 

 ّ .2017ع٢ً غٗاد٠ ايصنا٠ عٔ عاّ 

 ٚض :ايكس (11
 بيو الساجحٕ : 

ضٓٛات بأقطاط ْصـ  5ّ  ٜطدد خالٍ 2017 ٜٛيٝٛ 17زٜاٍ يف تازٜذ  912151836سصًت ايػسن١ ع٢ً قسض مببًؼ 

 ّ.2021 ٜٛيٝٛ 18ض١ٜٛٓ  ٚإٕ آخس قطط هلرا ايكسض ٜطتشل يف 

 )زٜاٍ ضعٛدٟ(:2017سسن١ ايكسض خالٍ عاّ   

 أصل الكسض
االضاف٘ خالل عاو 

2017 
و عااملطدد خالل 

2017 
السصٔد 

 31/12/2017يف
618241640 912151836 113831027 1416571449 

 

 -املداطس : (12

تٛيٞ ايػسن١ اٖتُاَا باملداطس احملت١ًُ َٔ دسا٤ املٓاؾط١ املتٛقع١ ْتٝذ١ دخٍٛ غسنات ددٜد٠ ٚايتٛضعات يف 

اؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يًشد َٔ ايػسنات األخس٣ ٚتكّٛ ايػسن١ مبسادع١ ناؾ١ األخطاز اييت قد تتعسض هلا َٚٔ ثِ 

اْعهاضات تًو األخطاز ع٢ً األدا٤ ٚايتػًب عًٝٗا، ٚؼكل ايػسن١ ذيو َٔ خالٍ إدازتٗا ٚؾاْٗا ٚاألدٚات ايسقاب١ٝ 

 َتُج١ً يف ؾ١ٓ املسادع١ ٚايتكازٜس ايدٚز١ٜ يًذٛاْب املاي١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ َٚكاز١ْ َؤغسات األدا٤. 

ٜطاسات ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املسؾك١ َع ٖرا ايتكسٜس ؾٗٞ تٛضح َٛقـ ايػسن١ َٔ تًو املداطس ٖٚٞ ايٛازد٠ يف إ أَا املداطس 

 نايتايٞ :

 : رلاطس تػري أضعاز الصسف 

ٖٞ كاطس ايتػري يف ق١ُٝ األدٚات املاي١ٝ بطبب ايتػريات يف أضعاز صسف ايعُالت األدٓب١ٝ تساقب االداز٠ تكًبات 

تكد إٔ ايػسن١ يٝطت عسض١ ملداطس تػري أضعاز ايصسف بدزد١ نبري٠ ْعسًا أضعاز صسف ايعُالت األدٓب١ٝ ٚتع

ألٕ ايع١ًُ ايسمس١ٝ يًػسن١ ٖٞ ايسٜاٍ ايطعٛدٟ ٖٚٛ ايع١ًُ األضاض١ٝ اييت تتعاٌَ بٗا ايػسن١ ٚضعسٙ ثابت سايًٝا 

 .اَؼ بطٝط َكابٌ ايدٚالز األَسٜهٞٚبٗ
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 : ٌرلاطس االٜتنا 

دٟ إىل تهبد ايػسن١ اف األخس٣ ع٢ً ايٛؾا٤ بايتصاَاتٗا ػاٙ ايػسن١ مما ٜؤٖٞ كاطس عدّ قدز٠ األطس     

، ١ ذات ايكدز٠ اال٥تُا١ْٝ ايعاي١ٝ، تكّٛ ايػسن١ بإٜداع أزصدتٗا ايٓكد١ٜ يف عدد َٔ املؤضطات املايٝـطاز٠ َاي١ٝ

 طس اإل٥تُإ.، مل ؼدد اإلداز٠ أٟ تسنٝصات ٖا١َ يف كايًعُال٤ ال ٜٛدد أٟ َبٝعات أد١ً ٚبايٓطب١

 : ٘رلاطس الطْٔل 

ٖٞ كاطس تعسض ايػسن١ يصعٛبات يف اؿصٍٛ ع٢ً األَٛاٍ ملكاب١ً االيتصاَات املستبط١ باألدٚات املاي١ٝ تداز        

ايطٝٛي١ عٔ طسٜل ايتأند بػهٌ دٚزٟ َٔ تٛؾسٖا مبكادٜس ناؾ١ٝ ملكاب١ً أ١ٜ ايتصاَات َطتكب١ًٝ ٚال تعتكد 

 .طٝٛي١س دٖٛس١ٜ َتعًك١ بايايػسن١ أْٗا عسض١ ملداط
 :إدسا٤ات ايسقاب١ ايداخ١ًٝ يًػسن١ْتا٥ر املسادع١ ايط١ٜٛٓ يؿاع١ًٝ  (13

٘ ض١ٜٛٓ يع١ًُٝ املسادع١ طيسقاب١ ٚايطبط ايداخًٞ، ٚإعداد خٜطع٢ فًظ إداز٠ ايػسن١  إىل تطٜٛس ٚدعِ أْع١ُ ا

سادع١ ايداخ١ًٝ بسؾع تكازٜس دٚز١ٜ إىل ؾ١ٓ ٚاييت تٗدف إىل تكِٝٝ ْعاّ ايسقاب١ ٚايطبط ايداخًٞ، تكّٛ إداز٠ امل

ٚاإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تكّٛ بٗا بصؿ١ َطتُس٠ ٚاييت تٗدف إىل ايتشكل بدزد١ املسادع١ عٔ عًُٝات املسادع١ ايتػػ١ًٝٝ 

َعكٛي١ َٔ ايتأند َٔ ؼكٝل أٖداف ايػسن١ ٚاملتُج١ً يف محا١ٜ أصٍٛ ايػسن١ ٚدق١ ايطذالت احملاضب١ٝ 

ٚايتكٝد باألْع١ُ ٚايطٝاضات اييت تتبٓاٖا اإلداز٠ يتشكٝل أٖداف ايػسن١ ٚتساقب باضتُساز َٔ قبٌ  ٚانتُاهلا،

ؾ١ٓ املسادع١، ٚمل ُتعٗس عًُٝات املسادع١ اييت تكّٛ بٗا إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ ٚاملسادعٕٛ اـازدٕٝٛ يؿاع١ًٝ 

قاب١ ٚايطبط ايداخًٞ يًػسن١، ٚمما ٜكد ٜػري ٚإدسا٤ات ايسقاب١ ٚايطبط ايداخًٞ ضعؿًا دٖٛسٜا يف ْعاّ ايس

 ٚبدزد١ َعكٛي١ َٔ ايتأند َٔ ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ إدسا٤ات ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ.

 

 سٛن١ُ ايػسن١ : (14

تكّٛ ايػسن١ بتطبٝل َعاٜري ْعاّ اؿٛن١ُ ٚذيو َٔ أدٌ االيتصاّ بأؾطٌ ممازضات اؿٛن١ُ اييت تهؿٌ محا١ٜ سكٛم 

، ٚسسصًا َٔ ايػسن١ ع٢ً سكٛم َطاُٖٝٗا ٚنريو أصشاب املصاحل املتعاًَني َعٗا ٚضع املطاُٖني ٚأصشاب املصاحل

فًظ اإلداز٠ َٔ أٚيٜٛات٘ تطبٝل َا ٚزد يف ال٥ش١ سٛن١ُ ايػسنات ايصادز٠ عٔ فًظ ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ، ؾكد أمتت 

( بتازٜذ ٠5 بايكساز زقِ )ايػسن١ ال٥شتٗا ايداخ١ًٝ يًشٛن١ُ )ديٌٝ سٛن١ُ ايػسن١( ٚأعتُدٖا فًظ اإلداز

 .ّ، ٖٚٞ تتؿل َع ال٥ش١ سٛن١ُ ايػسنات يف  َععِ بٓٛدٖا01/12/2016

 :اإلسهاّ اييت مل تطبل ٚأضباب ذيوٚاؾدٍٚ ايتايٞ ٜبني َا مت تطبٝك٘ َٔ أسهاّ ال٥ش١ سٛن١ُ ايػسنات ٚ 
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 املْضْع املادٗ
طبل 

 بالهامل

طبل 

 جصٜٔا
 الطـــــــــــــــــبب مل ٓطبل

3 
اؿكٛم ايعا١َ 

 يًُطاُٖني
√    

4 

تطٌٗٝ ممازض١ املطا 

ُٖني ؿكٛقِٗ  

ٚسصٛهلِ ع٢ً 

 املعًَٛات

 √  

بطبب سادث١ ايػسن١ 

سٝح مت ؼًٜٛٗا إىل 

غسن١ َطا١ُٖ يف 

08/11/2016ّ 

5 

سكٛم املطاُٖني  

املتص١ً بإدتُاع 

 اؾُع١ٝ ايعا١َ

√    

6 
سكٛم ايتصٜٛت)عدا 

 ايؿكس٠ )ب ٚ د(
 √  

ب سادث١ ايػسن١ بطب

سٝح مت ؼًٜٛٗا إىل 

غسن١ َطا١ُٖ يف 

08/11/2016ّ 

 

)ب( جيب اتباع أضًٛب 

ايتصٜٛت ايرتانُٞ 

عٓد ايتصٜٛت الختٝاز 

أعطا٤ فًظ اإلادز٠ 

 يف اؾُع١ٝ ايعا١َ

 
 

 

 

√ 

 

ايدٚز٠ اؿاي١ٝ يًُذًظ 

 07/11/2021تٓتٗٞ يف 

ٚضٝتِ تطبٝل ايتصٜٛت 

ايرتانُٞ  عٓد اْتداب  

أعطا٤ اجملًظ يف دٚزت٘ 

 ايكاد١َ.

 

 املطتجُسٜٔ ع٢ً جيب )د(
 ايصؿ١ ذٟٚ األغداص َٔ

 ٜتصسؾٕٛ ايرٜٔ االعتباز١ٜ
 غريِٖ عٔ بايٓٝاب١

 - االضتجُاز صٓادٜل َجٌ -
 يف ضٝاضاتِٗ عٔ اإلؾصاح

 ايؿعًٞ ٚتصٜٛتِٗ ٜٛتايتص
 تكازٜسِٖ ايط١ٜٛٓ، يف

 عٔ اإلؾصاح ٚنريو

  

 

 

 

 

√ 

 

 

الٜٛدد يف ايٓصٛص 

ايٓعا١َٝ  َا خيٍٛ 

ايػسن١ االطالع َٚٓع 

األغداص ذٚ ايصؿ١ 

صٜٛت َٔ سل ايت االعتباز١ٜ

عٔ األضِٗ املكٝد٠ يف 

ايطذالت بإمسا٥ِٗ ، 

ٚنريو عدّ ايصا١َٝ  ٖرٙ 

 ايؿكس٠ ْعاَٝا
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 أٟ َع ايتعاٌَ نٝؿ١ٝ
 يًُصاحل دٖٛسٟ تطازب

 ع٢ً ممازض١ ٜؤثس قد
 اـاص١ األضاض١ٝ اؿكٛم

 .باضتجُازاتِٗ

7 
سكٛم املطاُٖني يف 

 ازباح االضِٗ
√    

8 
ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات 

 ايتعًك١ باالؾصاح
√    

9 
االؾصاح يف تكسٜس 

 فًظ االداز٠
√    

10 
ايٛظا٥ـ االضاض١ٝ 

 جملًظ اإلداز٠
√    

11 
فًظ  َط٦ٛيٝات

 اإلداز٠ )عدا  ايؿكس٠ )أ(
√    

 

.. ٚع٢ً   اجملًظ  ( أ)

ػٓب إصداز 

تؿٜٛطات عا١َ اٚ 

 غري قدد٠ املد٠

 
 

√ 
 

ٜصدز اجملًظ تؿٜٛطات 

خاص١ بأعُاٍ ٚاْػط١ 

 ايػسن١ املطتُس٠.

12 
تهٜٛٔ فًظ اإلداز٠ 

 )عدا ايؿكس٠ ط(
√    

 

)ط( الجيٛش يًػدص 

 –ذٚ  ايصؿ١ االعتباز١ٜ 

سطب ايرٟ حيل ي٘ 

ْعاّ ايػسن١ تعٝني 

ممجًني ي٘ يف فًظ 

ايتصٜٛت ع٢ً  –اإلداز٠ 

أختٝاز األعطا٤ 

االخسٜٔ يف فًظ 

 اإلادز٠.

√  
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13 
ؾإ فًظ اإلداز٠ 

 ٚاضتكاليٝاتٗا
√    

    √ ؾ١ٓ املسادع١ 14

15 
ؾ١ٓ ايرتغٝشات 

 ٚاملهاؾأت
√    

16 
إدتُاعات  فًظ 

 اإلداز٠ ٚددٍٚ األعُاٍ
√    

17 

َهاؾأت أعطا٤  

فًظ اإلداز٠ 

 ٚتعٜٛطاتِٗ

  √ 

بطبب سادث١ ايػسن١ 

سٝح مت ؼًٜٛٗا إىل 

غسن١ َطا١ُٖ يف 

08/11/2016ّ 

18 
تعازض املصاحل يف 

 فًظ اإلداز٠
√    

 

 فًظ اإلداز٠ :  (15
 تهًْٓ دللظ  اإلادزٗ  51/1

ٚؾكًا يًتعسٜؿات ايٛازد٠ باملاد٠ ( أعطا٤، ٜٚتِ تصٓٝـ األعطا٤ 3ٜتٛىل ايػسن١ فًظ إداز٠ َهٕٛ َٔ عدد )

ايجا١ْٝ َٔ ال٥ش١ سٛن١ُ ايػسنات ايصادز٠ َٔ ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ، ٚقد بًؼ عدد ادتُاعات فًظ اإلداز٠ ايت٢ 

( ادتُاعات، أؽرت خالهلا سص١َ َٔ ايكسازات ٚايتٛصٝات  املدزد١ يف ددٍٚ 3ّ ثالث١ )2017عكدت خالٍ ايعاّ 

ّ (. 07/11/2021ّ اىل 08/11/2016دٚز٠ اؿاي١ٝ يًُذًظ ٖٞ ايدٚز٠ األٚىل يًؿرت٠ َٔ )أعُاٍ تًو االدتُاعات ٚاي

 ٚاؾدٍٚ ايتايٞ ٜبني أِٖ املعًَٛات عٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠:

 التصئف امليصب االضه و
عدد 

 احلضْز
 أخسٚعضْٓ٘ يف شسنات مطاٍن٘ 

 نطب املاي١ٝؾٛف، أمسٓت ا 3 غري تٓؿٝرٟ ز٥ٝظ اجملًظ  / عػسٟ ضعد ايعػسٟايػٝذ 1

 نطب املاي١ٝأمسٓت اؾٛف،  3 غري تٓؿٝرٟ عطٛ اجملًظ / ضعد صٓٝتإ ٖدٜبايػٝذ 2

 ـــــــــــــــ 3 تٓؿٝرٟ عطٛ اجملًظ ايسمحٔ ْاصس األمسسٟاألضتاذ/ عبد 3
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 و:2016بٔاٌ حضْز اجتناعات دللظ اإلدازٗ للعاو  51/2 

 َازع االضِ
 انتٛبس ٜٛيٝٛ

 √ √ √ ٟ ضعد ايعػسٟايػٝذ / عػس

 √ √ √ ايػٝذ / ضعد صٓٝتإ ٖدٜب
 √ √ √ األضتاذ/ عبد ايسمحٔ ْاصس األمسسٟ

 :ٛ دللظ اإلدازٗ ّنباز التيفٔرٓنيمصلح٘ ّحكْم أعضا 51/3
 :مصلح٘ ّحكْم أعضاٛ دللظ اإلدازٗ  51/3/1

 اضه مً تعْد لُ املصلح٘ و
 31/12/2017يف  01/01/2017يف 

صايف 

 التػٔري
ىطب٘ 

عدد  التػٔري

 األضَه
 اليطب٘

عدد 

 األضَه
 اليطب٘

 ــــــــ ــــــــ % 10 1251000 % 10 1251000 ضعد ايعػسٟبٔ / عػسٟ ايػٝذ 1

 ــــــــ ــــــــ % 10 1251000 % 10 1251000 صٓٝتإ ٖدٜببٔ / ضعد ايػٝذ 2
 ــــــــ ــــــــ % 25 3121500 % 25 3121500 ْاصس األمسسٟبٔ األضتاذ/ عبد ايسمحٔ  3

 حكْم شّجات ّاألبياٛ الكصس ألعضاٛ دللظ اإلدازٗ :51/3/2 

ّ 
اضِ َٔ تعٛد 

 ي٘ املصًش١

 ْٗا١ٜ ايعاّ بدا١ٜ ايعاّ ص١ً ايكساب١
صايف 

 ايتػٝري
ْطب١ 

 ابٓ٘ -ابٔ -شٚد١ ايتػٝري
عدد 

 األضِٗ
 ايٓطب١

عدد 

 األضِٗ
 ايٓطب١

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1

 :٘ ّحكْم نباز التيفٔرٓنيمصلح 51/3/3 
 نباز ايتٓؿٝرٜني يف ايػسن١ أٚ شٚداتِٗ أٚ أٚالدِٖ ايكصس أ١ٜ أضِٗ بايػسن١. أٟ َٔال ميًو   

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 مهافأٗ أعضاٛ دللظ اإلدازٗ ّنباز التيفٔرٓني :  51/3/4 

ضٞ يًػسن١ ألعطا٤ فًظ اإلداز٠ مبٛدب َا ْص عًٝ٘ ايٓعاّ األضا ت سطٛز دًطات١ بدؾع َهاؾأت ٚبدالتكّٛ ايػسن

             ، نُا تكّٛ بدؾع زٚاتب َٚهاؾأت ٚتعٜٛطات يهباز ايتٓؿٝرٜني سطب ايعكٛد املٛقع١. ٚقسازات فًظ اإلداز٠ 

 ه  املدٓس العاو ّاملدٓس املالٕ:مً نباز التيفٔرٓني مً  بٔيَ جالثّ٘فٔنا ٓلٕ بٔاٌ بإمجالٕ مدفْعات الشسن٘ ل 

 البٔاٌ و

أعضاٛ 

دللظ اإلدازٗ 

 التيفٔرٓني

أعضاٛ دللظ اإلدازٗ 

غري التيفٔرٓني/ 

 املطتكلني

مً نباز  ثالث٘

التيفٔرٓني مً بٔيَه 

 املدٓس العاو ّاملدٓس املالٕ

 اإلمجالٕ

 6631000 6631000 0 0 ايبدالت ٚايسٚاتب 1

2 
املهاؾأت ايدٚز١ٜ 

 ٚايط١ٜٛٓ
0 0 0 0 

 0 0 0 0 بدٍ سطٛز دًطات 3

 6631000 6631000 0 0 اإلمجالٕ
 

 :ؾإ فًظ اإلداز٠   (16
 جلي٘ املساجع٘  16/1

ًُٛاؾك١ ضٛف ٜتِ ايعسض ع٢ً اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف أٍٚ إدتُاع قادّ هلا ي، ٚهٌٝ ؾ١ٓ املسادع١ َٔ ثالخ أعطا٤مت تػ

يف  ألٚىلا ؾ١ٓ املسادع١ اييت بدأت دٚزتٗا، ٚتتهٕٛ ٚأضًٛب عٌُ ايًذ١َٓٚد٠ عطٜٛتِٗ  ع٢ً قٛاعد اختٝاز أعطا٤ ايًذ١ٓ

 ّ  َٔ اآلتٞ: 10/11/2016

 الصف٘ اإلضه

 فًظ اإلداز٠ز٥ٝظ  –عطٛ ايًذ١ٓ  عػسٟ ضعد ايعػسٟ ايػٝذ/ 

 عطٛ فًظ اإلداز٠ –عطٛ ايًذ١ٓ  ايػٝذ/ ضعد صٓٝتإ ٖدٜب 

 عطٛ ايًذ١ٓ   أمحد إبساِٖٝ ايعذ١ً/ األضتاذ

 ّمً مَاو جلي٘ املساجع٘:

  اإلغساف ع٢ً إداز٠ املسادع١ ايداخ١ًٝ يف ايػسن١، َٔ أدٌ ايتشكل َٔ َد٣ ؾاعًٝتٗا يف تٓؿٝر األعُاٍ ٚاملُٗات

 .اييت سددٖا هلا اجملًظ
 ْ٘دزاض١ ْعاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚٚضع تكسٜس َهتٛب عٔ زأٜٗا ٚتٛصٝاتٗا يف غأ. 
  َٚتابع١ تٓؿٝر اإلدسا٤ات ايتصشٝش١ٝ يًُالسعات ايٛازد٠ ؾٝٗادزاض١ تكازٜس املسادع١ ايداخ١ًٝ. 
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  َٔ ايتٛص١ٝ يًُذًظ بتعٝني احملاضبني ايكاْْٛٝني ٚؾصًِٗ ٚؼدٜد أتعابِٗ، ٜٚساع٢ عٓد ايتٛص١ٝ بايتعٝني ايتأند

 .اضتكاليٝتِٗ
 ٜ هًؿٕٛ بٗا أثٓا٤ قٝاَِٗ َتابع١ أعُاٍ احملاضبني ايكاْْٛٝني، ٚاعتُاد أٟ عٌُ خازز ْطام أعُاٍ املسادع١ اييت

 .بأعُاٍ املسادع١
  ايتٓطٝل بني اإلدازات املدتًؿ١ يف ايػسن١ ٚاؾٗات ايسقاب١ٝ اـازد١ٝ مبا يف ذيو املسادع اـازدٞ ١٦ٖٝٚ ضٛم

 املاٍ ٚغري ذيو َٔ اؾٗات ايسقاب١ٝ اـازد١ٝ األخس٣.
 ايطٛم املاي١ٝ . َتابع١ تٓؿٝر  َا ٚزد يف ال٥ش١ ايتطذٌٝ ٚاإلدزاز ايصادز٠ عٔ ١٦ٖٝ 
 دزاض١ خط١ املسادع١ َع احملاضب ايكاْْٛٞ ٚإبدا٤ َالسعاتٗا عًٝٗا. 
 دزاض١ َالسعات احملاضب ايكاْْٛٞ ع٢ً ايكٛا٥ِ املاي١ٝ َٚتابع١ َا مت يف غأْٗا. 
 دزاض١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ األٚي١ٝ ٚايط١ٜٛٓ قبٌ عسضٗا ع٢ً اجملًظ ٚإبدا٤ ايسأٟ ٚايتٛص١ٝ يف غأْٗا. 
 ٝاضات احملاضب١ٝ املتبع١ ٚإبدا٤ ايسأٟ ٚايتٛص١ٝ يًُذًظ يف غأْٗادزاض١ ايط. 

 ( ادتُاع. 3عدد ) 2017ٖرا ٚقد بًػت ادتُاعات ؾ١ٓ املسادع١ اييت عكدت خالٍ ايعاّ 

 جلي٘ الرتشٔحات ّاملهافآت : 16/2

١َٝ يف أٍٚ إدتُاع قادّ ضٛف ٜتِ ايعسض ع٢ً اؾُع١ٝ ايعَُٛٔ ثالخ أعطا٤ ، ٚؾ١ٓ ايرتغٝشات ٚاملهاؾآت مت تػهٌٝ 

 رتغٝشات ٚاملهاؾآتَٚد٠ عطٜٛتِٗ ٚأضًٛب عٌُ ايًذ١ٓ، ٚتتهٕٛ ؾ١ٓ اي ًُٛاؾك١ ع٢ً قٛاعد اختٝاز أعطا٤ ايًذ١ٓهلا ي

 ّ  َٔ اآلتٞ:10/11/2016يف  األٚىلاييت بدأت دٚزتٗا  ا

 الصف٘ اإلضه

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايػٝذ/ ضعد صٓٝتإ ٖدٜب

 عطٛ ايًذ١ٓ األمسسٟعبد ايسمحٔ ْاصس / األضتاذ

 عطٛ ايًذ١ٓ يٝح قُٛد َطًل/ األضتاذ 

 ّمً مَاو  ّمطْٝلٔات اللجي٘ :

  ٟايتٛص١ٝ جملًظ اإلداز٠ بايرتغٝح يعط١ٜٛ اجملًظ ٚؾكا يًطٝاضات ٚاملعاٜري املعتُد٠ َع َساعا٠ عدّ تسغٝح أ

 .غدص ضبل إداْت٘ ظسمي١ ك١ً بايػسف ٚاألَا١ْ
 املؤٖالت ات املطًٛب١ َٔ املٗازات املٓاضب١ يعط١ٜٛ اجملًظ ٚإعداد ٚصـ يًكدزات ٚاملسادع١ ايط١ٜٛٓ يالستٝاد

 .، مبا يف ذيو ؼدٜد ايٛقت ايرٟ ًٜصّ إٔ خيصص٘ ايعطٛ ألعُاٍ اجملًظاملطًٛب١ يعط١ٜٛ اجملًظ
 َسادع١ ٖٝهٌ اجملًظ ٚزؾع ايتٛصٝات يف غإٔ ايتػٝريات اييت ميهٔ إدساؤٖا. 
 يف اجملًظ ، ٚاقرتاح َعاؾتٗا مبا ٜتؿل َع َصًش١ ايػسن١ ؼدٜد دٛاْب ايطعـ ٚايك٠ٛ. 
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  ٌايتأند بػهٌ ضٟٓٛ َٔ اضتكالي١ٝ األعطا٤ املطتكًني، ٚعدّ ٚدٛد أٟ تعازض َصاحل إذا نإ ايعطٛ ٜػػ

 .عط١ٜٛ فًظ إداز٠ غسن١ أخس٣
 ٗا بػهٌ ضٟٓٛ.إعداد ايطٝاض١ اـاص١ مبٓح املهاؾآت ٚاملصاٜا ٚاؿٛاؾص ٚايسٚاتب يف ايػسن١ َٚسادعت 
  ٚضع ضٝاضات ٚاضش١ يتعٜٛطات َٚهاؾآت أعطا٤ اجملًظ ٚنباز ايتٓؿٝرٜني، ٜٚساع٢ عٓد ٚضع تًو ايطٝاضات

 .اضتدداّ َعاٜري تستبط باألدا٤

  ٚضع ضٝاض١ َهاؾآت يد٣ ايػسن١ تتطُٔ إٔ تهٕٛ املهاؾآت ٚايسٚاتب ناؾ١ٝ الضتكطاب أغداص َؤًٖني

بػهٌ ٜتُاغٞ َع ايسٚاتب املُٓٛس١ َٔ قبٌ ايػسنات املُاث١ً بايطٛم ؼدٜد يًعٌُ يف ايػسن١ ٚاالستؿاظ بِٗ ٚ

 استٝادات ايػسن١ َٔ ايهؿا٤ات ع٢ً َطت٣ٛ اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ ايعًٝا ٚاملٛظؿني ٚأضظ اختٝازِٖ . 
 .ٟٛٓإعداد ايطٝاض١ اـاص١ باملٛازد ايبػس١ٜ ٚايتدزٜب يف ايػسن١ َٚسادعتٗا بػهٌ ض 

 ( ادتُاع. 2عدد ) 2017ات ؾ١ٓ ايرتغٝشات ٚاملهاؾآت اييت عكدت خالٍ ايعاّ ٖرا ٚقد بًػت ادتُاع

 :اللجي٘ التيفٔرٓ٘  16/3

ضٛف ٜتِ ايعسض ع٢ً اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف أٍٚ إدتُاع قادّ هلا ، َٚٔ ثالخ أعطا٤ايًش١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ مت تػهٌٝ          

١ اييت بدأت تٓؿٝرًٜذ١ٓ اياي، ٚتتهٕٛ ٚأضًٛب عٌُ ايًذ١َٓٚد٠ عطٜٛتِٗ  ًُٛاؾك١ ع٢ً قٛاعد اختٝاز أعطا٤ ايًذ١ٓي

 ّ  َٔ اآلتٞ:10/11/2016يف  األٚىلدٚزتٗا  ا

 الصف٘ األضه

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ عػسٟ بٔ ضعد ايعػسٟايػٝذ/ 

 عطٛ ايًذ١ٓ عبد ايسمحٔ ْاصس األمسسٟ/ األضتاذ

 عطٛ ايًذ١ٓ إقباٍ قُد بايُٝايٌٝ/ األضتاذ

 :جي٘ التيفٔرٓ٘اللّمً مَاو ّمطْٝلٔات 

 ٚضع املدططات االضرتاتٝذ١ ايعا١َ يًػسن١ ٚايتصٛز ايعًُٞ يتٓؿٝر املدططات . .1
 .بٗدف ؼكٝل َسدٚد أؾطٌ يًُطاُٖنيأضٛام د٠ أزباح ايػسن١ َٔ خالٍ تٛدٗات ٚضع زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ يتطٜٛس ٚشٜا .2
 ٗا َٚسادعتٗا َٔ سني آلخس .ٜج١ً ٚاملتٛضط١ ٚايكصري٠ االدٌ ٚؼدَتابع١ خطط ايػسن١ االضرتاتٝذ١ٝ ايطٜٛ .3
 .بٝعات ٚايتطٜٛل ٚعح ضبٌ تٓػٝطٗاتٛدٝ٘ أعُاٍ امل .4
املتعًك١ بريو يف ايٛقت  َساقب١ اؿصص ايطٛق١ٝ َٚعدالت ايُٓٛ ٚاالخرتام َٔ ايػسنات املٓاؾط١ ٚاؽاذ االدسا٤ات .5

 .املٓاضب
 سد٠ ٚتهايٝـ ايتػػٌٝ ٚايتدؾل ايٓكدٟ نهٌاملٛاؾك١ ع٢ً املٝصاْٝات ايتكدٜس١ٜ ٚاملٛاؾك١ ع٢ً َٛاشْات ايؿسٚع املٛ .6

 .ٚايسؾع ألخر املٛاؾكات ايٓٗا١ٝ٥
 .اف َٚعاٜري ٚأْع١ُ ايتػػٌَٝسادع١ املٛاشْات َٚساقب١ األدا٤ ٚايتأند َٔ ايتصاّ ٚمتطو اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ بأٖد .7
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 .يتٛصٝات بػأْٗاإٕ ٚددت ٚتكدِٜ ا َتابع١ تٓؿٝر املٛاشْات ايتكدٜس١ٜ يًػسن١ ٚؼًٌٝ أضباب االحنساؾات .8
 .ع١ املصازٜـ ايسأمساي١ٝ املعتُد٠َساد .9

 االغساف ع٢ً اضتجُازات ايػسن١ يد٣ ايػري ٚيف ايػسنات املطا١ُٖ ٚايعٌُ ع٢ً اؿصٍٛ ع٢ً َسدٚد أؾطٌ عٔ .10

 .طسٜل تطبٝل ضٝاضات ٚاضش١ ٚض١ًُٝ
 .االضتجُاز باملكرت١ْ َع األٖداف َساقب١ نؿا٠٤ ٚدٛد٠ ع١ًُٝ .11
 .ن١ ٚايػسنات ايتابع١ هلا إٕ ٚددتايطٝاضات ٚاالدسا٤ات املعتُد٠ يف مجٝع أقطاّ ايػساإلغساف ع٢ً تطبٝل  .12
 .دٜس ايعاّ ٚؾسٜل االداز٠ ايعًٝاَساقب١ أدا٤ عٌُ امل .13

 املعاَالت َع دٗات ذات عالق١ :  (17

 ّ.2017ايػسن١ بأٟ أعُاٍ ذات عالق١ بأعطا٤ فًظ ادازتٗا خالٍ ايعاّ  ِكمل ت

 

 َصًش١ يعطٛ فًظ اإلداز٠ ٚايتٓؿٝرٜني :َػرتٜات أٚ عكٛد بٗا   (18

 بٗا َصًش١ يعطٛ َٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠  اٚ ايتٓؿٝرٜني . 2017ال تٛدد َػرتٜات أٚ عكٛد أبسَتٗا اجملُٛع١  خالٍ عاّ 

 املدؾٛعات ايٓعا١َٝ املطتشك١ يًذٗات اؿه١َٝٛ :  (19
 

 2016 2017 بٔاٌ

 2651825 3101097 ايصنا٠ ٚايطسٜب١

 2921717 5191879 ا١َ يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝاملؤضط١ ايع

 5581542 829.976 االمجايٞ
 

 ضٝاض١ تٛشٜع األزباح:  (20
 :٢ً ايٓشٛ ايتايٞ( َٔ ايٓعاّ األضاضٞ يًػسن١ تٛشع أزباح ايػسن١ ع43( ٚ)42ٚؾكا يًُادتني )

 األخس٣ ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:تٛشع أزباح ايػسن١ ايصاؾ١ٝ ايط١ٜٛٓ بعد خصِ مجٝع املصسٚؾات ايع١َُٝٛ ٚايتهايٝـ    
%( َٔ األزباح ايصاؾ١ٝ يتهٜٛٔ استٝاطٞ ْعاَٞ، ٚجيٛش يًذُع١ٝ ايعا١َ ايعاد١ٜ ٚقـ ٖرا ايتذٓٝب َت٢ بًؼ 10جيٓب ) -1

 االستٝاطٞ املرنٛز ْصـ زأع املاٍ .

ٜٔ استٝاطٝات جيٛش يًذُع١ٝ ايعا١َ ايعاد١ٜ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًظ اإلداز٠ إٔ ػٓب ْطب١ َٔ األزباح ايصاؾ١ٝ يتهٛ

% ع٢ً األقٌ َٔ 5اتؿاق١ٝ ٚؽصٝصٗا يػسض أٚ أغساض َع١ٓٝ. ٜٛشع َٔ ايباقٞ بعد ذيو دؾع١ أٚىل يًُطاُٖني تعادٍ 

 زأع املاٍ املدؾٛع.
% َٔ ايباقٞ ملهاؾأ٠ فًظ اإلداز٠ َع َساعا٠ األْع١ُ ٚايتعًُٝات ايصادز٠ 10خيصص بعد َا تكدّ ْطب١ ال تصٜد عٔ  -2

 ٚايصٓاع١ بٗرا ايػإٔ، ٜٚٛشع ايباقٞ بعد ذيو ع٢ً املطاُٖني نشص١ إضاؾ١ٝ يف األزباح. َٔ ٚشاز٠ ايتذاز٠
تدؾع األزباح املكسز تٛشٜعٗا ع٢ً املطاُٖني يف املهإ ٚاملٛاعٝد اييت حيددٖا فًظ اإلداز٠ ٚؾكا يًتعًُٝات اييت  -3

 تصدزٖا ٚشاز٠ ايتذاز٠ ٚايصٓاع١.
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 :2017تٛشٜعات األزباح خالٍ عاّ   (21

 .يعًُٝات ايتٛضع املطتُس٠ يف ايػسن١ّ، ٚذيو يتٛؾري ايطٝٛي١ ايالش١َ  2017كِ ايػسن١ بتٛشٜع أزباح خالٍ عاّ مل ت

 :يتطبٝل َعاٜري احملاضب١ ايدٚي١ٝ خط١ ايػسن١  (22

 ٚؾكٗا. 2018ٚضتصدز قٛا٥ُٗا يًسبع االٍٚ َٔ يتطبٝل َعاٜري احملاضب١ ايدٚي١ٝ  خطتٗا ايػسن١انًُت 

 :ات َٔ ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝٚاؾصا٤ايعكٛبات   (23

 .ٚمت َٓاقػتٗا يف ادتُاع فًظ االداز٠ يعدّ تهسازٖا 2017عاّ  ايالٍ خ ايـ زٜاٍ 10مت ؾسض غسا١َ قُٝتٗا 

 إقسازات ايػسن١ :  (24
 .إٔ ضذالت اؿطابات اعدت بايػهٌ ايصشٝح 
 .٘ٝإٕ ْعاّ ايسقاب١ ايداخًٝ٘ اعد ع٢ً اضظ ضًُٝ٘ ْٚؿر بؿعاي 
 يف قدز٠ ايػسن١ ع٢ً َٛاص١ً ْػاطٗا. اْ٘ الٜٛدد غو ٜرنس 

 
 تأنٝدات فًظ االداز٠:  (25

 ٜؤند فًظ االدازٙ اْ٘:
    .مل ٜتِ َٓح قسض آلٟ َٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠ أٚ اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ 
  مل تدخٌ ايػسن١ يف أٟ َعاَالت خاص١ بأضِٗ ايػسن١ َع أٟ َٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠ أٚ ممٔ هلِ ص١ً

 قساب١ َباغس٠. 
 ت ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًػسن١ ٚؾكًا يًُعاٜري احملاضب١ٝ ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُشاضبني ايكاْْٛٝني.أعد 
 . ٞال ٜٛدد أ١ٜ َالسعات أٚ ؼؿعات يف تكسٜس املسادع اـازد 
  ّايـ زٜاٍ ٚايتٛدٝ٘ بعد تهسازٖا َطتكباًل 10ٚايبايػ١  2017َٓاقػ١ ايػسا١َ املؿسٚض١ خالٍ ايعا. 
 2017ضِٗ ذات أسك١ٝ يف ايتصٜٛت تعٛد ألغداص قاَٛا بإبالؽ ايػسن١ بتًو اؿكٛم خالٍ عاّ التٛدد أ.ّ 

 .ال ٜٛدد أٟ تستٝبات أٚ اتؿام بني ايػسن١ ٚاسد املطاُٖني يف ايتٓاشٍ عٔ سصت٘ يف األزباح 
 غالف كصص َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ مل تٓػ٧ أ١ٜ  استٝاطٝات أٚ ادخاز يصاحل َٛظؿٞ ايػسن١. 
  ٚال تٛدد أدٚات دٜٔ قاب١ً يالضرتداد.ٚات دٜٔ قاب١ً  يًتشٌٜٛ إىل أضِٗتٛدد أدال ، 
 . ال تٛدد أ١ٜ َػرتٜات أٚ عكٛد بٗا َصًش١ يعطٛ فًظ اإلادز٠ اٚ ايتٓؿٝرٜني 
  ٔالتٛدد أٟ تستٝبات أٚ اتؿام تٓاشٍ مبٛدب٘ أسد أعطا٤ فًظ اإلداز٠ أٚ اسد نباز ايتٓؿٝرٜني يف ايػسن١ ع

 ٚ تعٜٛض.أٟ زاتب أ
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 اـامت١

 

باحلضْز  خيته دللظ اإلدازٗ تكسٓسِ للجنعٔ٘ العام٘ بالتكدو بالشهس اجلصٓل للطادٗ املطاٍنني علٙ تلبٔ٘ الدعْٗ

بَا، ّٓطجل دللظ اإلدازٗ تكدٓسِ ّامتياىُ حلهْم٘ خادو  تنٍْا للنجلظ ّاليت ٓكدزٍا ّٓعتصّعلٙ الجك٘ اليت أّلٔ

بً ضلناٌ مني صاحب الطنْ امللهٕ االمري ذلند بً ٌ بً عبد العصٓص  ّّلٕ عَدِ األنااحلسمني الشسٓفني امللو ضل

، ننا ٓتْجُ اجمللظ بالشهس ّالتكدٓس ٙ تعاّىَه ّدعنَه املطتنس للشسن٘، ّالْشازات املعئ٘ علحفةَه اهلل عبد العصٓص

 .  ّتفاىَٔه ّدعنَه املطتنس للشسن٘ جلنٔع مْظفٕ الشسن٘ إلخالصَه

 
 

 

 


