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 الحشمينسيذ جذوي صىذوق 
JADWA REIT AL HARAMAIN FUND 

 مخىافم مؼ طىابؽ الؽشيػت ؤلاظالميت(ملفل )صىذوق اظدثماس غلاسي مخذاٌو 

 

 

 

 

 

 

 ؼشهت جذوي لالظدثماس

 مذًش الصىذوق 

 

ا٫ ؾٗىصي ملُىن  666: اإلاؿتهضٝ للهىضو١ دجم ال  ٍع

ا٫ ؾٗىصي 06ؾٗغ الىخضة:   ٍع

 ملُىن وخضة 66ٖضص الىخضاث اإلاُغوخت: 

 

 م1327 بشيلا 30 

 َـ0341 عحب 66 ٤اإلاىاٞ

 

٣غ، بٗض ؤن ؤحغي ٧اٞت  اثًخدمل مضًغ الهىضو١ اإلاؿاولُت ال٩املت ًٖ ص٢ت اإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ٍو ، اإلا٣ٗىلت الخدٍغ

ال و  بلى حٗل ؤي بٞاصة واعصة ٞحها مًللت.َظٍ الىز٣ُت وخؿب ٖلمه واٖخ٣اصٍ، ؤهه ال جىحض ؤي و٢اج٘ ؤزغي ًم٨ً ؤن ًاصي ٖضم جًمُجها في 

ي ب٢غاعاث ؤو جخدمل َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت والؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ؤًت مؿاولُت ًٖ مدخىي َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وال ٣ًضمان ؤ

سلُان مؿاولُتهما نغاخت ًٖ ؤي زؿاعة  خماص ٖلى ؤي حؼء مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ٢ض ج٣٘ بؿبب يماهاث جخٗل٤ بض٢تها ؤو ا٦خمالها؛ ٍو  الٖا

 

 

 

 

 ػاسق بً صياد العذًشي                                                                       أوغ بً محمذ آٌ الؽيخ                                 

 

 

 الػظى اإلاىخذب والشئيغ الخىفيزي     الالتزامو  اإلاؼابلت سئيغ و  الػام  اإلاعدؽاس اللاهىوي                 

 

 

ذ) غ إلاال٩ي الىخضاث التي ح٨ٗـ الخُٛحر فو  الخغمحن َظٍ هي اليسخت اإلاٗضلت مً قغوٍ وؤخ٩ام نىضو١ حضوي ٍع ٘ الخ٣اٍع بما ًخىا٤ٞ م٘ ي ٞع

ت اإلاخضاولت ش  الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع  (م01/1/9602بمىحب ؤلاقٗاع اإلاغؾل بلى َُئت الؿى١ اإلاالُت بخاٍع
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 إؼػاس هام

"( وبٗملُت َغح الىخضاث في الصىذوق )" الخغمحنٍعذ حضوي الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى مٗلىماث جٟهُلُت جخٗل٤ بهىضو١ َظٍ جدخىي 

ٗاَمل اإلاؿدثمغون ٖلى ؤنهم ٢ض ج٣ضمىا ٣ِٞ بىاًء ٖلى  "(.الىحذاثالهىضو١ )" ٌُ ىض ج٣ضًم َلب لالقترا٥ في الىخضاث، ؾىٝ  ٖو

غ وسخ مجها ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي َظٍ الكغوٍ وألاخ٩اماإلاٗلىماث الىاعصة في  "( مذًش الصىذوق )" لكغ٦ت حضوي لالؾدثماع، والتي جخٞى

(www.jadwa.com)  لؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )"لؤو اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ٌ  (.www.tadawul.com.sa"( )جذاو

ً اإلادخملحن ٢غاءة و  خُث ًىُىي الاؾدثماع في  الهىضو١ الكغوٍ وألاخ٩ام ٧املت ٢بل قغاء الىخضاث في َظٍ ٍجب ٖلى اإلاؿدثمٍغ

.ً ً ؤن  الهىضو١ ٖلى بٌٗ اإلاساَغ، و٢ض ال ًىاؾب حمُ٘ اإلاؿدثمٍغ خدمل اإلاساَغ الاؾخٗضاص ل٩ىن لضيهم ًًجب ٖلى اإلاؿدثمٍغ

ٗض قغاء اإلاؿدثمغ ألي مً وخ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. مً )ػ( ٣ٟغةالاإلاغجبُت بإي اؾدثماع في الهىضو١، والىاعص ونٟها في  ضاث َو

 مىه بةَالٖه ٖلى قغوٍ وؤخ٩ام الهىضو١ و٢بىله لها.
ً
 الهىضو١ ب٢غاعا

خجاعي باإلامل٨ت الٗغبُت المسجلت في السجل  م٣ٟلت ٖخباٍع قغ٦ت مؿاَمت ؾٗىصًتاَظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ، بمضًغ الهىضو١ ؤٖض 

، 41-66643بمىحب الترزُو ع٢م  الؿٗىصًتَُئت الؿى١ اإلاالُت ، وشخو مغزو له مً حاهب 1010228782الؿٗىصًت جدذ ع٢م 

٣ًا ألخ٩ام الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي الهاصعة ًٖ مجلـ بصاعة الهُئت  اإلااعر في  9666-024–0ال٣غاع ع٢م  بمىحبٞو

ؾدثماع "( وؤخ٩ام الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الا الئحت صىادًم الاظدثماس الػلاسي م( )"01/61/9666َـ )اإلاىا٤ٞ لـ 02/66/0391

م( 93/06/9606َـ )اإلاىا٤ٞ 94/0/0341اإلااعر في  9606-046-6اإلاخضاولت الهاصعة ًٖ الهُئت بمىحب ال٣غاع ع٢م  تال٣ٗاٍع

 "(.اإلاخذاولت تصىادًم الاظدثماس الػلاسيب الخػليماث الخاصت)"

 ٦ما جدخىي الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى اإلا
ً
 لالثدت  إلاخُلباث الدسجُلٗلىماث التي جم ج٣ضًمها امخثاال

ً
٣ا و٢بى٫ بصعاج الىخضاث في "جضاو٫" ٞو

 اإلاخضاولت الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت تهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍعب الخانت خٗلُماثالنىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي و 

 .)"الهيئت"(

خدمل مضًغ الهىضو١ اإلاؿئىلُت ال٩املت ًٖ ص٢ت  ًا٦ض خؿب ٖلمه  ، ٦ما ؤههألاخ٩ام اإلاازلتاإلاٗلىماث الىاعصة في الكغوٍ ووصخت ٍو

ؤزغي ًم٨ً ؤن ًاصي ٖضم جًمُجها في َظٍ خ٣اث٤ واٖخ٣اصٍ، بٗض بحغاء حمُ٘ الضعاؾاث اإلام٨ىت وبلى الخض اإلا٣ٗى٫، ؤهه ال جىحض ؤي 

اث اإلا٣ٗىلت لحٗل ؤي بٞاصة واعصة ٞحها مًللت. ول٣ض الكغوٍ وألاخ٩ام بلى  لخإ٦ض مً ص٢ت اإلاٗلىماث ؤحغي مضًغ الهىضو١ ٧اٞت الخدٍغ

 مً اإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام واإلاغجبُت بؿى١ 
ً
 مهما

ً
ا، بال ؤن حؼءا ش بنضاَع الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام بخاٍع

ل٣ٗاع وم٘ ؤن مضًغ الهىضو١ ال ًمل٪ ؤي ؾبب لالٖخ٣اص بإن مٗلىماث ؾى١ و٢ُإ ا و٢ُإ ال٣ٗاع جم اؾخ٣اٍئ مً مهاصع زاعحُت.

غي،  ً ؤي يمان ٣ًضم لم ٣ًم بالخد٤٣ مً َظٍ اإلاٗلىماث بك٩ل مؿخ٣ل، وال  ههةٞجٟخ٣غ للض٢ت بك٩ل حَى مضًغ الهىضو١ واإلاؿدكاٍع

  بض٢ت ؤو ا٦خما٫ َظٍ اإلاٗلىماث.

اث َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وال ج٣ضم ؤي يماهاث بصخت َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام  ؤو ا٦خمالها. وال جخدمل الهُئت ؤًت مؿئىلُت ًٖ مدخٍى

خماص  وال جخدمل الهُئت ؤًت مؿئىلُت ًٖ ؤي زؿاعة مالُت جيكإ ًٖ جُب٤ُ ؤي خ٨م مً ؤخ٩ام َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ؤو بؿبب الٖا

 ٖلُه. 

الوة ٖلى طل٪ .ألاولى للمكاع٦ت في الُغحالهىضو١ وال ًجب الىٓغ بلى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى ؤنها جىنُت مً حاهب مضًغ  ، ٞةن ٖو

ت الٟغصًت ؤو  خباع ألاَضاٝ الاؾدثماٍع اإلاٗلىماث الىاعصة في الكغوٍ وألاخ٩ام هي طاث َبُٗت ٖامت و٢ض جم بٖضاصَا صون ألازظ في الٖا

ت الخانت لألشخام الظًً ٌٗتزمىن الاؾدثماع في الىخضاث اإلاُغوخت. و٢بل اجساط ؤي ٢غاع  الىي٘ اإلاالي ؤو الاخخُاحاث الاؾدثماٍع

الكغوٍ وألاخ٩ام مؿئىلُت الخهى٫ ٖلى مكىعة مؿخ٣لت مً مؿدكاع مالي َظٍ وسخت مً مً ًخل٣ى حمُ٘  اؾدثماعي، ًخدمل

و مً ٢بل َُئت الؿى١ اإلاالُت ُٞما ًخٗل٤ بٗملُت الُغح
َ
جب ؤن ٌٗخمض ٖلى صعاؾخه الخانت إلاضي مالثمت ٧ل مً ألاولى ُمغز ، ٍو

 الٟغنت 

http://www.jadwa.com/
http://www.tadawul.com.sa/
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ت واإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغ  وٍ وألاخ٩ام ُٞما ًخٗل٤ باألَضاٝ الٟغصًت للمؿدثمغ وويٗه اإلاالي واخخُاحاجه، بما في طل٪ الاؾدثماٍع

.  مؼاًا م، وال ًجب ؤن ٌٗخمض الاؾدثماع في الهىضو١ ومساٍَغ ً صون ٚحَر  لبٌٗ اإلاؿدثمٍغ
ً
و٢ض ٩ًىن الاؾدثماع في الهىضو١ مالثما

ت ولٓغوٝ اإلاؿدثمغون اإلادخملىن ٖلى ٢غاع َٝغ آزغ ُٞما ًخٗل٤ باال  ؾدثماع ؤو ٖضمه ٦إؾاؽ لضعاؾتهم الخانت للٟغنت الاؾدثماٍع

 َاالء اإلاؿدثمٍغً.

و)ب( اإلااؾؿاث  لىن الجيؿُت الؿٗىصًتمممً ًدللٟئاث آلاجُت: )ؤ( ألاشخام الُبُُٗىن  الاقترا٥ في الىخضاث مخاح ٣ِٞ

ا مً ال٨ُاهاث  حَر ت والكغ٧اث ونىاص٤ً الاؾدثماع ٚو خباٍع خٗحن ٖلى حمُ٘  ال٣اثمت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.وألاشخام الٖا ٍو

إل ٖلى ؤي ٢ُىص ٢اهىهُت ؤو جىُٓمُت طاث نلت بٗملُت الُغح  وبُ٘ الىخضاث، ٦ما ًخٗحن ألاولى مؿخلمي َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام الَا

 .لل٣ٗاع واؾدثماٍع هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن بما في طل٪ ٖلحهم مغاٖاة جل٪ ال٣ُىص

ا ٖغيت للخُٛحر.جب٣ى اإلا ش بنضاَع ، ًم٨ً ل٣ُمت الىخضاث ؤن جخإزغ جدضًضو  ٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام بخاٍع
ً
  ا

ً
ؾلبا

بخُىعاث مؿخ٣بلُت، ٧الخطخم والخٛحر في مٗضالث الٟىاثض والًغاثب ؤو ؤي ٖىامل ا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت ؤو زالٞها، والتي ال ًمل٪ مضًغ 

ض مً الخٟانُل، ًغجى مغاحٗت ال ٣هض مً َظٍ الكغوٍ و  مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام(. )ػ( ٣ٟغةالهىضو١ ؾُُغة ٖلحها )إلاٍؼ ًُ ال 

ٗخمض ٖلحها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ وألاخ٩ام ؤو ؤي  ٌُ ٟؿغ ؤو 
ُ
مٗلىماث قٟهُت ؤو زُُت بسهىم الىخضاث اإلاُغوخت، وال ًيبغي لها ؤن ج

 ٖلى ؤنها يمان ؤو جإ٦ُض ألعباح ؤو هخاثج ؤو ؤخضار مؿخ٣بلُت.

 لخبرجه و٢ض جم بٖضاص الخى٢ٗاث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام بىاًء ٖلى اٞتراياث مٗخمضة ٖلى مٗلىماث مضً
ً
٣ا غ الهىضو١ ٞو

بالؿى١، باإلياٞت بلى مٗلىماث الؿى١ اإلاخىاٞغة للجمهىع. و٢ض جسخل٠ ْغوٝ الدكُٛل اإلاؿخ٣بلُت ًٖ الاٞتراياث اإلاؿخسَضمت، 

 وبالخالي ٞلِـ َىا٥ ؤي جإ٦ُضاث ؤو حٗهضاث ؤو يماهاث ُٞما ًخٗل٤ بض٢ت ؤي مً الخى٢ٗاث ؤو ا٦خمالها.

ل "بٌٗ البُاهاث الىاعصة في َ
ّ
ك٩

ُ
غ بلحها ٖلى ؤنها ح

َ
ىٓ ًُ ل ؤو ٢ض 

ّ
ك٩

ُ
م٨ً جدضًض َظٍ  مؿخ٣بلُت". اٞتراياثظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ح ٍو

بهٟت ٖامت مً زال٫ اؾخسضام ٧لماث جض٫ ٖلى اإلاؿخ٣بل مثل "ًسُِ" ؤو "٣ًّضع" ؤو "ٌٗخ٣ض" ؤو "ًخى٢٘" ؤو "ًخيبإ" ؤو  الاٞتراياث

" ؤو "ًيبغي" ؤو "مً اإلاخى٢  ٘" ؤو "مً اإلاٟترى" ؤو نُٛت الىٟي مً َظٍ ال٩لماث ؤو مكخ٣اتها ؤو ؤي مهُلخاث مكابهت."عبما" ؤو "ؾٝى

 لألصاء اإلاؿخ٣بلي. الاٞتراياثوح٨ٗـ َظٍ 
ً
ض يماها َٗ ُ

ىا٥  آلاعاء الخالُت إلاضًغ الهىضو١ ُٞما ًخٗل٤ باألخضار اإلاؿخ٣بلُت ول٨جها ال ح َو

اثج ؤو ألاصاء ؤو ؤلاهجاػاث الخ٣ُ٣ُت للهىضو١ بك٩ل ٦بحر ًٖ ؤي هخاثج ؤو ؤصاء ؤو الٗضًض مً الٗىامل التي ٢ض جاصي بلى ازخالٝ الىخ

ّٗبر ٖجها َظٍ 
ُ
 ؤو يمى الاٞتراياثبهجاػاث مؿخ٣بلُت ٢ض ح

ً
.اإلاؿخ٣بلُت ؾىاء نغاخت

ً
دِضر َظا  ا

ُ
وبٌٗ َظٍ اإلاساَغ والٗىامل التي ٢ض ج

ىت بالخٟهُل في ؤ٢ؿام ؤزغي مً َظٍ الكغوٍ وألا  ِّ غجى الغحٕى بلى الالخإزحر مب ًُ ض مً الخٟانُل،  مً َظٍ الكغوٍ  )ػ( ٣غةٟخ٩ام )إلاٍؼ

وفي خا٫ جد٤٣ُ َظٍ اإلاساَغ ؤو الك٩ى٥ ؤو زبىث زُإ ؤو ٖضم ص٢ت ؤي مً الاٞتراياث اإلاخًمىت، ٢ض جسخل٠ الىخاثج الٟٗلُت  وألاخ٩ام(.

ُت.للهىضو١ بك٩ل ٦بحر ًٖ جل٪ الىخاثج الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام 
َ
ٗت ؤو ُم٣َضعة ؤو ُمسُ

َ
 ٖلى ؤنها مخى٢
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 دليل الصىذوق 

 مذًش الصىذوق 

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع

 الغاب٘لُاب٤ ا -ػ ؾ٩اي جاوع 

٤ اإلال٪   ٞهضٍَغ

 66611م.ب: 

 00111، الٍغاى

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

  )www.jadwa.com(اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

 

 أمين الحفظ

 قغ٦ت البالص لالؾدثماع

 الُاب٤ ألاو٫  –ؾماعث جاوع 

٤ اإلال٪ ٞهض  ج٣اَ٘ قإع الخدلُت م٘ ٍَغ

 036م.ب. 

    اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 (www.albilad-capital.com) اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

 

 اإلاذًش ؤلاداسي 

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع

 الُاب٤ الغاب٘ -ػ ؾ٩اي جاوع 

٤ اإلال٪   ٞهضٍَغ

 66611م.ب: 

اى،   00111الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

  )www.jadwa.com(اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

 

 

 الفشعي ؤلاداسي  اإلاذًش

حٌزـ  )صبي( لُمخض اًب٨ـ ٞىض ؾحٞر

APEX Fund Services (Dubai) Limited 

 حُذ ُٞلُج، ألاو٫ ، الضوع 060اإلا٨خب 

 مغ٦ؼ صبي اإلاالي الٗالمي

 166143م.ب. 

 صبي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

www.apexfundservices.com 

 

 

 

  

http://www.jadwa.com/
http://www.jadwa.com/
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 اإلاحاظب اللاهىوي

 اللخُض مداؾبىن ٢اهىهحن

٤ ؤبى ب٨غ الهض٤ً 011  ٍَغ

 حي اإلاغؾالث.

 1149-3463م.ب. 

اى  اإلال٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت -الٍغ

 

 

 

 اإلاعدؽاس اللاهىوي

 بالخٗاون ) لالؾدكاعاث ال٣اهىهُت الٗماع  ابغاَُم م٨خب مدمض

 م٘ ٦ُىج آهض ؾبالضًىج ب٫ ب٫ بي(

 96مغ٦ؼ اإلامل٨ت، الُاب٤ 

٤ اإلال٪ ٞهض  ٍَغ
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 : اإلالخص الخىفيزي2 الباب

خماص ٖلُه بمٟغصٍ في مٗؼ٫ ًٖ اإلاٗلىماثًيبغي ٢غاءة َظا اإلالخو ٦م٣ضمت لهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، و  التي وعصث بك٩ل  ال ًجىػ الٖا

 
ً

جىحض بٌٗ و  وألاخ٩ام ٩٦ل.ؤي ٢غاع لالؾدثماع ًجب ؤن ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ الىٓغ في الكغوٍ و في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ؤ٦ثر جٟهُال

ا في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٩ُٞىن لها هٟـ اإلاٗنى اإلادضص في اإلالخ٤ )ؤ(. ىضما ًخم ط٦َغ  اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت َىا ول٨ً ٚحر مّٗغٞت، ٖو

 هظشة غامت

ٗت ؤلاؾالمُت.م٣ٟل َى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫  الخغمحنٍعذ حضوي بن نىضو١  ٗمل الهىضو١  مخىا٤ٞ م٘ يىابِ الكَغ َو

 لالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي والخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع
ً
٣ا  اإلاخضاولت الهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت. تٞو

ش و  ن ًخم بصعاج الهىضو١ في "جضاو٫" وؾِخم الخضاو٫ في وخضاجه بما ًخماش ى م٘ ألاهٓمت واللىاثذ ؤ، مً اإلاخى٢٘ ؤلا٢ٟا٣ٖ٫ب جاٍع

 لخ٣ضًغ مضًغ الهىضو١ ٣ٖب  22ج٩ىن مضة الهىضو١ و  و٫".ااإلاٗمى٫ بها في "جض
ً
٣ا ش بصعاج الهىضو١، ٢ابلت للخجضًض ٞو  مً جاٍع

ً
ٖاما

ا٫ ؾٗىصي. ملُىن  ١666 للهىضو  اإلاؿتهضٝدجم الًبلٜ ؾىٝ و  الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١ اإلاالُت.   ٍع

 مذًش الصىذوق 

الهُئت ٦ـ"شخو مغزو  ٢بلهي قغ٦ت ؾٗىصًت مؿاَمت م٣ٟلت ُمغزهت مً ، و حضوي لالؾدثماعقغ٦ت مً ٢بل الهىضو١  جخم بصاعة

ش  41-66643له" بمىحب الترزُو ع٢م   (َـ04/9/0391)اإلاىا٤ٞ  م4/4/9661بخاٍع

اى ،حضوي لالؾدثماعقغ٦ت ج٣ضم  ا في مضًىت الٍغ ت مخ٩املت مخىا٣ٞت م٘ يىابِ ، ال٩اثً م٣َغ ُت اؾدثماٍع ٗت زضماث مهٞغ الكَغ

ل الكغ٧اث و خُث ج٣ضم زضماث  ؤلاؾالمُت ت وجمٍى  والىؾاَت الخٟٔزضماث في بصاعة الثرواث وبصاعة ألانى٫ والخضماث الاؾدكاٍع

٤ الاؾدثماع لضي  .لألٞغاص طوي اإلاالءة اإلاالُت الٗالُت، واإلا٩اجب الٗاثلُت واإلااؾؿاث ًم ٍٞغ مهىُحن طوي زبراث  قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ٍو

ُت.   مسخلٟت في مجاالث بصاعة ألانى٫ والاؾدثماعاث اإلاهٞغ

 ألاهذاف الاظدثماسيت والاظتراجيجيت

ت ُمِضعة للضزل مخىاحضة في اإلامل٨ت  الغثِس يبن الهضٝ  ً مً زال٫ الاؾدثماع في ؤنى٫ ٣ٖاٍع حر صزل حاعي للمؿدثمٍغ للهىضو١ َى جٞى

  .ىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعةمضًوبالخدضًض ، الٗغبُت الؿٗىصًت

ت مً نافي ؤعباح الهىضو١  263بخىػَ٘ ه٣ضي ؾىىي بيؿبت ال ج٣ل ًٖ  -مغجحن ٧ل ٖام مُالصي  - الهىضو١  ؾ٣ُىمو  باؾخثىاء الؿىٍى

ت والاؾدثماعاث ألازغي واالغؤؾمالُت الىاججت ًٖ بُ٘ ألا ألاعباح  ا  ٢ضلتي نى٫ ال٣ٗاٍع ؤنى٫ لٛاًاث الاؾخدىاط ٖلى ٌٗاص اؾدثماَع

  .ؤو نُاهت وججضًض ؤنى٫ الهىضو١ ال٣اثمتبياُٞت 

 ٘  ٢ض ٌؿدثمغ في مكاَع
ً
ت اإلاُىعة والجاَؼة لالؾخسضام، ٞةهه ؤًًا وخُث ؤن الهىضو١ ؾِؿدثمغ في اإلا٣ام ألاو٫ في ألانى٫ ال٣ٗاٍع

غ ال٣ٗاعي اإلاجضً ض ًٖ  تالخٍُى اصة في و١ بحمالي مىحىصاث الهىضمً  913بما ال ًٍؼ ُت ؤن )ؤ( ٢ُمت الىخضةبهضٝ جد٤ُ٣ ٍػ ، قٍغ

ت اإلاُىعة التي جىلض الضزل الضوعي بما ال ٣ًل ًٖ  )ب( ؤال ٌؿدثمغ و3 مً بحمالي مىحىصاث الهىضو١؛ 11ٌؿدثمغ في ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 .لبًُاءالهىضو١ في ألاعاض ي ا

ت  هؤنىل٧امل  لهىضو١ ا غؾِؿدثم ١ زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت ولً ٌؿدثمغ الهىضو  ،اإلاىىعة اإلاضًىتو  اإلا٨غمت م٨تبمضًىتي ال٣ٗاٍع

  .الؿٗىصًت
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 ملخص الصىذوق 

اظم صىذوق الاظدثماس الػلاسي 

 وهىغه

ذ حضوي اؾم الهىضو١ َى "نىضو١  ى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي الخغمحنٍع "، َو

ٗت ؤلاؾالمُت، وجم بوكاٍئ بمىحب م٣ٟل مخضاو٫  ومخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ

سً٘ للىاثذ وحٗلُماث َُئت الؿى١ ألاهٓمــت  واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها في اإلامل٨ت ٍو

 اإلاالُت.

مسجلت في السجل  ؾٗىصًتم٣ٟلت قغ٦ت حضوي لالؾدثماع، وهي قغ٦ت مؿاَمت  مذًش الصىذوق 

شخو هي ، و 0606991119 الخجاعي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جدذ ع٢م

 .41-66643الهُئت بمىحب الترزُو ع٢م ٢بل مغزو له مً 

 ألاهذاف الاظدثماسيت

 

حر صزل  الغثِس ي بن الهضٝ الاؾدثماعي  ً مً صوعي للهىضو١ َى جٞى للمؿدثمٍغ

ت ُمِضعة للضزل مخىاحضة في اإلامل٨ت الٗغبُت  زال٫ الاؾدثماع في ؤنى٫ ٣ٖاٍع

  .مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعةفي  وبالخدضًض الؿٗىصًت

ل ا 64  ًمؤًام ٖمل  5 ألاولى فترة الؼشح لا 62وحؿخمغ ختى م  9601بٍغ  .م9601بٍغ

للمبلغ اإلاؼلىب  ألاغلىالحذ 

 بالؼشح ألاولي ججميػه

ـا٫ ؾٗىصي. ملُىن  666  ٍع

للمبلغ اإلاؼلىب الحذ ألادوى 

 بالؼشح ألاولي ججميػه

ا٫ 966  .ؾٗىصي ملُىن ٍع

ـا٫ ؾٗىصي. 06 ظػش الىحذة  ٍع

ـا٫ ؾٗىصي. 06,666  ألاولي في الؼشح الاظدثماس ألادوى  ٍع

ـا٫ ؾٗىصي. 44,666,666  ألاولي في الؼشح ألاغلىالاظدثماس   ٍع

، ٞةن  اإلاعدثمشون اإلاؤهلىن  الاقترا٥ في الىخضاث م٘ مغاٖاة هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن لل٣ٗاع واؾدثماٍع

مخاح ٣ِٞ للٟئاث آلاجُت: )ؤ( ألاشخام الُبُُٗىن ممً ًدملىن الجيؿُت 

ا مً ال٨ُاهاث  حَر الؿٗىصًت و)ب( اإلااؾؿاث والكغ٧اث ونىاص٤ً الاؾدثماع ٚو

ت ال٣اثمت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت خباٍع  . ال٣اهىهُت وألاشخام الٖا

ا٫ الؿٗىصي. غملت الصىذوق   الٍغ

  22ج٩ىن مضة الهىضو١  مذة الصىذوق 
ً
٣ا ش بصعاج الهىضو١، ٢ابلت للخجضًض ٞو  مً جاٍع

ً
ٖاما

 مضًغ الهىضو١ ٣ٖب الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١ اإلاالُت. لخ٣ضًغ 

ض مً اإلاٗلىماث ًغجى ٢غاءة ال٣ٟغة ؿخىي اإلاساَغة مخىؾِم معخىي اإلاخاػشة مً الكغوٍ  )ػ(. إلاٍؼ

 وألاخ٩ام.
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ت ٖلى   -مغجحن ٧ل ٖام مُالصي -ٌؿتهضٝ مضًغ الهىضو١ جىػَ٘  ظياظت جىصيؼ ألاسباح ؤعباح ه٣ضًت ؾىٍى

ً ال ج٣ل ًٖ  ، وطل٪ باؾخثىاء الؿىىي  3 مً نافي عبذ الهىضو١ 26اإلاؿدثمٍغ

ا مً الاؾدثماعاث، والتي  حَر ت ألاؾاؾُت ٚو ألاعباح الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ا في ؤنى٫ بياُٞت٢ض  ؤو نُاهت وججضًض ؤنى٫ الهىضو١  ًخم بٖاصة اؾدثماَع

 . ال٣اثمت

ل مخىا٤ٞ م٘ ًجىػ إلاضًغ الهىضو١، هُابت  الخمىيل ًٖ الهىضو١، الخهى٫ ٖلى جمٍى

ٗت ؤلاؾالمُت. وال جخٗضي وؿبت الخمىٍل اإلاخدهل ٖلُه ًٖ ) 3( مً 16ؤخ٩ام الكَغ

 بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١.

الخىافم مؼ طىابؽ الؽشيػت 

 ؤلاظالميت

ٗت ؤلاؾالمُتالهىضو١  ًسً٘  .في حٗامالجه لًىابِ الكَغ

 وغذد مشاث إجشائه ثمينالخ

 

 مجها حمُ٘ 
ً
ٌٗاص٫ نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٢ُمت حمُ٘ ألانى٫ مسهىما

خم بحغاء ج ثمحنالتزاماث الهىضو١ في ًىم الخ ألنى٫ الهىضو١  ثمحنطي الهلت. ٍو

ت  ازىحن مؿخ٣لحن  ثمىحنمغة واخضة ٧ل ؾخت ؤقهغ ٖلى ألا٢ل، مً ٢بل مال٣ٗاٍع

 ٗخمضًً.ومغزهحن مً الهُئت الؿٗىصًت للم٣ُمحن اإلا

ا اقترا٥ عؾىم جددؿب ظىم الاؼترانس   اؾخ٣ُإ ًخم الاقترا٥، مبلٜ مً ىؤ٢ص  بدض% 9 و٢ضَع

 .الهىضو١  إلاضًغ وجضٞ٘ الاقترا٥ مبلٜ اؾخالم ٖىض الغؾىم َظٍ

3 مً نافي ٢ُمت 0ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة حٗاص٫ ما وؿبخه  أحػاب ؤلاداسة

 ؤنى٫ الهىضو١.

3 مً نافي 6.691الهىضو١ ألمحن الخٟٔ عؾىم خٟٔ حٗاص٫ ما وؿبخه ًضٞ٘  سظىم الحفظ

 ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١.

3 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ 6.69ب٣ُمت ؾىىي عؾم  للمضًغ ؤلاصاعي ًضٞ٘ الهىضو١  أحػاب اإلاذًش ؤلاداسي 

 .الهىضو١ 

3 مً بحمالي 0.1ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب ٩َُلت عؤؽ اإلاا٫ بم٣ضاع  هييلت سأط اإلااٌ أحػاب

حم٘ ؤي مبالٜ ؤو ٖىض ألاولي التي جم حمٗها زال٫ ٞترة الُغح  الاقترا٥مبالٜ 

 ٤ تألا بنضاع خ٣ى١ اقترا٥ ؤزغي ؾىاء ه٣ضًت )ًٖ ٍَغ . وجضٞ٘ ( ؤو ُٖيُتولٍى

 مغة واخضة بٗض ب٢ؤحٗاب ٩َُلت عؤؽ اإلاا٫ 
ً
 .ٟا٫ ؤي ٖملُت حم٘ لغؤؽ اإلاا٫ٞىعا

3 مً 0.1حٗاص٫ ما وؿبخه  جمىٍل ٩َُلتًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب  الخمىيل هييلت أحػاب

 اإلابلٜ اإلاسخىب بمىحب ؤي حؿهُالث بى٨ُت.

ت ب٣ُمت  أحػاب اإلاحاظب اللاهىوي ا٫ ؾٗىصي  41,666ًضٞ٘ الهىضو١ للمداؾب ال٣اهىوي ؤحٗاب ؾىٍى ٍع

 جخٛحر مً و٢ذ ألزغ.والتي ٢ض 
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العىق  الدسجيل لذي سظىم

"  اإلااليت العػىدًت "جذاٌو

 ًخى٢٘ الهىضو١ صٞ٘ عؾىم الدسجُل آلاجُت:

 بلى  16,666 -
ً
ا٫ ؾٗىصي بياٞت ا٫ ؾٗىصي ًٖ ٧ل مؿدثمغ،  9ٍع ٍع

ض ًٖ  ا٫ ؾٗىصي، جضٞ٘ لخضاو٫ وطل٪ ل٣اء  166,666بما ال ًٍؼ ٍع

 بٖضاص سجل مال٩ي الىخضاث؛ و

ٍا٫ ؾٗىصي جضٞ٘ لخضاو٫ وطل٪ ل٣اء بصاعة سجل مال٩ي ع  366,666 -

الىخضاث. وجخٛحر ٢ُمت َظٍ الغؾىم مً و٢ذ ألزغ بدؿب ٢ُمت عؤؽ 

 ما٫ الهىضو١.

العىق اإلااليت  ؤلادساج لذي سظىم

"  العػىدًت "جذاٌو

 ًخى٢٘ الهىضو١ صٞ٘ عؾىم ؤلاصعاج آلاجُت:

ا٫ ؾٗىصي، جضٞ٘ لخضاو٫ ٦غؾىم بصعاج  16,666 -  مبضثُت؛ وٍع

3 مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ جضٞ٘ بك٩ل 6.64عؾىم ب٣ُمت  -

ا٫ ؾٗىصي وال ًخٗضي  16,666ؾىىي )بما ال ٣ًل ًٖ   466,666ٍع

ا٫ ؾٗىصي(.  ٍع

 الخٗامالث، مثل ج٩لٟت الاؾخدىاط ٖلى ؤي ؤنل ج٩ال٠ًُخدمل الهىضو١ حمُ٘  الخػامالث جياليف

ل والخ٩ال٠ُ  وؤحٗاب الىؾاَت وما ًخٗل٤ به مً صعاؾاث وجد٤ُ٣ ، والخمٍى

ت وال٣اهىهُت.  الاؾدكاٍع

ه واؾدثماعاج خهالتي حٗؼي بلى ؤوكُ اإلاهاٍع٠الهىضو١ مؿاوال ًٖ حمُ٘  ٩ىن ً الصىذوق مصاسيف 

 . والخساعج مً اؾدثماعاجه
ً
خدمل الهىضو١ ؤًًا اإلاخٗل٣ت  هاٍع٠ ألازغي حمُ٘ اإلاٍو

٠ مثل اإلا٣ضمت مً الٛحر  خضماثالب ت اإلاهاٍع والخضماث  ال٣اهىهُت والاؾدكاٍع

ت خ٩ال٠ُ الخ٩ىمُت للهُئاث ، والوالخٟٔألانى٫،  ثمحنت، وجُ، واإلاداؾبؤلاصاٍع

ا مً الخضماث  حَر ُئت الؿى١ اإلاالُت، وج٩ال٠ُ الخإمحن طاث الهلت ٚو الغ٢ابُت َو

ُت بن وحضث. اإلاهىُت ال ؤخى٢٘ ومً اإلا باإلياٞت بلي مهاٍع٠ جُهحر ألاعباح الٛحر قٖغ

٠ ما وؿبخه خجاوػ ج 3 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 6.16 مثل َظٍ اإلاهاٍع

ا  .ؾىٍى

 حلىق الخصىيذ

 

ذ في احخماٖاث مال٩ي الىخضاث. باإلياٞت بلى طل٪،  ًد٤ إلاال٩ي الىخضاث الخهٍى

ٗخبر في ؤؾاس يججب مىا٣ٞت مال٩ي الىخضاث إل٢غاع ٧ل "حُٛحر  " ٖلى الهىضو١. َو

 :ألاؾاس يخ٨م الخُٛحر 

 ؛الهىضو١ ؤو َبُٗخهؤَضاٝ  مهم في٧ل حُٛحر  -

غي  ك٩ل ؾلبي٧ل حُٛحر مً قإهه ؤن ًازغ ب - ٖلى مال٩ي الىخضاث ؤو ٖلى  وحَى

 خ٣ى٢هم في الهىضو١؛

 لهىضو١؛لساَغ في وي٘ اإلا ٩ىن له جإزحر٧ل حُٛحر ً -

اصة في عؤؽ -  ما٫ الهىضو١. ٧ل ٍػ
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٣ت التي ًخم بها جضاو٫ ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعحت في  ًخم جضاو٫ الىخضاث بىٟـ الليىد غلى الخحىيالث الٍُغ

جىػ إلاال٩ي الىخضاث بُ٘ وقغاء الىخضاث زال٫ ؾاٖاث الخضاو٫  "جضاو٫". ٍو

 الُىمُت مً زال٫ الؿى١ ٖبر الىؾُـاء اإلاالُحن اإلاغزو لهم.

مً  ()ػخًمً ال٣ٟغة جَىا٥ بٌٗ اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت باالؾدثماع في الهىضو١. و  غىامل اإلاخاػشة

الكغوٍ وألاخ٩ام ؤمثلت ٖلى َظٍ اإلاساَغ، والتي ًجب ٖلى اإلاؿدثمغ اإلادخمل ؤن 

 ًضعؾها بٗىاًت ٢بل اجساط ٢غاع الاؾدثماع في الهىضو١.

 الىظام الىافز

  

 

 الجذٌو الضمنى اإلاخىكؼ

ًسً٘ نىضو١ الاؾدثماع ال٣ٗاعي بلى ؤهٓمت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت واللىاثذ 

 الىاٞظة الهاصعة مً ٢بل َُئت الؿى١ اإلاالُت. 

 

 الخُىاث اإلاضة الؼمىُت اإلاخى٢ٗت

 ًىم نحزال٫ ؾخ

ت اإلابضثُت  بجمام الاؾخدىاط ٖلى ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت البُ٘ والكغاء   

 بٞغاٙ اله٩ى٥ للهىضو١    

 جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت الخإححر   

 بضء وخضاث الهىضو١ في الخضاو٫ بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ن ًىمحزال٫ زالز

 م9601جىػَٗاث ؤعباح  9601 و٫ زال٫ الغب٘ ألا 

 لثزال٫ الغب٘ الثا

 م : الخىػَ٘ ألاو٫ 9601جىػَٗاث ؤعباح  9601

 م : الخىػَ٘ الثاوي9601جىػَٗاث ؤعباح  9602 و٫ زال٫ الغب٘ ألا 
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ٌ  - 1الباب   بذئيتاإلا الػلاسيت ألاصى

 نو اإلاعدؽاس 

 الفحص الىافي للجهالت مً الىاحيت اللاهىهيت

  والخ٣باويم٨خب ؤبىخُمض وآ٫ الكُش 

 ب٫ ب٫ بي(٧لُٟىعص  )بالخٗاون م٘

 ، البىابت الا٢خهاصًت01مبنى ع٢م 

٤ مُاع اإلال٪ زالض الضولي،  ٍَغ

اى، الؿٗىصًت. بت، الٍغ  حي ٢َغ
www.ashlawksa.com 

 

 الخلييم

 قغ٦ت ٧ىلحرػ الٗاإلاُت

 بغج الُٟهلُت، الُاب٤ الثاوي

اى 1611م.ب   00349، الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
www.colliers.com 

 

 قغ٦ت ٞالُىؾتراث

 الُاب٤ الؿاصؽ، البرج الجىىبي، ماؾؿت اإلال٪ زالض

٤ اإلال٪ ٞهض  مجم٘ الُٟهلُت، ٍَغ

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  الٍغ
www.valustrat.com 

 

 قغ٦ت واًذ ٦ُىبؼ 

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  الٍغ
cubes.com-www.white 

 

 الفحص الىافي للجهالت مً الىاحيت الفىيت

 قغ٦ت اإلاجم٘ الاؾدكاعي وقغ٧اثه لالؾدكاعاث الهىضؾُت

٤ ٞلؿُحن  الخمغاء بالػا، ٍَغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
 

 دساظت الجذوي 

 قغ٦ت ٧ىلحرػ الٗاإلاُت

 الُاب٤ الثاويبغج الُٟهلُت، 

اى 1611م.ب   00349، الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
www.colliers.com 

http://www.ashlawksa.com/
http://www.ashlawksa.com/
http://www.colliers.com/
http://www.colliers.com/
http://www.valustrat.com/
http://www.valustrat.com/
http://www.white-cubes.com/
http://www.white-cubes.com/
http://www.colliers.com/
http://www.colliers.com/
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlovpv9DQAhVBcBoKHTnYCwUQjRwIBw&url=http://ameinfo.com/construction-real-estate/commercial/prime-mall-rates-dubai-rise/&psig=AFQjCNG_k9LjfV4LqiLY4Yu57z1lV4LBWQ&ust=1480595932967438
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 بذئيتاإلا ألاصٌى الػلاسيتوصف 

ت ألانى٫  ٖلى الاؾخدىاط بٛغى قغاء ياجٟا٢ُت الهىضو١  ؤبغم ت ألانى٫ )" آلاجُت ال٣ٗاٍع  بلٜ قغاء ؾٗغ  ل٣اء اإلابضثُت"( ال٣ٗاٍع

ا٫ 692,666,666 ت ألانى٫  ٖلى الاؾخدىاط اؾخ٨ما٫ اإلاخى٢٘ ومً ؾٗىصي. ٍع   66 ًٚىن  في اإلابضثُت ال٣ٗاٍع
ً
ش مً ًىما  و٢ض ؤلا٢ٟا٫. جاٍع

ل بًجاع ٣ٖض الهىضو١  ؤبغم ٩ىن  للهىضو١. الى٣ضي الخض٤ٞ لخإمحن الخالي اإلاكٛل م٘ ألامض ٍَى  والخإمحن الهُاهت قامل ؤلاًجاع  ٣ٖض ٍو

  اإلاؿخإحغ  ٩ًىن  خُث
ً
 والخإمحن. الهُاهت ج٩ال٠ُ ًٖ مؿاوال

   

ت ألانى٫  جخإل٠ ً مً اإلابضثُت ال٣ٗاٍع  بةحمالي اإلا٨غمت م٨ت مضًىت في الدجُج( إل٢امت بغجو  هجىم ؤعبٗت )ٞىض١ الًُاٞت مجا٫ في ٣ٖاٍع

ت 984 جمثل اؾدُٗابُت َا٢ت   ٚٞغ
ً
ً الدجُج خضمتل بحماال   .ؤؾاس ي بك٩ل واإلاٗخمٍغ

 

٘٣   متر  900 بٗض ٖلى الدجُج ب٢امت بغج ٣ً٘ ُٞما الخغم مً بال٣غب اؾتراجُجي مى٢٘ في هجىم( ألاعب٘ )ٞئت الٟىض١ ٍو
ً
با  مى٣ُت مً ج٣ٍغ

   منى.

  

 
 

 

ُما   ٣ٖاع: ل٩ل ًلي ٞو

 

 ال٣ٗاع، ون٠ 

 الغثِؿُت، الُلب مدغ٧اث  

 ؤلاًجاع ٣ٖض قغوٍ ؤَم. 
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ٌ  الػلاس   ألاهذلعيت زشواث فىذق - ألاو

 

 

 
  اإلاىكؼ خشيؼت 

 

 الػلاس وصف  

 

 الىصف  الػىاصش أهم 

  اإلا٨غمت م٨ت – اإلاؿٟلت حي اإلاىكؼ

 ألاهضلؿُت زغواث ٞىض١ الفىذق اظم

 مغب٘ متر  641.97 خىالي  ألاسض كؼػت معاحت

  ؾىت 13/  مغب٘ متر  7,573.09 خىالي  /الػمشالبىاء معاحاث

 12  اإلاخىشسة ألادواس  غذد

 294 الغشف غذد

  هجىم 4 ٞىض١ الاظخخذام

ا٫ 412,666,666  الؽشاء جيلفت إجمالي  ؾٗىصي ٍع

 

ت "ٞىض١ زغواث ألاهضلؿُت".  - ا ٦ٟىض١ ٞئت ؤعب٘ هجىم، جدذ الٗالمت الخجاٍع ًُ  ٌؿخسضم ال٣ٗاع خال

غ الٟىض١  - ت الؾخًاٞت ػواع الخغم  294ًٞى ً ٖلى مضاع الٗام.  مًٚٞغ  حجُج ومٗخمٍغ

اب٤ زضماث و ٢بى ًخإل٠ الٟىض١ مً  - اب٤ ؤعض ي ومحزاهحن َو ا والؿُذ. 12َو  َاب٣ًا ٖلىًٍ

ت.   06 دىي ًالُاب٤ ألاعض ي للمبنى  -  مدالث ججاٍع

 

 للؼلب الشئيعيت اإلاحشواث  

 

ى ًخمحز بىاحهت عثِؿُت مُلت ٖلى قإع ببغاَُم الخلُل  ٣ً0.5٘ ال٣ٗاع في حي اإلاؿٟلت ٖلى بٗض  -  مً الخغم. َو
ً
با ٦م ج٣ٍغ

٘ الًُاٞت والبُ٘  ت مً مكاَع ٤ مجمٖى ًم الٍُغ  في م٨ت ًخهل مباقغة بالخغم الكٍغ٠. ٍو
ً
 عثِؿُا

ً
اها ٗخبر قٍغ ٌُ الظي 
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  ال٣ٗاعاثؤ٦ثر جًم اإلاى٣ُت بالخجؼثت. و 
ً
 للدج والٗمغة في حمُ٘ اإلاىاؾم.  الؿُاخت الضًيُت حاطبُت

٤ًىحض اإلاى٢٘ بال٣غب مً الُغ١ الغثِؿُت بما في طل٪  - ٤ الضاثغي الثاوي وبالخالي ٌؿهل  ٍَغ ؤم ال٣غي وؤحُاص والٍُغ

 ًٖ بم٩اهُت الىنى٫ مىه بؿهىلت وفي ػمً ٢لُل بلى الخغم الكٍغ٠ واإلاكاٖغ 
ً
الىنى٫ بلُه مً حمُ٘ ؤهداء اإلاضًىت، ًٞال

 اإلا٣ضؾت. 

 

 ؤلاًجاس غلذ ؼشوغ أهم  

 

 الىصف  الؽشغ

غ  اإلاكاٖغ  زغواث قغ٦ت   اإلاعخأجش   ال٣ٗاعي  والاؾدثماع  للخٍُى

ش مىظ   ؤلاًجاس غلذ بذء جاسيخ   ال٣ٗاع حؿلُم جاٍع

 هجغي  ٖام 15.5   الػلذ مذة

  ٧املحن وؤلانالح الخإمحن ج٩لٟت اإلاؿخإحغ ُٞه ًخدمل جإححر ٣ٖض   ؤلاًجاس هىع

 بالخجؼثت( والبُ٘ )الًُاٞت ججاعي    به اإلاعمىح الاظخخذام

ا٫ 403,750,000   (الػلذ مذة )خالٌ ًجاس ؤلا  كيمت إجمالي  ؾٗىصي ٍع

ٌ  جاسإً ا٫ 24,500,000   هجشي  غام أو  ؤقهغ ؾخت ٧ل صٞٗخحن ٖلى ًضٞ٘ ؾٗىصي ٍع

  ؾىىي، هه٠ بك٩ل جضٞ٘   ؤلاًجاس دفؼ ػشيلت
ً
٣ا م ٞو   الهجغي  للخ٣ٍى

  اإلاعخأجش التزام اثطماه

ا٫ 73,500,000  تبحمالُ ب٣ُمت ألمغ اثؾىض •  •  تؾاٍع ؾٗىصي، ٍع

ت؛ ؾىىاث زالر إلاضة اإلاٟٗى٫   هجٍغ

• ً ا بحمالُت ب٣ُمت بالهىضو١  وخضاث َع  ٢ضَع

ا٫ 40,000,000  ت ؾىىاث زالر إلاضة ؾٗىصي ٍع  .هجٍغ

 الػلذ إلغاء ؼشوغ

 مً ًىم 46 إلاضة ؤلاًجاع  صٞ٘ ٖض خا٫ في ال٣ٗض بنهاء للماحغ  ًد٤ •  •

ش  قغوٍ مً قٍغ بإي اإلاؿخإحغ  التزام ٖضم اؾخد٣ا٢ه، جاٍع

 . بٞالؽ ؤو  جهُٟت بحغاءاث بإي اإلاؿخإحغ  ٢ُام خا٫ وفي الخٗا٢ض،

ت ؾىىاث زالر مضة ٢بل ال٣ٗض بلٛاء للمؿخإحغ  ًد٤ ال  •  مً هجٍغ

ش   اإلااحغ  بزُاع  بٗض وطل٪ ؤلاًجاع  مضة بضاًت جاٍع
ً
بخه زُُا  في بٚغ

  قهغ  09 بٟترة ؤلالٛاء
ً
ا ش ٢بل هجٍغ   . ؤلالٛاء جىُٟظ جاٍع

ا٫ مالًحن زماهُت و٢ضعة ه٣ضي مبلٜ اإلاؿخإحغ  ًضٞ٘ •   ٖىض ؾٗىصي ٍع

ت ؾىىاث زالر مط ي بٗض ال٣ٗض بلٛاء ش مً ؤ٦ثر  ؤو  هجٍغ  بضاًت جاٍع

 ؤلاًجاع. مضة
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  الخلىي  زشواث فىذق - الثاوي الػلاس 

 

 
  اإلاىكؼ خشيؼت 

 

 

 الػلاس وصف  

 

 الىصف  الػىاصش أهم 

  اإلا٨غمت م٨ت – لككتا حي اإلاىكؼ

 لخ٣ىي ا زغواث ٞىض١ الفىذق اظم

 مغب٘ متر  2,216.23 خىالي  ألاسض كؼػت معاحت

  ؾىىاث 3 /  مغب٘ متر  32,901.61 خىالي  /الػمشالبىاء معاحاث

 03  اإلاخىشسة ألادواس  غذد

 626 الغشف غذد

  الدجُج ب٢امت الاظخخذام

ا٫ 000,000,250  الؽشاء جيلفت إجمالي  ؾٗىصي ٍع

 

ت  - ً، جدذ الٗالمت الخجاٍع  إل٢امت الدجُج واإلاٗخمٍغ
ً
ؿخسضم ال٣ٗاع خالُا  . ”ٞىض١ زغواث الخ٣ىي “ٌُ

غ ال٣ٗاع  - ت إل٢امت ػواع الخغم ؤزىاء مىؾم الدج وقهغ عمًان.  690ًٞى  لٟترة ؤعبٗت ؤقهغ ٣ِٞ. ٚٞغ
ً
ٌٗمل الٟىض١ خالُا

 خاج. 3,506جبلٜ ال٣ضعة الاؾدُٗابُت لل٣ٗاع خىالي 

اب٤ َاب٤ و ٢بى  ًخإل٠ الٟىض١ مً زالزت َىاب٤ - اب٤ زضماث َو ا والؿُذ 14ُٗم ومؤعض ي ومحزاهحن َو  .َاب٣ًا ٖلىًٍ

 

 للؼلب الشئيعيت اإلاحشواث  

٣ان عثِؿُان  - ما ٍَغ ٤ اإلال٪ ٞهض َو ٍغ ٤ الدج َو لدجاج بِذ ٣ً٘ ال٣ٗاع في حي الككت/ الغويت، قما٫ الخ٣اَ٘ بحن ٍَغ

 و هللا الخغام 
ً
٘ إل٢امت الدجُج و ًٍم الخي ؤًًا ت مً اإلاكاَع  بالخجؼثت. مدالث البُ٘ مجمٖى

٘ الًُاٞت  خمحز م( ٦ما ؤهه ً 266كاٖغ اإلا٣ضؾت )خىالي بال٣غب مً اإلا اؾتراجُجي٣ً٘ ال٣ٗاع في م٩ان  - بمى٢٘ حظاب إلاكاَع



 69من  18صفحة 

 جهلح 
ً
 ٢امت للدجُج.  مىاؾب إل٦م٩ان جماما

 ًىحض اإلاى٢٘  -
ً
٤ اإلال٪ ٞهض واإلال٪ ُٞهل وبالخالي ٌؿهل الىنى٫ بلُه ؤًًا بال٣غب مً ٖضص مً الُغ١ الغثِؿُت مثل ٍَغ

 ًٖ بم٩اهُت الىنى٫ مىه بؿهىلت وفي ػمً ٢لُل بلى الخغم الكٍغ٠ واإلاكاٖغ م٨ت اإلا٨غمتمً حمُ٘ ؤهداء 
ً
، ًٞال

 اإلا٣ضؾت. 

 

 ؤلاًجاس غلذ ؼشوغ أهم  

 

 الىصف  الؽشغ

غ  اإلاكاٖغ  زغواث قغ٦ت   اإلاعخأجش   ال٣ٗاعي  والاؾدثماع  للخٍُى

ش مىظ   ؤلاًجاس غلذ بذء جاسيخ   ال٣ٗاع حؿلُم جاٍع

 هجغي  ٖام 15.5   الػلذ مذة

  ٧املحن وؤلانالح الخإمحن ج٩لٟت اإلاؿخإحغ ُٞه ًخدمل جإححر ٣ٖض   ؤلاًجاس هىع

 عثِؿُت بهٟت الدجُج ب٢امت   به اإلاعمىح الاظخخذام

ا٫ 271,500,000   (الػلذ مذة )خالٌ ًجاس ؤلا  كيمت إجمالي  ؾٗىصي ٍع

ٌ  جاسإً ا٫ 16,500,000   هجشي  غام أو  ؤقهغ ؾخت ٧ل صٞٗخحن ٖلى ًضٞ٘ ؾٗىصي ٍع

  ؾىىي، هه٠ بك٩ل جضٞ٘   ؤلاًجاس دفؼ ػشيلت
ً
٣ا م ٞو   الهجغي  للخ٣ٍى

  اإلاعخأجش التزام اثطماه

ا٫ 32,166,666  تبحمالُ ب٣ُمت ألمغ اثؾىض •  •  تؾاٍع ؾٗىصي، ٍع

ت؛ ؾىىاث مانز إلاضة اإلاٟٗى٫   هجٍغ

• ً ا بحمالُت ب٣ُمت بالهىضو١  وخضاث َع  ٢ضَع

ا٫ 40,000,000  ت ؾىىاث زالر إلاضة ؾٗىصي ٍع  .هجٍغ

 الػلذ إلغاء ؼشوغ

 مً ًىم 46 إلاضة ؤلاًجاع  صٞ٘ ٖض خا٫ في ال٣ٗض بنهاء للماحغ  ًد٤ •  •

ش  قغوٍ مً قٍغ بإي اإلاؿخإحغ  التزام ٖضم اؾخد٣ا٢ه، جاٍع

 . بٞالؽ ؤو  جهُٟت بحغاءاث بإي اإلاؿخإحغ  ٢ُام خا٫ وفي الخٗا٢ض،

ت ؾىىاث ؤعبٗت مضة ٢بل ال٣ٗض بلٛاء للمؿخإحغ  ًد٤ ال  •  مً هجٍغ

ش   اإلااحغ  بزُاع  بٗض وطل٪ ؤلاًجاع  مضة بضاًت جاٍع
ً
بخه زُُا  في بٚغ

  قهغ  09 بٟترة ؤلالٛاء
ً
ا ش ٢بل هجٍغ  . ؤلالٛاء جىُٟظ جاٍع

ا٫ مالًحن زماهُت و٢ضعة ه٣ضي مبلٜ اإلاؿخإحغ  ًضٞ٘ •   ٖىض ؾٗىصي ٍع

ت ؾىىاث ٗتؤعب مط ي بٗض ال٣ٗض بلٛاء ش مً ؤ٦ثر  ؤو  هجٍغ  جاٍع

 ؤلاًجاع. مضة بضاًت
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 الؽشوغ وألاحيام - 0الباب 

ذ حضوي الكغوٍ وألاخ٩ام الخانت بُغح الىخضاث في نىضو١  ًبحن َظا اإلاؿدىض ى نىضو١ اؾدثماع  الخغمحنٍع  مخضاو٫ ٣ٖاعي ، َو

ٗت ؤلاؾالمُتمخ م٣ٟل خم . ىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ ، وهي شخو مغزو له مً ٢بل حضوي لالؾدثماعقغ٦ت  مً ٢بل بصاعة الهىضو١ ٍو

َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن مضًغ الهىضو١ ومال٩ي الىخضاث، والتي  حك٩لو . 41-66643الهُئت بمىحب جغزُو ع٢م 

 جإؾـ الهىضو١ بم٣خًاَا.

ا٫ الؿٗىصي الهىضو١ في "جضاو٫" وخضاث بصعاج ؾِخمو   .الهُئت، بٗض مىا٣ٞت بالٍغ

 اظم الصىذوق وهىغه ( أ)

ذ حضوي اؾم الهىضو١ َى "نىضو١  ى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ . "الخغمحنٍع ماؾـ في اإلامل٨ت بمىحب  م٣ٟل َو

 اإلاخضاولت.  تالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي والخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍع

 غىىان اإلالش الشئيس ي إلاذًش الصىذوق  ( ب)

 قغ٦ت حضوي لالؾدثماع الٗىىان: 

 ػؾ٩اي جاوع  

 الغاب٘الُاب٤  

٤ اإلال٪     ٞهضٍَغ

 66611م.ب:  

 00111، الٍغاى 

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

 www.jadwa.com اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: 

 مذة الصىذوق  ( ج)

  22ج٩ىن مضة الهىضو١ 
ً
ش ؤلاصعاج"( وبجاختها للخضاو٫ )"مضة  مًجبضؤ  ٖاما ش بصعاج الىخضاث في "جضاو٫" )"جاٍع جاٍع

 لخ٣ضًغ مضًغ الهىضو١ ٣ٖب الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١ ج٩ىن و . الهىضو١"(
ً
٣ا مضة الهىضو١ ٢ابلت للخجضًض ٞو

 اإلاالُت.

 أهذاف الصىذوق  ( د)

ت ُمِضعة للضزل  الغثِس يبن الهضٝ  ً مً زال٫ الاؾدثماع في ؤنى٫ ٣ٖاٍع حر صزل حاعي للمؿدثمٍغ خىاحض جللهىضو١ َى جٞى

 . مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة وبالخدضًض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 ظدثماسيت غشض الصىذوق وأهذافه الا وصف ل (ٌ )

ت ُمِضعة للضزلٌٗتزم الهىضو١  مضًىتي م٨ت  وبالخدضًضخىاحض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ج الاؾدثماع في ؤنى٫ ٣ٖاٍع

ل ج٩لٟت الاؾخدىاط ٖلى ألانى٫ وج٩ال٠ُ الدكُٛل مً زال٫ عؤؽ ؾِخمو  اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة. ما٫ الهىضو١  جمٍى

ٗت ؤلاؾالمُت والضزل اإلادخٟٔ به مً اؾدثماعاث الهىضو١. ل مخىا٤ٞ م٘ يىابِ الكَغ  بياٞت لخمٍى

ت ٧امل ألا ج٩ىن  ولً ٌؿدثمغ الهىضو١ زاعج اإلامل٨ت  ،م٨ت اإلا٨غمت و اإلاضًىت اإلاىىعةللهىضو١ بمضًىتي نى٫ ال٣ٗاٍع

 .الٗغبُت الؿٗىصًت
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مً نافي ؤعباح  263بيؿبت ال ج٣ل ًٖ  تؾىٍى ته٣ضًؤعباح  -مغجحن ٧ل ٖام مُالصي  -ؤن ٣ًىم بخىػَ٘ لهىضو١ بلى ايهضٝ 

ت الهىضو١  ت والاؾدثماعاث ألازغي والتي الغؤؾمالُت الىاججت ًٖ بُ٘ ألا باؾخثىاء ألاعباح الؿىٍى حؿدثمغ في  ٢ضنى٫ ال٣ٗاٍع

  .ؤو نُاهت وججضًض ؤنى٫ الهىضو١ ال٣اثمت ؤنى٫ بياُٞت

 ٢ض ٌؿدثمغ 
ً
ت اإلاُىعة والجاَؼة لالؾخسضام، ٞةهه ؤًًا في  وخُث بن الهىضو١ ؾِؿدثمغ في اإلا٣ام ألاو٫ في ألانى٫ ال٣ٗاٍع

غ ال٣ٗاعي اإلاجضًت ٘ الخٍُى ض ًٖ  مكاَع اصة في  ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ مً  913بما ال ًٍؼ ٢ُمت الهىضو١ بهضٝ جد٤ُ٣ ٍػ

ت اإلاُىعة التي جىلض الضزل الضوعي بما ال ٣ًل ًٖ  الىخضة ُت ؤن ٌؿدثمغ في ألانى٫ ال٣ٗاٍع ال٣ُمت 3 مً 11، قٍغ

 .لبًُاءالهىضو١؛ وؤال ٌؿدثمغ الهىضو١ في ألاعاض ي ا ؤلاحمالُت ألنى٫ 

ت ت ؤو  ٌؿعى الهىضو١ بك٩ل ٖام لالؾخدىاط ٖلى ؤو الاؾدثماع في ألانى٫ ال٣ٗاٍع اللىحؿدُت ؤو  الٟىض٢ُت ؤو الخجاٍع

ت لل ؤو ؤنى٫  طاث الاؾخسضام اإلاخٗضص الؿ٨ىُت ؤو  مضًىتي م٨ت في عثِس ي بك٩ل والتي ج٣٘  ضزلاإلاضعة للو الخجؼثت بُ٘ ب٣ٖاٍع

 .اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة

  ملخص اظتراجيجياث الصىذوق  ( و)

ً مً اؾدثماع  صوعٍتبن الهضٝ الغثِس ي للهىضو١ َى جد٤ُ٣ جىػَٗاث ه٣ضًت  ت. اجهللمؿدثمٍغ ٗتزم الهىضو١  ال٣ٗاٍع َو

اصة جد٤ُ٣  ت  ٢ُمت الهىضو١ في ٍػ ٤الاؾدثماٍع ت اإلادخٟٔ به)ؤ( بٖاصة اؾدثماع الضزل  :ًٖ ٍَغ ت ٣ٖاٍع ؛ في ؤنى٫ اؾدثماٍع

ت مً نافي ؤعباخه 263بٗض جىػَ٘ ما ال ٣ًل ًٖ وطل٪  نى٫ الغؤؽ اإلاالُت الىاججت ًٖ بُ٘ ألا ، باؾخثىاء ألاعباح الؿىٍى

اصة اإلادخملت في ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫  ت والاؾدثماعاث ألازغي بلى مال٩ي الىخضاث؛ )ب( الٍؼ ىاججت ًٖ جدؿً مؿخىي الال٣ٗاٍع

٤ اؾخٛال٫ ألاحؼاء  ال٣ٗاعاثؤصاء جدؿحن ج( الٗاثضاث؛ ) ٦ما  بك٩ل ؤًٞل.و بالُغ١ اإلاثلى مجها ٛحر اإلاؿخٛلت الًٖ ٍَغ

٤ جدؿحن نافي الضزل الدكُٛلي وطل٪ مً زال٫ جسٌُٟ  ً ًٖ ٍَغ اصة ال٣ُمت والٗاثضاث للمؿدثمٍغ ٌٗتزم الهىضو١ ٍػ

 
ً
اصةالاؾخٟاصة مً ٖبر اإلاهغوٞاث حؼثُا الهىضو١ في الخٟاوى م٘ مهاصع الخ٩لٟت للخهى٫ ٖلى ؤؾٗاع ؤ٢ل  حجم ٍػ

 .وبالخالي مهاٍع٠ مسًٟت للهىضو١ 

خباع َبُٗت ال٣ُإ  ىىي الهىضو١ جبني مٗاًحر اهخ٣اثُت ممحزة جمذ صعاؾتها والخسُُِ لها بٗىاًت واضخت جإزظ بٗحن الٖا ٍو

اث الٗغى و ال٣ٗاعي و   ُت والخ٣لباث الضوعٍت إلاسخل٠ ٞئاث ال٣ُإ ال٣ٗاعي.الُلب والٗىامل الجٛغاُٞت والؿُاؾمؿخٍى

٣اعاث ٞىض٢ُت ٣اعاث ؾ٨ىُت ٖو ت وطاث اؾخسضام مخىٕى ٖو ىىي الهىضو١ الاؾدثماع في ٣ٖاعاث ججاٍع وفي  ولىحؿدُت ٍو

ت للبُ٘ ؤنى٫   .مباقغ بك٩ل مكٛلت ؤو ؤٞغاص ؤو كغ٧اثاإلااحغة لبالخجؼثت ٣ٖاٍع

ت التي  (0  ؾٝى ٌؿدثمغ ٞحها الهىضو١ ون٠ ألهىإ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 

و ٢ض جدؿبب في ٖضم الاؾخٟاصة مً ال٣ٗاع ؤو حكُٛله، ؤ٣ًغ مضًغ الهىضو١ ٖلى زلى ال٣ٗاع مً ؤي مسالٟاث هٓامُت جمى٘ 

 وزلىٍ مً ؤي زلل 
ً
و ٢ض جدؿبب في ٖضم الاؾخٟاصة مً ؤو ُٖىب َىضؾُت عثِؿُت ٢ض جمى٘ ؤو٦ظل٪ ٖلى ؾالمت ال٣ٗاع ٞىُا

 .حغاء انالخاث وحُٛحراث عثِؿُت م٩لٟتباإلابنى ؤو حكُٛله، ؤو ٢ض جدؿبب بضوعَا في 

 

ت  0-0  ون٠ ٖام لألنى٫ ال٣ٗاٍع

ت التي جغاعي اؾتراجُجُت اؾدثماع الهىضو١.بكغاء ٣ًىم مضًغ الهىضو١  ومً اإلاؿتهضٝ ؤن ًخم  وبُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ت وطل٪ مً زال٫ جبني اؾتراجُجُاث مسخلٟت  ت٣ٖاٍع اثؾدثماع باالاخخٟاّ  بما في طل٪ جل٪ جخ٩ىن مً ٣ٖاعاث مخىٖى

 :ه٣ُت التر٦حز الغثِؿُت للهىضو١  الىاعصة ُٞما ًلي والتي حك٩ل

 الاؾخدىاط ٖلى ٣ٖاعاث مجضًت ُمِضعة للضزل؛ -

حر مؿخٛلت بالُغ١ اإلاثلى -  ؛ومً زم جدؿحن ؤصائها الاؾخدىاط ٖلى ٣ٖاعاث ُمِضعة للضزل ٚو
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 ٢ض 
ً
ت اإلاُىعة والجاَؼة لالؾخسضام، ٞةهه ؤًًا وخُث بن الهىضو١ ؾِؿدثمغ في اإلا٣ام ألاو٫ في ألانى٫ ال٣ٗاٍع

غ ال٣ٗاعي اإلاجضً ٘ الخٍُى ضبما ال  تٌؿدثمغ في مكاَع ُت ؤن الهىضو١  ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ 3 مً 91ًٖ  ًٍؼ ، قٍغ

ت اإلاُىعة التي جىلض الضزل الضوعي بما ال ٣ًل ًٖ   ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ 3 مً 11)ؤ( ٌؿدثمغ في ألانى٫ ال٣ٗاٍع

  .بًُاء)ب( ؤال ٌؿدثمغ الهىضو١ في ألاعاض ي الوالهىضو١؛ 

ت اإلابضثُت 0-9  ون٠ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

تجخ٩ىن  ت في الباب  ألانى٫ ال٣ٗاٍع تؤٖالٍ )ون٠  9للهىضو١ بك٩ل مبضجي مً ألانى٫ اإلاىنٞى  ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 ؤصهاٍ.اإلاىضخت اإلابضثُت( و٢ض جًم ٣ٖاعاث بياُٞت ًخم الاؾخدىاط ٖلحها في اإلاؿخ٣بل والتي جخماش ى م٘ اإلاٗاًحر 

ٌ  الػلاس  ألاهذلعيت زشواث فىذق - ألاو

 الىصف  الػىاصش أهم 

  اإلا٨غمت م٨ت – اإلاؿٟلت حي اإلاىكؼ

 ألاهضلؿُت زغواث ٞىض١ الفىذق اظم

 مغب٘ متر  641.97 خىالي  ألاسض كؼػت معاحت

  ؾىت 13/ مغب٘ متر  7,573.09 خىالي  /الػمشالبىاء معاحاث

 12  اإلاخىشسة ألادواس  غذد

 294 الغشف غذد

  هجىم 4 ٞىض١ الاظخخذام

ا٫ 412,666,666  الؽشاء جيلفت إجمالي  ؾٗىصي ٍع

 

ت "ٞىض١ زغواث ألاهضلؿُت".  - ا ٦ٟىض١ ٞئت ؤعب٘ هجىم، جدذ الٗالمت الخجاٍع ًُ  ٌؿخسضم ال٣ٗاع خال

غ الٟىض١  - ت الؾخًاٞت ػواع الخغم  294ًٞى ً ٖلى مضاع الٗام.  مًٚٞغ  حجُج ومٗخمٍغ

اب٤ زضماث و ٢بى ًخإل٠ الٟىض١ مً  - اب٤ ؤعض ي ومحزاهحن َو ا والؿُذ. 12َو  َاب٣ًا ٖلىًٍ

ت.   06 دىي للمبنى ًالُاب٤ ألاعض ي  -  مدالث ججاٍع

 

 للؼلب الشئيعيت اإلاحشواث  

 

ى ًخمحز بىاحهت عثِؿُت مُلت ٖلى قإع ببغاَُم الخلُل  ٣ً0.5٘ ال٣ٗاع في حي اإلاؿٟلت ٖلى بٗض  -  مً الخغم. َو
ً
با ٦م ج٣ٍغ

٘ الًُاٞت والبُ٘  ت مً مكاَع ٤ مجمٖى ًم الٍُغ  في م٨ت ًخهل مباقغة بالخغم الكٍغ٠. ٍو
ً
 عثِؿُا

ً
اها ٗخبر قٍغ ٌُ الظي 

  ال٣ٗاعاثؤخض ؤ٦ثر  جًم اإلاى٣ُتو بالخجؼثت. 
ً
 غة في حمُ٘ اإلاىاؾم. للدج والٗم الؿُاخت الضًيُت حاطبُت

٤ًىحض اإلاى٢٘ بال٣غب مً الُغ١ الغثِؿُت بما في طل٪  - ٤ الضاثغي الثاوي وبالخالي ٌؿهل  ٍَغ ؤم ال٣غي وؤحُاص والٍُغ

 ًٖ بم٩اهُت الىنى٫ مىه بؿهىلت وفي ػمً ٢لُل بلى الخغم الكٍغ٠ واإلاكاٖغ 
ً
الىنى٫ بلُه مً حمُ٘ ؤهداء اإلاضًىت، ًٞال

 اإلا٣ضؾت. 

 

 خلىي ال زشواث فىذق - الثاوي الػلاس
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 الىصف  الػىاصش أهم 

  اإلا٨غمت م٨ت – لككتا حي اإلاىكؼ

 لخ٣ىي ا زغواث ٞىض١ الفىذق اظم

 مغب٘ متر  2,216.23 خىالي  ألاسض كؼػت معاحت

  ؾىىاث 3 / مغب٘ متر  32,901.61 خىالي  /الػمشالبىاء معاحاث

 03  اإلاخىشسة ألادواس  غذد

 626 الغشف غذد

  الدجُج ب٢امت الاظخخذام

ا٫ 250,000,000  الؽشاء جيلفت إجمالي  ؾٗىصي ٍع

 

ت  - ً، جدذ الٗالمت الخجاٍع  إل٢امت الدجُج واإلاٗخمٍغ
ً
ؿخسضم ال٣ٗاع خالُا  . ”ٞىض١ زغواث الخ٣ىي “ٌُ

غ ال٣ٗاع  - ت إل٢امت ػواع الخغم ؤزىاء مىؾم الدج وقهغ عمًان. جبلٜ ال٣ضعة الاؾدُٗابُت لل٣ٗاع خىالي  690ًٞى  3,506ٚٞغ

 خاج.

اب٤ َاب٤ و ٢بى  ًخإل٠ الٟىض١ مً زالزت َىاب٤ - اب٤ زضماث َو ا والؿُذ 14ُٗم ومؤعض ي ومحزاهحن َو  .َاب٣ًا ٖلىًٍ

 

 للؼلب الشئيعيت اإلاحشواث  

 

٣ان عثِؿُان ٣ً٘ ال٣ٗاع في حي الككت - ما ٍَغ ٤ اإلال٪ ٞهض َو ٍغ ٤ الدج َو لدجاج بِذ / الغويت، قما٫ الخ٣اَ٘ بحن ٍَغ

 و هللا الخغام 
ً
٘ إل٢امت الدجُج و ًٍم الخي ؤًًا ت مً اإلاكاَع  بالخجؼثت. مدالث البُ٘ مجمٖى

٘ الًُاٞت  بمى٢٘ خمحز م( ٦ما ؤهه ً 266بال٣غب مً اإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت )خىالي  اؾتراجُجي٣ً٘ ال٣ٗاع في م٩ان  - حظاب إلاكاَع

 جهلح 
ً
 ٢امت للدجُج.  مىاؾب إل٦م٩ان جماما

 ًىحض اإلاى٢٘  -
ً
٤ اإلال٪ ٞهض واإلال٪ ُٞهل وبالخالي ٌؿهل الىنى٫ بلُه ؤًًا بال٣غب مً ٖضص مً الُغ١ الغثِؿُت مثل ٍَغ

 ًٖ بم٩اهُت الىنى٫ مىه بؿهىلت وفي ػمً ٢لُل بلى الخغم ام٨ت اإلا٨غمتمً حمُ٘ ؤهداء 
ً
لكٍغ٠ واإلاكاٖغ ، ًٞال

 اإلا٣ضؾت. 

 

 ظياظاث جشهض الاظدثماس (1

مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في ال٩اثىت ؾىٝ ٌؿتهضٝ الهىضو١ بك٩ل عثِس ي اإلاىا٢٘ 

 
ُ
ت.والتي مً اإلاخى٢٘ ؤن ج وجخمحز جل٪ اإلاىا٤َ بؿماث ؾ٩اهُت بًجابُت وهمى  يخج ٖاثضاث مجضًت وػٍاصة في ال٣ُمت الاؾدثماٍع

ت وكُت ألا٢ىي في  اث الوجض٤ٞ في الاؾدثماعاث ، وصًىام٨ُُت الخجاٍع تالٗغى و في مؿخٍى جم  ُلب و٦ظل٪ بيُت جدخُت ٢ٍى

 
ً
ت زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.  .جدضًثها مازغا   لً ٌؿدثمغ الهىضو١ بإي ؤنى٫ ٣ٖاٍع

 

 

 
ً
غ ال٣ٗاعي ؤوكُت ؤنىله في  بحمالي بدض ؤ٢ص ى مً ٢ُمت 913ما وؿبخه بلى  اؾدثماعًجىػ للهىضو١ ٞةهه ، بياٞت الخٍُى

ُت ؤال ٌؿدثمغ الهىضو١ في ؤع  غ( قٍغ   .بًُاء يض ا)بما في طل٪ ؤٖما٫ الترمُم وبٖاصة الخٍُى
ً
جىػ للهىضو١ ؤًًا ٍو

قغ٧اث ؤؾهم  مً بحمالي ٢ُمت ؤنىله في حٗامالث اإلاغابدت م٘ بىى٥ ومهاٝع مدلُت ؤو في 913اؾدثماع بلى ما وؿبخه 
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ت  ٗت ؤلاؾالمُت ؤو ٣ٖاٍع ٗت مخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت اإلاخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ

  ؤلاؾالمُت ومضعحت في جضاو٫.

غ ال٣ٗاعي ، ٞةهه ال جىحض ؤًت مخُلباث خى٫ جغ٦ؼ ؤو جىٕى م٘ مغاٖاة و  ٘ الخٍُى ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى الاؾدثماعاث في مكاَع

 الهىضو١ ٩٦ل. ما٫ عؤؽاؾدثماع ؤو وؿبخه مً ٧ل الاؾدثماع والتي ٢ض جدض مً حجم 

 وعبت الخخصيص هىع الاظدثماس

ت اؾدثماعاث في مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت  ٣ٖاٍع

 .اإلاىىعة

تنى٫ ألا مً بحمالي ٢ُمت  0663ال ج٣ل ًٖ   .الهىضو١  في ال٣ٗاٍع

غ ال٣ٗاعي   مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١. 913لخض  .ؤوكُت الخٍُى

ا٫ الؿٗىصي -  .حٗامالث اإلاغابدت بالٍغ

ت ؤؾهم  - مخىا٣ٞت م٘ قغ٧اث ٣ٖاٍع

ٗت ؤلاؾالمُت مضعحت في  يىابِ الكَغ

 .جضاو٫ 

نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت  -

ٗت ؤلاؾالمُت  اإلاخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ

 .ومضعحت في جضاو٫ 

 مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١. 913لخض 

 .لً ٣ًىم الهىضو١ باالؾدثماع  زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .اؾدثماعاث زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 .بًُاءلً ٣ًىم الهىضو١ باالؾدثماع في ألاعاض ي ال .ًُاءبالاؾدثماع في ؤعاض ي 

 

 لحصٌى غلى جمىيلصالحياث ا (0

ٗت ؤلاؾالمُت. وال جخٗضي وؿبت  ل مخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ ًجىػ إلاضًغ الهىضو١، هُابت ًٖ الهىضو١، الخهى٫ ٖلى جمٍى

ل اإلاخدهل ٖلُه ًٖ ) ٗخمض  3( مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو16.١الخمٍى  َو
ً
ٖلى )ؤ(  اإلابلٜ اإلاخدهل ٖلُه ٞٗلُا

ل اإلاخدهل ٖلُه؛  ل  )ب( ْغوٝ الؿى١ الؿاثضة.واٖخباعاث زانت بترجِب الخمٍى ٖلى مبيُت وؾٝى ج٩ىن قغوٍ ؤي جمٍى

 ؤؾاؽ ٖضم وحىص خ٤ بالغحٕى ٖلى مال٩ي الىخضاث في الهىضو١.

بالخٟاوى م٘ البىى٥ للخهى٫ ٖلى حؿهُالث  بٗض بصعاج الهىضو١ في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ، ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ 

ت ٢ض جخم في اإلاؿخ٣بل.  اثخماهُت حر الى٣ض الالػم إلجمام ٖملُاث اؾخدىاط ٖلى ؤنى٫ ٣ٖاٍع  لخٞى

 

 

 وظائل وهيفيت اظدثماس الىلذ اإلاخىافش في الصىذوق  (4

غة وطل٪ في ٖملُاث اإلاغابدت، وطل٪ ٢بل الخىػَ٘ ٖلى  ًجىػ للهىضو١ ال٣ُام باؾدثماعاث ما٢خت باإلابالٜ الى٣ضًت اإلاخٞى
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ً ؤو  م٨ً ٖمل جل٪ الاؾدثماعاث اإلاا٢خت م٘ ؤي بى٪  .في ؤنل مً ألانى٫ خؿبما َى الخا٫الاؾدثماع ٢بل اإلاؿدثمٍغ ٍو

صي، ؤو م٘ نىاص٤ً ٖامت مضاعة مً ٢بل مضًغ الهىضو١ ؤو ؤي مضًغ مدلي زاي٘ إلاغا٢بت ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗى 

 نىضو١ اؾدثماع آزغ.

 ظياظت جىصيؼ ألاسباح (5

ً ال ج٣ل ًٖ   -مغجحن ٧ل ٖام مُالصي - ٌؿتهضٝ مضًغ الهىضو١ جىػَ٘ ت ٖلى اإلاؿدثمٍغ 3 مً نافي 26ؤعباح ه٣ضًت ؾىٍى

ا مً الاؾدثماعاث، هىضو١، وطل٪ باؾخثىاء ألاعباح الىاججت لل الؿىىي غبذ ال حَر ت ألاؾاؾُت ٚو ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ا في ؤنى٫ بياُٞت. الن ًٖ ألاعباح  والتي ًخم بٖاصة اؾدثماَع ش اؾخد٣ا٢ها ومً اإلاخى٢٘ ؤن ٣ًىم الهىضو١ باإٖل وجاٍع

ش   .طي الٗال٢ت ( ًىم ٖمل مً ًىم الخثمحن36جىػَٗها زال٫ )وجاٍع

 

 ؤلاداسة اليؽؼت (6

حن الخاعحُحن إلحغاء  لكغ٦ت حضوي لالؾدثماع الهىضو١ ٖلى ٍٞغ٤ الاؾدثماع الخاب٘ ٌٗخمض  ً والاؾدكاٍع  ج٣ُُمواإلاؿدكاٍع

٤ طي زبرة ومخسهو في  لل٣ُاٖاث ألا٦ثر حاطبُت في ؾى١ الاؾدثماع ال٣ٗاعي. وؾدخم بصاعة ؤنى٫ الهىضو١ مً ٢بل ٍٞغ

ت. ٤ بتر٢ب مؿخمغ ل الاؾدثماعاث ال٣ٗاٍع  بلى ؤؾاؾُاث وؾ٣ُىم الٍٟغ
ً
ألهماٍ والضوعاث في ؾى١ الاؾدثماع ال٣ٗاعي، بياٞت

الؿى١ وزهاثو ال٣ُإ لالؾخٟاصة مً الٟغم اإلاخاخت في الؿى١ ال٣ٗاعي والخٟاّ ٖلى ؤَضاٝ الهىضو١ ٖلى اإلاضي 

ل.  مضعاءالهىضو١ و٢ض ٩ًىن  ٣ٖاعاث إلصاعة ن ى مخمغؾ عاءمضوباإلياٞت بلى طل٪، ٌٗتزم مضًغ الهىضو١ حُٗحن  الٍُى

ً  ل٣ٗاعاثا  مؿخإحٍغ
ً
 للهىضو١. تالخابٗ اثلل٣ٗاع ؤًًا

 

 غمليت اجخار اللشاس الاظدثماسي  (7

ت مً ؤحل  وفي ؾبُل الؿعي وعاء ٞغم حضًضة في الؿى١ ال٣ٗاعي اإلادلي ٞةن مضًغ الهىضو١ ؾُدبنى ٖملُت اؾدثماٍع

٤ الاؾدثماع جدضًض الٟغم وجىُٟظ الخٗامالث بك٩ل ٞٗا٫ بما ًخماش ى  م٘ الؿُاؾت الضازلُت الخٟهُلُت التي ؤٖضَا ٍٞغ

 .الخاب٘ إلاضًغ الهىضو١ 

 الهىضو١، ٞةهه ٣ًىم بضعاؾت ٧ل ٣ٖاع بك٩ل مىٟغص ومىٗؼ٫  مضًغ  ٢بل مً اإلاخبٗت اإلاسخلٟت الاهخ٣اثُت اإلاىاهج يمً ومً

خباع  اثاٞؿُت، ، واإلاؼاًا الخىال٣ٗاع مى٢٘حاطبُت بدُث ًإزظ مضًغ الهىضو١ بٗحن الٖا في الؿى١  الى٣ضًتالؿُىلت  ومؿخٍى

ت، ووؿب الكىاٚغ،  االا٢خهاص ال٨لي و  وؤهماٍالثاهٍى  ٣ٖاع في الاؾدثماعزغي للخىنل بلى ٢غاع بكإن ألا ٗىامل ال مً ٚحَر

 بخ٣ُُم ال٣ُمت اإلاًاٞت للهىضو١ ٖىض الاؾخدىاط ٖلى  .مٗحن
ً
 ٣ٖاعاث حضًضة.  ؤيؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ ؤًًا

د٤ ت زضماث بلى اللجىء الهىضو١  إلاضًغ ٍو  .الاؾدثماعخىنل بلى ٢غاع بكإن ال لٛاًاث  الٛحر مً اؾدكاٍع

 

 وظياظت الخخاسج الخصشف في الاظدثماساث (8

ً، والظي مً قإهه ؤنجالهضٝ الغثِس ي للهىضو١ َى  حر صزل حاعي للمؿدثمٍغ حظابت الاخخٟاّ بمل٨ُت ؤنى٫ ًخُلب  ٞى

. هاؾدثماعاجؤو ؤ٦ثر مً  لٟغم الخساعج مً اؾدثماع  باؾخمغاع  الؿى١ وؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بمغا٢بت لٟترة مً الؼمً. 

حظابت، )ب(  لدكمل ؤنى٫ حضًضة ؤنى٫ الهىضو١ بٖاصة جىاػن ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ: )ؤ(  ٖلى جلخساع اوحكمل مبرعاث 

ُت التي ٢ض  ؾى١ ال٣ٗاع  بُت خى٫ جى٢ٗاث وهٓغة ؾلؤو )ج( اإلاىحىصة  ال٣ٗاعي  ٫ ى نألا  م٣ىماثفي  حٛحر  وال٣ُاٖاث الٟٖغ

تجازغ ٖلى   .اإلا٩ىهت للهىضو١  ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ل.   ٌٗتزم الهىضو١ الاخخٟاّ باالؾدثماعاث بك٩ل ٖام ٖلى اإلاضي الٍُى
ً
٧ل ٣ٖاع  ثمحنبدؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بإن ٖلما

في طل٪ ٢غاعاث الخهٝغ في ال٣ٗاع ٖلى اإلاضي ، بما بكإهه مملى٥ للهىضو١ بك٩ل صوعي وا٢تراح اؾتراجُجُاث مُٗىت
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ل وال٣هحر بطا جبحن ؤن جل٪ ال٣غاعاث جهب في مهلخت الهىضو١ ومال٩ي الىخضاث.   الٍُى

وؾىٝ ًدهل مضًغ الهىضو١ ٖلى جثمحن ألي ٣ٖاع ًخم ا٢تراح بُٗه ؤو الخهٝغ ُٞه مً حاهب الهىضو١ مً مثمىحن 

٣ُمت . وال ٣ًل ؾٗغ الكغاء ألي بُ٘ ؤو جهٝغ ًٖ الللم٣ُمحن اإلاٗخمضًً ومغزهحن مً َُئت الؿٗىصًت  ازىحن مؿخ٣لحن

 ألا٢ل ألي مً ٖملُتي الخثمحن.

 هييل اإلالىيت (9

ؤو  وؾِخم حسجُل مل٨ُت ألانى٫ باؾم قغ٦ت ٢ام الهىضو١ بخُٗحن ؤمحن الخٟٔ لالخخٟاّ بمل٨ُت ؤنى٫ الهىضو١.

٤ بحن مل٨ُت ألانى٫ اإلاملى٦ت مً ٢بل الهىضو١  ؤ٦ثر  طاث ٚغى زام ًخم جإؾِؿها مً ٢بل ؤمحن الخٟٔ ألحل الخٍٟغ

 وجل٪ اإلاملى٦ت مً ٢بل ؤمحن الخٟٔ.

ل مً ماؾؿت مالُت و  ً ؤنى٫ الهىضو١ لهالح الجهت  .ؤو ؤ٦ثر٢ض ًدهل الهىضو١ ٖلى جمٍى وفي َظٍ الخا٫، ًم٨ً َع

ل.  اإلامىلت بمىحب قغوٍ وؤخ٩ام وزاث٤ الخمٍى

 الامخثاٌ باألهظمت (23

ًجب ؤن ًلتزم الهىضو١ واؾدثماعاجه في حمُ٘ ألاو٢اث باللىاثذ وألاهٓمت التي جد٨م مل٨ُت ال٣ٗاعاث في اإلامل٨ت، بما في 

.طل٪ هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن لل٣ٗاع و    اؾدثماٍع

 مخاػش الاظدثماس في الصىذوق  ( ص)

ً الظًً ًضع٧ىن مساَغ الاؾدثماع بك٩ل جام  ٖضًضةًىُىي الاؾدثماع في الهىضو١ ٖلى مساَغ  ى مىاؾب ٣ِٞ للمؿدثمٍغ َو

خباعاث  ا مً الٖا حَر خباعاث الىاعصة ُٞما ًلي، ٚو ً اإلادخملحن ج٣ُُم الٖا جب ٖلى اإلاؿدثمٍغ م٨جهم جدمل جل٪ اإلاساَغ، ٍو بٗىاًت ٍو

ا  ، ؤو ٢ض ٌٗخبَر
ً
م. و٢ض ج٩ىن َىا٥ مساَغ ؤزغي وؤمىع ٚحر ما٦ضة لِؿذ مٗغوٞت لضي مضًغ الهىضو١ خالُا ٖىض اجساط ٢غاَع

مله. وال ًم٨ً ج٣ضًم ؤي يمان بإن الهىضو١   بِىما ٢ض ٩ًىن لها جإزحر ؾلبي ٖلى الهىضو١ ٖو
ً
مضًغ الهىضو١ ٚحر َامت خالُا

 ٖلى عؤؽؾِخم٨ً مً جد٤ُ٣ َضٝ الاؾدثم
ً
ً ؾِخل٣ىن ٖاثضا  مالهم. اع ؤو بإن اإلاؿدثمٍغ

 مغبدُٞه ؾ٩ُىن ال ًىُىي الاؾدثماع في الهىضو١ ٖلى ؤي يماهت بإن الاؾدثماع 
ً
، لظاخ٨بض ؤي زؿاثغ. ًؤو ؤن اإلاؿدثمغ لً  ا

خباع ٧ل مً ٖىامل اإلاًٖلى ٧ل مؿدثمغ مدخمل ؤن ٞةهه ًخىحب  وخضاث في قغاء ٢بل  صهاٍَغ اإلاظ٧ىعة ؤاسإزظ في الٖا

٧ل مؿدثمغ اإلاؿاولُت ال٩املت ًٖ ؤي زؿاثغ مالُت هاججت ًٖ الاؾدثماع في الهىضو١ ما لم ج٨ً جل٪ ٍخدمل و . الهىضو١ 

٣ا الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع إلاا جىو ٖلُه  الخؿاعة بؿبب الٛل ؤو ؤلاَما٫ الجؿُم ؤو ؾىء الخهٝغ مً مضًغ الهىضو١ ٞو

 .ال٣ٗاعي 

 التي ًىُىي ٖلحها الاؾدثماع في الهىضو١  الغثِؿُتملخو اإلاساَغ  (0

ه ؤو ؤن : الاؾدثماعٖضم وحىص يمان لٗىاثض  لِـ َىا٥ يمان بإن الهىضو١ ؾِخم٨ً مً جد٤ُ٣ ٖىاثض إلاؿدثمٍغ

ت في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. ومً  بُٗت اإلاٗامالث اإلاىنٞى الٗىاثض ؾخ٩ىن مخىاؾبت م٘ مساَغ الاؾدثماع في الهىضو١ َو

ؤن ج٣ل ٢ُمت الىخضاث ؤو ؤن ًسؿغ اإلاؿدثمغون بٌٗ ؤو حمُ٘ عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ. وال ًم٨ً ج٣ضًم يمان بإن اإلام٨ً 

الٗىاثض اإلاخى٢ٗت ؤو اإلاؿتهضٞت للهىضو١ ؾِخم جد٣ُ٣ها. وحمُ٘ ألاع٢ام وؤلاخهاثُاث التي وعصث واإلابِىت في َظٍ الكغوٍ 

غاى الخىيُذ ٣ِٞ وال جمثل جى٢ٗاث  للغبذ. وال ًم٨ً جى٢٘ الٗىاثض الٟٗلُت والتي ٢ض جسخل٠ ًٖ وألاخ٩ام هي أٚل

 ؤلاخهاثُاث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.

ش الدكُٛليمساَغ  ً اإلادخملحن مً زالله الخ٨م ٖلى : اإلادضوص الخاٍع ش حكُٛلي ًم٨ً للمؿدثمٍغ ال ًمخل٪ الهىضو١ جاٍع
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م مً ؤن مضًغ  لى الٚغ ت، ًمخل٪ مضًغ ؤصاء الهىضو١ وهجاخاجه. ٖو الهىضو١ ًمخل٪ زبرة واؾٗت في بصاعة الهىاص٤ً ال٣ٗاٍع

ٗها في اإلامل٨ت الهىضو١ زبرة مدضوصة في بصاعة نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت . ٦ما ؤن َبُٗت لخضازت حكَغ

غي ٖ ً الاؾدثماعاث الاؾدثماعاث اإلاؿخ٣بلُت في الهىضو١ و٦ظل٪ َبُٗت اإلاساَغ اإلاغجبُت بها ٢ض جسخل٠ بك٩ل حَى

والاؾتراجُجُاث التي ايُل٘ بها مضًغ الهىضو١ في الؿاب٤. ٦ما ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن الىخاثج الؿاب٣ت التي خ٣٣ها 

ت ٖلى ألاصاء اإلاؿخ٣بلي.
ّ
لظا حٗض خضازت اإلاىخج مً اإلاساَغ خُث ًهٗب الخيبا بمضي الخٛحر في ٢ُمت  مضًغ الهىضو١ صال

 مً اإلاٟترى جىػَٗها. التيالىخضاث ؤو في الٗاثضاث 

مخضاو٫ ل٩ُىن نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي  ٚحر ماَلالهىضو١ ًهبذ ٢ض  :لألهٓمت طاث الٗال٢ت الامخثا٫مساَغ ٖضم 

ى ألامغ الظي ًترجب ٖلُه آزاع ؾلبُت ٖلى اإلاىٓمت لهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولتالخٗلُماث بمىحب  ؾُىلت ، َو

م ًازغ  ض٢جضاو٫ وخضاتهم بما   ٖلى ٢ُمت اؾدثماَع
ً
. ولم ًخم ازخباع مخُلباث الاخخٟاّ بىي٘ الهىضو١ ٦هىضو١ ؾلبا

وباإلياٞت بلى طل٪، ٢ض ًخم بحغاء حُٛحراث الخ٣ت )بما في طل٪ حُٛحر في الخٟؿحر( ٖلى مخُلباث . مخضاو٫ اؾدثماع ٣ٖاعي 

يبغي ٖلى اإلاؿدمخضاو٫  الاخخٟاّ بىي٘ الهىضو١ ٦هىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي  ً اإلادخملحن مالخٓت ؤهه ال ًىحض . ٍو ثمٍغ

مخضاو٫ نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي ًٓل ؾىٝ  مخضاو٫ يمان بإن الهىضو١، ٣ٖب ازخُاٍع ل٩ُىن نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي 

اء باإلاخُلباث الخىُٓمُت ؤو زالٞه(. وفي خا٫ جسل٠  ؤو ؾٝى ٌؿخمغ في الاخخٟاّ بهظا الىي٘ )ؾىاء بؿبب ٖضم الٞى

اء بإ ي مً اإلاخُلباث الخىُٓمُت الالػمت لالخخٟاّ بىيٗه، ًجىػ لهُئت الؿى١ اإلاالُت حٗل٤ُ جضاو٫ الهىضو١ ًٖ الٞى

م٨ً ؤن ًاصي ٖضم ال٣ضعة ٖلى بصعاج الهىضو١ في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫(  الىخضاث ؤو بلٛاء بصعاج الهىضو١. ٍو

لى ؾُىلتها و٢ُمته ٤ الىخضاث ٖو  ا.بلى هخاثج ؾلبُت ٖلى بم٩اهُت حؿٍى

ٌٗتزم الهىضو١ الخ٣ضم بُلب ل٩ي ًخم ٢بى٫ الىخضاث للخضاو٫ في الؿى١ اإلاالُت  الؿى١: في ؾُىلت ٖضم جىاٞغ  مساَغ 

الؿٗىصًت )جضاو٫(. وال ًيبغي الىٓغ بلى ٢بى٫ َظا الُلب ٦ةقاعة بلى ؤهه ؾٝى ج٩ىن َىا٥ ؾى١ ؾاثلت للىخضاث ؤو ؤنها 

غ ؾى١ جضاو٫  جُىعثنها في خا٫ ؤؾىٝ جخُىع، ؤو   و طؾىٝ حؿخمغ بلى ؤحل ٚحر مؿمى ٣ٖب ال٣بى٫. وفي خا٫ ٖضم جٍُى

ؤو اإلاداٞٓت ٖلحها، ٢ض جخإزغ ؾُىلت الىخضاث وؤؾٗاع جضاولها ٖلى هدى ؾلبي. وباإلياٞت بلى طل٪، في خا٫ ٖضم  ؾُىلت

 ؤو الخٗامالث اإلا٣غعة ٖلى الى 
ً
غ َظٍ الؿى١، ٢ض ٩ًىن للخٗامالث الهٛحرة وؿبُا  ال٣ُمتخضاث جإزحر ؾلبي ٦بحر ٖلى جٍُى

ؤو الخٗامالث اإلا٣غعة اإلاخٗل٣ت بٗضص ٦بحر مً الٟٗلُت ٢ض ٩ًىن مً الهٗب جىُٟظ الخٗامالث و لىخضاث، لالؿى٢ُت 

الىخضاث بؿٗغ زابذ. و٢ض ٌكحر الٗضص اإلادضوص مً الىخضاث و/ؤو مال٩ي الىخضاث بلى وحىص ؾُىلت مدضوصة في َظٍ 

 ٖلى ما ًلي: )
ً
ى ألامغ الظي ٢ض ًازغ ؾلبا ( ٢ضعة اإلاؿدثمغ ٖلى جد٤ُ٣ مغصوص مً بٌٗ ؤو ٧ل اؾدثماٍع و/ؤو 0الىخضاث َو

( الؿٗغ الظي مً زالله ًخم جضاو٫ الىخضاث في 4( الؿٗغ الظي مً زالله ٌؿخُُ٘ َظا اإلاؿدثمغ جد٤ُ٣ اإلاغصوص و/ؤو )9)

ى ألامغ  ً، َو ت. وباإلياٞت بلى طل٪، ٢ض ًخم بنضاع وؿبت ٦بحرة مً الىخضاث بلى ٖضص مدضوص مً اإلاؿدثمٍغ الؿى١ الثاهٍى

غ ؾى١   ٖلى جٍُى
ً
م مً ؤن الىخضاث  تطاث ؾُىلالظي ٢ض ًازغ ؾلبا لى الٚغ وكُت للىخضاث. وباإلياٞت بلى طل٪، ٖو

ؾىٝ ج٩ىن ٢ابلت للخضاو٫، ٢ض ج٩ىن ؾُىلت الؿى١ باليؿبت لىخضاث نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي ال٣ابلت للخضاو٫ ؤ٢ل مً 

 .ؾى١ ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعحتؾُىلت 

 ٖلى الؿٗغ الؿىقي للىخضاث ومً بُجها الخغ٦ت  َىا٥ الٗضًض مً الٗىامل التي ٢ض مساَغ الخٛحراث في ألاؾٗاع:
ً
جازغ ؾلبا

ت والٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة واإلاخى٢ٗت ومٗضالث الٟاثضة  الٗامت في ؤؾىا١ ألاؾهم اإلادلُت والٗاإلاُت وألاؾىا١ ال٣ٗاٍع

ل  ً والٓغوٝ الا٢خهاصًت الٗامت. و٢ض جخٗغى ؾى١ الىخضاث للخ٣لبوجىحهاث وج٩ال٠ُ الخمٍى اث، و٢ض ًاصي اإلاؿدثمٍغ

ٖضم وحىص الؿُىلت بلى خضور جإزحر ؾلبي ٖلى ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث. وبىاًء ٖلُه، ٞةن قغاء َظٍ الىخضاث مالثم 

ً الظًً ًم٨جهم جدمل اإلاساَغ اإلاغجبُت بهظٍ الاؾدثماعاث.  ٣ِٞ للمؿدثمٍغ

 وؿبالخٛحراث في الٓغوٝ الا٢خهاصًت، بما في طل٪ : بن مساَغ الخٛحر في وؿب الٟاثضة والٓغوٝ الا٢خهاصًت الٗامت

غوٝ الٗمل، واإلاىاٞؿت، والخُىعاث الخ٨ىىلىحُت، وألاخضار الؿُاؾُت والضبلىماؾُت،  الٟاثضة، ومٗضالث الخطخم، ْو
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غي بك٩ل  مً قإنها ؤن جازغ  ٍبُت٣ىاهحن الًغ الو  ما٫ ٞوحَى ٖلى وحه الخهىم، ٢ض و هىضو١. الغم وؾلبي ٖلى ألٖا

اصة لا جدؿبب ً  بمُالباث مً الٟاثضة في وؿبٍؼ اصة في ج٩لٟت ال وطل٪ اثض ؤٖلىٗلاإلاؿدثمٍغ ٌ ًٖ الٍؼ  ى٣ضًتللخٍٗى

ت ىخضاثحاطبُت ال ىسٌٟج٢ض  ،و٦ىدُجت لظل٪وج٩لٟت الٟغنت البضًلت.  ٣ُٞل الُلب ٖلحها مما ًازغ  ٦ٟغنت اؾدثماٍع

 ٖلى ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث
ً
لًجىػ للهىضو١ خُث ؤهه . و ؾلبا اصة في وؿب الٟاثضة في  ٞةن ؤي، اللجىء بلى الخمٍى ٍػ

ل للهىضو١.  ٖلى ازغ ؤؾىا١ الضًً مً قإنها ؤن ج ٖلى ازغ ؤًًا جالخٛحراث في ؤؾٗاع الٟاثضة ٢ض وبن قغوٍ الخمٍى

 الخ٣ُُماث في ال٣ُإ ال٣ٗاعي بك٩ل ٖام.

في و٢ذ  ؾٗغ الُغح ألاوليًخم جضاو٫ الىخضاث بؿٗغ ؤ٢ل مً  ٢ض :ؾٗغ الُغح ألاوليمساَغ الخضاو٫ بؿٗغ ؤ٢ل مً 

م. و٢ض ًخم جضاو٫ الىخضاث بؿٗغ ؤ٢ل مً ٢ُمتها الاقترا٥ ، و٢ض ال ٌؿخُُ٘ مال٩ى الىخضاث اؾترصاص ٧امل ٢ُمت اؾدثماَع

ً خى٫ حضوي  والؿُاؾت  الاؾتراجُجُتلٗضة ؤؾباب مً بُجها ْغوٝ الؿى١ ٚحر اإلاىاجُت وي٠ٗ جى٢ٗاث اإلاؿدثمٍغ

ت للهىضو١ وػٍاصة اث الاؾدثماٍع  الٗغى ٖلى الُلب مً الىخضاث. مؿخٍى

م مً  مساَغ الخ٣لب في الخىػَٗاث: ؤهه ًخىحب ٖلى الهىضو١ بمىحب الخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ٖلى الٚغ

بكإن ال جىحض يماهاث  بال ؤهه مً نافي صزلها للمال٩ي الىخضاث، ٖلى ألا٢ل 263ما وؿبخه  جىػَ٘اإلاخضاولت  تال٣ٗاٍع

بلى  جاصيجىػَ٘ بؿبب ؤخضار ٚحر مخى٢ٗت إي ال٣ُام بٚحر ٢اصع ٖلى  هىضو١ ال، و ٢ض ٩ًىن مبالٜ الخىػَٗاث اإلاؿخ٣بلُت

اصة في الخ٩ال٠ُ )بما ف ( ٖاحلوم٩لٟت بك٩ل واؾٗت الىُا١  ال٣ُام بإٖما٫ ججضًض مالُت في خا٫ ي طل٪ الى٣ٟاث الغؤؽٍػ

اث جدهُل خا٫ في ؤو اهسٟاى في ؤلاًغاصاث )٦ما   ال٣ُامٖضم ٢ضعة الهىضو١ ٖلى وبن (. بًغاصاث ؤلاًجاعجضوي مؿخٍى

م٨ً ؤًًا للهىضو١  ألاصاء اإلاالي ج٠ًٗاماث مُٗىت مً قإنها ؤن خىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاث ٢ض ٌٗغى نىضو١ اللتز ب . ٍو

٣ا لممىلُه ٢بلجىػَٗاث مً إي ل٣ُام بى٘ الهىضو١ مً اخمؤن ً ل طاث الٗال٢ت،، ٞو ً ٩ًىن لهم الخ٤ والظً ىزاث٤ الخمٍى

ل(  )مثل بٗض و٢ٕىبداالث مُٗىت  خض٣ٞاث الى٣ضًت ٖلى والخد٨م بال الخ٤ في الؿُُغةخالت بزال٫ بمىحب وزاث٤ الخمٍى

للؿضاص اإلابالٜ بدُث حؿخسضم هىضو١ لل كاع بلى ؤن ؤي . اإلاؿخد٣ت بمىحب وزاث٤ الخمٍى  مبالٜاه٣ُإ ؤو اهسٟاى في َو

 .الهىضو١ وخضاث  اهسٟاى ٢ُمت وؾٗغ جضاو٫ ؿبب في ًدىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاث، ٢ض الخ

اصة وؿبت  مساَغ  % مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ 0 : ًضٞ٘ الهىضو١ ما وؿبختالهىضو١  صزل بلى ؤلاصاعة ؤحٗابٍػ

لت. مً اإلاخى٢٘ ؤن جخٛحر نافي   إلاضة ػمىُت ٍَى
ً
٦إحٗاب بصاعة في هٟـ الى٢ذ الظي ٩ًىن صزل الهىضو١ مً ؤلاًجاعاث زابخا

اصة في ؤحٗاب ؤلاصاعة اإلاضٞىٖت إلاضًغ الهىضو١. وفي خالت  ٢ُمت ألانى٫ مً و٢ذ لألزغ مما ٢ض ًاصي بلى الى٣و ؤو الٍؼ

اصة  ٖلى الٗىاثض الضوعٍت لىخضاث الٍؼ
ً
ض وؿبت ؤحٗاب ؤلاصاعة ٦يؿبت مً الضزل الثابذ الؿىىي مما ٢ض ًازغ ؾلبا ، ؾتًز

 الهىضو١. 

اصة ٖملُاث بُ٘ الىخضاث: ٢ض جاصي ٖملُاث البُ٘ الالخ٣ت مً حاهب مال٩ي الىخضاث لٗضص ٦بحر مً الىخضاث  مساَغ ٍػ

بلى صعحت ٦بحرة. و٢ض جاصي ؤي ٖملُاث بُ٘ لٗضص ٦بحر مً الىخضاث في الؿى١ الٗامت  للىخضة الؿىقي ؿٗغ البلى جسٌُٟ 

 لىخضاث.ا٢ُمت وؾٗغ جضاو٫ ؤو الخهىع بإن َظٍ اإلابُٗاث ؾٝى جدضر بلى الخإزحر بك٩ل ؾلبي و٦بحر ٖلى 

ؾاؾُت للهىضو١. ٢ض ال ٨ٌٗـ ؾٗغ الؿى١ اإلاخضاو٫ للىخضاث ٢ُمت الاؾدثماعاث ألا  مساَغ او٩ٗاؽ ال٣ُمت ألاؾاؾُت:

ٍاصي َظا ألامغ، باإلياٞت بلى و جخٗغى ؤؾىا١ اإلاا٫ لخ٣لباث ٦بحرة في ألاؾٗاع وحجم الخٗامالث مً و٢ذ آلزغ، و٢ض 

ا، بلى الخإزحر الؿلبي ٖلى  حَر لىخضاث. وبهٟخه نىضو١ جضاو٫ ا٢ُمت وؾٗغ جضاو٫ الٓغوٝ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ٚو

ة بٗضص مً الٗىامل، والتي ٣ً٘ الٗضًض مجها زاعج ؾُُغة الهىضو١ وبًٗها ًخٗل٤ ٖام، ٢ض ًخإزغ ؾٗغ الىخضة الىاخض

ملُاجه بدُث ًازغ بًٗها ٖلى الاؾدثماع ال٣ٗاعي ؤو ؤؾىا١ ألاؾهم بهٟت ٖامت  .بالهىضو١ ٖو

٢ض  بال ؤههؤنى٫ الهىضو١ ٖلى ألا٢ل مغة واخضة ٧ل ؾخت ؤقهغ،  نافي جدضص ٢ُمت: مساَغ ج٣ُُم نافي ؤنى٫ الهىضو١ 

 بىاءً ىخضاث للؾٗغ الؿى١ ماث. ولظل٪، ًم٨ً جدضًض هىضو١ في الٟترة ما بحن الخ٣ُُجخٛحر ٢ُمت الاؾدثماعاث ألاؾاؾُت لل
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سُت  ال ح٨ٗـ ال٣ُمت الخالُت لالؾدثماعاث ألاؾاؾُت للهىضو١. وٖالوة ٖلى طل٪، ٞةن الغؾىم  والتي ٢ضٖلى مٗلىماث جاٍع

و بهظا ٩ًىن مال٪ الىخضاث ٖلى ٚحر صعاًت ب٣ُمت ؤنى٫ الهىضو١   مً ج٣ُُم آلزغ.بال اإلاؿخد٣ت إلاضًغ الهىضو١ ال حٗض٫ 

. َظٍاإلادضزت في زال٫  ٣ت ٢ض جازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى ٖىاثضٍ ٢ُمت اؾدثماٍع  الٟترة و ٢ض ًخهٝغ بىخضاث الهىضو١ بٍُغ

ل بمىحب  :٣ُىص اإلاخٗل٣ت بجم٘ ألامىا٫ لٗملُاث اؾخدىاط مؿخ٣بلُتمساَغ ال ٢ض جاصي مخُلباث الخىػَ٘ و٢ُىص الخمٍى

بلى الخض مً مغوهت الهىضو١ و٢ضعجه ٖلى الىمى مً زال٫ اإلاخضاولت  تهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍعلخانت باالخٗلُماث 

ٗتزم الهىضو١ الاؾخدىاط.  ٖلى ألا٢ل مً نافي ؤعباخه ٖلى مال٩ي الىخضاث. وباإلياٞت بلى طل٪ ومً ؤحل  263جىػَ٘ َو

ل للهىضو١ وؿبت مخضاو٫ الخٟاّ ٖلى وي٘ الهىضو١ ٦هىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي   163، ُٞجب ؤال جخجاوػ وؿب الخمٍى

ؤو جد٤ُ٣ الىمى مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١. و٦ىدُجت لظل٪، ًمخل٪ الهىضو١ ٢ضعة مدضوصة ٖلى جدؿحن ممخل٩اجه 

اصة عؤؾماله، ٣ٞض ًلجإ بلى َغح  مً زال٫ الاؾخدىاط ٖلى ممخل٩اث بياُٞت. وفي خا٫ ٧ان ٌٗتزم الهىضو١ ال٣ُام بٍؼ

ت بما ًخماش ى م٘ ؤهٓمت َُئت الؿى١ اإلاالُت و  اصة عؤؾما٫ خ٣ى١ ؤولٍى سه ٍػ هٓام الكغ٧اث طاث الٗال٢ت. ولم ًخم ختى جاٍع

 الٗملُت و٢خحؿخٛغ١ و٫، وبالخالي ٢ض ي نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاؤ
ً
ال  ٍَى

ً
مما ٢ض جازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى الؿٗغ الؿىقي  ا

  للىخضاث.

ُت: ٗت ؤلاؾالمُت خؿبما جدضصَا  الخ٣ُُضاث الكٖغ  إلاباصت الكَغ
ً
٣ا ُت. الًجب ؤن جخم اؾدثماعاث الهىضو١ ٞو هُئت الكٖغ

ظٍ اإلاباصت جىُب٤ ٖلى ٩َُل الاؾدثماعاث وبلى خض ما ٖلى  وكاَاث الهىضو١ وجىٕى اؾدثماعاجه. ولاللتزام بخل٪ اإلاباصت، َو

٢ض ًًُغ الهىضو١ ًٖ الخسلي ًٖ الاؾدثماع ؤو حؼء مىه، ؤو حؼء مً صزله بطا ٧ان الاؾدثماع ؤو ٩َُل الاؾدثماع مسال٠ 

ُت ٢ض ًسؿغ الهىضو١  ٗت ؤلاؾالمُت. وباإلياٞت بلى طل٪، ٖىض الالتزام باإلاباصت الكٖغ بطا  ٍتٞغم اؾدثماع إلاباصت الكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت وبالخالي ال ًم٨ً للهىضو١ الىٓغ  ُت وحىص ؤي اؾدثماع م٣ترح ٚحر ملتزم بإخ٩ام الكَغ ٢غعث الهُئت الكٖغ

ُٞه. و٢ض ٩ًىن لهظٍ الٗىامل، في ْل ْغوٝ مُٗىت، ؤزغ ؾلبي ٖلى ألاصاء اإلاالي للهىضو١ ؤو اؾدثماعاجه، م٣اعهت م٘ الىخاثج 

ُ التي ًم٨ً الخهى٫   .مىُب٣تللهىضو١  تٖلحها لى لم ج٨ً مباصت الاؾدثماع الكٖغ

ٌٗخمض ؤصاء الهىضو١ اإلاؿخ٣بلي بك٩ل ٦بحر ٖلى الخٛحراث في  الخُٛحراث في ؤويإ الؿى١:مساَغ جى٢ٗاث ٚحر صخُدت و 

اث  ، والتي ٢ض جخإزغ باألويإ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت طاث الٗال٢تالٗغى والُلب في ال٣ُإ ال٣ٗاعي مؿخٍى

غ  اصة  ال٣غوى الؿ٨ىُتواإلادلُت، وػٍاصة الخىاٞـ الظي ًيخج ٖىه اهسٟاى ٢ُمت ال٣ٗاعاث واخخما٫ مدضوصًت جٞى ؤو ٍػ

ً اث ، والخٛحراث فيال٣ٗاعي  ؤؾٗاع الَغ اإلاؿخسضمت  لخى٢ٗاث ٚحر الصخُدتلظا، ًم٨ً ؤن ٩ًىن ل الٗغى والُلب. مؿخٍى

 .الهىضو١  ٖلى ؾلبي ؤزغ الاؾدثماعي  ال٣غاع اجساط لٛاًاثالهىضو١  مضًغ مً ٢بل 

ً الخ٤ ؤو نالخُت  ٖضم اإلاكاع٦ت في ؤلاصاعة: باؾخثىاء ما َى مظ٧ىع في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ال ٩ًىن للمؿدثمٍغ

ؿىض حمُ٘ مؿاولُاث ؤلاصاعة إلاضًغ 
ُ
اإلاكاع٦ت في بصاعة الهىضو١ ؤو الخإزحر ٖلى ؤي مً ٢غاعاث اؾدثماعاث الهىضو١. وح

 الهىضو١.

ٟحن: خماص ٖلى ٦باع اإلاْى ٤ بصاعجه. و٢ض جازغ زؿاعة زضماث ؤي مً ٌٗخمض هجاح الهىضو١ بك٩ل عثِس ي ٖ الٖا لى هجاح ٍٞغ

٤ بصاعة الهىضو١ بك٩ل ٖام )ؾىاء ٧ان طل٪ بؿبب الاؾخ٣الت ؤو زالٞه( ؤو ٖضم بم٩اهُت حظب وحُٗحن  ؤًٖاء ٍٞغ

ٟحن بياُٞحن ٖلى ٖمل الهىضو١ ومىٓىمخه.  ٖلى   مْى
ً
٤ هاجح إلصاعة الهىضو١ ٢ض ًى٨ٗـ ؾلبا بن ٖضم وحىص ٍٞغ

مً مهلخت الهىضو١ مما ٢ض ًى٨ٗـ ٖلى  ُٞهجىمُت ٣ٖاعاث وؤنى٫ الهىضو١ وال٣ضعة ٖلى الخٟاوى إلاا ال٣ضعة ٖلي 

ت وخضاجهٖاثضاث الهىضو١ و٢ُمت   .الاؾدثماٍع

 بإن : ًجًاعب مدخمل في اإلاهالحمساَغ 
ً
مضًغ الهىضو١ سً٘ الهىضو١ لخاالث مسخلٟت لخًاعب اإلاهالح هٓغا

ا مً في مكاع٦حن  ٩ًىهىا واإلاىدؿبحن ٢ض ضعاءمجهما واإلاوالكغ٧اث الخابٗت له، ومضعاء ٧ل  حَر ت ٚو ألاوكُت ؤوكُت ٣ٖاٍع

ت ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ججاٍع م٘ ؤشخام ؤو قغ٧اث ؤو  آلزغ الخٗامل ًجىػ للهىضو١ مً و٢ذوبهظا الخهىم، . بٍُغ
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ت.  دؿهُلالكغ٧اث الخابٗت إلاضًغ الهىضو١ لماؾؿاث ؤو الكغ٧اث التي جغجبِ م٘  ال ًخُلب مً و الٟغم الاؾدثماٍع

 م٧ل مىاعصَؤن ٨ًغؾىا  )بما في طل٪ مضًغ الهىضو١( لها الجهاث التي ٞىى مجلـ بصاعة الهىضو١ مؿاولُاث مُٗىت

ا لهالح حهاث ؤزغي، ٢ض ًدض طل٪ للهىضو١.  ـ مؿاولُاتها ؤو مهاصَع وفي خا٫ ٢امذ ؤي مً الجهاث اإلاظ٧ىعة بخ٨َغ

ا مً ٢ضعتها ٖلى  مً  ؤَضاٞه بخد٤ُ٣ الهىضو١  ٢ضعة ٖلى ًازغ ٢ضلهالح الهىضو١ مما  اومؿاولُاتهج٨َغـ مهاصَع

 .خُث الىمى في الٗاثضاث وال٣ضعة ٖلي جد٤ُ٣ ٢ُمت ؾى٢ُت ؤًٞل للىخضاث 

 َغ طاث الهلت بإنى٫ الهىضو١ اسٖىامل اإلا

في  اإلابضثُت ألانى٫ ال٣ٗاٍعتالاؾخدىاط ٖلى  بجمامالهىضو١  ًخى٢٘: اإلابضثُتألانى٫ ال٣ٗاٍعت الاؾخدىاط ٖلى مساَغ 

 مً 66ًٚىن 
ً
ش ؤلا ًىما م مً . ٢ٟا٫جاٍع لى الٚغ في خا٫ ٖضم التزام ؤي ال٣اهىهُت الجٟا٢ُاث الكغاء، بال ؤهه  ؤلالؼامُتٖو

 مً  66في ًٚىن ، ٣ٞض ال جخم ٖملُت الاؾخدىاط هادىُٟظ التزاماتهم بمىحببالكغاء  اثَغفي اجٟا٢ُمً 
ً
ش ؤلاًىما  ٢ٟا٫جاٍع

ال١. وفي َظٍ الخالت، في ؤي و٢ذ  ؤو  الهىضو١ بلى جدضًض ٖملُاث اؾخدىاط ٖلى ؤنى٫ ؤزغي  ًدخاجؾىٝ ٖلى ؤلَا

م مً جى٢ٗاث مضًغ الهىضو١ بإن الهىضو١ وبنهائها ٢بل ؤن ٌؿخُُ٘ البضء في ج٣ضًم جىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاث.  لى الٚغ ٖو

ل،  ً ٖلى اإلاضي الٍُى حر الٗىاثض اإلاؿتهضٞت للمؿدثمٍغ الضوعٍت اإلاخى٢ٗت ٗىاثض ال٣ض جىسٌٟ ٞؾىٝ ٌؿخمغ في جٞى

ً ل  لٗضم وحىص ؤنى٫ مضعة للضزل في خُجها.لمؿدثمٍغ

غ الاؾدثماعاث اإلاىاؾبت سه، اؾدثماعاث  مً بٌٗ ج٩ىن  :جٞى وبالخالي  مىخ٣اة مً ٢بل مضًغ الهىضو١ الهىضو١، ٦ما بخاٍع

ا ُٞما ًخٗل٤ باالؾدثماعاث  الا٢خهاصًتلً ج٩ىن َىال٪ ٞغنت إلاال٩ي الىخضاث بخ٣ُُم الٗىامل  ؤو اإلاالُت ؤو ٚحَر

تال ًم٨ً ج٣ضًم يمان بإن مضًغ الهىضو١ ؾِخم٨ً، ٣ٖب الاؾخدىاط ٖلى و  اإلاؿخ٣بلُت. ، مً بضثُتاإلا ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 في بِئت الؿى١ الخالُت. بن جدضًض 
ً
جدضًض اؾدثماعاث جخماش ى م٘ ؤَضاٝ الاؾدثماع الخانت بالهىضو١، وجدضًضا

٩ُلتها  ضم ٢ضعة مضًغ َى ؤمغ م٣ٗض بٌٗ الص يء و الاؾدثماعاث اإلاىاؾبت للهىضو١ َو ٚحر مًمىن بضعحت ٦بحرة. ٖو

 ٖلى ٢ضعة الهىضو١ ٖلى جد٤ُ٣ الهىضو١ ٖلى جدضًض الاؾدثماعاث اإلاىاؾبت ٢ض ًازغ 
ً
ىب في ال٣ُمت ؾلبا الىمى اإلاٚغ

 .الؿى٢ُت للىخضاث 

تمساَغ جسل٠ الٛحر ُٞما ًخٗل٤  ت : بن ألانى٫ اإلابضثُت باألنى٫ ال٣ٗاٍع مؿخإحغ واخض اإلابضثُت ماحغة مً ٢ِبل ال٣ٗاٍع

 للمساَغ بك٩ل ٦بحر في خا٫ بزال٫ هىضو١ ال٩ىن وبالخالي ً ٣ِٞ.
ً
اء بالتزاماجه. ٟٞيمٗغيا جسل٠  اإلاؿخإحغ ًٖ الٞى

تًٖ ؾضاص الضٞٗاث اإلاؿخد٣ت ًٖ ٣ٖاع واخض ؤو ؤ٦ثر مً اإلاؿخإحغ  مضًغ ًدض طل٪ مً ٢ضعة ، ٢ض اإلابضثُت ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ظا ؤو  ٣ٗاع ٖلى بٖاصة جإححر الالهىضو١  ا بكغوٍ مغيُت. َو . ٣ٗاعمً قإهه ؤن ٣ًلل مً بًغاصاث ؤلاًجاع مً الجإححَر

ً حضص ل٣ٗاعاث ل اث ٦بحرةججضًضلٗمل هىضو١ ًًُغ الالوة ٖلى طل٪، ٢ض ٖو في اإلاؿخ٣بل ٖلى  بٛغى حظب مؿخإحٍغ

ً ، ؤًٞل قغوٍ مم٨ىت  ٖلى الٗىاثض التي ًخم جىػَٗها ٖلى اإلاؿدثمٍغ
ً
  .مما ٢ض ًازغ ما٢خا

غاٝ : ؾٝى ًخٗغى الهىضو١ مساَغ جسل٠ الُٝغ آلازغ ًٖ الالتزام واإلاساَغ الاثخماهُت إلاساَغ اثخماهُت جخٗل٤ باأَل

ت الخسل٠ ًٖ الؿضاص. ٦ما ؤن  ما٫ مٗهم ٦ما ًم٨ً ؤن ًخدمل الهىضو١ زُغ حؿٍى الظًً ٣ًىم الهىضو١ بمؼاولت ألٖا

الهىضو١ ٢ض ًخٗغى، في ْغوٝ مُٗىت، بلى مساَغ جسل٠ الُٝغ آلازغ ًٖ الالتزام بما في طل٪ مال٥ ألاعاض ي و/ؤو 

ىى٥ اإلا٣غيت و/ؤو اإلا٣اولحن. و٢ض ًاصي بزال٫ ؤي َٝغ زاعجي مخٗا٢ض مٗه ًٖ ؾضاص ؤي مضًغي ال٣ٗاعاث و/ؤو الب

 مؿخد٣اث حٗا٢ضًت بلى الهىضو١ بلى اهسٟاى صزل الهىضو١ وبالخالي الخإزحر في الجهاًت ٖلى ٖىاثض مال٩ي الىخضاث.

ش َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام الاؾخسضام ٚحر اإلادضص للٗاثضاث: تباؾخثىاء ، و ٦ما َى بخاٍع ، لم ًدضص اإلابضثُت ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ش  ً في الهىضو١ ؤلاصعاجمضًغ الهىضو١ اؾدثماعاث الهىضو١ التي مً اإلا٣غع ال٣ُام بها بٗض جاٍع . ولً ٩ًىن ؤمام اإلاؿدثمٍغ

 ؤي ٞغنت لخ٣ُُم اإلاٗلىماث الا٢خهاصًت واإلاالُت واإلاٗلىماث ألازغي طاث الهلت اإلاخٗل٣ت باالؾدثماعاث.

ت الٗامت:باث في ٢ُمت ال٣ٗاع و الخ٣ل ؾٝى جسً٘ الاؾدثماعاث للمساَغ اإلاخٗل٣ت بمل٨ُت ال٣ٗاعاث و/ؤو  اإلاساَغ ال٣ٗاٍع
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ا. وحكمل َظٍ اإلاساَغ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ولِـ الخهغ، جل٪ اإلاساَغ  َغ غ ٖملُاتها و/ؤو بٖاصة جٍُى ا و/ؤو جٍُى جإححَر

ت اإلادلُت والخٛحراث في  اث اإلاغجبُت باإلاىار الا٢خهاصي اإلادلي الٗام وألاويإ ال٣ٗاٍع ٗغى والُلب اإلاخٗل٤ المؿخٍى

الُا٢ت ومسخل٠ اإلاساَغ ٚحر اإلاامً ٖلحها ؤو ٚحر ال٣ابلت للخإمحن وال٩ىاعر مهاصع بال٣ٗاعاث والى٣و في بمضاصاث 

ت والخٛحراث في وال٣غاعاث الُبُُٗت واللىاثذ  الخ٩ىمُت )ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، مغا٢بت ؤلاًجاعاث( والخٛحراث في الًغاثب ال٣ٗاٍع

ي، ؤو ٚحر ٖمل ال٣ٗاعاث نٗبؤو بٖاصة جمىٍل  بُ٘جىاٞغ ال٣غوى الؿ٨ىُت التي مً قإنها ؤن ججٗل مٗضالث الٗىاثض و 

 بلى 
ً
ا مً الٗىامل التي ج٣٘ بياٞت حَر الالتزاماث البُئُت والالتزاماث اإلادخملت اإلاغجبُت بالخهٝغ في ألانى٫ والخغوب ٚو

 زاعج ؾُُغة مضًغ الهىضو١. 

زال٫ ٞهىال٪ اخخما٫ ؤن ٣ًىم الهىضو١ باالؾخدىاط ٖلى ٣ٖاعاث في الؿاب٤،  ٦ثحرة قهض الؿى١ ال٣ٗاعي ج٣لباثوخُث 

وال  ازغ بال٣ُمت الؿى٢ُت الؾدثماعاث الهىضو١.مً قإهه ؤن ًجضَىع الخ٤ ٢بل ؤن ٌكهض  ٞترة اهخٗاف في الؿى١ ال٣ٗاعي 

 لً ج٩ىن ؾاثلت. 
ً
اصة بُ٘ الاؾدثماعاث وطل٪ ألن الاؾدثماعاث ٖمىما  ًىحض َىا٥ ؤي يمان ٖلى وحىص ؾى١ حاَؼة إٖل

 ٖلى 
ً
 ؾلبُا

ً
باإلياٞت بلى طل٪، ٢ض ٩ًىن للخٛحراث الؿلبُت في حكُٛل ؤي ٣ٖاعاث ؤو في الىي٘ اإلاالي ألي مؿخإحغ جإزحرا

ت التي ًخل٣اَا الهىاإلاضٞىٖاث الا  ً. و٢ض ًجاٍع ضو١، وبالخالي ٖلى ٢ضعة الهىضو١ ٖلى ج٣ضًم جىػَٗاث ؤعباح للمؿدثمٍغ

اصي بلى جسلٟه ًٖ ؾضاص  ى ألامغ الظي ٢ض ٠ًًٗ ويٗه اإلاالي ٍو ًخٗغى ؤي مؿخإحغ، مً و٢ذ آلزغ، للغ٧ىص َو

ت ٖىض اؾخد٣ا٢ها. وفي ؤي و٢ذ، ًجىػ ألي مؿخإحغ ؤن ٌؿعى للخهى٫ ٖلى خماًت ياإلاؿخد٣اث الا  ض ٢ىاهحن ًجاٍع

ٌ ٣ٖض ؤلاًجاع ؤو بنهاثه ؤو ؤي هخاثج ؾلبُت ؤزغي، وبالخالي  ى ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى ٞع ؿاع اإلاٗمى٫ بها، َو ؤلاٞالؽ ؤو ؤلٖا

ٗىا صٖاوي باهسٟاى الخض٤ٞ الى٣ضي ال٣ابل للخىػَ٘ الخام بالهىضو١. وال ًم٨ً ج٣ضًم يمان  ً لً ًٞغ إن اإلاؿخإحٍغ

.للخماًت مً ؤلاٞالؽ في اإلاؿ
ً
ا  خ٣بل، وبطا ٞٗلىا طل٪ ؤن ٌؿخمغ ؤلاًجاع ؾاٍع

٢ض ٌؿدثمغ الهىضو١ في ؤنى٫ مغ٦ؼة في ٢ُإ مدضص، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال٣ُإ ال٣ٗاعي  التر٦حز ٖلى ال٣ُإ ال٣ٗاعي:

ؼ الهىضو١ اؾدثماعاجه في ٢ُإ واخض، الؿ٨ني و/ؤو 
ّ
الخجاعي و/ؤو ال٣ُإ ال٣ٗاعي اإلا٨خبي و/ؤو ٢ُإ اإلاساػن. وفي خا٫ ع٦

الهىضو١  ؤنى٫ وطل٪ بك٩ل ًٟى١ ما بطا اقخملذ ٣ٞض ًاصي طل٪ ألامغ بلى حٍٗغٌ الهىضو١ لخُغ الغ٧ىص الا٢خهاصي 

ت ٖلى ؤنى٫  غي ٖلى الىي٘ ٢ُاٖاث ؤزغي. وهدُجت لظل٪ ٖضًضة فيالاؾدثماٍع ، ٢ض ٩ًىن لهظا الغ٧ىص جإزحر ؾلبي حَى

.ً  اإلاالي للهىضو١ وهخاثج ٖملُاجه وجض٣ٞاجه الى٣ضًت و٢ضعجه ٖلى ج٣ضًم جىػَٗاث ؤعباح للمؿدثمٍغ

م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة. ٢اثمت في نى٫ ؤؾدثماع في اإلا٣ام ألاو٫ في الا هىضو١ ال: ٌٗتزم جغ٦حز مً ٢بل اإلاى٢٘ الجٛغافي

جضوي ألاويإ بلى مساَغ َظا الهىضو١  ٣ض ٌٗغىٞاؾدثماعاجه في مىا٢٘ حٛغاُٞت مدضوصة،  ًغ٦ؼ  الهىضو١ وباٖخباع ؤن 

تحٛغاُٞت في مىا٤َ  ٣ٖاعاث ٖلىلى قمل الهىضو١ ت بك٩ل ؤ٦بر ٖما ٢خهاصًالا في  ع٧ىصي . وهدُجت لظل٪، ًم٨ً أل مخىٖى

غي ٖلى ىىعة ؤن ٩ًىن له اليكاٍ الا٢خهاصي في م٨ت اإلا٨غمت ؤو اإلاضًىت اإلا اإلاالُت للهىضو١ وهخاثج  خالتالجإزحر ؾلبي حَى

ً.ب ال٣ُام، وال٣ضعة ٖلى تالى٣ضً اجهجض٣ٞ، و هٖملُاج  خىػَٗاث للمؿدثمٍغ

 

إلاىٟٗت الٗامت ٖلى ٣ٖاع لخد٤ُ٣ االاؾخدىاط ؤلاحباعي ؤهه مً خ٤ بٌٗ الجهاث الخ٩ىمُت في اإلامل٨ت : مساَغ هٕؼ اإلال٨ُت

ٖاصة ما ل٣ٗاع ما ؾٗغ الكغاء ٩ًىن ، ومً الىاخُت الٗملُت(. واإلاغا٤ٞ الٗامتبىاء الُغ١ ، ال الخهغ اإلاثا٫)ٖلى ؾبُل 

  بزُاع بٗض ٞترة  ٣ٗاع ال ٖلى ًخم الاؾخدىاط ؤلاحباعي في خا٫ هٕؼ اإلال٨ُت . وُت٣ُمت الؿى٢لل ٌؿاوي 
ً
، ٚحر مدضصة هٓامُا

م مً و زام.  هٓامبمىحب  ٣ًىم اٖخماصَاألن  وطل٪ ٌ، الصٞ٘  اخخمالُتٖلى الٚغ ٩ًىن هىا٥ زُغ ًخمثل في ؤن ٞخٍٗى

ٌ  ٢ُمت اصة في ٢ُمت الاؾدثماعباإلا٣اعهت م٘  تٚحر ٧اُٞالخٍٗى ذ الٟاثذ ؤو الٍؼ جد٤٣ زُغ  وفي خا٫. حجم الاؾدثماع ؤو الٍغ

مال٩ي الىخضاث  ٢ض ًسؿغو ال٩ي الىخضاث، و٢ُمت وؾٗغ الخضاو٫ للىخضاث إلا اثخىػَٗجىسٌٟ ٢ُمت ال٢ض ، هٕؼ اإلال٨ُت

 ٧ل ؤو حؼء مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ .
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ت ت ٣ِٞ، وبطا اٖخمض الهىضو١ ٖلى مساَغ ؾى١ ال٣ٗاعاث الخجاٍع ت ججاٍع : ٢ض ٌؿخدىط الهىضو١ ٖلى ؤنى٫ ٣ٖاٍع

 ألي ع٧ىص ًدضر في َظٍ الؿى١.  وجخمحز ؾى١ ال٣ٗاعاث الخ
ً
ت مهاصع الضزل الىاججت ٖجها، ٢ض ًهبذ الهىضو١ ُمٗغيا جاٍع

 ٖلى ٢ُمت 
ً
بُبُٗتها الضوعٍت وجخإزغ بالىي٘ الا٢خهاصي بهٟت ٖامت. َظا وجازغ الٓغوٝ الا٢خهاصًت اإلاخضَىعة ؾلبا

ت وؾُىلتها. وباإلياٞت بلى طل٪، ٞةن الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿلبُت ٧ان لها، وؾُٓل لها، جإزحر  ت الخجاٍع ألانى٫ ال٣ٗاٍع

غي ٖلى مؿخىي الٗىاثض الا  اث جخض٤ٞ في ؾلبي حَى ً ٖلى ؾضاص مضٖٞى ت والخدهُل الٟٗا٫ لها و٢ضعة اإلاؿخإحٍغ ًجاٍع

ت جإزحر  اث ؤلاًجاع  ؾلبي نهاًت ألامغ بلى الهىضو١. و٦ظل٪ ٢ض ٩ًىن لالهسٟاى في ؤصاء ؤؾىا١ ال٣ٗاعاث الخجاٍع ٖلى مؿخٍى

ىاثضٍ  غي ٖلى ٖمل الهىضو١ وويٗه  ت لظل٪ ٢ض ٩ًىن لهظا ألامغ جإزحر، وهدُجوؤٖضاص ال٣ٗاعاث ٚحر اإلاؿخٛلتٖو ؾلبي حَى

 اإلاالي.

٣ُإ الؤصاء الاؾدثماعاث في وبن  الؿ٨ني. ي ٣ُإ ال٣ٗاع ال: ًجىػ للهىضو١ الاؾدثماع في مساَغ ؾى١ ال٣ٗاعي الؿ٨ني

اث الٗغى والُلب، والتي الؿ٨ني ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الخٛحراث في ي ال٣ٗاع   بك٩ل ٦بحر  بالٗىاملجخإزغ  مؿخٍى

اصة في اإلاىاٞؿت التي جٟغيها ال٣ٗاعاث الا٢خهاص ًت والؿُاؾُت وألامىُت، والٗىامل ؤلا٢لُمُت واإلادلُت، بما في طل٪ ٍػ

مض بلى خض الخٟاّ ٖلى ٢ُمت ال٣ٗاع ٌٗخ الاؾخٟاصة مً صزل جإححري بياٞت بلى٢ضعة الهىضو١ ٖلى بن الؿ٨ىُت ألازغي. 

زغي ممازلت ؤوفي خا٫ ٧ان باؾخُاٖت ٣ٖاعاث ممازلت.  ٣ٖاعاث ؤزغي م٘  إلاىاٞؿتا الخاب٘ للهىضو١  ٦بحر ٖلى ٢ضعة ال٣ٗاع 

ً ؤًٞل مًاحخظاب  ً ل مؿخإحٍغ خابٗت للهىضو١، ٢ض ًيخج طل٪ باهسٟاى الضزل الخإححري ال٣ٗاعاث لَاالء اإلاؿخإحٍغ

ض ٣ًلل مً ٢ خإححري ال الضزلالاهسٟاى في نافي بن . ٖلى ال٣ٗاعاث الخابٗت للهىضو١ هدُجت الهسٟاى الُلب للهىضو١ 

 ىخضاث.ال٢ُمت وؾٗغ  اهسٟاىخىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاث و٢ض ًدؿبب في ال

خماص ٖلى بًغاصاث ؤلاًجاعاث: ٢ض ٌؿخدىط الهىضو١ ٖلى اؾدثماعاث بىاًء ٖلى ال٣ُم اإلاؿخ٣اة مً ؤلاًغاصاث التي  مساَغ الٖا

ا ؤو ؤن ب. وال ًىحض يمان ًؿخإحٍغاإلامً  اًخم الخهى٫ ٖلحهمً اإلاخى٢٘ ؤن  إن اإلاؿاخاث الكاٚغة ؾٝى ًخم جإححَر

اصة في ؤلاًجاعاث بمغوع  . وفي خا٫ حٗغى ؤخض الؼمًؤلاًجاعاث اإلاىتهُت ؾٝى ًخم ججضًضَا ؤو ؤهه ؾىٝ ج٩ىن َىا٥ ٍػ

 ً ت في الى٢ذ اإلاىاؾب ؤو ججضًض ٣ٖض ، ٣ٞض ًهبذ ٖىضَا ٚحر ٢اصع ٖلى ؾضاص اإلاؿخد٣اث الا ألػمت مالُتاإلاؿخإحٍغ ًجاٍع

ً ؤحؼاء ٦بحرة مً الاؾدثماعاث طاث الهلت، وبالخالي، َاإلاا ٧اهذ اؾدثماعاث الهىضو١ بً . و٢ض ٌكٛل بٌٗ اإلاؿخإحٍغ جاٍع

مغ٦ؼة في جل٪ ألانى٫، ٣ٞض ًخإزغ الىي٘ اإلاالي للهىضو١ وهخاثج ٖملُاجه وجض٣ٞاجه الى٣ضًت و٢ضعجه ٖلى ج٣ضًم جىػَٗاث 

 بك٩ل ٦بحر بإي ْغو 
ً
ً ؾلبا ً الغثِؿُحن. ؤعباح للمؿدثمٍغ  ٝ ؾلبُت جازغ ٖلى َاالء اإلاؿخإحٍغ

. وبالخالي، ٢ض ًهٗب ؤو ٌؿخدُل  :مساَغ ؾُىلت ألانى٫ ألاؾاؾُت
ً
ت مً ألانى٫ ٚحر الؿاثلت وؿبُا ض ألانى٫ ال٣ٗاٍع َٗ ُ

ح

ىب مٗحن ًبُ٘ ؤنل ٣ٖاعي ؤن ٖلى الهىضو١  ت.ؤنى٫ . وجخ٩ىن مٗحن في ؤي و٢ذبالؿٗغ اإلاٚغ  الهىضو١ مً ؤنى٫ ٣ٖاٍع

 في ؤو٢اث جغاح٘ الؿى١ وبهٟت زانت جل٪ ألانى٫ التي ًخم 
ً
ت )زهىنا و٢ض ًهٗب ٖلى الهىضو١ بُ٘ ؤنىله ال٣ٗاٍع

ت ٦بحرة(، و٢ض ًخٗغى الؿٗغ  لخهم ٦بحر زانت بطا جم بحباع الهىضو١ ٖلى الخهٝغ في  اإلا٣ترح جهيُٟها ٦إنى٫ ٣ٖاٍع

 ٖلى ؤصاء الهىضو١.ؤي مً ؤنىله زال٫ ٞترة ػمىُت ٢هحرة. و٢ض ًاصي َظا ألام
ً
 غ بلى جسٌُٟ ٢ُمت الىخضاث والخإزحر ؾلبا

غ: ٤ ب مساَغ الخٍُى غ ال٣ٗاعي في اإلامل٨ت جىاحه مساَغ ٖضًضة. بن مساَغ الاقترا٥ في بىاء وحؿٍى ٘ الخٍُى ن مكاَع

ما٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب، 0مكغوٕ ٣ٖاعي حضًض حكمل، صون خهغ، ما ًلي: ) ( ججاوػ 9و)( الخإزحر في الاهتهاء مً ألٖا

( ال٣ىة ال٣اَغة الىاججت ًٖ 3( ٖضم ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ٣ٖىص بًجاع باإلاؿخىٍاث اإلاخى٢ٗت، و)4الخ٩ال٠ُ اإلادضصة، و)

ت والٓغوٝ البُئُت الؿِئت  ٖىامل ج٣٘ زاعج ؾُُغة الهىضو١ والتي جخٗل٤ ب٣ُإ الدكُِض )بما في طل٪ ألاخىا٫ الجٍى

ى ألا   وه٣و مىاص البىاء في الؿى١( َو
ً
غ. بن البضء في مكغوٕ حضًض ًىُىي ؤًًا ٘ الخٍُى مغ الظي ٌٗى١ الاهتهاء مً مكاَع

ا مً  حَر ذ الخ٩ىمُت الالػمت لخ٣ؿُم ألاعاض ي وؤلاقٛا٫، ٚو ٖلى مساَغ ؤزغي، مً بُجها الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞاث والخهاٍع

غ ال٣ٗاعي اإلا ذ الخ٩ىمُت ألازغي اإلاُلىبت، وج٩ال٠ُ الخٍُى ٘ التي لم جخم مخابٗتها ختى اإلاىا٣ٞاث والخهاٍع خهلت باإلاكاَع

٘ ؾٝى ٩ًىن له جإزحر مباقغ و٦بحر ٖلى ٢ُمت الىخضاث وؤي ٞكل في طل٪ مً  الا٦خما٫. بن ؤلاهجاػ الىاجح لخل٪ اإلاكاَع
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ً ونافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١.  قإهه ؤن ًاصي بلى جسٌُٟ الخىػَٗاث للمؿدثمٍغ

ل: ل  مساَغ الخمٍى  ٖلى الضزل الظي ًجىُه الهىضو١، ؤو ؤن مً اإلادخمل ؤن ًخم جمٍى
ً
ؤنى٫ الهىضو١ وؤن ًازغ َظا ؾلبا

اصاث والاهسٟاياث في ٢ُمت و . وبالخالي ال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث ًاصي بلى زؿاعة عؤؽ اإلاا٫ ألانلي  ؤنى٫ جخٗاْم الٍؼ

ت  الهىضو١  لال٣ٗاٍع ٢ُمت  نافيحراث ٖكىاثُت في . ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ٢ض ٌؿبب الخمىٍل حٖٛىضما ًلجإ الهىضو١ للخمٍى

اصة في الٗاثضاث  ل ًسل٤ ٞغنت للٍؼ . بن اؾخسضام الخمٍى ؤنى٫ الهىضو١ ؤو ٢ض حٗغيه لخؿاعة جٟى١ مبلٜ اؾدثماٍع

ول٨ىه في هٟـ الى٢ذ ًىُىي ٖلى صعحت ٖالُت مً الخُغ اإلاالي و٢ض ًاصي بلى حٍٗغٌ الهىضو١ واؾدثماعاجه بلى ٖىامل 

ً ؤنى٫ الهىضو١ بلى ُم٣ِْغى ؤزغي مثل اعجٟإ ج٩لٟت  ل والغ٧ىص الا٢خهاصي. ٖالوة ٖلى طل٪، ٞةهه ًم٨ً َع الخمٍى

٣ِْغى باإلاُالبت باألنى٫ ٞىع خضور ؤي جسل٠ ًٖ الؿضاص )خؿبما َى 
ُ
م٨ً ؤن ٣ًىم طل٪ اإلا لهالح الهىضو١ ٣ِٞ، ٍو

ل( مً حاهب الكغ٦ت طاث الٛغى الخام ؤو مً حاهب مضًغ ال  هىضو١ ؤو الهىضو١ طاجه.مكغوٍ في وزاث٤ الخمٍى

ً في اإلامل٨ت  :مساَغ ؤلاحغاءاث التي ًخسظَا اإلاىاٞؿىن  حن آزٍغ ًدىاٞـ الهىضو١ م٘ مال٥ ومكٛلحن ومُىعًٍ ٣ٖاٍع

الٗغبُت الؿٗىصًت، و٢ض ًمخل٪ بًٗهم ٣ٖاعاث مكابهت لل٣ٗاعاث التي ًمخل٨ها الهىضو١ في هٟـ الىُا١ الظي ج٣٘ ُٞه 

ت ممازلت لل٣ٗاعاث التي ًمخل٨ها الهىضو١ ؤو بُ٘  ال٣ٗاعاث. وبطا ٢ام مىاٞؿى  الهىضو١ بخإححر ؤما٦ً ؾ٨ىُت و/ؤو ججاٍع

م الهىضو١ لألنى٫ ال٣ابلت للم٣اعهت، ٞةن  ؤنى٫ ممازلت لهظٍ لل٣ٗاعاث التي ًمخل٨ها الهىضو١ ب٣ُمت ؤ٢ل مً ج٣ٍى

ت والؿ٨ىُت بإؾٗاع  ال١. ؤو قغوٍ الهىضو١ ٢ض ال ًىجح في جإححر اإلاؿاخت الخجاٍع مىاؾبت ؤو ٢ض ال ًىجح في طل٪ ٖلى ؤلَا

غاى الاخخٟاّ بال٣ٗاعاث و٢ض ًخّٗغى لخؿاعة الضزل  ٠ بياُٞت أٚل وبالخالي، ٢ض ًخ٨بض الهىضو١ ج٩ال٠ُ ومهاٍع

اإلاخى٢٘ إلاال٩ي  ؤو الٗاثض ال٣ٗاعاث ألاؾاؾُت. وبىاًء ٖلُه، ٢ض ًخإزغ الضزلجإححر ؤو اؾخٛال٫ اإلادخمل ٦ىدُجت لٗضم 

. الىخضاث
ً
 ؾلبا

اث: ُلب مً الهىضو١ بحغاء بٖالهاث خى٫ ٞةهه ، الهىضو١  بسهىم الخهٝغ باؾدثماعاث مساَغ بٌٗ الخهٞغ ًُ ٢ض 

 ً ٌ اإلاكتًر ُلب مىه يمان حٍٗى ًُ ت واإلاالُت لالؾدثماع مثل جل٪ التي جخم بسهىم بُ٘ ؤي ٣ٖاع، و٢ض  الكاون الخجاٍع

الهاث ٚحر ص٣ُ٢ت. و٢ض ًيخج ًٖ جل٪ الترجِباث التزاماث َاعثت، ٢ض لخل٪ الاؾدثماعاث للخض الظي ج٩ىن ُٞه جل٪  ؤلٖا

لها في الجهاًت مً حاهب الهىضو١. وباإلياٞت بلى طل٪، جىو اإلاؿدىضاث  ُلب جمٍى ًُ ٌ ٖىاثض مال٩ي الىخضاث ؤو ٢ض  ِٟ س
ُ
ج

ٌ مضًغ الهىضو١ والخابٗحن له بما في طل٪ مؿئ ه وقغ٧اثه اإلاىٓمت للهىضو١ ٖلى ؤن الهىضو١ ًًمً حٍٗى ىلُه ومضًٍغ

م مً الى٦الء، ًٖ بٌٗ اإلاُالباث والخؿاثغ وألايغاع والى٣ٟاث الىاحمت ًٖ  حَر ًاء ٚو ُٟه ومؿاَمُه وألٖا ومْى

ً.  وكاَاجه هُابت ًٖ الهىضو١، غي ٖلى ٖىاثض اإلاؿدثمٍغ ٌ جل٪ بك٩ل حَى  و٢ض جازغ التزاماث الخٍٗى

ؾٝى ٣ًىم الهىضو١ بالخساعج مً ال٣ٗاعاث  الهىضو١ بكغوٍ حُضٍ:مساَغ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخساعج مً اؾدثماعاث 

 للبُ٘. بن ٢ضعة الهىضو١ ٖلى الخهٝغ في 
ً
وألانى٫ ألازغي الخانت به في الى٢ذ الظي ًغاٍ مضًغ الهىضو١ مىاؾبا

 ٖلى قغوٍ مىاجُت ٌٗخمض ٖلى ٖىامل زاعج ؾُُغجه بما في طل٪ اإلاىاٞؿت مً حاهب باجٗحن آ
ً
ً وجىاٞغ ال٣ٗاعاث بىاءا زٍغ

 ٖلى قغوٍ مهاصع ال
ً
ً مدخملحن. وفي خا٫ لم ًخم٨ً الهىضو١ مً الخهٝغ في ؤنىله بىاءا ل إلاكتًر ؤو في  مىاؾبتخمٍى

ٞةن ويٗه اإلاالي وهخاثج الٗملُاث والخض٤ٞ الى٣ضي و٢ضعجه ٖلى جىػَ٘ ألاعباح ٖلى مال٩ي الىخضاث ٢ض جخإزغ  جى٢ُذ مىاؾب

.
ً
 ؾلبا

ت:مساَغ ٖضم ٢ضعة اإلاؿخإح اء بالتزاماتهم الاًجاٍع ً ٖلى الٞى ٢ض جخإزغ هخاثج الهىضو١ بك٩ل ؾلبي بطا ٧ان َىا٥ ٖضص  ٍغ

ت. وباإلياٞت بلى طل٪، ٟٞي خا٫ لجىء مؿخإحغ ما بلى اء بالتزاماتهم الاًجاٍع ً ٖلى الٞى ً ٚحر ٢اصٍع  ٦بحر مً اإلاؿخإحٍغ

غة بمىحب ؿاع ؤو ؤًت ؤهٓ الخماًت اإلاخٞى يخج ًٖ ؤهٓمت ؤلاٞالؽ ؤو ؤلٖا مت ممازلت، ُٞجىػ له بنهاء ٣ٖض ؤلاًجاع الخام ٍو

طل٪ ه٣هان في الخض٤ٞ الى٣ضي للهىضو١. وفي خا٫ وحىص ٖضص ٦بحر مً خاالث ؤلازال٫ بااللتزاماث و/ ؤو خاالث ؤلاٞالؽ 

ً، ٞةن الخض٤ٞ الى٣ضي الخام بالهىضو١ و٦ظل٪ ٢ضعة الهىضو١ ٖلى جىُٟظ جىػَٗاث إلاال٩ي الىخ ضاث ٢ض مً اإلاؿخإحٍغ



 69من  33صفحة 

.
ً
 جخإزغ ؾلبا

ؾٝى  مساَغ اخخمالُت ٖضم ال٣ضعة ٖلى ججضًض ٣ٖض ؤلاًجاع ؤو بٖاصة جإححر اإلاؿاخت اإلاؿخإحغة ٖىض اهتهاء مضة ال٣ٗض:

 ٖلُه، ٞةن الىي٘ اإلاالي 
ً
ٌؿخمض الهىضو١ مٗٓم صزله مً مبالٜ ؤلاًجاع التي ٌؿضصَا مؿخإحغو ال٣ٗاعاث. وبىاءا

  صٞ٘خض٤ٞ الى٣ضي و٦ظل٪ ٢ضعة الهىضو١ ٖلى للهىضو١ وهخاثج الٗملُاث وال
ً
ً ٢ض جخإزغ حمُٗها ؾلبا جىػَٗاث للمؿدثمٍغ

في خا٫ لم ًخم٨ً الهىضو١ مً بٖاصة جإححر ال٣ٗاعاث بك٩ل ٞىعي ؤو ججضًض ٣ٖىص ؤلاًجاع ؤو في خا٫ ٧اهذ ال٣ُمت 

ت ٖىض الخجضًض ؤو بٖاصة الخإححر ؤ٢ل ب٨ثحر مً اإلاخى٢٘.  ىض اهتهاء ؤالاًجاٍع ي ٣ٖض بًجاع، ال ًىحض ؤي يمان ٖلى ؤن ٖو

. و٢ض ج٩ىن قغوٍ ؤي ٣ٖض بًجاع الخ٤ ؤ٢ل ٞاثضة ه ؾٝى ًخم بًجاص مؿخإحغ بضًلال٣ٗض ؾٝى ًخم ججضًضٍ ؤو ؤه

 ٖىض جىُٟظ 
ً
 ؤو ٢ُىصا

ً
للهىضو١ مً ٣ٖض ؤلاًجاع الخالي. وفي خا٫ الخ٣هحر مً حاهب ؤي مؿخإحغ، ٢ض ًىاحه اإلااحغ جإزحرا

الوة ٖلى طل٪، ٞةن ٢ضعة الهىضو١ ٖلى جإححر م ج٨بض ج٩ال٠ُ بآَت لخماًت اؾدثماعاث الهىضو١. الخ٣ى١ و٢ض ًخ ٖو

ت التي ًخ٣اياَا جخإزغان لِـ ٣ِٞ ب ت و٦ظل٪ ال٣ُمت الاًجاٍع اث اإلاؿاخت الاًجاٍع ً مؿخٍى الُلب مً حاهب اإلاؿخإحٍغ

 بٗضص ال٣ٗاعاث ألازغي التي جىاٞـ ٣ٖاعاث الهىضو١ في 
ً
ً.ول٨ً ؤًًا  احخظاب اإلاؿخإحٍغ

ان مساَغ  بمىحب ٣ٖىص  اإلابضثُت ٍتال٣ٗاع ألانى٫ جم جإححر : بالخإمحن وؤلانالح ال٩امل الالتزامؤلاًجاع الظي ًخًمً  ؾٍغ

َٗغٝ ب٣ٗىص  ٌُ بالخإمحن وؤلانالح ال٩امل، والتي بمىحبها ًخدمل  الالتزامؤلاًجاع التي جخًمً بًجاع مٗاصلت بك٩ل ٦بحر إلاا 

اإلاؿخإحغ ٧اٞت ج٩ال٠ُ الهُاهت، باإلياٞت بلى الخضماث والخإمحن والالتزام بؿضاص الًغاثب والغؾىم اإلاخٗل٣ت بك٩ل 

 مباقغ بال٣ٗاع طي الهلت. 

ُت للهىضو١، ٞهي ال جًمً ؤن ج٣غع و  م مً اٖخماص ال٣ٗىص مً حاهب الهُئت الكٖغ اإلادا٦م اإلاسخهت في اإلامل٨ت  ٖلى الٚغ

ا مً ال٣ٗىص طاث الهلت  ٗت، وبالخالي ًم٨ً جىُٟظَا في اإلامل٨ت هي ٣ٖىص ؤن ؤخ٩ام ٣ٖىص ؤلاًجاع ؤو ٚحَر مخىا٣ٞت م٘ الكَغ

 وطل٪ خؿب نُاٚتها، 
ً
للمؿخإحغ مؿئىلُت بحغاء بنالخاث بوكاثُت والالتزام األخ٩ام التي جسّى٫ ُٞما ًخٗل٤ بزانت

تب والغؾىم اإلاخٗل٣ت بؿضاص الًغاث اإلاد٨مت اإلاسخهت ؤن َظا الترجِب ٚحر  ٢غعثوفي خا٫  .اإلابضثُت باألنى٫ ال٣ٗاٍع

ٗت،  ض الى٣ٟاث اإلاخ٨بضة مً حاهب الهىضو١ بك٩ل ٦بحر، و٢ض ٩ًىن لهظا ألامغ جإزحر مخىا٤ٞ م٘ الكَغ غي ٣ٞض جٍؼ حَى

 الخىػَٗاث إلاال٩ي الىخضاث وبالخالي اهسٟاى ٢ُمت الىخضاث.ؾلبي ٖلى الهىضو١ ومغ٦ٍؼ اإلاالي و٢ض ًاصي بلى اهسٟاى 

بك٩ل ٖام. و٢ض جخًمً َظٍ  ٢ُإ الٟىض٢تؾٝى ًخإزغ ؤصاء الهىضو١ بالٗىامل التي جازغ ٖلى  :٢ُإ الٟىض٢تمساَغ 

اث مخٗل٣ت بالٗىامل ٖىامل  ؤو ؤي جٟص ي لألمغاى ؤو ؤوبئت ؤو ٢ُىص الدجغ  ا٢خهاصي اه٨مافالُلب ومً بُجها ؤي مؿخٍى

ؤو الخُٗل  ؤهٓمت ؤو لىاثذ )بما في طل٪ جل٪ اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والغؾىم(الهخي ؤو ال٣ُىص اإلاغجبُت بالصخت الٗامت ؤو ؤي 

ىُت ؤو الضولُت ؤو الخ٣ُُض ؤو الخٓغ ؤو ؤي خالت مكابهت، ؤو ٖى  جخٗل٤ امل في زضماث الى٣ل واإلاىانالث اإلادلُت ؤو الَى

اصة اإلاٗغوى مً الٟىاص١ بما بك٩ل ٖام ؤو في ٢ُإ مؿخىٍاث ب مٗحن ٧الٟىاص١ اإلاىحىصة في ؤو م٩ان الٗغى ومً بُجها ٍػ

اص . و٢ض ٩ًىن لال٢خهبىمِ صوعي دؿم ٢ُإ الٟىض٢تٍو ؤو في ٞئت مُٗىت.  اإلاىىعة ؤو اإلاضًىتاإلا٨غمت مى٢٘ مٗحن مً م٨ت 

حٍر مً الٗىامل جإزحر  ى ما ًاصي بلى اهسٟاى مٗضالث ؤلاقٛا٫ ال٨لي ٚو لى ؤلاهٟا١ الصخص ي َو ؾلبي ٖلى الٗمل ٖو

ازغ ٖلى ال٣ُمت ؤلاحمالُت لل٣ٗاعاث مً الخساعج ٢ض ًدخاج الهىضو١ بلى . وبالخالي، في ٢ُإ الٟىض٢ت وؤؾٗاع الٛٝغ ٍو

ال ًخم٨ً مً جد٤ُ٣ الٗىاثض مالُت و٢ض  ج٩لٟت الاؾخدىاط، مما ًاصي بلى زؿاعة عؤؽ م٣ابل مبلٜ ؤ٢ل مًألانى٫ 

   اإلاؿتهضٞت.

ا مً اإلاساَغ اإلاغجبُت الُبُٗت  حَر ٢ض ٩ًىن للُبُٗت  :واإلاضًىت اإلاىىعة اإلا٨غمت في م٨تب٣ُإ الٟىض٢ت اإلاىؾمُت ٚو

غي جإزحر واإلاضًىت اإلاىىعة  اإلا٨غمت في م٨ت ل٣ُإ الٟىض٢تاإلاىؾمُت  تؾلبي ٖلى حَى لى ؤي  اإلابضثُت ألانى٫ ال٣ٗاٍع ٖو

بُبُٗخه  ٢ُإ الٟىض٢تدؿم ً. الٟىض٢تفي مجا٫  التي ًخم اؾخسضامها٣ٖاعاث ًخم الاؾخدىاط ٖلحها في اإلاؿخ٣بل و 

د٤٣ ، اإلاىؾمُت ومً اإلاخى٢٘ ؤن حؿبب َظٍ الُبُٗت ؤٖلى مٗضالث ؤلاقٛا٫ بهٟت ٖامت في مىؾم الدج والٗمغة. ٍو
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حر اإلاىؾمُت ج٣لباث صوعٍت في بًغاصاث الٛٝغ وؤؾٗاع  َا ومٗضالث ؤلاقٛا٫ والى٣ٟاث الدكُٛلُت. وال ٌؿخُُ٘ الهىضو١ جٞى

ٌ ؤي َبٍى ٢ض ًدضر هدُجت لهظٍ الخ٣لباث. وبالخالي، ٢ض  ؤي يماهاث بإن الخض٣ٞاث الى٣ضًت ؾىٝ ج٩ىن ٧اُٞت لخٍٗى

غي ؾلبي جإزحر  ي٣ُإ الٟىضقلل٩ًىن للخظبظب في ألاصاء اإلاالي الىاجج ًٖ الُبُٗت اإلاىؾمُت  ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي للهىضو١ حَى

م مً ؤن . وباإلياٞت بلى طل٪، وبالخالي الخىػَٗاث الى٣ضًت و٢ُمت الىخضاث وجض٣ٞاجه الى٣ضًت وهخاثج ٖملُاجه لى الٚغ ٖو

 ٦بحرة لدصجُ٘ الؿُاخت، 
ً
 حهىصا

ً
ني جبظالن خالُا الخُٛحر بال ؤن اإلامل٨ت والهُئت الؿٗىصًت الٗامت للؿُاخت والترار الَى

في بنضاع جإقحراث الٗمل وجإقحراث الدج والٗمغة ٢ض ًازغ ٖلى ؾى١ الؿُاخت في اإلامل٨ت بما في طل٪ اؾدثماعاث الؿلبي 

 الهىضو١.

ا مً ؤهىإ  مساَغ الخؿاثغ ٚحر اإلاامىت: حَر ت، وجإمحن ٖلى اإلال٨ُت، ٚو ؾٝى ًدخٟٔ الهىضو١ بخإمحن للمؿاولُت الخجاٍع

ا الهىضو١، وطل٪ بالىٕى والخضوص التي ٌٗخ٣ض ؤنها ٧اُٞت ومىاؾبت الخإمحن التي حُٛي حمُ٘ اإلامخل٩اث التي  ضًَغ ًمل٨ها ٍو

بالىٓغ بلى اإلاساَغ اليؿبُت التي جىُب٤ ٖلى ال٣ٗاع، وبخ٩لٟت الخُُٛت اإلاىاؾبت، م٘ جُب٤ُ مماعؾاث الهىاٖت الجُضة. 

 الخإمحن يض زؿاثغ مُٗىت، مثل جل٪ التي جيخج الٗىان٠ ؤو الٟ
ً
، م٘ تالؼلؼالُالخىاصر ًُاهاث ؤو ومً اإلام٨ً ؤًًا

. والخإزغ في جدهُل اإلاُالباث مغاٖاة بٌٗ ال٣ُىص، مً بُجها الخهىماث ال٨بحرة ؤو الؿضاص الدكاع٧ي و٢ُىص وزاث٤ الخإمحن

لظا، ٞةن الهىضو١ ٢ض ًخ٨بض زؿاثغ ماصًت جخجاوػ ٖاثضاث الخإمحن، وعبما ًهبذ ٚحر ٢اصع ٖلى الاؾخمغاع في الخهى٫ ٖلى 

. ٞةطا واحه الهىضو١ زؿاعة ٚحر مامً ٖلحها ؤو زؿاعة جخجاوػ خضوصٍ الخإمُيُت الخ
ً
ا ُُٛت الخإمُيُت بإؾٗاع م٣ٗىلت ججاٍع

ُٞما ًخٗل٤ بمل٨ُت بخضي ال٣ٗاعاث ؤو ؤ٦ثر، ٞةهه مً اإلادخمل ؤن ًسؿغ الهىضو١ عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ في اإلامخل٩اث 

 ًٖ الٗاثضاث اإلاؿخ٣بلُت اإلا
ً
خى٢ٗت مً َظٍ اإلامخل٩اث. وبالخإ٦ُض ٞةن ؤي زؿاعة مً َظا ال٣بُل مً اإلاخًغعة، ًٞال

 ٖلى وي٘ الهىضو١ اإلاالي وهخاثج ٖملُاجه، والخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاججت ٖىه، ومً زم ٢ضعة الهىضو١ 
ً
اإلاغجح ؤن جازغ ؾلبا

.ً  ٖلى ج٣ضًم جىػَٗاث للمؿدثمٍغ

م ال٣ٗاعاث:  ًٖ الخ مساَغ ج٣ٍى
ً
مضًغ الهىضو١ ٣ًىم اإلاؿخ٣لحن، ؾٝى  ثمىحنا ازىحن مً اإلاالتي ًجغيه ثمُىاثًٞال

التي ٣ًىم بها مضًغ الهىضو١  ثمحنصازلُت في الٗضًض مً الخاالث باليؿبت للهىضو١. وؾخ٩ىن ٖملُاث الخ ثمحنٗملُاث جب

 لل٣ُمت التي ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها ٖىض بُ٘ طل٪ الٗ
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
٣اع، خُث لٛغى ج٣ضًغ ٢ُمت ٣ٖاع ما ٣ِٞ، ولِؿذ م٣ُاؾا

خُث بن الخد٤٣ الجهاجي مً ال٣ُمت الؿى٢ُت لل٣ٗاع ٌٗخمض بلى خض  ،ألامغ ٖلى الخٟاوى بحن اإلاكتري والباج٘طل٪ ٌٗخمض 

ا مً الٓغوٝ  حَر وبطا ٢غع الهىضو١ جهُٟت . ألازغي الخاعحت ًٖ ؾُُغة الهىضو١ ٦بحر ٖلى الٓغوٝ الا٢خهاصًت، ٚو

اإلا٣ضعة لهظٍ ألانى٫. وفي ٞتراث الخ٣لباث  ثمحنؤ٦ثر مً ؤو ؤ٢ل مً ٢ُمت الخؤنىله، ٞةن ال٣ُمت اإلاد٣٣ت ٢ض ج٩ىن 

ض ٞحها ٖضم ال٣ُحن باليؿبت لخ٣ضًغاث ال٣ُمت، وج٣ل الٗملُاث اإلامازلت  التي ًم٨ً في في الؿى١ الا٢خهاصًت، والتي ًٍؼ

ض ما بحن ال٣ُمت اإلا٣ضعة ألنل ٣ٖاعي مٗحن و  ال٣ُمت الؿى٢ُت الجهاثُت لظل٪ ألانل. م٣ابلها ٢ُاؽ ال٣ُمت، ٞةن الٟاع١ ًٍؼ

 ٖلى ص٢ت 
ً
الوة ٖلى طل٪، ٞةن ٖضم ال٣ُحن اليؿبي بكإن الخض٣ٞاث الى٣ضًت في الؿى١ اإلاخٗثرة ًم٨ً ؤن ًازغ ؾلبا ٖو

لى اإلاٟاوياث بحن اإلاكتري والباج٘ وبالخالي ٖلى الٗىاثض الجهاثُت إلاال٩ي الىخضاث.  ج٣ضًغاث ٢ُمت ال٣ٗاع ٖو

ًجىػ للهىضو١ الاؾدثماع في : ع في نىاص٤ً اإلاغابدت وألاؾهم اإلاضعحت ونىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي ألازغي مساَغ الاؾدثما

ا٫ الؿٗىصي  ت الكغ٧اث الم٘ البىى٥ ؾٗىصًت مدلُت ؤو في ؤؾهم حٗامالث مغابدت بالٍغ م٘ ؤخ٩ام خىا٣ٞت اإلاضعحت و اإلا٣ٗاٍع

ٗت ا مً الهىاص٤ً الكَغ ت ؤو ٚحَر ٗت.  الاؾدثماٍع َظٍ ألاهىإ مً  ٢ض جىسٌٟ ٢ُمتو اإلاخىا٣ٞت م٘ ؤخ٩ام الكَغ

اإلاغابدت الىاقئت ًٖ ُٞما ًسو حٗامالث بزال٫ الٛحر ، َىا٥ مساَغ . وباإلياٞتبى٨ُتلِؿذ وصاج٘  ٧ىنهاالاؾدثماعاث 

ت التي جىُىي ٖلى الخٗامل ت ؤو الضٞٗاث ٞحها ٖىض قغ٦ت ال ًخم اإلا٣ان، التي الٛحر ؾاثلت في ألاصواث اإلاالُت ألاوكُت الخجاٍع

 ٖلى الخىػَٗاث الى٣ضًت وال٣ُمت الؿى٢ُت للىخضاث.م٣انت زايٗت لغ٢ابت ؤو ؾى١ مالي
ً
 ، مما ٢ض ًازغ ؾلبا

 بمساَغ جإزحر الؿُاؾاث الخ٩ىمُت ٖلى الؿى١ ال٣ٗاعي الؿٗىصي
ً
ألاعاض ي ٖلى  عؾىمٟغى : ٢امذ الخ٩ىمت مازغا

غ َظٍ الغؾىم  .ألاعاض ي البًُاء" عؾىمباؾم "ٞت اإلاٗغو البًُاء في اإلامل٨ت، و  ً لخُىٍغ آلا خاٞؼا للمُىعًٍ وجٞى زٍغ
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  اصيجؤن مً اإلام٨ً  ، ول٨ً ٚحر اإلاؿخٛلت عاض يألا 
ً
اصة ؤًًا اث بلى ٍػ ؤي بن . ي ال٣ٗاع ال٣ُإ  اإلاىاٞؿت في ؾى١  في مؿخٍى

الث  ، والخٛحراث فيفي اإلامل٨ت ضٖم ًٖ ال٨هغباء واإلاُاٍللجسٌُٟ في اإلاؿخ٣بل  بت اإلاٛتربحن والًغاثب ٖلى الخدٍى يٍغ

اثالتهم ٢ض ٣ًلل مً الضزل اإلاخاح و٢ض ج٣لل ٞغىاإلاالُت مً اإلاٛتربحن و  مً  ؤي يغاثب حضًضة ٖلى الٗمالت الىاٞضة ٖو

اث الوة ٖلى طل٪، الخابٗت لل الُلب ٖلى ال٣ٗاعاث مؿخٍى اصةي أل ٢ض ٩ًىن هىضو١. ٖو مً ٢بل  اثؤلاًجاع لخضوص ؤو ٢ُم  ٍػ

 الهىضو١.الخىػَٗاث الى٣ضًت وال٣ُمت الؿى٢ُت لىخضاث  يوبالخالبًغاصاث ال٣ٗاعاث جإزحر ؾلبي ٖلى  الخ٩ىمت

 َغ ألازغي:اسٖىامل اإلا

ظا الترجِب الخٗا٢ضي  مساَغ الىي٘ ال٣اهىوي:  بحن مال٩ي الىخضاث ومضًغ الهىضو١. َو
ً
 حٗا٢ضًا

ً
بن الهىضو١ ًمثل جغجِبا

ت الخانت ولظا  خباٍع ٣ٞض ال ًجض جد٨مه وحكٝغ ٖلُه َُئت الؿى١ اإلاالُت. لِـ لضي الهىضو١ شخهِخه ال٣اهىهُت ؤو الٖا

 مًجإًُض الهىضو١ 
ً
ت ا لٗضم ويىح ٦ُان الهىضو١ ال٣اهىوي،  ؿٗىصًتال اإلادا٦مؿٗىصًت ؤو الغؾمُت ال الجهاث اإلاكٖغ

 مما ٢ض ٌٗغى الهىضو١ لخؿاثغ جى٨ٗـ بك٩ل مباقغ ٖلى الؿٗغ الؿىقي لىخضاث الهىضو١.

بُت: ٗاث ال٣اثمت  اإلاساَغ ال٣اهىهُت والخىُٓمُت والًٍغ بن اإلاٗلىماث الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام حؿدىض ٖلى الدكَغ

ا زال٫ مضة الهىضو١، والتي ًم٨ً ؤن واإلاٗلىت. ٣ٞض جُغؤ حٛحرا ت وجىُٓمُت في اإلامل٨ت ؤو ٚحَر بُت وػ٧ٍى ث ٢اهىهُت ويٍغ

وكىء ال٣اهىهُت في خا٫ للخماًت ٩ًىن لها جإزحر ؾلبي ٖلى الهىضو١، ؤو اؾدثماعاجه. و٢ض ج٩ىن ٢ضعة الهىضو١ ٖلى اللجىء 

 وعاء هؼإ مدضوصة، و٢ض ًخٗحن اللجىء بلى مدا٦م اإلامل٨ت الٗغبُت الؿ
ً
ض ٖملُت جىُٟظ خماًت الخ٣ى١ ٗىصًت ؾُٗا َٗ ُ

. وح

لت ونٗبت وهخاثجها ٚحر مخى٢ٗت.  ٣ٖىص ؤلاًجاعاث وال٣ٗىص ألازغي مً زال٫ الىٓام ال٣ًاجي في اإلامل٨ت ٖملُت ٍَى

وباإلياٞت بلى طل٪، جخمخ٘ ؤلاصاعاث والجهاث الخ٩ىمُت في اإلامل٨ت، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٧اجب الٗض٫، ب٣ضع ٦بحر مً الهالخُت 

ت الخهٝغ ُٞما ً ٗاث ال٣اثمت ؤو وخٍغ ٗاث ال٣اثمت. و٢ض جاصي ؤي حُٛحراث في الدكَغ ؤلاصاعاث  جإزغ خٗل٤ بخُب٤ُ الدكَغ

 يغاثب مٟغويت ٖلى الهىاص٤ً  فيالخ٩ىمُت 
ً
 ٖلى الهىضو١. وال جىحض خالُا

ً
ٗاث بلى الخإزحر ؾلبا جُب٤ُ َظٍ الدكَغ

ت  بُت اإلادلُت بالخ٤ الخايٗت لهُئت الؿى١ اإلاالُت صازل اإلامل٨ت الٗغبُت االاؾدثماٍع لؿٗىصًت، وجدخٟٔ الؿلُاث الًٍغ

بت الؼ٧اة ٖلى حمُ٘ مال٩ي الىخضاث.  في ج٣ضًغ يٍغ

ٌَ بنضاع ؤي  مساَغ اإلاىا٣ٞاث الخ٩ىمُت والبلضًت: ِٞ ت في خا٫ ُع ٢ض ال ًىجح الهىضو١ في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه الاؾدثماٍع

. وفي مثل َظٍ الخا٫، ٢ض ال ٌؿخُ٘ ؤو ٚحر مى٣ُُت اٖخماص ؤو مىا٣ٞت بلضًت مُلىبت ؤو جم مىدها بكغوٍ ٚحر م٣بىلت

 باال اإلاالهىضو١ 
ً
 ٖلى ٢ُمت الىخضاث خُث ؤن الٗىاثض اإلاخى٢ٗت مً  ،ؤو جُىٍغ ال٣ٗاع ؾدثماع ط ي ٢ضما

ً
مما ؾُازغ ؾلبا

غ لً ًخم خهاصَا في الى٢ذ اإلادضص لها.  الخٍُى

 لؿُاؾاث حكتٍر خ٩ىمت اإلامل٨ت  ٢ض مساَغ الؿٗىصة:
ً
٠ُ وؿبت ٖالُت مً  الؿٗىصةجىُٟظا اث حن في ٢ُاٖىاَىاإلاجْى

غ ال٣ٗاعي  ٖضة مجها ٢ُإ ُلب مً الهىضو١ واؾدثماعاجه الخٍُى ًُ . ومً ٚحر الىاضح في َظٍ اإلاغخلت بلى ؤي مضي ؾىٝ 

٠ُالؿٗىصة ٢ض جخُلب الالتزام بمثل َظٍ الؿُاؾاث بال ؤن  اصة وؿبت الخْى ممل ًاصي بلى  ؤو ج٣ضًم جضٍعب بيافي ٍػ

ى ما ؾٝى ًخم ا٢خُاٖه مً نافي صزل الهىضو١ وبالخالي ؾىٝ ُتخ٩ال٠ُ الدكُٛلالاعجٟإ و ج٩ال٠ُ بياُٞت  ، َو

 ٖلى ؤعباح جىسٌٟ ألاعباح الهاُٞت 
ً
غي ُٞازغ ؾلبا  مال٩ي الىخضاث. مً اإلاكغوٕ ال٣ٗاعي الخٍُى

 لُبُٗبن الهىضو١ مٗغى الخخمالُت الاهسغ  مساَغ الخ٣اض ي م٘ الٛحر:
ً
ت ألاوكُت اٍ في بحغاءاث ٢ًاثُت م٘ الٛحر هٓغا

مبالٜ بياٞت بلى مُالباث الٛحر ٢اهىهُت ُٞما ًخٗل٤ بمىاحهت  ًخدمل الهىضو١ ؤحٗابفي َظٍ الخا٫، . والخانت به

اث ؤو ألاخ٩ام، ألامغ الظي مً قإهه ؤن ٣ًلل مً ؤنى٫ الهىضو١ وألامىا٫ الى٣ضًت اإلاخاخت للخىػَ٘ ٖلى م ال٩ي الدؿٍى

ٌ مً الهىضو١ ُٞما ًخٗل٤ بخل٪ الجزاٖاث ال٣ًاثُت وطل٪  ً الخهى٫ ٖلى حٍٗى د٤ إلاضًغ الهىضو١ وآزٍغ الىخضاث. ٍو

 ل٣ُىص مُٗىت.
ً
٣ا  ٞو

:ٌ خ٩ام الٓغوٝ التي ًخدمل ٞحها مضًغ الهىضو١ ومؿاَمىٍ ألا قغوٍ و َظٍ جدضص مساَغ جدضًض اإلاؿاولُت والخٍٗى
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ٟىٍ  . وهدُجت لظل٪، ٢ض ًدض خ٤ اإلاؿاولُت ججاٍ الهىضو١  والكغ٧اث الخابٗت لهومؿدكاعوٍ ومضًغوٍ ومؿئىلٍى ومْى

ٌ باإلا٣اعهت م٘ الخاالث التي ال ج٩ىن مثل جل٪ الكغوٍ اإلا٣ُضة مىهىم ٖلحها ً في الخٍٗى . وباإلياٞت بلى طل٪، اإلاؿدثمٍغ

ٌ ؤخ٩امجلؼم قغوٍ و  بٌٗ اإلاُالباث والخؿاثغ وألايغاع ًٖ  الكغ٧اث الخابٗت لهمضًغ الهىضو١ و  الهىضو١ بخٍٗى

ٌ مً اإلام٨ً ؤن جازغ بك٩ل  ظٍ الالتزاماث بالخٍٗى اتهم هُابت ًٖ الهىضو١. َو ٠ الىاقئت ًٖ جهٞغ ٖلى  ؾلبيواإلاهاٍع

.ً  ٖىاثض اإلاؿدثمٍغ

والضبلىماؾُت، بالخُىعاث الؿُاؾُت  بك٩ل ؾلبيواؾدثماعاجه ٢ض جخإزغ ٢ُمت الهىضو١  :اإلاساَغ الؿُاصًت والؿُاؾُت

ا مً الخُىعاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت. حَر ضم الاؾخ٣غاع والخٛحراث في الؿُاؾاث الخ٩ىمُت ٚو  ٖو

 بااللتزام باإلاخُلباث الخىُٓمُت، ًجىػ للهىضو١ بحغاء جىػَٗاث ُٖيُت بك٩ل ٣ٖاعاث ؤو خهو  الخىػَٗاث الُٗيُت:
ً
ىا َع

الُٗني، ٢ض ٌؿخلم مال٩ى الىخضاث خهو في قغ٦ت ؤو ٣ٖاعاث  في قغ٧اث ؤزغي ٖىض خل الهىضو١. وفي خالت الخىػَ٘

ت لم ٨ًً اإلاؿدثمغون  . و٢ض ًيص ئ الخىػَ٘ الُٗني ألًت ؤنى٫ ج٩ال٠ُ وؤٖباء بصاٍع
ً
لها ه٣ضا ًهٗب الخهٝغ بها وجدٍى

.
ً
 لُخدملىَا لى ؤن الهىضو١ ؤحغي الخىػَٗاث ه٣ضا

ي ٖلى بُاهاث مؿخ٣بلُت جخٗل٤ بإخضار مؿخ٣بلُت ؤو باألصاء بن َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٢ض جدخى  البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت:

، “وٗخ٣ض“، “هخى٢٘“اإلاؿخ٣بلي للهىضو١. وفي بٌٗ الخاالث، ًم٨ً حٍٗغ٠ البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت بمهُلخاث مثل: 

"، ؤو ٨ٖـ َظٍ اإلاهُلخاث“زُِ“، “عبما“، “هىىي “، “هيخٓغ“، “ُه٣ّضع“، “ًىانل“ ٘"، "مً اإلاٟترى"، "ؾٝى ؤو  ، "مكاَع

ظٍ البُاهاث  ا مً اإلاهُلخاث اإلاكابهت. َو جغص جى٢ٗاث ٣ِٞ في خحن ؤن ألاخضار ؤو الىخاثج الٟٗلُت ٢ض حكحر إلاٚحَر

ً ٖىض ج٣ُُم َظٍ البُاهاث الىٓغ ٖلى وحه الخدضًض في ٖضص مً الٗىامل  جب ٖلى اإلاؿدثمٍغ غي. ٍو جسخل٠ ٖلى هدى حَى

. خُث ؤن َظٍ الٗىامل مً اإلام٨ً ؤن ججٗل ألاخضار ؤو الىخاثج الٟٗلُت )ػ( ٣ٟغةاإلاسخلٟت، مً بُجها اإلاساَغ الىاعصة في ال

غي ًٖ ؤي مً البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت. وال ًخدمل مضًغ الهىضو١ ؤي مؿئىلُت ًٖ جدضًث ؤي مً  جسخل٠ ٖلى هدى حَى

ش َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام مً ؤحل مُاب٣ت َظٍ البُاهاث م٘ الى خاثج الٟٗلُت ؤو الخُٛحراث في البُاهاث اإلاؿخ٣بلُت بٗض جاٍع

  .الخى٢ٗاث

 ل٩اٞت ٖىامل اإلاساَغ في الاؾدثماع في وخضاث 
ً
 ؤو مؿدىٟظا

ً
 واُٞا

ً
 وملخها

ً
بن اإلاساَغ اإلاظ٧ىعة آهٟا لِؿذ جٟؿحرا

ىصح بكضة ؤن ٌٗمل ٧اٞت اإلاؿدثمٍغً اإلادخملحن ٖلى َلب مكىعة مؿخ٣لت مً مؿدكاعيهم اإلاسخهحن.   الهىضو١. وٍُ

 ؤو ؤن اإلاؿدثمغ لً ًخ٨بض زؿاعة، وبالخالي ًجب ال ًخًمً  (9
ً
الاؾدثماع في الهىضو١ ؤي يمان بإن الاؾدثماع ؾ٩ُىن مغبدا

خدمل اإلاؿدثمغون وخضَم  خباع ٢بل قغاء وخضاث في الهىضو١. ٍو ٖلى ٧ل مؿدثمغ مدخمل ؤزظ الٗىامل ؤصهاٍ بٗحن الٖا

ي الهىضو١ ما لم ج٨ً هدُجت الخخُا٫ ؤو بَما٫ ؤو ؾىء ٧امل اإلاؿاولُت ًٖ ؤي زؿاعة ماصًت هاججت ًٖ الاؾدثماع ف

 لالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي. 
ً
٣ا  جهٝغ مً حاهب مضًغ الهىضو١ ٞو

 الاؼتران)ح( 

  الػامألاولي  الؼشح (2

ا٫ ؾٗىصي 06ًبلٜ  يؤولَغح  وخضة بؿٗغ  ملُىن  66الهىضو١ ًُغح  ا٫ ؾٗىصي ملُىن  666جم٘ ل للىخضة الىاخضة ٍع  ٍع

ى  لَو  .بالُغح ألاولي حمٗهللمبلٜ اإلاُلىب  ىالخض ألٖا

  يؤولوؾىٝ ًخم َغح الىخضاث مً زال٫ َغح 
ً
٣ا لالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي والخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً ٖام ٞو

 ؤًام ٖمل  1مضتها ألاولي ُغح الٞترة زال٫ ، اإلاخضاولت تالاؾدثماع ال٣ٗاٍع
ً
لا 64جبضؤ اٖخباعا  62وحؿخمغ ختى م 9601بٍغ

ل  "(،ؤلاكفاٌجاسيخ )" م9601ابٍغ
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اؾخ٨ما٫ همىطج اقترا٥ بالهُٛت الىاعصة في و في الىخضاث ًخٗحن ٖلى اإلاؿدثمٍغً الاقترا٥  ،ألاولي في الُغح لالقترا٥و 

 ٌاإلالخ٤ )
ً
 ( مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. وؾىٝ ٩ًىن همىطج الاقترا٥ مخاخا

ً
بمضًغ ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام ؤًًا

خٗحن ٖلى ٧ل مؿدثمغ مدخمل  .(www.jadwa.comالهىضو١ ) حضوي لالؾدثماع )بطا لم ٨ًً  ي قغ٦ت)ؤ( ٞخذ خؿاب لضٍو

 
ً
 لضيها ٖمُال

ً
ظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام اإلاى٢ٗت  م٨خمل ومى٢٘ همىطج الاقترا٥( ج٣ضًم ب)و( ٢اثما ، بلى مضًغ الهىضو١ َو

في وعؾىم الاقترا٥ ( ؾضاص ٧امل مبلٜ الاقترا٥ جباإلياٞت بلى ؤي مؿدىضاث ؤزغي مُلىبت بمىحب همىطج الاقترا٥ و)

 ناُٞبلى خؿاب الهىضو١ الىخضاث اإلاخ٣ضم بلحها 
ً
ُت  ا ُت وخىالاث مهٞغ ٠ وعؾىم مهٞغ مً ؤي اؾخ٣ُاٖاث ومهاٍع

 خا٫ ٖضم بجمام حمُ٘ الخُىاث ؤٖالٍ ٢بل نهاًت ٞترة الُغحفي  الٗملت )والتي ًخدمل اإلاؿدثمغ مؿئىلُتها(. نٝغوعؾىم 

 ٢بى٫ َلب الاقترا٥.ٖضم ضًغ الهىضو١ ًد٤ إلا، ؤو ٖضم صخت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت

٢ض وا٤ٞ ٖلى َظٍ ، ٩ًىن اإلاؿدثمغ بياٞت بلى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام اإلاى٢ٗت وبخ٣ضًم همىطج الاقترا٥ اإلا٨خمل واإلاى٢٘

كاع بلحها في همىطج الاقترا٥. ج٣ضم الكغوٍ وألاخ٩ام و 
ُ
حر ٢ابل لإللٛاء لالقترا٥ في ٖضص الىخضاث اإلا بٗغى ملؼم ٚو

 ل
ً
٣ا  لكغوٍ وألاخ٩ام.هظٍ اوجسً٘ ٧اٞت َلباث الاقترا٥ إلاىا٣ٞت مضًغ الهىضو١ ٞو

 واظترداد ألامىاٌ إلغاء (1

ً في الخاالث آلاجُت )ما لم ج٣غع ألاولي ًجىػ بلٛاء الُغح   زالٝ طل٪(: الهُئتوعص مبالٜ الاقترا٥ للمؿدثمٍغ

ا٫ ؾٗىصيملُىن  966بلٜ ً ظيال اإلاُلىب ججمُٗهالخض ألاصوى  حم٘العجؼ ًٖ  (ؤ )  ، ؤوٍع

 ؛ ؤو٧16ان ٖضص مال٩ي الىخضاث مً الجمهىع ؤ٢ل مً بطا  (ب )

 الجمهىع؛ ٢بل مً الىخضاث مً  463جم الاقترا٥ في ؤ٢ل مً  (ج )

لضي مؿدثمغ خؿاب الاؾدثماعي للللاإلاؿخلمت وعؾىم الاقترا٥ مبالٜ الاقترا٥  حمُ٘ ، ًخم عصألاولي وفي خا٫ بلٛاء الُغح

 مجها ؤي عؾىم  01في ًٚىن قغ٦ت حضوي لالؾدثماع واإلاىضح في همىطج الاقترا٥ 
ً
ش ؤلالٛاء )مسهىما ًىم ٖمل مً جاٍع

ُت ؤو عؾىم  ُت ؤو خىالاث مهٞغ  الٗملت(.نٝغ مهٞغ

  الػيني: الاؼتران  (4

ذ الخغمحن زال٫ ٞترة الاقترا٥ ألاولي باجعيًد٤ ل ت اإلابضثُت الاقترا٥ في نىضو١ حضوي ٍع بهىعة ُٖيُت  ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ت اإلابضثُت.   م٣ابل وخضاث ٦جؼء مً ؾضاص ٢ُمت ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
ملُىن  46حٗاص٫  القترا٦همال٣ُمت اإلاخى٢ٗت إن بٖلما

   .(% مً وخضاث الهىضو١ 31 )خىالىوخضة 

 

 الخخصيص (4

ش ؤلا ٧01ل مؿدثمغ في ًٚىن ًسُغ مضًغ الهىضو١  ًه،  ٢ٟا٫ًىم ٖمل مً جاٍع  ؤو ب٣بى٫ َلب الاقترا٥ ؤو ٞع
ً
ؾىاء ٧لُا

.
ً
وفي خا٫ جم  وفي خا٫ جم ٢بى٫ الاقترا٥، ًخم بعؾا٫ جإ٦ُضاث للمكتر٦حن جخًمً مبلٜ الاقترا٥ اإلاىا٤ٞ ٖلُه. حؼثُا

(، ًخم عص الجؼء ٚحر اإلا٣بى٫ مً مبلٜ الاقترا٥ 
ً
 ؤو حؼثُا

ً
ٌ مبلٜ الاقترا٥ الخام بمؿدثمغ ما )ؾىاء ٧لُا وعؾىم ٞع

في لضي قغ٦ت حضوي لالؾدثماع واإلاىضح في همىطج الاقترا٥ مؿدثمغ خؿاب الاؾدثماعي للللطاث الٗال٢ت الاقترا٥ 

ش ؤلا٢ٟا٫ً 01ن ًٚى  ُت ؤو عؾىم  ىم ٖمل مً جاٍع ُت ؤو خىالاث مهٞغ  مىه ؤي عؾىم مهٞغ
ً
ٖملت ًخم نٝغ )مسهىما

 ج٨بضَا(.

ُت الؿاب٣ت )م٘ مغاٖاة   باؾخ٨ما٫ مخُلباث الدسجُل وؤلاصعاج ٖلى الىدى  الُٗني( والخانت باالقترا٥ 4اإلااصة الٟٖغ
ً
وعَىا

ش ؤلا٢ٟا٫اإلابحن ؤصهاٍ، ًخم جسهُو الىخضاث    ٣ٖب جاٍع
ً
٣ا  :للخاليٞو

http://www.jadwa.com/
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الخض  مًؿاوي ؤو ؤ٢ل ٌ)بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني( ً ٍاإلاؿدثمغ حمُ٘ قترا٥ اإلاخ٣ضم لها خا٫ ٧ان بحمالي مبالٜ الا في  (ؤ )

ً ، ًخم ٍا٫ ؾٗىصيع  ملُىن  966 والظي ًبلٜاإلاُلىب ججمُٗه  للمبلٜألاصوى  اؾترصاص ٧اٞت مبالٜ الاقترا٥ للمؿدثمٍغ

شًىم ٖمل مً  01 ن )صون ؤي ٞاثضة( في ًٚى   ؛ؤلا٢ٟا٫ جاٍع

 ألاصوىبحن الخض  ما)بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني( ً ٍاإلاؿدثمغ حمُ٘ لها  اإلاخ٣ضم الاقترا٥ مبالٜ بحمالي ٧ان خا٫ في (ب )

ا٫  966ًبلٜ  والظيللمبلٜ اإلاُلىب ججمُٗه  ا٫ ؾٗىصي  366ومبلٜ  ؾٗىصيملُىن ٍع ٢بى٫ الخض  ٞؿِخمملُىن ٍع

ا٫  966 ألاصوى ا٫ ؾٗىصي  966 ُمت٣بوخضاث  وجسهُو ؾٗىصيملُىن ٍع ٖلى ؤؾاؽ  للمؿدثمٍغ٣ًِٞ ملُىن ٍع

ت الخسهُو لال  إلابالٜ الاقترا٥ جىاؾبي  قم٘ مغاٖاة ؤولٍى
ً
 .ترا٥ الُٗني ؤوال

ملُىن  366ما بحن  )بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني(  ًٍاإلاؿدثمغ حمُ٘ مبالٜ الاقترا٥ اإلاخ٣ضم لها  بحماليخا٫ ٧ان  في  (ج )

ا٫  لى الخض و ؾٗىصيٍع ا٫  ملُىن  666 ًبلٜ والظي ججمُٗه اإلاُلىب للمبلٜ ألٖا  366ٞؿِخم ٢بى٫ مبلٜ  ؾٗىصيٍع

ا٫  ا٫ ؾٗىصي 366 تب٣ُم وخضاث وجسهُو ؾٗىصيملُىن ٍع ً ٣ِٞ ملُىن ٍع  جىاؾبي ؤؾاؽ ٖلى للمؿدثمٍغ

ت الخسهُو لال  إلابالٜ الاقترا٥  قم٘ مغاٖاة ؤولٍى
ً
  .ترا٥ الُٗني ؤوال

 ٖلىألا الخض جخجاوػ )بما ٞحها الاقترا٥ الُٗني( ً ٍاإلاؿدثمغ حمُ٘ بحمالي مبالٜ الاقترا٥ اإلاخ٣ضم لها  ذفي خا٫ ٧اه (ص )

ا٫ ؾٗىصي،  ملُىن  666والظي ًبلٜ  ججمُٗه اإلاُلىب للمبلٜ  ٞؿِخم جسهُو بحمالي وخضاث الُغح ٧الخالي:ٍع

ُت الؿاب٣ت ) .0  للماصة الٟٖغ
ُ
٣ا ذ الخغمحن (، 4ٞو ت الاقترا٥ في نىضو١ حضوي ٍع إلاال٥ ؾخ٩ىن ؤولٍى

 ؤن اليؿبت اإلاخى٢ٗت القترا٦هم
ً
ت اإلابضثُت زال٫ ٞترة الاقترا٥ ألاولي. ٖلما في خضوص   ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 % مً وخضاث الهىضو١.31

ت اإلابضثُت، ًخم الخٗامل م٘ الاقترا٧اث ألازغي  ٖىض الاهتهاء مً الخسهُو .9 إلاال٥ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

 وجسهُو ال٣ُمت اإلاخب٣ُت مً الُغح ٧الخالي:

ت ل٩ل مؿدثمغ.  ٠0,666 وخضة )ؤلٖضص ًخم جسهُو  .ؤ   وخضة( اؾدثماٍع

في خا٫ وحىص ٞاثٌ وخضاث ٚحر مسهو، ٞؿِخم جسهُو ما جب٣ى مً الىخضاث  .ب 

 اإلاُغوخت ٖلى ؤؾاؽ جىاؾبي. 

 

 
ً
وبالخالي ال ًًمً  قترا٥، ٣ٞض ًخم جسهُو ٖضص وخضاث ؤ٢ل مً الخض ألاصوى لال في خا٫ ٧ان ٖضص اإلا٨خدبحن ٦بحرا

ت 0,666وخضة ) ؤل٠والبالٜ  قترا٥صوى لال مضًغ الهىضو١ جسهُو الخض ألا   .وخضة( اؾدثماٍع

 
ً
ٖلُه ؾِخم بُ٘ ؤي ٣ٖاع مملى٥ للهىضو١ بدؿب  ًدىاػ٫ اإلاؿدثمغون بالهىضو١ ًٖ خ٤ الكٟٗت، وبىاءا

 اؾتراجُجُت الاؾدثماع في الهىضو١. 

 ؤهلىن اإلاعدثمشون اإلا (5

ممً ًدملىن الجيؿُت الؿٗىصًت : )ؤ( ألاشخام الُبُُٗىن مً اإلاؿدثمٍغً الاقترا٥ في الىخضاث مخاح للٟئاث آلاجُت

ا مً  حَر ت و)ب( اإلااؾؿاث والكغ٧اث ونىاص٤ً الاؾدثماع ٚو خباٍع وؾ٣ُىم مضًغ  ال٣اثمت في اإلامل٨ت.الصخهُاث الٖا

.  الهىضو١ بُغح وخضاث الهىضو١ بما ًخماش ى م٘ هٓام جمل٪ ٚحر الؿٗىصًحن لل٣ٗاع واؾدثماٍع

 ب إلاضًغ الهىضو١ الخ٤
ً
، اقترا٥ ؤي مؿدثمغ في الهىضو١ في خا٫ ٧ان الاقترا٥ مسالٟا

ً
 ؤو حؼثُا

ً
ٌ، ٧لُا لهظٍ الكغوٍ ٞغ

ؤو ؤي لىاثذ  تخضاولإلاا تهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاٍعالخٗلُماث الخانت بال٣ٗاعي ؤو الاؾدثماع نىاص٤ً الثدت  وألاخ٩ام ؤو 

 َُئت الؿى١ اإلاالُت ؤو ؤي حهت جىُٓمُت ؤزغي. ٢َِبلؤزغي ًخم جُب٣ُها مً و٢ذ آلزغ مً 

اإلا٣ُضًً في سجل ألاؾغة بطا ٧ان ٨ًخٟى بخٗبت همىطج اقترا٥ واخض ل٩ل مؿدثمغ عثِس ي ٌكتر٥ لىٟؿه وألٞغاص ٖاثلخه 

ترجب ٖلى طل٪ ما ًلي:  ؤٞغاص الٗاثلت ؾِكتر٧ىن بىٟـ ٖضص الىخضاث التي ًخ٣ضم بها اإلاؿدثمغ الغثِس ي بُلبها، ٍو
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ً الخابٗحن باؾم اإلاؿدثمغ الغثِس ي. (ؤ )  ًخم حسجُل حمُ٘ الىخضاث اإلاسههت للمؿدثمغ الغثِس ي واإلاؿدثمٍغ

ً جابٗحنبًٖ الىخضاث ٚحر اإلاسههت  ًتثحٗاص اإلابالٜ الٟا (ب )  .لى اإلاؿدثمغ الغثِس ي والتي صٞٗها بىٟؿه ؤو ًٖ مؿدثمٍغ

ً  (ج ) ًدهل اإلاؿدثمغ الغثِس ي ٖلى ٧امل ؤعباح الىخضاث اإلاىػٖت ًٖ الىخضاث اإلاسههت للمؿدثمغ الغثِس ي وللمؿدثمٍغ

 الخابٗحن )في خا٫ ٖضم بُ٘ الىخضاث ؤو ه٣ل مل٨ُتها(.

ت لخًمً في حمُ٘ ألاو٢اث:  اإلا٣ٗىلت ٧اٞت ؤلاحغاءاثًخسظ مضًغ الهىضو١   التي ٢ض ج٩ىن يغوٍع

 مً مال٩ي الىخضاثؤن  ( ؤ)
ً
 ، و16ال ٣ًل ًٖ  مً الجمهىع  ًًم الهىضو١ ٖضصا

 .3 ٖلى ألا٢ل مً مال٩ي الىخضاث مً الجمهىع 46ن ٩ًىن ما وؿبخه ؤ ( ب)

 

 ؼترانالحذ ألادوى لال  (6

 ً ا٫ ؾٗىصي  06ٖلى ألا٢ل بؿٗغ اقترا٥ ًبلٜ  ةوخض 0,666 الاقترا٥ فيألاولي زال٫ ٞترة الُغح ًخٗحن ٖلى اإلاؿدثمٍغ ٍع

 ٍا٫ ؾٗىصي.ع  06,666للىخضة وبةحمالي مبلٜ اقترا٥ ال ٣ًل ًٖ 

 

 لالؼتران غلىالحذ ألا  (7

لى ا٫ ؾٗىصي للىخضة  06بؿٗغ اقترا٥ ًبلٜ  ةوخض 4,466,666َى ألاولي زال٫ ٞترة الُغح لالقترا٥  الخض ألٖا ٍع

ضوبةحمالي مبلٜ اقترا٥ ال   ٍا٫ ؾٗىصي.ع  44,666,666ًٖ  ًٍؼ

 

 حعاب الصىذوق  (8

 ؾىٝ ًٟخذ مضًغ الهىضو١ خؿاب
ً
ُ ا  مهٞغ

ً
  ا

ً
خم بًضإ ٧اٞت  لضي)ؤو ؤ٦ثر(  مىٟهال مهٝغ ؤو ؤ٦ثر باؾم الهىضو١ ٍو

ٖاثضاث الاقترا٥ مً اإلاؿدثمٍغً وبًغاصاث الهىضو١ في َظا الخؿاب، وؾٝى ًخم سخب الى٣ٟاث اإلاؿخد٣ت ُٞما ًخٗل٤ 

 بدكُٛل الهىضو١ وبصاعجه مً َظا الخؿاب.

 صيادة سأط اإلااٌ (9

 

اصة ٦ُُٟت 1-0  ا٫اإلا عؤؽ ٍػ

ل بيافي مً زال٫  ض مكاع٧اث مال٩ي الىخضاثفي خا٫ ٢غع مضًغ الهىضو١ ؤن الهىضو١ بداحت لخمٍى ، ٢ض ًٍؼ

٤  :الهىضو١ عؤؽ ماله ًٖ ٍَغ

ت نضاع خ٣ى١ ب -  ل ؤولٍى
ً
٣ا حغاءاث إل ٢ابلت للخضاو٫ ٖلى الىدى اإلاٗمى٫ به في خالت الكغ٧اث اإلاضعحت وطل٪ ٞو

ت لالقترا٥ في ؤي في َظٍ الخا٫، . وخُلباث اإلاٗمى٫ بهااإلاو  ٩ًىن إلاال٩ي الىخضاث في الهىضو١ خ٤ ألاولٍى

ا وخضاث بياُٞت وفي خا٫ ٖضم اقترا٦هم، ًد٤ إلاضًغ الهىضو١ َغح الىخضاث  مً ٢بل الهىضو١  ًخم بنضاَع

 للجمهىع.

وفي  .الهىضو١  فيجاصي بلى اهسٟاى ٞىعي في وؿبت مؿاَمت مال٩ي الىخضاث  ٢ض التيو  مؿاَماث ُٖيُت٢بى٫  -

ت إلاال٩ي الىخضاث. ٤ اإلاؿاَماث الُٗيُت خ٣ى١ ؤولٍى اصة في عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  َظٍ الخا٫، ال جمىذ الٍؼ

ُيُت -   ٢بى٫ مؿاَماث ه٣ضًت ٖو
ً
 .مٗا

 

 :الىخضاث بنضاع مُٗاع 1-9
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اصة في عؤؽ ؤي ٖىض ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بُغح وخضاث في الهىضو١ في خا٫ اعجإي ٢ُمت مًاٞت ؤو ما٫ الهىضو١،  ٍػ

خباع  ج٩ىن مً مهلخت مال٩ي الىخضاث. م٨ملت إزظ مضًغ الهىضو١ الٗىامل آلاجُت بٗحن الٖا ٖلي ؾبُل اإلاثا٫ ال ٍو

:الخهغ 
ً
 ٖىض بنضاع وخضاث في الهىضو١ مؿخ٣بال

 ؤزغ جثمحن ألنى٫ الهىضو١؛نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٦ما جم جدضًضٍ بمىحب  -

سُت؛اإلاخىؾُت ؾٗغ الؿى١ لىخضاث الهىضو١ واإلاٗضالث  -  الخاٍع

 الىاجج ًٖ بنضاع الىخضاث؛ و ٨ملتال٣ُمت اإلاًاٞت واإلا -

اث الؿُىلت الى٣ضًت. والا٢خهاصًتالٓغوٝ الؿى٢ُت  -  وخالت ٢ُإ الاؾدثماع ال٣ٗاعي ومؿخٍى

 

اصة بحغاء 1-4  :الهىضو١  ما٫ عؤؽ ٍػ

اصة عؤؽ  ما٫ الهىضو١: ًخسظ مضًغ الهىضو١ ؤلاحغاءاث الخالُت لٍؼ

 مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام؛ (ال٣ٟغة )فالضٖىة الحخمإ مال٩ي الىخضاث ٦ما َى مدضص في  ( ؤ)

اصة عؤؽ اإلاا٫ و مُٗاع بنضاع الىخضاث والخُىاث ( ب)  اؾخٗغاى حضو٫ الاحخمإ وج٣ضًم قغح خى٫ مبرعاث ٍػ

 لىاحب اجساطَا؛ والٗملُت ا

اصة عؤؽ اإلاا٫ ( ث)  . الهُئتبٗض الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت مً  بنضاع ووكغ ٢غاع اإلاىا٣ٞت ٖلى ٍػ

 الشظىم وألاحػاب والػمىالث)غ( 

الٗام ، ًخدمل الهىضو١  يًضٞٗها مال٩ي الىخضاث ٖىض اقترا٦هم في الُغح ألاول والتيٖضا عؾىم الاقترا٥ ،ُٞما 

ضٞ٘ مً  ٠  ؤنىلهٍو  في َظٍ اإلااصة. اإلاىضختحمُ٘ الغؾىم وألاحٗاب والٗمىالث واإلاهاٍع

 

 الاؼتران  سظىم (2

ا اقترا٥ عؾىم جددؿب  الغؾىم َظٍ اؾخ٣ُإ ًخم ،الاقترا٥ مبلٜ مً"( ؼترانالا سظىم )" ىؤ٢ص  بدض% 9 و٢ضَع

 .الهىضو١  إلاضًغ وجضٞ٘ الاقترا٥ مبلٜ اؾخالم ٖىض

 

 

 

 

 والشظىم:  ألاحػاب (1
 

  الصىذوق  سظىمو  أحػاب .2

 

  أحػاب ؤلاداسة ( أ

ت )"ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة  مً  03بم٣ضاع "( زال٫ مضة الهىضو١ أحػاب ؤلاداسةؾىٍى

 .الهىضو١  ؤنى٫ نافي ٢ُمت 

ش ؤلا٢ٟا٫ابخضاًء م ؾخت ؤقهغ  ٧ل نهاًتؿابها وؾضاصَا في دخاًخم ًخدمل الهىضو١ ؤحٗاب ؤلاصاعة التي  . ً جاٍع

ضٞ٘ 
ُ
ازظ ؤحٗاب ؤلاصاعة ٖلى ؤؾاؽ جىاؾبي بدُث وج خباع ألاًام التي مًذ مً ًُ لٟترة التي ًخم ابٗحن الٖا

 .اخدؿاب ألاحٗاب ٖلى ؤؾاؾها

 سأط اإلااٌأحػاب هييلت  ( ب
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 مً بحمالي 0.13"( بم٣ضاع هييلت سأط اإلااٌأحػاب )" ٩َُلت عؤؽ اإلاا٫ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب 

ؾىاء ه٣ضًت )ًٖ ؤزغي  مبالٜ اقترا٥حم٘ ؤي ؤو ٖىض ألاولي التي جم حمٗها زال٫ ٞترة الُغح  الاقترا٥مبالٜ 

 ٤ تألا بنضاع خ٣ى١ ٍَغ  . وجضٞ٘ ؤحٗاب ٩َُلت عؤؽ اإلاا٫ ( ؤو ُٖيُتولٍى
ً
بٗض ب٢ٟا٫ ؤي ٖملُت مغة واخضة ٞىعا

 .حم٘ لغؤؽ اإلاا٫

 

 أحػاب هييلت الخمىيل  ( ث

ل )" ل مً  0.13"( بم٣ضاع أحػاب هييلت جمىيلًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب ٩َُلت جمٍى مبلٜ الخمٍى

ؤو ؤي جاب٘ له، وطل٪ ل٣اء  الخهى٫ ٖلُه مً ٢بل الهىضو١ جم  تيال الدؿهُالثٜ مبل بحمالياإلاسخىب مً 

ل اإلاُلىب.  ل وجضٞ٘ ؤحٗاب ٩َُلت الجهض اإلابظو٫ في ٩َُلت وجإمحن الخمٍى مً الدؿهُالث  سخب٧ل بٗض الخمٍى

 .مباقغة

 سظىم الحفظ ( ر

ًخم صٞٗه بك٩ل  نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ مً  6.6913ب٣ُمت ؾىىي  عؾمًضٞ٘ الهىضو١ ألمحن الخٟٔ 

 "(.سظىم الحفظهه٠ ؾىىي )"

 إلاذًش ؤلاداسي أحػاب ا ( ج

3 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ًخم صٞٗه بك٩ل 6.69ب٣ُمت ؾىىي عؾم  للمضًغ ؤلاصاعي ًضٞ٘ الهىضو١ 

 "(.ؤلاداسي  اإلاذًش أحػابهه٠ ؾىىي )"

 أحػاب اإلاحاظب اللاهىوي  ( ح

ت  ا٫ ؾٗىصي 41,666ب٣ُمت ًضٞ٘ الهىضو١ للمداؾب ال٣اهىوي ؤحٗاب ؾىٍى  .٢ض جخٛحر مً و٢ذ ألزغ والتي ٍع

( ( خ  سظىم الدسجيل في العىق اإلااليت العػىدًت )جذاٌو

 مً اإلاخى٢٘ ؤن ًضٞ٘ الهىضو١ الغؾىم آلاجُت للدسجُل في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫(:

 16,666  ا٫ ؾٗىصي باإلياٞت بلى ا٫ ؾٗىصي ل٩ل مال٪ وخضاث وبدض ؤ٢ص ى  9ٍع ا٫  166,666ٍع ٍع

٘ بلى "جضاو٫" في م٣ابل بوكاء سجل إلاال٩ي الىخضاث
َ
ضٞ

ُ
 ؛ وؾٗىصي ج

 366,666 بلى "جضاو٫" في ٘
َ
ضٞ

ُ
ا٫ ؾٗىصي ج وجخٛحر َظٍ الغؾىم مً  ،م٣ابل بصاعة سجل إلاال٩ي الىخضاث ٍع

 ا٫ الهىضو١.و٢ذ ألزغ بدؿب ٢ُمت عؤؽ م

" ( د  سظىم ؤلادساج في "جذاٌو

 مً اإلاخى٢٘ ؤن ًضٞ٘ الهىضو١ عؾىم ؤلاصعاج آلاجُت:

 16,666 ا٫ ؾٗىصي عؾىم بصعاج ؤولُت  ؛ وٍع

 6.643  بدض ؤصوى( 
ً
ا٫ ؾٗىصي وبدض ؤ٢ص ى  16,666مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ ؾىىٍا  466,666ٍع

ا٫ ؾٗىصي(.  ٍع

 

 ؤنى٫ الهىضو١  عؾىمؤحٗاب و  .9

 

 مال٥ألا ؤحٗاب بصاعة  ( ؤ

ُٞما ًسو ألانى٫  ًخًمً التزام بالخإمحن وؤلانالح ال٩امل٣ٖض بًجاع ٢ام مضًغ الهىضو١ بمٟاويت 

ت ُما ًخٗل٤ بإنى٫  ال٣ٗاٍع  الخ٣ مؿخدىط ٖلحها اإلابضثُت. ٞو
ً
الخٟاوى خى٫ ؤحٗاب ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ ب، ا

خم صٞ٘ ألاحٗاب  م٘ ألاؾٗاع الؿاثضة في الؿى١.ٖلى ؤؾاؽ ججاعي بدذ ومؿخ٣ل بما ًخماش ى  ألامال٥بصاعة  ٍو



 69من  42صفحة 

 اإلاظ٧ىعة مً ؤنى٫ الهىضو١.

  

 الخٗامالث ج٩ال٠ُ ( ب

وما ًخٗل٤ به مً صعاؾاث  الخٗامالث، مثل ج٩لٟت الاؾخدىاط ٖلى ؤي ؤنل ج٩ال٠ًُخدمل الهىضو١ حمُ٘ 

ت وال٣اهىهُت. وؤحٗاب الىؾاَت وجد٤ُ٣ ل والخ٩ال٠ُ الاؾدكاٍع  ، والخمٍى

 

 الخُىٍغؤحٗاب  ( ث

غ الؤحٗاب الخٟاوى خى٫ بالهىضو١  ٣ًىم مضًغ  ٖلى ؤؾاؽ  للمُىعًٍ، و١ وجضٞ٘ضًخ٨بضَا الهىالتي و خٍُى

ججاعي بدذ ومؿخ٣ل بما ًخماش ى م٘ ألاؾٗاع الؿاثضة في الؿى١. ولخجىب الك٪، لم ًخ٨بض الهىضو١ ؤي 

غ ُٞما  تًخٗل٤ ؤحٗاب جٍُى  اإلابضثُت.  باألنى٫ ال٣ٗاٍع

 

٠اإلا (4  هاٍع
 

 الهىضو١  مهاٍع٠ .0

٠الهىضو١ مؿاوال ًٖ حمُ٘  ٩ىن ً . ه والخساعج مً اؾدثماعاجهواؾدثماعاج خهالتي حٗؼي بلى ؤوكُ اإلاهاٍع

 
ً
خدمل الهىضو١ ؤًًا ال٣اهىهُت  اإلاهاٍع٠ مثل اإلا٣ضمت مً الٛحر  خضماثالاإلاخٗل٣ت ب هاٍع٠ ألازغي حمُ٘ اإلاٍو

ت ت والاؾدكاٍع الغ٢ابُت خ٩ال٠ُ الخ٩ىمُت للهُئاث ، والوالخٟٔألانى٫،  حنثمت، وجُ، واإلاداؾبوالخضماث ؤلاصاٍع

ا مً الخضماث اإلاهىُت حَر ُئت الؿى١ اإلاالُت، وج٩ال٠ُ الخإمحن طاث الهلت ٚو ٠ جُهحر  ىباإلياٞت بل َو مهاٍع

ُت بن وحضث. ٠ ما وؿبخه خجاوػ جال ؤومً اإلاخى٢٘  ألاعباح الٛحر قٖغ 3 مً نافي ٢ُمت 6.16 مثل َظٍ اإلاهاٍع

ا  .ؤنى٫ الهىضو١ ؾىٍى

 

 ؤنى٫ الهىضو١  مهاٍع٠ .9

غ وبصاعة الهىضو١  ًخدمل اث وؤلاقغاٝ، وجٍُى غ حمُ٘ ج٩ال٠ُ الخهمُم والهىضؾت واإلاكتًر ٍخم و ال٣ٗاعاث جٍُى

 .ها وصٞٗها مً ؤنى٫ الهىضو١ للٛحر مً م٣ضمي الخضماث طاث الٗال٢تاخدؿاب

 

 الالتزاماث (3

الهىضو١ حمُ٘ الخُىاث الالػمت إلاهلخت مال٩ي الىخضاث وطل٪ خؿب ٖلمه واٖخ٣اصٍ م٘ الخغم ؾِخسظ مضًغ 

ً الخابٗحن الىاحب واإلا٣ٗى٫. و  ٟحن والى٦الء واإلاؿدكاٍع لً ًخدمل مضًغ الهىضو١، ؤو ؤي مً اإلاضعاء واإلاؿئىلحن واإلاْى

غاٝ طاث الٗال٢ت، وؤمحن الخٟٔ، و  ُت ومجلـ بصاعة و ٣اع مضًغ ٧ٖل له والكغ٧اث الخابٗت وألَا ؤًٖاء الهُئت الكٖغ

كاع بلى ٧ل مجهم " ٌُ "( ؤي مؿاولُت ججاٍ الهىضو١ ؤو ججاٍ ؤي مؿدثمغ وطل٪ بسهىم مؤمً غليهػشف الهىضو١ )

غاٝ اإلاظ٧ىعة ُٞما ًخٗل٤  ؤي بإي جهٝغ مًؤو ٖضم ال٣ُام ؤي زؿاعة ًخٗغى لها الهىضو١ بؿبب ال٣ُام  ألَا

ض ؤن ٌؿدىض بلى مامً ٖلُه، ٞةهه ٌكتٍر ألي َٝغ الخا٫ اوفي َظ بالتزاماتهم ججاٍ الهىضو١.  ؤخ٩ام َظٍ، والظي ًٍغ

ٗخ٣ض ؤهه ًسضم مهالح الهىضو١ بالك٩ل ألامثل وؤن ٩ًىن ٣ٟغةال ٌُ ، ؤن ٩ًىن ٢ض جهٝغ بدؿً هُت وبك٩ل 

 الخهٝغ ال ًىُىي ٖلى ؤلاَما٫ ؤو الاخخُا٫ ؤو ؾىء الخهٝغ اإلاخٗمض.

يض حمُ٘ اإلاُالباث والى٣ٟاث مامً ٖلُه ئىلُت حٗىٌٍ وخماًت ٧ل َٝغ وؾىٝ ًخدمل الهىضو١ مؿ

ًاث والخ٩ال٠ُ واإلاُالب والالتزاماث التي ٢ض ًخ٨بضَا ؤي مجهم ؤو حمُٗهم ؤو ؤي مجهم والتي جيكإ ب إي خا٫ والخٍٗى

مخٗمض مً  ، باؾخثىاء ما بطا خضر طل٪ هدُجت ألي اخخُا٫ ؤو بَما٫ ؤو ؾىء ؾلى٥مً واحباتهم ججاٍ الهىضو١ 
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 .الُٝغ طاث الٗال٢تحاهب 

 ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي (1

خ٨بضَا الهىضو١ في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي الىاعص في  جم جدضًض الغؾىم وألاحٗاب والى٣ٟاث اإلاخى٢٘ ؤن ًخ٩لٟها ٍو

 ( مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.باإلالخ٤ )

 أصٌى الصىذوق  ثمينج)ي( 

 ٦ُُٟت جثمحن ؤنى٫ الهىضو١  (0

ت نى٫ ألا بدثمحن  الهىضو١ مضًغ ٣ًىم   بلى جللال٣ٗاٍع
ً
حنل مثمىحن مٗض مً ٢ب ثمحنهىضو١ اؾدىاصا  مؿخ٣لحن ٣ٖاٍع

د٤ إلاضًغ الهىضو١ حُٛحر ؤو حُٗحن ؤي مثمً حضًض للهىضو١ صون مغزهحن مً الهُئت الؿٗىصًت للم٣ُمحن اإلاٗخمضًًو  . ٍو

خم الخُٗحن اإلاظ٧ىع مً ٢بل  خباع مؿاولُخه الاثخماهُت ؤي بقٗاع مؿب٤ إلاال٩ي الىخضاث. ٍو  بٗحن الٖا
ً
مضًغ الهىضو١ آزظا

 ججاٍ مال٩ي الىخضاث.

خم اخدؿاب  ٤ زهم ىخضة"( للنى٫ ألا )"نافي ٢ُمت لىخضة الىاخضة في الهىضو١ نافي ٢ُمت ألانى٫ لٍو ًٖ ٍَغ

٠ اإلاؿخد٣ت ٖلى الهىضو١ زال٫ ٞترة  اإلاُلىباث ؤلاحمالُت للهىضو١، بما في طل٪ ؤي التزاماث مالُت والغؾىم واإلاهاٍع

٩ىن الاخدؿاب خم ج٣ؿُم الىاجج ٖلى ٖضص وخضاث الهىضو١. ٍو  ٣ُمتَى ال الىاجج، مً بحمالي ؤنى٫ الهىضو١. ٍو

 لىخضاث الهىضو١. تالاؾترقاصً

ت، والى٣ضًت، وألاعباح اإلا ، وطمم مضًىت ؤزغي ؿخد٣توج٩ىن ٢ُمت بحمالي ؤنى٫ الهىضو١ هي مجمٕى ٧اٞت ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ت الٚحر وال٣ُمت الؿى٢ُت لجمُ٘ الاؾدثماعاث  ٣ىم ٣ٗاٍع  بلى ال٣ُمت الخالُت ألي ؤنى٫ ؤزغي مملى٦ت للهىضو١. ٍو
ً
بياٞت

ُت ؤن ًخهٝغ ب مضًغ الهىضو١  مماعؾت خ٨مه اإلا٣ٗى٫ في جدضًض ال٣ُم التي جسو ؤنى٫ الهىضو١ ومُلىباجه، قٍغ

ت ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ باؾخسضام مخىؾِ ال٣ُمت ولٛغى جثمحن ألانى٫ ال بدؿً هُت إلاهلخت الهىضو١ ٩٦ل. ٣ٗاٍع

حن اإلاؿخ٣لحن واإلا  مً الهُئت الؿٗىصًت للم٣ُمحن اإلاٗخمضًً. غزهحناإلاخدهل ٖلحها مً ازىحن )ؤو ؤ٦ثر( مً اإلاثمىحن ال٣ٗاٍع

 

 

ت اإلابضثُت  جثمحن ألانى٫ ال٣ٗاٍع

لل٣ُام بٗمل  ٗخمضًًالهُئت الؿٗىصًت للم٣ُمحن اإلا مً ومغزهحن مٗخمضًً م٣ُمحنالهىضو١ بخُٗحن زالزت  مضًغ  ٢ام

ت اإلابضثُت للهىضو١. الخالي ملخو  ش جثمحن مؿخ٣ل لألنى٫ ال٣ٗاٍع  :جثمُجهالىن٠ ألانى٫ و٢ُم وجاٍع

ٌ  الػلاس     ألاهذلعيت زشواث فىذق - ألاو

-  
ً
 ٖمغ اإلابنى خىالي زالزت ٖكغ ٖاما

 متر مغب٘ 630.21مؿاخت ألاعى  -

ت "ٞىض١ زغواث ألاهضلؿُت".  - ا ٦ٟىض١ ٞئت ؤعب٘ هجىم، جدذ الٗالمت الخجاٍع ًُ  ٌؿخسضم ال٣ٗاع خال

غ الٟىض١  - ت الؾخًاٞت ػواع الخغم  294ًٞى ً ٖلى مضاع الٗام.  مًٚٞغ  حجُج ومٗخمٍغ

اب٤ زضماث و ٢بى ًخإل٠ الٟىض١ مً  - اب٤ ؤعض ي ومحزاهحن َو ا والؿُذ. 12َو  َاب٣ًا ٖلىًٍ

ت.   06 دىي لمبنى ًالُاب٤ ألاعض ي ل -  مدالث ججاٍع

  الخلىي  زشواث فىذق - الثاوي الػلاس
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 ٖمغ اإلابنى خىالي زالزت ؤٖىام -

 متر مغب٘ 9,906.94مؿاخت ألاعى  -

ت ٌ - ً، جدذ الٗالمت الخجاٍع  إل٢امت الدجُج واإلاٗخمٍغ
ً
 . ”ٞىض١ زغواث الخ٣ىي “ؿخسضم ال٣ٗاع خالُا

غ ال٣ٗاع  - ت إل٢امت ػواع الخغم ؤزىاء مىؾم الدج وقهغ عمًان. جبلٜ ال٣ضعة الاؾدُٗابُت لل٣ٗاع خىالي  690ًٞى  3,506ٚٞغ

 خاج.

اب٤ َاب٤ و ٢بى  ًخإل٠ الٟىض١ مً زالزت َىاب٤ - اب٤ زضماث َو ا والؿُذ 14ُٗم ومؤعض ي ومحزاهحن َو  .َاب٣ًا ٖلىًٍ

 

 الخ٣ىي  زغواث ٞىض١ ألاهضلؿُت زغواث ٞىض١ بهترهاقُىها٫ ٧ىلحرػ

ا٫ 369,000,000  لل٣ٗاع الؿى٢ُت ال٣ُمت ا٫ 243,000,000 ؾٗىصي ٍع  ؾٗىصي ٍع

ش الخ٣ُُم  00/09/9606 00/09/9606 جاٍع

 

 الخ٣ىي  زغواث ٞىض١ ألاهضلؿُت زغواث ٞىض١ ٞالُىؾتراث

ا٫ 400,000,000  لل٣ٗاع الؿى٢ُت ال٣ُمت ا٫ 265,000,000 ؾٗىصي ٍع  ؾٗىصي ٍع

ش الخ٣ُُم  3/09/9606 3/09/9606 جاٍع

 

 

 الخ٣ىي  زغواث ٞىض١ ألاهضلؿُت زغواث ٞىض١ ٦ُىب واًذ

ا٫ 306,666,666  لل٣ٗاع الؿى٢ُت ال٣ُمت ا٫ 270,000,000 ؾٗىصي ٍع  ؾٗىصي ٍع

ش الخ٣ُُم  01/09/9606 01/09/9606 جاٍع

 

 غذد مشاث الخثمين وجىكيخه (1

مغة واخضة ٧ل ؾخت ؤقهغ وفي ؤو٢اث ؤزغي ٦ما ٣ًغعٍ مضًغ نافي ٢ُمت ألانى٫ للىخضة  ٖالنبة٣ًىم مضًغ الهىضو١ 

كاع بلى مثل طل٪ الُىم بـ " جىػ إلاضًغ الهىضو١ جإحُل جثمحن ؤنى٫ الهىضو١ وطل٪ بٗض ًىم الخثمينالهىضو١ )َو "( . ٍو

 ( مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي.99الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١ اإلاالُت َب٣ا للماصة )

ٌ غالن هيفيت ؤلا  (0  غً صافي كيمت ألاصى

خم بزُاع  46الهىضو١ زال٫ نافي ٢ُمت ؤنى٫ ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بةٖالن  ًىم ٖمل مً ًىم الخثمحن طي الٗال٢ت. ٍو

غ صوعٍت. وج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث مخاخت ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للؿى١ اإلاالُت  مال٩ي الىخضاث بالخثمحن مً زال٫ ج٣اٍع

 ٘ مضًغ الهىضو١.الؿٗىصًت "جضاو٫" ومى٢

 جذاٌو وحذاث الصىذوق  ( ن)

٣ت جضاو٫ ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعحت في الؿى١  -0 اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫(.  ٖىض ؤلاصعاج، ًجىػ جضاو٫ وخضاث الهىضو١ بىٟـ ٍَغ

ً الخضاو٫ زال٫ ؾاٖاث الخضاو٫ الٗاصًت  الؿى١ اإلاالُت مباقغة اإلاٗلً ٖجها مً ٢بل وبالخالي، ًجىػ إلاال٩ي الىخضاث واإلاؿدثمٍغ

 قغ٧اث الىؾاَت اإلاغزهت.  مً زال٫

 مً مكتري بإهه ٢ض اَل٘ -9
ً
٤ الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫( ب٢غاعا ٖلى َظٍ  ووا٤ٞ ٌٗخبر قغاء وخضاث في الهىضو١ ًٖ ٍَغ

 الكغوٍ وألاخ٩ام.
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مىالث ٩ًىن الخضاو٫ في وخضاث الهىضو١ زاي٘ لغؾىم جضاو٫  -4 تها خؿبما َى  ٖو ٩ىن اإلاؿدثمغ  ؾاثض في الؿى١. ًخم حؿٍى ٍو

مىالث الخضاو٫.  ًٖ عؾىم ٖو
ً
 مؿاوال

3-  
ً
٣ا في ًجىػ لهُئت الؿى١ اإلاالُت حٗل٤ُ جضاو٫ وخضاث الهىضو١ ال٣ٗاعي اإلاخضاولت، للخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع ٞو

.ؤي و٢ذ 
ً
 ؤو بلٛاء بصعاحها خؿبما جغاٍ مىاؾبا

 الصىذوق  ءلظااه (ٌ )

كاع بلى ٧ل مجها بـ" الهىضو١  ًى٣ط ي  "(:حالت إنهاءبإي خالت مً الخاالث آلاجُت )َو

ُت بٗض الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١  ( ؤ وجم جىػَ٘  الهىضو١  في خا٫ الخهٝغ ب٩اٞت ؤنى٫ والهُئت الكٖغ

ً اث للمؿدثمٍغ  ؤو  ؛حمُ٘ الٗاثضاث مً َظٍ الخهٞغ

ت لٓغوٝ الؿى١ في اإلامل٨ت واٖخبر في خا٫ ؤي حُٛحر لألهٓمت ؤو اللىاثذ ؤو  ( ب اإلاخُلباث الىٓامُت ألازغي ؤو حُٛحراث حىٍَغ

 إلنهاء الهىضو١ 
ً
 مبرعا

ً
 ؤو ؛مضًغ الهىضو١ طل٪ ؾببا

 ل٣غاع  ( ث
ً
٣ا   .لهُئت ؤو بمىحب ؤهٓمتهاابطا ٧ان اإلاُلىب بنهاء نىضو١ ٞو

ُئت الؿى١ اإلاالُت في ًٚىن و    46ٍخم بزُاع مال٩ي الىخضاث َو
ً
ش و٢ٕى خالت ؤلانهاء. ًىما  مً جاٍع

صاعة مجلـ بمال٩ي الىخضاث و ، ُٞخم الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت لِـ مً يمً خاالث ؤلانهاءالهىضو١ لؿبب ج٣غع بنهاء وفي خا٫ 

ُت الهىضو١  ُئت الؿى١ اإلاالُت.والهُئت الكٖغ  َو

٣ًىم  ،في خا٫ جُلب طل٪( ؤو الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞتها بٗض ج٣ضًم بزُاع زُي لهُئت الؿى١ اإلاالُت) في خالت بنهاء الهىضو١ 

بةلٛاء بصعاج الىخضاث والُلب مً َُئت بـ )ؤ( الُلب مً الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت ًىم ٖمل  01في زال٫ مضًغ الهىضو١ 

هىضو١ ؤنى٫ ال لخهُٟتٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ بٖالن حضو٫ ػمني الؿى١ اإلاالُت بةلٛاء الهىضو١، و )ب( 

٣ىم مضًغ الهىضو١ بخُٗحن مهٟوالبضء باإلحغاءاث ي والظي ًخىحب ٖلُه الٗمل ٖلى بنهاء الهىضو١ م٘ جىػَ٘ ؤنىله ٖلى . ٍو

جىػ جىػَ٘ ؤنى٫ الهىضو١ ٖلى مال٩ي  يمال٩ي الىخضاث. ولخجىب الك٪، ًم٨ً إلاضًغ الهىضو١ ال٣ُام بمهام اإلاهٟ ٍو

 في خا٫ اؾخدالت الخهٝغ ف
ً
ي ؤنى٫ الهىضو١ ؤو في خا٫ عؤي مضًغ الهىضو١ ؤن َظا ألامغ ًهب في مهلخت الىخضاث ُٖيُا

 مال٩ي الىخضاث.

 مجلغ إداسة الصىذوق  ( م)

اث مدضصة للهىضو١ و  الٗمل لخماًت مهالح الهىضو١ ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بخُٗحن مجلـ بصاعة للهىضو١ إلاغا٢بت جهٞغ

ٗمل مجلـ بصاعة الهىضو١ م٘ مضًغ ومال٩ي الىخضاث  الهىضو١ لًمان هجاح الهىضو١.. َو

 ؽىيل مجلغ ؤلاداسةح (2

النزمؿت  ًخإل٠ مجلـ بصاعة الهىضو١ مً خم ؤلٖا إلاال٩ي  ؤًٖاء ٌُٗجهم مضًغ الهىضو١ مجهم ازىحن مؿخ٣لحن. ٍو

ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ واإلاى٢٘ مً زال٫ اليكغ  ًٖ ؤي حٗضًل في حك٨ُل مجلـ بصاعة الهىضو١  الىخضاث

 للؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )"جضاو٫"(. ؤلال٨ترووي

م: ًاء الخالُت ؤؾماَئ خإل٠ مجلـ بصاعة الهىضو١ مً ألٖا  ٍو

 

 مجلـ ؤلاصاعةعثِـ   –ٚىام الٛىام 

ى  ٢بل الخدا٢ه بجضوي في ٚىام ٖمل   .لالؾدثماع عثِـ بصاعة اؾدثماعاث الٗمالء ألاٞغاص واإلااؾؿاث في قغ٦ت حضوي َو

 03 جخجاوػ ٚىام زبرة  ألاؾخاطًمخل٪   لالؾدثماع للٗمالء ألاٞغاص في ؤحل ؤؽ بي س ي الٗغبُت الؿٗىصًت.مىهب مؿدكاع ؤو٫ 



 69من  46صفحة 

ُٗت اإلاؿخىي في حمُ٘ ٖملُاث بصاعة اإلابُٗاث والخضماث   مىهجُت ٞع
ً
ما٫ وبصاعة الثرواث مخبٗا غ ألٖا  في مجا٫ جٍُى

ً
ٖاما

الث لجم٘ ألامىا٫ إلاسخل٠ قغ٧اث ألاؾهم الخانت وبصاعة ألانى٫ ٦ما قاع٥ في جىُٓم خم  والٗملُاث الدكُٛلُت واإلاساَغ.

ت. ما٫ حامٗت جىلُضوٚىام َى مؿاو٫ جسُُِ مٗخمض خانل ٖلى  وألاؾخاط واإلاىخجاث ال٣ٗاٍع  .ب٩الىعٍىؽ في بصاعة ألٖا

 

 ًٖى مجلـ ؤلاصاعة –ؤؾض زان 

ى عثِـ ٢ؿم ألابدار ؤلا٢خهاصًت في قغ٦ت حضوي لإلؾدثماع، خُث ٣ًىم  ٘ الا٢خهاصًت َو ٘ الُا٢ت واإلاكاَع بخُُٛت مكاَع

مُدؿىبِص ي في لىضن بهٟخه مضًغ -في اإلامل٨ت والكغ١ ألاوؾِ. ٢بل اهًمامه بلى قغ٦ت حضوي ٖمل ؤؾٗض في بى٪ َى٦ُى

ى خانل ٖلى صعحت  والكغ١ ألاوؾِ مؿاٖض في ٢ؿم الىِٟ والٛاػ خُث ٢ام بخُُٛت مىا٤َ ؤوعوبا ٣ُا. َو وؤٍٞغ

مخل٪ زبرة ٦بحرة ُٞما ًخٗل٤ ٞاألبدار الا٢خهاصًت في هُا١ الاؾدثماع البى٩ي الب٩الىعَـ في الا ٢خهاص مً حامٗت لىضن، ٍو

ُاهُت.  واإلاجا٫ ال٣ٗاعي، باإلياٞت لٗمله في الخضمت اإلاضهُت البًر

 

 ًٖى مجلـ ؤلاصاعة –. هىٝ هانغ الكٍغ٠ ص

اع، ٢بل الخدا٢ها بجضوي ٢امذ بخضَعـ الا٢خهاص في وهي هاثبت عثِـ ٢ؿم ألابدار الا٢خهاصًت في قغ٦ت حضوي لإلؾدثم

حامٗت ألامحر ؾلُان، ٢بل طل٪ ٖملذ ٦مدللت ؤبدار ؤولى في َُئت الؿى١ اإلاالُت، وفي و٢ذ مخ٣ضم مً مؿحرتها اإلاهىُت 

اى.  م٘ مغجبت الكٝغ مً حامٗت ص. هٝى جسغحذ ٖملذ ٦مدللت ا٢خهاصًت ؤولى في ٢ؿم ألابدار الا٢خهاصًت ببى٪ الٍغ

 مًالض٦خىعاٍ في الا٢خهاص  خهلذ ٖلىزم اإلال٪ ؾٗىص خُث خهلذ ٖلى ب٩الىعٍىؽ وصعحت اإلااحؿخحر في الا٢خهاص. 

 .حامٗت ؾاؾ٨ـ في اإلامل٨ت اإلاخدضة

 

 

 

 اإلاؿخ٣ل صاعةؤلا ًٖى مجلـ   -ص. ولُض ٖضاؽ

 عثِؿا ل٣ؿم  جُٟٗل الٗىن ؤلاهماجي لضي البى٪ مً ؤحل ٌٗمل ٣٦اثض للٗملُاث
ً
مل ؤًًا ؤلاؾالمي للخىمُت في حضة. ٖو

ت في مىخضي الُا٢ت الضولي في  البرامج ومغا٢بت اإلادٟٓت في البى٪ ؤلاؾالمي للخىمُت. ٦ما ٖمل مضًغا للكئىن اإلاالُت وؤلاصاٍع

اى. ًدمل ا وصعحت اإلااحؿخحر  الٍغ في الا٢خهاص مً حامٗت صعحت الض٦خىعاٍ في ٖلم الا٢خهاص مً الجامٗت ؤلاؾالمُت في مالحًز

  ؤٌؿ٨ـ باإلامل٨ت اإلاخدضة وخهل ٖلى الب٩الىعٍىؽ في الا٢خهاص مً حامٗت مُضلؿ٨ـ باإلامل٨ت اإلاخدضة.

 

 ًٖى مجلـ ؤلاصاعة اإلاؿخ٣ل –ولُض الىمي ص. 

ى  صاعة الجمُٗت الؿٗىصًت ل٩لُاث اإلاجخم٘ الخابٗت بخالُا ًٖى َُئت الخضَعـ بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص وعثِـ مجلـ َو

ت ؤلا  صاعة بقغاُٞت وزهىنا في مجا٫ للجامٗت. زال٫ الؿىىاث اإلاايُت جىلى الض٦خىع ولُض الٗضًض مً اإلاىانب الاصاٍع

٘ ج٣ىُت اإلاٗلىماث مثل   صاعة مغا٦ؼ البُاهاث الطخمت, اإلاضاعؽ الظ٦ُت, ومضًغ مكغوٕ الجامٗت الظ٦ُتبوكاء و بمكاَع

غ البرمجُاث الكب٨ُت واإلادمىلت. لى ؤلا ب باإلياٞتبجامٗت اإلال٪ ؾٗىص.  ٘ جٍُى ًدمل ص. ولُض  قغاٝ ٖلى الٗضًض مً مكاَع

 صعحت اإلااحؿخحر مً حامٗت ؤجالهخا وصعحت الض٦خىعاٍ مً حامٗت ؤو٦الَىما. 

 

 مؤهالث ألاغظاء (1

 ٣ًغ مضًغ الهىضو١ بإن حمُ٘ ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١:

 زايٗحن ألي بحغاءاث بٞالؽ ؤو جهُٟت؛ وٚحر  (ؤ )
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 لم ٌؿب٤ لهم اعج٩اب ؤي ؤٖما٫ اخخُالُت ؤو مسلت بالكٝغ ؤو جىُىي ٖلى الٛل؛ و (ب )

 ًخمخٗىن باإلاهاعاث والخبراث الالػمت التي جإَلهم ل٩ُىهىا ؤًٖاًء بمجلـ بصاعة الهىضو١. (ج )

ً اإلاؿخ٣لحن لخٍٗغ٠  ٣غ مضًغ الهىضو١ بمُاب٣ت ٧ل مً الًٍٗى الىاعص في ٢اثمت اإلاهُلخاث  "اإلاؿخ٣ل الًٗى "ٍو

 اإلاؿخسضمت في لىاثذ َُئت الؿى١ اإلاالُت و٢ىاٖضَا.

 بذالث وحػىيظاث أغظاء مجلغ إداسة الصىذوق  (0

ً اإلاؿخ٣لحن في مجلـ بصاعة الهىضو١ الظًً ؾىٝ ًخ٣اض ى ٧ل مجهما مبلٜ  ا٫ ؾٗىصي  1,666باؾخثىاء ٧ل مً الًٍٗى ٍع

٘ في نهاًت ٧ل ؾىت، لً ًخل٣ى باقي ؤًٖاء مجلـ بصاعة  96,666وبدض ؤ٢ص ي  احخمإًٖ ٧ل 
َ
ضٞ ًُ  

ً
ا ا٫ ؾٗىصي ؾىٍى ٍع

الهىضو١ ؤي ؤحىع. بال ؤهه ؾٝى ًخدمل الهىضو١ ٧اٞت ج٩ال٠ُ الؿٟغ وؤلا٢امت الٟٗلُت التي ًخ٨بضَا ٧ل ًٖى مً 

ًاء بك٩ل م٣ٗى٫ في ؾبُل خًىع الاحخماٖاث   ألٖا
ً
خى٢٘ ؤال جخجاوػ حمُٗها مبلٛا ًٌ ا٫ ؾٗىصي  96,666و٢ضعة والتي  ٍع

 
ً
ا  . ؾىٍى

 ولياثؤ اإلاع (4

 ًٖ آلاحي:
ً
 ٩ًىن مجلـ بصاعة الهىضو١ مؿاوال

 مً  الخإ٦ض (ؤ )
ً
٣ا ٣ت التي جد٤٣ مهلخت مال٩ي الىخضاث ٞو لكغوٍ وؤخ٩ام ٢ُام مضًغ الهىضو١ بمؿئىلُاجه بالٍُغ

 ؛اإلاخضاولت تال٣ٗاٍعالثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي والخٗلُماث الخانت بهىاص٤ً الاؾدثماع 

غ اإلاخٗل٣ت بالهىضو١ بما في طل٪، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ولِـ الخهغ،   (ب ) ت وال٣غاعاث والخ٣اٍع ٍغ اٖخماص ال٣ٗىص الجَى

غ واجٟا٢ُاث الخٟٔ واجٟ غ الخاجٟا٢ُاث الخٍُى ٤ وج٣اٍع  ؛ثمحنا٢ُاث الدؿٍى

 وألاخ٩ام وؤي حٗضًالث ٖلحها؛ اٖخماص َظٍ الكغوٍ  (ج )

 ٞهاح ٖىه مً حاهب مضًغ الهىضو١؛اإلاهالح ًخم ؤلا  اٖخماص ؤي جًاعب في  (ص )

 ىضو١ الظي ٌؿمُه مضًغ الهىضو١؛اٖخماص حُٗحن اإلاداؾب ال٣اهىوي لله  (ٌ )

 م٘ مؿئى٫ الالتزام الخاب٘ إلاضًغ الهىضو١ ومؿئى٫ ؤلاباٙل ًٖ حغاثم م٩اٞدت   (و )
ً
ا الاحخمإ مغجحن ٖلى ألا٢ل ؾىٍى

اب لًمان امخثا٫ مض  لل٣ىاٖض واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها؛ ًغ الهىضو١ ٚؿل ألامىا٫/م٩اٞدت ؤلاَع

ت بلى مال  (ػ ) ٍغ م مً اإلاٗىُحن؛يمان بٞهاح مضًغ الهىضو١ ًٖ ٧اٞت اإلاٗلىماث الجَى حَر  ٩ي الىخضاث ٚو

 الٗمل بدؿً هُت وبالٗىاًت اإلا٣ٗىلت لخد٤ُ٣ مهالح الهىضو١ ومال٩ي الىخضاث.  (ح )

ت اإلاخٗل٣ت  ٣ضم مضًغ الهىضو١ ٧اٞت اإلاٗلىماث الًغوٍع بإمىع الهىضو١ بلى حمُ٘ ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ٍو

ت بهم.  إلاؿاٖضتهم ٖلى جىُٟظ الىاحباث اإلاىَى

 الصىادًم ألاخشي اإلاذاسة مً كبل أغظاء مجلغ إداسة الصىذوق  (5

 

 غىام الغىام أظذ خان   
 هىف. د 

 الؽشيف
 د. وليذ الىمي د. وليذ غذاط

ذ الؿٗىصًت   •  •  •  •  • نىضو١ حضوي ٍع
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    •    •  نىضو١ حضوي ألاعحان الؿٗىصي للخىمُت الؿ٨ني

ت لالؾدثماع ال٣ٗاعي  ٍؼ  نىضو١ حضوي الٍٗؼ
 •    •    

 نىضو١ حضوي البؿاجحن لالؾدثماع ال٣ٗاعي 
 •   •    

    •   •   نىضو١ حضوي لألؾهم الؿٗىصًت

  •    نىضو١ حضوي لألؾهم الخلُجُت
 •    

   •   الٗغبُت نىضو١ حضوي ألؾىا١ ألاؾهم
 •    

ا٫ الؿٗىصي    •   نىضو١ حضوي للمغابدت بالٍغ
 •    

  •    نىضو١ حضوي لله٩ى٥ الٗاإلاُت
 •    

 09نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 •  

   

 04نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 •  

   

 03نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 

   

 06نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 

   

 01لالؾدثماع نىضو١ حضوي 
 • 

   

 96نىضو١ حضوي لالؾدثماع 
 • 

 •  

 

 اجخماغاث مجلغ إداسة الصىذوق  (6

في  ىبدض ؤصواإلاخى٢٘ ؤن ج٩ىن مغة واخضة ، ومً اإلاجلـ بضٖىة مً عثِـ ه٣ٗض احخماٖاجب٣ًىم مجلـ بصاعة الهىضو١ 

خىحب ٖلُه الضٖىة  غثِـ احخمإ ٖاحل إلاجلـو٢ض ٣ٌٗض ال. الؿىت اإلاالُت بصاعة نىضو١ ٧لما عؤي طل٪ يغوعي، ٍو

 ( مً ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو٧9.١لما َلب مىه طل٪ مً ٢بل مضًغ الهىضو١ ؤو ؤي ازىحن )لالحخمإ 

مً ؤٚلبُت ضع ٢غاعاث اإلاجلـ بمىا٣ٞت وجه هىضو١ صخُدا بال بطا خًٍغ ؤٚلبُت ؤًٖاثه.الاحخمإ مجلـ بصاعة  ال ٩ًىن 

ًاء.  ت، وفي خا٫ ٧اهذألٖا  ن لغثِـ اإلاجلـ نىث جغحُخي.ى ٩ٍو  ألانىاث مدؿاٍو

غًجىػ إلاجلـ بصاعة اله ض ؤلال٨ترووي، ٖلى ىضو١ اإلاىا٣ٞت ٖلى ٢غاعاث بك٩ل مؿخعجل مً زال٫ جمٍغ ، ٖبر الٟا٦ـ ؤو البًر

 للخىز٤ُ الغؾمي.الخ٤  إاحخمو٫ ؤؤن ًخم ٖغى ؤي ٢غاع مً َظا ال٣بُل بلى مجلـ بصاعة الهىضو١ في 

م٨ً ٣ٖض احخماٖاث مجلـ بصاعة الهىضو١  ٤  والخهىٍذ ٞحها ٍو  الخ٨ىىلىحُا الخضًثت.الىؾاثل ًٖ ٍَغ

ذ التي بخ٣ًىم مجلـ بصاعة نىضو١  ىز٤ُ احخماٖاجه، وبٖضاص مدايغ اإلاضاوالث واإلاىا٢كاث، بما في طل٪ ٖملُاث الخهٍى
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دخٟٔ به لؿهىلت الغحٕى بلحها بك٩ل صخُذ.جخم، والخٟاّ ٖلى َظٍ اإلادايغ اإلاىٓمت   ٍو

ٍجب و ، ؾىاء ٧اهذ مباقغة ؤو ٚحر مباقغة. له مهلخت ُٞههىث ٖلى ؤي ٢غاع وال ًجىػ لًٗى مجلـ بصاعة الهىضو١ ألن ً

 بلى مجلـ بصاعة الهىضو١. مثل َظٍ اإلاهلختؤلاٞهاح ًٖ 

 مذًش الصىذوق )ن( 

 اظم مذًش الصىذوق وغىىاهه (2

 حضوي لالؾدثماعقغ٦ت   الاؾم:  

 ؾ٩اي جاوع   الٗىىان: 

 الُاب٤ الغاب٘   

٤ اإلال٪   ٞهضٍَغ

  66611م.ب.    

اى      00111، الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت     

 www.jadwa.comاإلاى٢٘ الال٨ترووي:    

 

 ذًش الصىذوق هصخص مشخص لهم (1

ى مغزو مً الهُئت "٦صخو مغزو له" بمىحب مضًغ الهىضو١ َى قغ٦ت   ألهٓمت اإلامل٨ت َو
ً
٣ا مؿاَمت م٣ٟلت مسجلت ٞو

 لىٓام الؿى١ اإلاالُت وطل٪ ب٣غاع ع٢م 
ً
ش  0-14-9661الثدت ألاشخام اإلاغزو لهم الهاصعة ًٖ مجلـ الهُئت َب٣ا بخاٍع

ش 66643-41م ( بمىحب جغزُو ع٢م  91/6/9661َـ)اإلاىا٤ٞ  90/1/0396  م (. 4/4/9661)اإلاىا٤ٞ  َـ04/9/0391 بخاٍع

ت هي قغ٦ت مخسههت في مجا٫  قغ٦ت حضوي لالؾدثماع  ُت الاؾدثماٍع ا الغثِس ي في مضًىت اإلاهٞغ اىم٣َغ اإلامل٨ت الٗغبُت ب الٍغ

ل الكغ٧اث وزضماث الخٟٔ لألٞغاص مً طوي  والىؾاَت الؿٗىصًت. وج٣ضم الكغ٦ت زضماث بصاعة ألانى٫ والاؾدكاعاث وجمٍى

٤ الخاب٘ إلاضًغ الهىضو١ بسبراث َىٍلت في مجا٫ بصاعة ألانى٫  الثرواث ال٨بري واإلا٩اجب والكغ٧اث الٗاثلُت. خًمً الٍٟغ ٍو

ت. ُت الاؾدثماٍع   واإلاهٞغ

 خذماث مذًش الصىذوق  (0

ت مسجل لضي َُئت الؿ  لالثدت ألاشخام اإلاغزو لهم والهاصعة ٌّٗحن مضًغ الهىضو١ مضًغ مدٟٓت اؾدثماٍع
ً
٣ا ى١ اإلاالُت ٞو

 لإلقغاٝ ٖلى بصاعة ؤنى٫ الهىضو١. مً َُئت الؿى١ اإلاالُت وطل٪

ت الخالُت وزضماث ؤزغي للهىضو١ بما ٌكمل، صون خهغ، ما ًلي: ٣ضم مضًغ الهىضو١ الخضماث ؤلاصاٍع ًُ  ؾىٝ 

ت وجىُٟظ ٖملُاث بُ٘ وقغاء الا ٟغم الجدضًض  (ؤ )  ؤنى٫ الهىضو١؛ؾدثماٍع

ما٫  (ب ) ت أٖل ٘ وي٘ بحغاءاث اجساط ال٣غاعاث التي ًيبغي بجباٖها ٖىض جىُٟظ ال٣ًاًا الٟىُت وؤلاصاٍع  الهىضو١؛ ومكاَع

ت ؤو جُىعاث ٢ض جازغ ٖلى ؤٖما٫ الهىضو١؛ (ج )  بَإل َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت خى٫ ؤي و٢اج٘ حىٍَغ

ت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت اإلاخٗل٣ت بٗمل الهىضو١؛  (ص )  الالتزام بجمُ٘ ألاهٓمت واللىاثذ الؿاٍع

 للكغوٍ وألاخ٩ام؛ (ٌ )
ً
٣ا ً ٞو  بصاعة ؤنى٫ الهىضو١ بك٩ل ًد٤٣ مهلخت اإلاؿدثمٍغ

ان حمُ٘ ال٣ٗىص اإلابرمت لهالح الهىضو١؛ (و )  يمان ٢اهىهُت وؾٍغ

 الكغوٍ وألاخ٩ام؛ الهىضو١ اإلاىضخت في َظٍ اؾتراجُجُاثجىُٟظ  (ػ )

لالترجِب والخٟاوى وجىُٟظ وزاث٤ حؿهُالث ال (ح ) ٗت ؤلاؾالمُت هُابت ًٖ الهىضو١؛ خمٍى  اإلاخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ

http://www.jadwa.com/
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ٗت  (ٍ ) ُت للهىضو١ والخهى٫ ٖلى مىا٣ٞتهم ؤن َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام مخىا٣ٞت م٘ يىابِ الكَغ حُٗحن الهُئت الكٖغ

 ؤلاؾالمُت؛

غاٝ  (ي )  ؛ي ًخٗا٢ض مٗها الهىضو١ مً الٛحرالتؤلاقغاٝ ٖلى ؤصاء ألَا

 جغجِب جهُٟت الهىضو١ ٖىض اهتهاثه؛  (٥ )

جؼوٍض مجلـ بصاعة الهىضو١ بجمُ٘ اإلاٗلىماث الالػمت اإلاخٗل٣ت بالهىضو١ لخم٨حن ؤًٖاء اإلاجلـ ؤصاء مؿاولُاتهم  (٫ )

 بك٩ل ٧امل؛

ظٍ  (م )  الكغوٍ وألاخ٩ام.الدكاوع م٘ مجلـ بصاعة الهىضو١ لًمان الامخثا٫ للىاثذ َُئت الؿى١ اإلاالُت َو

 

 الخظاسباث الجىهشيت في اإلاصالح  (4

ش بٖضاص َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٞةهه ال ًىحض مٗامالث  غي بحن مهالح الهىضو١  جىُىي ختى جاٍع ٖلى جًاعب مهالح حَى

اإلاهالح خدضًض خاالث الخًاعب اإلادخملت في . ٢ام مضًغ الهىضو١ بي ؤَغاٝ ؤزغ  ؤيومهالح ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤو 

ٞةن ؤمحن الخٟٔ اإلاٗحن )قغ٦ت  وبٛغى الخىيُذ ، مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. (١) ٣ٟغةبحن مضًغ الهىضو١ والهىضو١ في ال

بال٩امل مً ٢بل بى٪ البالص. وؤن ؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعة مضًغ الهىضو١ مؿاَم في ؤخض الكغ٧اث  البالص اإلاالُت( مملى٥ 

 ٞةن ؤمحن الخٟٔ اإلاٗحن َى ؤخض مؿاَمي مضًغ الهىضو١  جمثل الؿُُغة(.اإلااؾؿت لبى٪ البالص )بيؿبت ال 
ً
وللخىيُذ ؤًًا

 ول٨ً بيؿبت ال جمثل الؿُُغة.

، بال للخض الظي ًمل٪ ُٞه وخضاث بالهىضو١. وال ؤو مُالباث يضَا ؤنى٫ الهىضو١ في لً ٩ًىن إلاضًغ الهىضو١ ؤي مهلخت 

 لهىضو١.باى٫ ٩ًىن لضاثني مضًغ الهىضو١ ؤي مهلخت في ؤي ؤن

 

 الخفىيع للغير (5

٩ىن مؿئىال ًٖ حُٗحن ؤي َٝغ )بما في طل٪ جابُٗه( لل٣ُام بإي مً   ًٖ بصاعة الهىضو١، ٍو
ً
٩ًىن مضًغ الهىضو١ مؿئىال

ؼ ؤصاء الهىضو١. جىػ إلاضًغ الهىضو١ حُٗحن الٛحر لخىٞحر الخضماث مً ؤحل حٍٗؼ كاع بلى ؤهه ٌٗتزم  مؿاولُاجه اإلاظ٧ىعة. ٍو َو

ت بلى  ٌ بٌٗ الخضماث ؤلاصاٍع  .ٞحٌزـاًب٨ـ ٞىض ؾحر قغ٦ت الهىضو١ جٍٟى

 الاظدثماس في الصىذوق  (6

ش ؤلاصعاج ؤو ٖلى وخضاث  الاؾخدىاطو يألاولفي الُغح  الهىضو١  ٌكاع٥ مضًغ  ٢ض ؿَمذ مضًغ الهىضو١  ، بال ؤههبٗضٍفي جاٍع ٌُ

ُت ب ٣ًىم مضًغ الهىضو١ باإلٞهاح ًٖ ؤي اؾدثماع له في الهىضو١ في نهاًت ٧ل  ؤنالخهى٫ ٖلى وخضاث مً و٢ذ آلزغ، قٍغ

 ؾىت مالُت في ملخو ؤلاٞهاح اإلاالي.

 أمين الحفظ)ط( 

 قغ٦ت البالص لالؾدثماع الاؾم:

 الُاب٤ ألاو٫  –ؾماعث جاوع  الٗىىان: 

٤ اإلال٪ ٞهض   ج٣اَ٘ قإع الخدلُت م٘ ٍَغ

 036م.ب. 

     اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 (www.albilad-capital.com) اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: 

وؾ٣ُىم ؤمحن الخٟٔ  .41-1066 ؤمحن الخٟٔ مغزو مً َُئت الؿى١ اإلاالُت ٦ـ "شخو مغزو له" بمىحب الترزُو ع٢م

ْىْن "
ُ
٩

َ
"( ؼشهت راث غشض خاصبخإؾِـ واخضة ؤو ؤ٦ثر مً الكغ٧اث الؿٗىصًت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة )٧ل واخضة مجها ج
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غ ؤ٢ص ى  بُت والامخثا٫ الىٓامي ٦ما ؾخٞى لخدىػ مل٨ُت ؤنى٫ الهىضو١. وؾىٝ جداٞٔ مثل َظٍ اله٩ُلت ٖلى ال٨ٟاءة الًٍغ

.ً ولً ٩ًىن ألمحن الخٟٔ ؤي خ٤ ؤو مُالبت في ؤنى٫ الهىضو١، بال بهٟخه ٦مال٪  ٢ضع مً الخماًت ال٣اهىهُت للمؿدثمٍغ

 ٟٔ ؤي خ٤ في ؤي مً ؤنى٫ الهىضو١.مدخمل للىخضاث. ولً ٩ًىن لضاثني ؤمحن الخ

 اإلاؼىس  ( ع)

تال جخ٩ىن  . لظاللهىضو١ اإلابضثُت  ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
 بوكاثُا

ً
ا جُىٍغا َغ غ ٣ٖاع ؤو ؤي ٣ٖاعاث ًخم جٍُى ، وفي ٖلى ؤي ؤوكُت جٍُى

غ ال٣ٗاعي خا٫   .ججاعي بدذ ومؿخ٣لمُىع ٖلى ؤؾاؽ  ٞةهه ٌٗتزم الهىضو١ حُٗحن، ٣ًىم الهىضو١ بإوكُت الخٍُى

 

 اإلاحاظب اللاهىوي)ف( 

 اللخُض مداؾبىن ٢اهىهُىن   الاؾم: 

٤ ؤبى ب٨غ الهض٤ً  011  الٗىىان:  حي اإلاغؾالث –ٍَغ

اى  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت -الٍغ

 1149-3463م.ب. 

 

ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ ؤن ٣ًىم بخُٛحر مض٤٢ الخؿاباث الخام بالهىضو١ مً و٢ذ آلزغ بىاًء ٖلى مىا٣ٞت مجلـ بصاعة 

ُئت الؿى١ اإلاالُت ٖىض الخُٛحر. خم بقٗاع مال٩ي الىخضاث َو  الهىضو١. ٍو

 

 تاللىائم اإلاالي)ص( 

صٌؿمبر مً ٧ل ٖام، باؾخثىاء الؿىت ألاولى لخإؾِـ الهىضو١ والتي  40ًىاًغ وجيخهي في  0جبضؤ الؿىت اإلاالُت للهىضو١ مً 

ش ؤلا٢ٟا٫جبضؤ ال ش  ؿىت اإلاالُت لها مً جاٍع  .9601صٌؿمبر  40وجيخهي بخاٍع

اإلاالُت للهىضو١ بىاؾُت مضًغ الهىضو١ وطل٪ بك٩ل هه٠ ؾىىي )بُاهاث ٚحر مض٣٢ت( وبك٩ل ؾىىي  ٣ىاثمًخم بٖضاص ال

 إلاٗاًحر الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن
ً
٣ا خم جض٤ُ٢ ال٦ما ًخم حٗضًلها مً و٢ذ آلزغ )بُاهاث مض٣٢ت( ٞو  ٣ىاثم. ٍو

ت مً ٢بل  اإلاالُت الخانت بالهىضو١ مً ٢بل مجلـ بصاعة  ٣ىاثملهىضو١. وجخم مغاحٗت الل اإلاداؾب ال٣اهىوياإلاالُت الؿىٍى

ا إلاال٩ي الىخضاث زال٫  حَر خم جٞى ا لهُئت الؿى١ اإلاالُت بمجغص اٖخماصَا ٍو حَر خم جٞى  ٖلى ألا٦ثر مً نهاًت  91الهىضو١ ٍو
ً
ًىما

 مً نهاًت الٟترة التي حُٛحها ال 36اإلاالُت ٚحر اإلاض٣٢ت و ٣ىاثمالٟترة التي حُٛحها ال
ً
٤  ٣ىاثمًىما اإلاالُت اإلاض٣٢ت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ا ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاضًغ الهىضو١ ومى٢٘ الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫".   وكَغ

 جظاسب اإلاصالح)ق( 

ش بٖضاص َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٞةهه ال ًىحض مٗامالث  ختى غي بحن مهالح الهىضو١  جىُىي جاٍع ٖلى جًاعب مهالح حَى

ٞةن ؤمحن الخٟٔ اإلاٗحن )قغ٦ت البالص اإلاالُت(  وبٛغى الخىيُذ ، ي ؤَغاٝ ؤزغ  ؤيومهالح ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١ ؤو 

لبى٪ بال٩امل مً ٢بل بى٪ البالص. وؤن ؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعة مضًغ الهىضو١ مؿاَم في ؤخض الكغ٧اث اإلااؾؿت  مملى٥ 

 ٞةن ؤمحن الخٟٔ اإلاٗحن َى ؤخض مؿاَمي مضًغ الهىضو١ ول٨ً بيؿبت ال  البالص )بيؿبت ال جمثل الؿُُغة(.
ً
وللخىيُذ ؤًًا

 جمثل الؿُُغة.

ه ٢ض و   في اإلاهالح مً و٢ذ آلزغ بحن الهىضو١ مً حهت ومضًغ الهىضو١ ؤو الكغ٧اث الخابٗت له ومضًٍغ
ً
ًيكإ ؤو ٣ً٘ جًاعبا

اًتها ؤو بصاعتها. وؤي ؤَغاٝ طاث ٖال٢ت وو٦الثه ومؿئىلُه ومىُْٟه  حٍر مً الهىاص٤ً التي ٣ًىمىن بٖغ في خا٫ مً حهت ؤزغي، ٚو

غي م٘ مهالح الهىضو١،  ٞٗلُه ؤن ًٟصح ًٖ طل٪ بك٩ل ٧امل إلاجلـ بصاعة جًاعبذ مهالح مضًغ الهىضو١ بك٩ل حَى

٤ جىدي  الهىضو١ في ؤ٢غب و٢ذ مم٨ً. وؾىٝ ًداو٫ مضًغ الهىضو١ ومجلـ بصاعة الهىضو١ خل ؤي جًاعب في اإلاهالح ًٖ ٍَغ

ً والخ٨مت وخؿً الىُت وؤزظ مهالح  غاٝ اإلاؿدثمٍغ خباع. طاث الٗال٢تألَا  ٩٦ل بٗحن الٖا
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، ٣ٞض خضص مضًغ الهىض
ً
 و١ ه٣اٍ جًاعب اإلاهالح اإلادخملت الخالُت:وبضاًت

 ُمذاسة بىاظؼت ؼشهت جذوي  لالظدثماساظدثماساث مؽابهت  (2

اؾدثماعاث طاث ؤَضاٝ ٦ظل٪ جضًغ ، و خؿابها الخام ومً اإلاخى٢٘ ؤن حؿخمغ في بصاعجه حضوي لالؾدثماعجضًغ قغ٦ت 

اَا قغ٦ت  ا ؤو جٖغ ت ؤزغي التي ًم٨ً ؤن جضًَغ ممازلت بك٩ل ؤو بأزغ ألَضاٝ الهىضو١، ومً بُجها نىاص٤ً اؾدثماٍع

 ؤو بخضي قغ٧اتها الخابٗت ٞحها خهت مً عؤؽ اإلاا٫.قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ، ؤو التي ٢ض جمخل٪ حضوي لالؾدثماع

 بال٣
ً
ىا  حضوي لالؾدثماع ُىص اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، ٞةهه ًجىػ لكغ٦ت باإلياٞت بلى طل٪، ٞةهه َع

اًت  ؤو ال٣ُام بضوع مضًغ الهىضو١ ؤو مضًغ نىاص٤ً ؤو اؾدثماعاث ؤزغي والكغ٧اث الخابٗت لها في اإلاؿخ٣بل ال٣ُام بٖغ

ت زانت ؤو اؾدثماعاث حماُٖت ؤزغي  ٪ الٗام في نىاص٤ً اؾدثماٍع جىػ ؤن ٌؿدثمغ واخض مجها الاؾدثماع ؤو الكٍغ ، ٍو

٘ مكابهت لخل٪ اإلاىحىصة في  ُت ؤال ًًغ َظا اليكاٍ آلازغ بىجاح  اؾدثماعاثؤو ؤ٦ثر في مكاَع الهىضو١، قٍغ

 الهىضو١.

 جظاسب اإلاصالح فيما ًخػلم باإلاػامالث مؼ مذًش الصىذوق والؽشواث الخابػت له (1

ا مً ال٨ُاهاث ألازغي التي ٢ض ًضزل الهىضو١ في مٗامالث م٘ مضًغ الهىضو١ ؤو الك غ٧اث الخابٗت له ؤو م٘ ٚحَر

م بٌٗ الكغ٧اث حضوي لالؾدثماع  جمخل٪ ٞحها قغ٦ت ٣َّضِ
ُ
 مباقغة ؤو ٚحر مباقغة. ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ٢ض ج

ً
خ٣ى٢ا

تزضماث مُٗىت للهىضو١ مثل حضوي لالؾدثماع الخابٗت لكغ٦ت  اإلٞهاح ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ ب. و الخضماث ؤلاصاٍع

إلاجلـ بصاعة الهىضو١ ًٖ حمُ٘ اإلاٗامالث التي جخم ما بحن الهىضو١ ومضًغ الهىضو١ والكغ٧اث الخابٗت له 

 مباقغة ؤو ٚحر مباقغة.حضوي لالؾدثماع وال٨ُاهاث التي جمخل٪ ٞحها قغ٦ت 
ً
 خ٣ى٢ا

هُت لُخم بٖضاص قغوٍ وم٘ طل٪ ٞةن مضًغ الهىضو١ ومجلـ بصاعة الهىضو١ ؾىٝ ًبظالن الجهىص اإلا٣ٗىلت بدؿً 

الاجٟا٢ُاث بحن مضًغ الهىضو١ والكغ٧اث الخابٗت له مً حهت والهىضو١ مً حهت ؤزغي ٖلى ؤؾاؽ ججاعي مؿخ٣ل 

 وؤن جخماش ى م٘ الكغوٍ ال٣ُاؾُت للؿى١.

 مجلغ ؤلاداسة  (0

ش الكغوٍ وألاخ  مً جاٍع
ً
خه. واٖخباعا ٩ام َظٍ، ٩ًىن ٣ًىم مجلـ ؤلاصاعة باإلقغاٝ ٖلى ؤي جًاعب للمهالح وحؿٍى

٩ىن ٖلى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة واحب بظ٫  مجلـ ؤلاصاعة م٩ىن مً ؤًٖاء مُٗىحن مً ٢بل مضًغ الهىضو١. ٍو

ً في الهىضو١، وطل٪ بمىحب الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي، باإلياٞت بلى بظ٫ ؤ٢ص ى  الٗىاًت ججاٍ اإلاؿدثمٍغ

. حهض مم٨ً لخل جًاعب اإلاهالح بدؿً الىُت، ٦ما ًغوهه
ً
 مىاؾبا

 اإلاػامالث الخاصت باألػشاف روي الػالكت (4

غاٝ طوي الٗال٢ت حر  ًم٨ً ؤن ٣ًىم الهىضو١، مً و٢ذ آلزغ، بالضزى٫ في حٗامالث م٘ ألَا والكغ٧اث الخابٗت لخٞى

خٗحن  .زضماث للهىضو١  ؤن ًخم ؤلاٞهاح ًٖ جل٪ الخٗامالث بلى مجلـ بصاعة الهىضو١ وؤن جخم بىاًء ٖلى قغوٍ ٍو

غاٝ طوي الٗال٢تؿاثضةلالؿى١ ا ب ؤخض ألَا ، بما في طل٪ ؤي نىضو١ آزغ ؤو بخضي الكغ٧اث الخابٗت . وفي خالت ٚع

جم جإؾِؿه مً ٢بل مضًغ الهىضو١ في الضزى٫ في ن٣ٟت م٘ الهىضو١ ؤو مضًغ الهىضو١ ٞةهه ًلؼم ٖلُه الخهى٫ 

في خا٫ اقتري الهىضو١ ٣ٖاع ما مً الُٝغ طي الٗال٢ت ؤو بخضي و .ٖلى مىا٣ٞت ٧ل مً مجلـ بصاعة الهىضو١ 

 م٘ الكغ٧اث الخابٗت ؤو باٖه بلُه، 
ً
ًجب ؤن ٩ًىن ؾٗغ الكغاء اإلاضٕٞى ؤو اإلاخدهل ٖلُه مً ٢بل الهىضو١ مخىا٣ٞا

 مؿخ٣لت. ثمُىاثج

 ل٩اٞت  ؤٖالٍال ًخًمً الىاعص 
ً

 وجلخُها
ً

 وقامال
ً

 ٧امال
ً

اإلادخملت التي ًىُىي ٖلحها  جًاعب اإلاهالح خاالثجٟؿحرا

ً اإلادخملحن الؿعي للخهى٫ ٖلى اإلاكىعة في ؾدثماع الا  وخضاث الهىضو١. لظا ٞةهىا هىص ي وبكضة ٧اٞت اإلاؿدثمٍغ
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 اإلاؿخ٣لت مً مؿدكاعيهم اإلاهىُحن.

 سفؼ الخلاسيش إلااليي الىحذاث)س( 

غ بلى َُئت الؿى١ اإلاالُت ومال٩ي الىخضاث  ٘ مضًغ الهىضو١ ج٣اٍع ض ؤو الىؾاثل ؤلال٨تروهُت ًٞغ ٤ البًر ٟصح ًٖ ًٖ ٍَغ ٍو

 اإلاٗلىماث الخالُت ٖلى الٟىع وصون ؤي جإزحر:

 

ٍغ اثؤي جُىع  (0 تها مخاخت لٗامت الىاؽ،وكاَه، و جىضعج في بَاع  تحَى الهىضو١  ازغ ٖلى ؤنى٫ ج٢ض و  ال ج٩ىن مٗٞغ

وسخاب ال ًاصي ٩ًىن له جإزحر في وي٘ الهىضو١ ؤو ؤو ؤي حُٛحر  ٖمالهاإلاؿاع الٗام أل  في ؤو وزهىمه ؤو في ويٗه اإلاالي 

م٨ً بضعحت هىضو١ المضًغ  إلاضًغ الهىضو١ مً مىهب َىعي ؤن ًاصي بلى حٛحر في ؾٗغ الىخضة اإلاضعحت ؤو ؤن ت م٣ٗىل، ٍو

اء بال  في ٢ضعة الهىضو١ ٖلى الٞى
ً
 ملخىْا

ً
 بإصواث الضًً؛  اإلاخٗل٣تتزاماجه ًازغ جإزحرا

ىه بؿٗغ لكغاء ؤخض ؤنى٫  ن٣ٟتؤي  (9 ض ٖلى  ٌؿاوي الهىضو١ ؤو بُٗه ؤو جإححٍر ؤو َع مً بحمالي ٢ُمت ؤنى٫  063ؤو ًٍؼ

 
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢تمالُت  ٢ىاثم آلزغالهىضو١ ٞو ت  ٢ىاثم مالُتؤو  هه٠ ؾىٍى  ؤيهما ؤخضر؛  مض٣٢تؾىٍى

ضؤو  حؿاوي ؤي زؿاثغ  (4   063 ٖلى جٍؼ
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢ت مالُت  ٢ىاثممً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٞو ٢ىاثم ؤو هه٠ ؾىٍى

ت  مالُت  ؤيهما ؤخضر؛ و مض٣٢تؾىٍى

 ؛ )بن وحضث( ؤو لجاهه مجلـ بصاعة الهىضو١  ؤًٖاءؤي حُٛحراث في حك٨ُل  (3

ض ٖلى ؤبطا ٧ان مبلٜ الجزإ ؤو اإلاُالبت ٌؿاوي ؤي هؼإ بما في طل٪ ؤي صٖاوي ٢ًاثُت ؤو صٖاوي جد٨ُم ؤو وؾاَت  (1  13و ًٍؼ

 
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢ت مالُت  ٢ىاثمآلزغ مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ٞو ت  ٢ىاثم مالُتؤو هه٠ ؾىٍى ؤيهما  مض٣٢تؾىٍى

  ؛ؤخضر

اصة (6 ض ٖلى  ؤو ه٣هان ؤي ٍػ   063في نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ حٗاص٫ ؤو جٍؼ
ً
٣ا ت ٚحر مالُت  ٢ىاثمآلزغ  ٞو هه٠ ؾىٍى

ت  ٢ىاثم مالُتؤو مض٣٢ت   ؛ ضر، ؤيهما ؤخمض٣٢تؾىٍى

اصة ؤو  (1 ض ؤبما ٌؿاوي الهىضو١  ؤعباحفي بحمالي  ه٣هانؤي ٍػ   063ٖلى و ًٍؼ
ً
٣ا  ؛ آلزغ ٢ىاثم مالُت مغاحٗتٞو

ٝغ طي بمىحبت ٧ل مً ؤو ؤي جغجِب ٌؿدثمغ  ٖال٢تبحن الهىضو١ وبحن َٝغ طي  ن٣ٟتؤي  (1 ؤي في  الٗال٢تالهىضو١ َو

ال له بطا ٧اهذ َظٍ اله٣ٟت مكغوٕ ؤو ؤنل  تؤاو ٣ًضم جمٍى ض ٖلى جؤو  و الترجِب  مؿاٍو مً بحمالي بًغاص الهىضو١  03ٍؼ

 
ً
٣ا ت ٞو  ؛ مض٣٢تآلزغ ٢ىاثم مالُت ؾىٍى

ض في  اه٣ُإؤي  (2   اثمً بحمالي بًغاص 13ٖلى ؤي مً اليكاَاث الغثِؿت للهىضو١ ٌؿاوي ؤو ًٍؼ
ً
٣ا آلزغ ٢ىاثم الهىضو١ ٞو

ت م  ؛ ض٣٢تمالُت ؾىٍى

 ؛ للمداؾب ال٣اهىوي للهىضو١ ؤي حُٛحر  (06

 ؤي حُٗحن ألمحن خٟٔ بضًل للهىضو١؛  (00

 م ؤ اإلاغخلت الابخضاثُت، ؾىاء في حهت ٢ًاثُت بنضاع ؤي خ٨م ؤو ٢غاع ؤو ؤمغ ؤو بٖالن مً حاهب ؤي مد٨مت ؤو  (09

 ٖلى اؾخٛال٫ الهىضو١ ألي حؼء مً ؤنىله ُتالاؾخئىاٞ
ً
ض ، والظي ٢ض ًازغ ؾلبا مً نافي  13 ٖلىحمالُت ؤلا ٢ُمت جٍؼ

 
ً
٣ا ت ٚحر مض٣٢ت مالُت  ٢ىاثمآلزغ ٢ُمت ألانى٫ ٞو ت  ٢ىاثم مالُتؤو هه٠ ؾىٍى  ؤيهما ؤخضر؛  ، مض٣٢تؾىٍى

 ؤي حُٛحر م٣ترح لغؤؽ ما٫ الهىضو١. (04

 ظىىيت شبؼالالخلاسيش  

ؤلال٨ترووي للؿى١ ًخًمً بيكغ بُان عب٘ ؾىىي في مى٢ٗه ؤلال٨ترووي واإلاى٢٘ ٣ًىم مضًغ الهىضو١  بياٞت بلى ما وعص ؤٖالٍ،

 :٦دض ؤصوى آلاحي

 ؾٗغ الىخضة بجهاًت الغب٘. -

 الضزل الخإححري ٖلى ؾٗغ الىخضة. -

 وؿبت اإلاهغوٞاث وألاحٗاب ؤلاحمالُت. -
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 ؤصاء ؾٗغ الىخضة. -

 ٢اثمت ألؾماء ووؿب ال٣ٗاعاث في مدٟٓت الهىضو١. -

 وؿبت الا٢تراى مً ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ الهىضو١. -

 الهىضو١ بلى ال٣ُمت ؤلاحمالُت ألنى٫ الهىضو١.وؿبت ج٩ال٠ُ  -

اؾخثىاء مً اخ٩ام ال٣ٟغة )ب( مً اإلااصة الثالثت والٗكغون مً الثدت نىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي؛ نافي ٢ُمت ؤنى٫  -

غ جم ؤلاٞهاح ٖىه.  وخضاث الهىضو١, ؤي عبذ مضٕٞى الخ٤ آلزغ ج٣ٍغ

ٍغ اثؤي  حٛحر  -  و ازغ ٖلى ٖمل الهىضو١؛ؤو مهمت ج تحَى

 مال٩ي الىخضاث.ٖلى اإلاىػٖت بُان باألعباح  -

 لخلاسيش العىىيتا

ت وج٣ضًمها بلى مال٩ي الىخضاث جخًمً اإلاٗلىماث آلاجُت: غ ؾىٍى خىلى مضًغ الهىضو١ بٖضاص ج٣اٍع  ٍو

 ألانى٫ التي ٌؿدثمغ ٞحها الهىضو١؛  (ؤ )

 ألانى٫ التي ٌؿتهضٝ الهىضو١ الاؾدثماع ٞحها؛  (ب )

 التي ًمخل٨ها الهىضو١؛  ال٣ٗاعاثبحمالي حغة بلى ا اإلاٚحر وؿبت ال٣ٗاعاث  و  اإلااحغةل٣ٗاعاث وؿبت اجىيُذ  (ج )

 :ًىضح الهىضو١( جإؾِـ)ؤو مىظ  زحرةألا الؿىىاث اإلاالُت الثالر  زال٫ٌُٛي ؤصاء الهىضو١  تم٣اعهحضو٫  (ص )

 نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ في نهاًت ٧ل ؾىت مالُت؛  -

 مالُت؛ نافي ٢ُمت ألانى٫ ل٩ل وخضة في نهاًت ٧ل ؾىت  -

 ٧ل ؾىت مالُت؛  ًٖنافي ٢ُمت ؤنى٫ ل٩ل وخضة ؤ٢ل ؤٖلى و  -

هضعة في نهاًت ٧ل ؾىت مالُت؛  -
ُ
 ٖضص الىخضاث اإلا

 جىػَ٘ الضزل ل٩ل وخضة؛  -

 الهىضو١.وؿبت اإلاهغوٞاث التي جدملها   -

 ِسجل ؤصاء ًبحن ما ًلي: (ٌ )

 (؛ الخإؾِـ وزالر ؾىىاث وزمـ ؾىىاث )ؤو مىظ واخضة بحمالي الٗاثض إلاضة ؾىت  -

 (؛ الخإؾِـ الٗكغ اإلاايُت )ؤو مىظ  الؿىىاث اإلاالُتمً  ؾىتبحمالي الٗاثض الؿىىي ل٩ل  -

غاٝ  جدملهاالتي  وألاحٗاب والٗمىالث ًىضح م٣ابل الخضماثحضو٫  - . ٖلى مضاع الٗام زاعحُتالهىضو١ أَل

جب ؤلاٞهاح ًٖ بطا ما  جب ؤًًا ؤلاٞهاح بك٩ل واضح ًٖ بحمالي وؿبت اإلاهغوٞاث، ٍو ٧اهذ َىا٥ ٍو

 .ؤي عؾىم ؤو جسًُٟها لإلٖٟاء مًمضًغ الهىضو١  بي ْغوٝ ٣ًغع ٞحها

تفي خا٫ خضور حُٛحراث  (و ) ٍغ  ؤصاء الهىضو١؛  وؤزغث في زال٫ الٟترة  حَى

غ  (ػ ) جمذ اإلاىيىٖاث التي ٖلى الخهغ،  ال ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ و ٖلى ؤن ًدخىي  الؿىىي  بصاعة الهىضو١  مجلـج٣ٍغ

 ؤصاء الهىضو١ وجد٣ُ٣ه ألَضاٞه؛  ، بما في طل٪وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ طل٪ ها تىا٢كم

بُان بالٗمىالث الخانت التي خهل ٖلحها مضًغ الهىضو١ زال٫ الٟترة طاث الهلت ًظ٦غ بىيىح ٚغى الٗمىالث  (ح )

 و٦ُُٟت اؾخٛاللها.

غ ج٣ُُم اإلاساَغ (ٍ )  ج٣ٍغ

 مػلىماث أخشي )ػ( 

 غشف غميلً إمخؼلباث  (2

ُٞما  "، وطل٪ٖٝغ ٖمُل٪بمبضؤ "بمخُلباث ًلتزم مضًغ الهىضو١ ، ل َُئت الؿى١ اإلاالُت٢ب٦صخو مغزو له مً 

 ىخضاث في الهىضو١. ًخٗل٤ ب٣بى٫ مال٩ي ال
ً
تزوٍض ب٧ل مؿدثمغ في الهىضو١  ٣ًىم م٘ لىاثذ َُئت الؿى١ اإلاالُت، وجماقُا

٩ىن "ٖٝغ ٖمُل٪بمبضؤ " ٟاء مخُلباثُمضًغ الهىضو١ الؾد ًُلبهبىزاث٤ مُٗىت ٦ما مضًغ الهىضو١  مضًغ الهىضو١ . ٍو
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ش ؤلاألاولي  الُغحزال٫ ٞترة " ٖٝغ ٖمُل٪بمبضؤ "مخُلباث حمُ٘  اؾدُٟاء مؿاوال ًٖ جخٗامل بِىما  ٣ِٞ ٢ٟا٫ختى جاٍع

ش ؤلاصعاج بضءً اإلاخُلباث طاث الٗال٢ت م٘  (جضاو٫ الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )  .مً جاٍع

 

 اإلاذًش ؤلاداسي  (1

 حضوي لالؾدثماعقغ٦ت   الاؾم: 

 ؾ٩اي جاوع   الٗىىان:

 الُاب٤ الغاب٘   

٤ اإلال٪ ٞهض  ٍَغ

  66611م.ب.    

اى،       00111الٍغ

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت     

 www.jadwa.comاإلاى٢٘ الال٨ترووي:    

، وجدضًث ٖٝغ ٖمُل٪"بوالىزاث٤ اإلاخٗل٣ت بالخد٤٣ مً مبضؤ "٩ًىن اإلاضًغ ؤلاصاعي مؿاوال ًٖ ججهحز َلباث الاقترا٥ 

٩ىن اإلاضًغ ؤلاصاعي الىخضاث.  يال٩إلازُاعاث ي الىخضاث وبٖضاص الا سجل مال٩ اخدؿاب نافي ٢ُمت مؿاوال ؤًًا ًٖ ٍو

 ل٩ل وخضة.ألانى٫ 

حٌزـحُٗحن قغ٦ت  اإلاضًغ ؤلاصاعي ٌٗتزم   مداؾبُت لٛاًاث جىٞحر زضماث٦مضًغ بصاعي ٞغعي )صبي( لُمخض  اًب٨ـ ٞىض ؾحٞر

ت ؤزغي  ومؿاهضة مُٗىت  . وؤٖما٫ بصاٍع

ىا٤ٞ ٖلى  ٣ٍغ ٧ل مؿدثمغ بمىحبهو مً ٢بل ؾلُت صبي للخضماث اإلاالُت. بن اإلاضًغ ؤلاصاعي الٟغعي هي قغ٦ت مغزهت   هؤهٍو

ت مكاع٦ت اإلاضًغ ؤلاصاعي الٟغعي بب ِخمؾ ٍدخٟٔ و زاعج اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. والتي ٢ض جى٣ل ٌٗ اإلاٗلىماث الؿٍغ

 .اإلاضًغ ؤلاصاعي الٟغعي للهىضو١ الخ٤ في حُٛحر ب واإلاضًغ ؤلاصاعي  مضًغ الهىضو١ 

 

 

 اجخماغاث ماليي الىحذاث (0

 ًجىػ إلاضًغ الهىضو١، بىاًء ٖلى مباصعة مىه، الضٖىة ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث.       (ؤ )

َلب زُي مً ؤمحن  ؤًام مً اؾخالم  06ًخٗحن ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة الحخمإ مال٩ي الىخضاث في ًٚىن  (ب )

 الخٟٔ.

لى  (ج ) ًضٖى مضًغ الهىضو١ الحخمإ مال٩ي الىخضاث مً زال٫ بٖالن الضٖىة ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام به ٖو

ومً زال٫ بعؾا٫ بزُاع زُي لجمُ٘ مال٩ي اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫"، 

ض ًٖ  06الىخضاث وؤمحن الخٟٔ م٘ بُٖاء مهلت ال ج٣ل ًٖ  ش او٣ٗاص الاحخمإ.  90ؤًام وال جٍؼ  مً جاٍع
ً
ًىما

٣تَرح. ٦ما ًخٗحن ٖلى 
ُ
ما٫ اإلا ش او٣ٗاص الاحخمإ وم٩اهه وو٢خه وحضو٫ ألٖا الن وؤلازُاع جاٍع خٗحن ؤن ًدضص ؤلٖا ٍو

في هٟـ و٢ذ بعؾا٫ ؤلازُاع بلى مال٩ي الىخضاث ُٞما ًخٗل٤ بإي احخمإ، ج٣ضًم وسخت مً مضًغ الهىضو١، 

 َظا ؤلازُاع بلى َُئت الؿى١ اإلاالُت.

ؤًام مً اؾخالم َلب زُي مً  06ًخٗحن ٖلى مضًغ الهىضو١ الضٖىة ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث في ًٚىن  (ص )

 
ً
ٖلى ألا٢ل مً وخضاث  913ؤو الظًً ًمخل٩ىن مجخمٗحن ؤخض مال٩ي الىخضاث ؤو ؤ٦ثر، الظي ًمخل٪ مىٟغصا

 الهىضو١.

 913ًخ٩ىن الىهاب الالػم ل٣ٗض احخمإ إلاال٩ي الىخضاث مً ٖضص مال٩ي الىخضاث الظًً ًمخل٩ىن مجخمٗحن  (ٌ )

 ٖلى ألا٢ل مً ٢ُمت وخضاث الهىضو١.

http://www.jadwa.com/
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اء بكغوٍ الىهاب الىاعصة في ال٣ٟغة )ٌ( ؤٖالٍ، ًضٖى مضًغ ال (و ) هىضو١ الحخمإ زان مً زال٫ في خا٫ ٖضم الٞى

لى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫" ومً زال٫  الن ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو ؤلٖا

ش او٣ٗاص  1بعؾا٫ بزُاع زُي لجمُ٘ مال٩ي الىخضاث وؤمحن الخٟٔ م٘ بُٖاء مهلت ال ج٣ل ًٖ  ؤًام مً جاٍع

وي، ٌك٩ل ؤي ٖضص مً مال٩ي الىخضاث الظًً ًمخل٩ىن ؤي ٖضص مً الاحخمإ الثاوي. وزال٫ الاحخمإ الثا

.
ً
 ٢اهىهُا

ً
ً بهٟت شخهُت ؤو مً زال٫ ممثلحن، ههابا  الىخضاث، الخايٍغ

بما ًخماش ى م٘ همىطج الخى٦ُل اإلابحن في  ًد٤ ل٩ل مال٪ وخضاث حُٗحن و٦ُل لخمثُله في احخمإ مال٩ي الىخضاث (ػ )

 .)ص(اإلالخ٤ 

 في احخمإ مال٩ي الىخضاث.جمثل ٧ل وخضة ًمخل٨ها  (ح )
ً
 واخضا

ً
 مال٪ الىخضاث نىجا

ذ ٖلى ال٣غاعاث  (ٍ )   اجها٫ ج٣ىُتوؾاثل  باؾخسضامًجىػ ٣ٖض احخماٖاث مال٩ي الىخضاث ومضاوالتها والخهٍى
ً
٣ا ٞو

 التي جدضصَا َُئت الؿى١ اإلاالُت. ًىابِلل

 بمىا٣ٞت مال٩ي الىخضاث الظًً ًم (ي )
ً
ىا  َع

ً
مً بحمالي وخضاث  163خل٩ىن ٩ًىن ٢غاع مال٩ي الىخضاث هاٞظا

ً في الاحخمإ ؾىاء بهٟت شخهُت ؤو مً زال٫ و٦ُل ؤو   .باؾخسضام وؾاثل اجها٫ ج٣ىُتالهىضو١ والخايٍغ

 

 ماليي الىحذاثحلىق  (4

 ًد٤ إلاال٩ي الىخضاث مماعؾت ٧اٞت خ٣ى٢هم اإلاىهىم ٖلحها في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، بما في طل٪:

ذ ٖلى ال٣غاعاث زاللها؛خًىع احخماٖاث مال٩ي الىخضاث  (0  والخهٍى

ذ ُٞما ًخٗل٤ بإي حُٛحر  (9  للهىضو١، بما في طل٪: ؤؾاس يالخهٍى

 ؛هؤو َبُٗخ ؤَضاٝ الهىضو١  في الخُٛحر اإلاهم -

غي ٖلى مال٩ي الىخضاث الظي خُٛحر ال -  ؤو خ٣ى٢هم ُٞما ًخٗل٤ بالهىضو١؛٢ض ٩ًىن له جإزحر ؾلبي حَى

 هىضو١؛اإلاساَغ للفي وي٘  له جإزحرالظي ٩ًىن خُٛحر ال -

اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١. -  ٍػ

ت و٢بى٫ اإلاؿاَماث الُٗيُت  (4 اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١؛الاقترا٥ في انضاعاث خ٣ى١ ألاولٍى  لٛاًاث ٍػ

 ٢بى٫ الخىػَٗاث خؿب َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام؛ (3

غ الضوعٍت والخدضًثاث بما ًخماش ى م٘ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. (1  ٢بى٫ الخ٣اٍع

ت ُٞما ًخٗل٤ وباؾخثىاء ما َى   في َظٍ ال٣ٟغة، ال ًخمخ٘ مال٩ي الىخضاث بإي خ٣ى١ بصاٍع
ً
مىهىم ٖلُه نغاخت

 بالهىضو١.

 

 الهيئت الؽشغيت  (5

ُت االغ٢ابت ال٢ام مضًغ الهىضو١ بخُٗحن َُئت  "(. وجخ٩ىن الهُئت الهيئت الؽشغيت٦مؿدكاع قغعي للهىضو١ )"لخابٗت كٖغ

ُت مً  ٗت ؤعب٘الكٖغ ت، والٗملُاث ؤلاؾالمُت ٖلماء مُلٗحن في مجا٫ الكَغ ما٫ الخجاٍع ُت بمغا٢بت ألٖا . وج٣ىم الهُئت الكٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت. ل اإلاخٗل٤ بالهىضو١ لًمان الامخثا٫ إلاباصت الكَغ  والاؾدثماعاث والخمٍى

ُت ٖلى اؾدثماعاث الهىضو١ والتي جخًمً  :٣ًىم مضًغ الهىضو١ بمهام الغ٢ابت الكٖغ

٤ اإلاغاحٗت الضوعٍت؛ ٤ُ التزام الهىضو١ بالًىابِ الكجد٣ - ُت ًٖ ٍَغ  ٖغ

 مغاحٗت الاجٟا٢ُاث وال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت بمٗامالث الهىضو١؛  -

ُت والىٓغ في مضي مُاب٣تها م٘ الًىابِ ال - ُت مخابٗت ٖملُاث الهىضو١ ومغاحٗت ؤوكُخه مً الىاخُت الكٖغ كٖغ

ُت؛   وجىححهاث الهُئت الكٖغ
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٘ للهُئت الك - ُت في خا٫الٞغ ُت مدخملت؛  ٖغ  وحىص ؤي مسالٟاث قٖغ

ُت؛ ُبٖضاص ومخابٗت مبالٜ الخ -  هحر الالػمت واٖخماصَا مً ٢بل الهُئت الكٖغ

ُت وج٣ضًم الاؾدكاعاث  ُت مهام ؤلاقغاٝ ٖلى التزام ؤوكُت الهىضو١ بًىابِ الاؾدثماع الكٖغ وؾدخىلى الهُئت الكٖغ

ُت مً  مطاث الهلت. وجخ٩ىن الهُئت الكٖغ ًاء الخالُت ؤؾماَئ  :ألٖا

ُتالكُش الض٦خىع ٖبض هللا اإلاُل٤ )عثِـ  مٗالي  (الهُئت الكٖغ

ًى الهُئت  ،مؿدكاع للضًىان اإلال٩يو  ،ٖلماء ًٖى َُئت ٦باع مىهب الكُش الض٦خىع ٖبض هللا اإلاُل٤  مٗاليٌكٛل  ٖو

ُت لٗضص مً اإلااؾؿاث اإلاالُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤن  الكُش الض٦خىع ٖبض هللا اإلاُل٤ ٗاليإلاؾب٤  . و٢ضالكٖغ

 .ت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُتاإلا٣اعن بجامٖٗمل اؾخاط لل٣ٟه 

ُتغي بً ُٖض )ًٖى ال٣ٖلى بً ببغاَُم الكُش الض٦خىع مدمض   (الهُئت الكٖغ

٢خهاص ؤلاؾالمي الاَى ؤؾخاط ، و زبحر في مجم٘ ال٣ٟه الخاب٘ إلاىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالميغي الكُش الض٦خىع مدمض ال٣ٌٗخبر 

ؼ في حضة.اإلاكاع٥   بجامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

ؼ بً الكُش بضع  ُتٗمغ )ًٖى الٖبض الٍٗؼ  (الهُئت الكٖغ

ؼ ًخمخ٘  ت ؤلاؾالمُت. ٖاما  01بسبرة ٗمغ الالكُش بضع ٖبض الٍٗؼ  مىهب عثِـ في مجا٫ الهحٞر
ً
كٛل خالُا بصاعة َو

ٗت لضي ؼ ؾب٤ للالغاحخي. و  مهٝغفي الٗضًض مً اإلاىانب  جىلُهقغ٦ت حضوي لالؾدثماع بٗض  الكَغ كُش بضع ٖبض الٍٗؼ

ت ؤلاؾالمُت في ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي.ؤن قٛل مىهب ٗمغ ال  ًٖى في لجىت الهحٞر

ُت)ًٖى  ضيًال٣اٖبض الغخمً بً الكُش ؤخمض   (الهُئت الكٖغ

ُتبصاعة ضي مىهب عثِـ ًال٣االكُش ؤخمض ٖبض الغخمً ٌكٛل  ضًه زبرة لقغ٦ت حضوي لالؾدثماع و  يلض البدىر الكٖغ

ُت جخجاوػ  ت.  03مهٞغ ُت الاؾدثماٍع الٗضًض مً ضي ًال٣االكُش ؤخمض ٖبض الغخمً ؤنضع و ٢ض ٖاما في الخضماث اإلاهٞغ

مل ؾاب٣ا ٦مؿدكاع  ُت، ٖو ٗت قغعي ألابدار الكٖغ إلاهٝغ الغاحخي في ٢ؿم الاؾدثماع، و٦ظل٪ مؿدكاع ؤخ٩ام الكَغ

غة في  ىتلبى٪ الجٍؼ  .٢ؿم الخٍؼ

 ًٖ امضًغ ٩ًىن 
ً
ما٫ والٗملُاث ؤحٗاب لهىضو١ مؿئىال ُت بما ٞحها جل٪ اإلاخٗل٣ت بمغا٢بت ألٖا وه٣ٟاث الهُئت الكٖغ

ل اإلاخٗل٣ت بالهىضو١   . ولً ًخم جدمُلها ٖلى الهىضو١  والاؾدثماعاث والخمٍى

غح الىخضاث زال٫  ُت َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام و٢ض جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى ٩َُل الهىضو١ َو اؾخٗغيذ الهُئت الكٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاٗخمضة.  جإؾِـ الهىضو١. وؾ٣ُىم الهىضو١ باالمخثا٫ إلاباصت الكَغ

ا مً اإلابالٜ التي ج ٗت ؤلاؾالمُت، ٣ًىم في خا٫ ٧اهذ ٖاثضاث الاؾدثماع ؤو ٚحَر ل٣اَا الهىضو١ ال جخىا٤ٞ م٘ مباصت الكَغ

ُت مً و٢ذ آلزغ. خُهحرضو١ باجساط الترجِباث الالػمت "لالهى  لإلحغاءاث التي جدضصَا الهُئت الكٖغ
ً
٣ا " َظٍ اإلابالٜ ٞو

ُت بخدضًض وؿبت الخ  طاث الهلت.  ُهحر وج٣ىم الهُئت الكٖغ

 ألامالنمذًش  (6

ت لل٣ٗاعاث، بما في طل٪ وي٘ ٢ىاٖض ؤمال٥ ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بخُٗحن مضًغ   ًٖ الكاون ؤلاصاٍع
ً
ل٩ل ٣ٖاع ل٩ُىن مؿئىال

ً ٞحها، ومخابٗت جدهُل ؤلاًجاعاث، ومخابٗت الهُاهت الضوعٍت  وؾُاؾاث ؤلاصاعة، ومخابٗت صاثمت لل٣ٗاع وقاون اإلاؿخإحٍغ
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د٤ إلاضًغ الهىضو١ حُٛحر مضًغ واؾخٛال٫ ال٣ٗاع ٖلى هدى ٞٗا٫ لخد٤ُ٣ ؤ مً و٢ذ آلزغ بىاًء ٖلى ألامال٥ ًٞل الٗىاثض. ٍو

، ؤنى٫ الهىضو١  لىاخض ؤو ؤ٦ثر مً ؤمال٥ؤصاثه. ولخجىب الك٪، ًد٤ إلاضًغ الهىضو١ حُٗحن قغ٦ت جابٗت له لخ٩ىن مضًغ 

 ًم٨ً إلاضًغ 
ً
 اإلابضثُت.  ٍت٣ٗاع ألانى٫ الا٫ مؿخإحغ لل٣ٗاع ٦ما َى بدفي هٟـ الى٢ذ ؤن ٩ًىن ألامال٥ ٦ما ؤهه ؤًًا

 مضودو الخذماث آلاخشون (7

ً زاعحُحن ُٞما ًخٗل٤ بإخض  حن بياُٞحن ومؼوصي زضماث آزٍغ ًجىػ إلاضًغ الهىضو١ مً و٢ذ آلزغ الاؾخٗاهت باؾدكاٍع

٘ واإلا٣اولحن اإلاُىعًٍ و ألانى٫ ؤو ؤ٦ثر، بما في طل٪، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ولِـ الخهغ،  مضًغي اإلايكأث ومضًغي اإلاكاَع

م.  حَر ً ال٣اهىهُحن ٚو حن واإلاهممحن واإلاؿدكاٍع  بمىحب اجٟا٢ُتوؾىٝ جخم الاؾخٗاهت بإي َٝغ زاعجي واإلاهىضؾحن اإلاٗماٍع

  ٖلى ؤؾاؽ ججاعي بدذ ومؿخ٣ل.ًخم الخٟاوى بكإنها 

 اإلاهمت الػلىد (8

ت اإلابضثُت ل مىٟهلحن ٣ٖضًًؤبغم الهىضو١  :اثغلاس  ؼشاء غلىد -  و٢ضعةؾٗغ قغاء  بةحماليكغاء ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ا٫ ؾٗىصي. 692,666,666  ٍع

ت اإلابضثُت م٘ قغ٦ت  مىٟهلحن ًًالهىضو١ بةبغام ٣ٖض ٢ام : ألاجل ػىيلت جأجير غلىد - ل٩ل ٣ٖاع مً ألانى٫ ال٣ٗاٍع

غ و الاؾدثماع ال٣ٗاعي. لزغواث اإلاكاٖغ ل ً ٦ما ؤلاًجاع  ٣ٖىصخٍُى  جلؼمجمىذ اإلاؿخإحغ خ٤ الاؾخسضام الخجاعي لل٣ٗاٍع

ت ل٨ال وهه٠  01جم جى٢ُ٘ مضة بًجاع حؿاوي لهُاهت والخإمحن. ا ج٩لٟت و بإٖما٫ اإلاؿخإحغ وال  ًٍال٣ٗاع  ٖام هجٍغ

ت  وؤعبٗت  لٟىض١ زغواث ألاهضلؿُتًد٤ للمؿخإحغ بلٛاء الخٗا٢ض بال بٗض مغوع مضة ال ج٣ل ًٖ زالزت ؾىىاث هجٍغ

ت  ا٫ ؾٗىصي ًٖ ٧ل . ي لٟىض١ زغواث الخ٣ى ؾىىاث هجٍغ وفي ٧ل الخاالث ًضٞ٘ اإلاؿخإحغ مبلٜ و٢ضعة زماهُت مالًحن ٍع

ُيُت ه٣ٖض بًجاع ًخم بلٛاث ا٫  964 جهل ٢ُمتها بلى. ٢ام مضًغ الهىضو١ بإزظ يماهاث مالُت ٖو  ؾٗىصيمالًحن ٍع

  في ؾضاص ؤلاًجاع. الاهخٓاملًمان 

ألنى٫ الهىضو١ مً زال٫  خ٢ٟٔام الهىضو١ بخُٗحن قغ٦ت البالص اإلاالُت بمىحب اجٟا٢ُت  ن الحفظ:اجفاكيت أمي -

 طاث ٚغى زام.  اثقغ٧

ال٣ىاثم اإلاالُت  إلاغاحٗت٢ام الهىضو١ بخُٗحن م٨خب اللخُض مداؾبىن ٢اهىهُىن  اجفاكيت اإلاحاظب اللاهىوي: -

 إلاٗاًحر الهُئت الؿٗىصًت 
ً
٣ا للهىضو١ بك٩ل هه٠ ؾىىي )بُاهاث ٚحر مض٣٢ت( وبك٩ل ؾىىي )بُاهاث مض٣٢ت( ٞو

 للمداؾبحن ال٣اهىهُحن.

الهىضو١ بخُٗحن م٨خب مدمض ابغاَُم الٗماع لالؾدكاعاث ال٣اهىهُت )بالخٗاون  ٢ام :اللاهىهيت الاظدؽاساث اجفاكيت -

ت اطا عؤي مضًغ الهىضو١  لضًىج ب٫ ب٫ بي( لخ٣ضًم الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت للهىضو١ م٘ ٦ُىج آهض ؾبا بهٟت ٚحر خهٍغ

اصة عؤؽ ما٫ الهىضو١، اللىاثذ والخٗلُماث الهاصعة مً َُئت الؿى١ اإلاالُت،  الخاحت بلى اؾدكاعة ٢اهىهُت جخٗل٤ بٍؼ

الث بى٨ُتو  ت حضًضة. ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ و الٟدو الىافي للجهالت ٖىض قغاء ؤنى  الخهى٫ ٖلى جمٍى ٫ ٣ٖاٍع

 .بالخٟاوى م٘ اإلاؿدكاع ال٣اهىوي م٘ ٧ل اؾدكاعة ٢اهىهُه في و٢تها

 

 إجشاءاث الؽياوي  (9

بطا ٧ان لضي ؤي مً مال٩ي الىخضاث ؤؾئلت ؤو ق٩اوي جخٗل٤ بٗملُاث الهىضو١ زال٫ مضة الهىضو١، ٖلى مال٪ الىخضاث 

ؤو  4842 211 11(0) 00966 وم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ٖلى َاج٠ ع٢م الالتزامبةصاعة اإلاٗني الاجها٫ 

ض بل٨ترووي  complaint@jadwa.com:بٍغ

ٗتزم مضًغ الهىضو١  جدبنى قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ؾُاؾت بصاعة ق٩اوي مىز٣ت والتي حؿخسضمها م٘ ٖمالئها الخالُحن. َو

ً ومال٩ي الىخضاث اإلادخملحن الغاٚبحن في  لى اإلاؿدثمٍغ اؾخسضام َظٍ الؿُاؾت وجُب٣ُها ٖلى مال٩ي وخضاث َظا الهىضو١. ٖو

وم٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ في قغ٦ت حضوي لالؾدثماع ٖلى َاج٠  الالتزامبةصاعة الخهى٫ ٖلى وسخت مً َظٍ الؿُاؾت الاجها٫ 

mailto:complaint@jadwa.com
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اعة اإلاى٢٘ الال٨ترووي للكغ٦ت ٖلى الغابِ ؤو  4842 211 11(0) 00966 ع٢م  www.Jadwa.com بٍؼ

 إجشاء حػذًالث غلى الؽشوغ وألاحيام ( ث)

ُئت الؿى١ اإلاالُت،   بمىا٣ٞت مجلـ بصاعة الهىضو١ َو
ً
ىا  لخ٣ضًٍغ َع

ً
٣ا ٣ًىم مضًغ الهىضو١ بخٗضًل َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٞو

ُت الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت ؤٚلبُت مال٩ي الىخضاث ٖلى ؤي حُٛحر  مً َظٍ  (ف)م٣ترح مىهىم ٖلُه في ال٣ٟغة  ؤؾاس يقٍغ

 الكغوٍ وألاخ٩ام.

٣ضم مضًغ الهىضو١ لهُئت الؿى١ اإلاالُت وؤمحن الخٟٔ وسخت مٗضلت مً الكغوٍ وألاخ٩ام في ًٚىن  مً  ًىم ٖمل 96ٍو

ش بحغاء ؤي حُٛحر.  جاٍع

لى اإلاى٢٘  ٗلً مضًغ الهىضو١ ؤي جٟانُل مخٗل٣ت بالخُٛحراث ألاؾاؾُت في الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو َو

ش بحغاء ؤي حُٛحر، بما في طل٪ الخدضًثاث  ًىم ٖمل 96اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫" في ًٚىن  ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١  مً جاٍع

 الؿىىٍت الخانت بإصاء الهىضو١.

لى اإلاى٢٘  ٗلً مضًغ الهىضو١ ؤي جٟانُل مخٗل٣ت بالخُٛحراث ألاؾاؾُت في الكغوٍ وألاخ٩ام ٖلى مى٢ٗه ؤلال٨ترووي ٖو َو

ان ؤي حُٛحر. ًىم ٖمل 96الُت الؿٗىصًت "جضاو٫" ٢بل ؤلال٨ترووي الخام بالؿى١ اإلا  مً ؾٍغ

الن ٖجها في الخ٣ غاوباليؿبت للخُٛحراث ٚحر ألاؾاؾُت ٖلى الكغوٍ وألاخ٩ام ِٞؿخم ؤلٖا ت. غب٘ت والالؿىٍى ٍع     ؾىٍى

 الىظام اإلاؼبم وحعىيت النزاغاث)ر( 

 مً الىاخُت 
ً
 ملؼما

ً
ك٩ل َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام ٣ٖضا

ُ
ٗخبر الاقترا٥ في ح ال٣اهىهُت بحن مضًغ الهىضو١ و٧ل مال٪ للىخضاث. َو

ا مىا٣ٞت يمىُت ٖلى َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام.  لألهٓمت واللىاثذ  الىخضاث وقغاَئ
ً
٣ا ٟؿغ ٞو

ُ
وجسً٘ َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام وج

 اإلاٗمى٫ بها في اإلامل٨ت.

ًيكإ ًٖ ؤو ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام، وباإلاؿاثل وؾٝى ٌؿعى مضًغ الهىضو١ و٧ل مؿدثمغ بلى الخل الىصي ألي هؼإ 

الىاعصة في َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام. وفي خا٫ وحىص هؼإ لم ًخم الخىنل لخل وصي بكإهه، ٞةهه ًجىػ ألي َٝغ بخالت َظا الجزإ 

اث ألاوعا١ اإلاالُت التي ؤوكإتها َُئت الؿى١ اإلاالُت. لجىتبلى   الٟهل في مىاٖػ

 

 

 ػاسق بً صياد العذًشي                                                                      آٌ الؽيخ أوغ بً محمذ
 

 

 الػظى اإلاىخذب والشئيغ الخىفيزي           والالتزام  الػام و سئيغ اإلاؼابلت  اإلاعدؽاس اللاهىوي
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 حػشيفاث –( أ)اإلالحم 

 9661-14-0حٗني الالثدت التي جدمل هٟـ الاؾم والهاصعة مً ٢بل َُئت الؿى١ اإلاالُت ب٣غاع ع٢م  "الئحت ألاشخاص اإلاشخص لهم"

ش  ها مً و٢ذ آلزغ؛٦ما ًخم حٗضًلم(  9661-6-91ٌ )اإلاىا٤ٞ  0396-1-90 بخاٍع

اى باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت؛ًىم الػمل"  " ٌٗني ؤي ًىم جٟخذ ُٞه البىى٥ ؤبىابها للٗمل في الٍغ

ً في  ع٥اكاإلابلٜ اإلاٌٗني  اإلااٌ""سأط   لهىضو١؛ابه مً اإلاؿدثمٍغ

 مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام؛ (0)ٍ() ٣ٟغةٌكحر بلى هٟـ اإلاٗنى الىاعص في ال ""جاسيخ ؤلاكفاٌ

 حٗني َُئت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت؛ الهيئت"" ؤو ""هيئت العىق اإلااليت

 مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام؛ )١( ٣ٟغةحكحر بلى هٟـ اإلاٗنى الىاعص في ال اإلااليت" العىت"

ٌٗني ٣ٖض بًجاع الظي ًخدمل اإلاؿخإحغ بمىحبه ٧اٞت ج٩ال٠ُ ؤلانالح و  بالخأمين وؤلاصالح اليامل" الالتزامإًجاس ًخظمً  غلذ"

 التزاماث الخضماث والخإمحن والتزام صٞ٘ الًغاثب والغؾىم اإلاؿخد٣ت ٖلى ال٣ٗاع؛

ذ حضوي ٌٗني نىضو١ "الصىذوق"  ٗت ًضًٍغ مضًغ  الخغمحنٍع ى نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ مٛل٤ مخىا٤ٞ م٘ الكَغ ، َو

 الهىضو١؛

 لخ٣ضًغ مضًغ الهىضو١ ٣ٖب الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت َُئت الؿى١  22حٗني "مذة الصىذوق" 
ً
٣ا ش ؤلاصعاج، ٢ابلت للخجضًض ٞو  مً جاٍع

ً
ٖاما

 ؛اإلاالُت

 مً 66ًٚىن  فيمً حاهب الهىضو١  اٖلحه الاؾخدىاطحٗني ؤنى٫ مُٗىت والظي ؾىٝ ًخم  "اإلابذئيت ألاصٌى الػلاسيت"
ً
ش  ًىما جاٍع

 لكغوٍ اجٟا٢ُ ٢ٟا٫ؤلا
ً
٣ا  الكغاء؛ اثٞو

 ؛ٌؿدثمغ ُٞه الهىضو١ ٌٗني ؤي ؤنل ٣ٖاعي  "الاظدثماس"

"  لل "صافي كيمت ألاصٌى
ً
٣ا  مً َظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام؛ )٥( ٣ٟغةٌٗني نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ والتي ًخم جدضًضَا ٞو

 لهظٍ الكغوٍ وألاخ٩ام؛ألاولي ٌٗني الُغح الُغح ألاولي" و" "الؼشح"
ً
٣ا  الٗام للىخضاث ٞو

 :ًسً٘ ألي مً آلاحيٌٗني مال٪ الىخضاث الظي ال  "مً الجمهىس "مالً الىحذاث 

 ( ؤو ؤ٦ثر مً الىخضاث؛ و13ؤي مال٪ وخضاث ًمخل٪ زمؿت باإلااثت ) (ؤ )

 وقغ٧اجه الخابٗت؛مضًغ الهىضو١  (ب )

 ؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعة الهىضو١. (ج )

 9666-024-0التي جدمل هٟـ الاؾم والهاصعة ًٖ َُئت الؿى١ اإلاالُت ب٣غاع ع٢م  لالثدتحٗني اصىادًم الاظدثماس الػلاسي"  "الئحت

 مً و٢ذ آلزغ؛ ٦ما ًخم حٗضًلهام( 9666-1-01ٌ )اإلاىا٤ٞ  0391-6-02واإلااعر في 

حٗني الخٗلُماث اإلاخٗل٣ت بهىاص٤ً الاؾدثماع ال٣ٗاعي اإلاخضاولت الهاصعة  اإلاخذاولت" تصىادًم الاظدثماس الػلاسيالخاصت ب خػليماثال"

ا ع٢م َُئت الؿى١ اإلاالُت ٢بلمً   ل٣غاَع
ً
٣ا  ؛ م(؛ 93/06/9606ٌ )اإلاىا٤ٞ  94/0/0341اإلااعر في   2016-130-6ٞو
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 مما ًلي: )ؤ( مضًغ الهىضو١؛ )ب( ؤمحن الخٟٔ؛ )ج( مُىع مٗحن مً  الػالكت" ي"الؼشف ر
ً
؛ )ص( ؤي قغ٦ت ٢بل مضًغ الهىضو١ ٌٗني ؤًا

َـ(  ثمحنٌؿخٗحن بها الهىضو١ لخ ثمحنج هىضو١؛ )ػ( ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء مجلـ بصاعة اإلاداؾب ال٣اهىوي للؤنى٫ الهىضو١؛ )

غاٝ م 13الهىضو١؛ )ػ( ؤي مال٪ للىخضاث ًمخل٪ ؤ٦ثر مً  ً وخضاث الهىضو١؛ )ح( ؤي شخو ؤو ٦ُان ًخد٨م في ؤي مً ألَا

غاٝ اإلاظ٧ىعة؛ ٟي ألَا  لها؛ )ٍ( ؤي مً اإلاضعاء الخىُٟظًحن ؤو ؤي مً مْى
ً
 اإلاظ٧ىعة ؤو ٩ًىن جابٗا

ت مً نافي ؤعباح الهىضو١  263ٌٗني اإلابالٜ اإلادخٟٔ بها مً ٢بل الهىضو١ بٗض جىػَ٘ ما ال ٣ًل ًٖ  "به اإلاحخفظ الذخل" ، الؿىٍى

ت والاؾدثماعاث ألازغي؛  باؾخثىاء ألاعباح الىاججت ًٖ بُ٘ ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ُت لكغ٦ت حضوي لالؾدثماع؛ "الهيئت الؽشغيت" ُت للهىضو١ اإلا٩ىهت مً الهُئت الكٖغ ت الكٖغ  حٗني الهُئت الاؾدكاٍع

ُت  يت"غظىابؽ الؽش ال" ُت الخانت بالهىضو١ واإلاٗخمضة مً حاهب الهُئت الكٖغ والتي  لكغ٦ت حضوي لالؾدثماع حٗني الًىابِ الكٖغ

 بىاًء ٖلحها ًدضص الهىضو١ نالخُت الاؾدثماعاث، ٖلى الىدى الىاعص في اإلالخ٤ )ج(؛

 مل٨ُت ؤنى٫ الهىضو١؛حٗني قغ٦ت طاث مؿئىلُت مدضوصة جإؾؿذ مً حاهب ؤمحن الخٟٔ لخدخٟٔ بؼشهت راث غشض خاص" "

 ٌٗني اإلابلٜ الظي ٌؿاَم به مال٪ الىخضاث ًٖ الاقترا٥ في الهىضو١؛ "مبلغ الاؼتران"

"  اإلاالُت الؿٗىصًت؛ الؿى١ حٗني  "جذاٌو

 ؛خ٤ قاج٘ في ؤنى٫ الهىضو١ التي جمىذ مال٨ها  حٗني بخضي وخضاث الهىضو١  "الىحذة"

٤ جمل٨ها؛ "مالً الىحذاث"   ٌٗني اإلاؿدثمغ الظي ٣ًىم باالؾدثماع في واخضة ؤو ؤ٦ثر مً الىخضاث ًٖ ٍَغ

 ؛الؿٗىصًت اإلاالُت الؿى١  ٢بل مً بٖالهه ًخمؾٗغ الؿى١ للىخضة الىاخضة ٦ما  ٌٗني"ظػش الىحذة" 

" ٌ ددؿب ب٣ؿمت نافي ٢ُمت " ةلىحذل صافي كيمت ألاصى ٖضص وخضاث ٖلى  الهىضو١  نى٫ ؤَى ٢ُمت اؾترقاصًت للىخضة ٍو

 .الهىضو١ 

 حٗني ٧ل ؤعى ًٞاء مسههت لالؾخسضام الؿ٨ني، ؤو الؿ٨ني الخجاعي صازل خضوص الىُا١ الٗمغاوي. "البيظاء"ألاساض ي 
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 ملخص ؤلافصاح اإلاالي -( ب)اإلالحم 

 الصىذوق  هىع  .نىضو١ اؾدثماع ٣ٖاعي مخضاو٫ 

ا  ًضٞ٘ اإلاؿدثمغ إلاضًغ الهىضو١  مً مبلٜ الاقترا٥. ًخم  ىؤ٢ص % بدض 9عؾىم اقترا٥ و٢ضَع

 اؾخ٣ُإ َظٍ الغؾىم ٖىض اؾخالم مبلٜ الاقترا٥ وجضٞ٘ إلاضًغ الهىضو١.

 سظىم الاؼتران

 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١. 03ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب بصاعة حٗاص٫ ما وؿبخه 

ش  نهاًتًخدمل الهىضو١ ؤحٗاب ؤلاصاعة التي ًخم اخدؿابها وؾضاصَا في  ٧ل ؾخت ؤقهغ ابخضاًء مً جاٍع

 ؤلا٢ٟا٫.

 أحػاب ؤلاداسة

التي  الاقترا3٥ مً بحمالي مبالٜ 0.1ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب ٩َُلت عؤؽ اإلاا٫ بم٣ضاع 

٤ ؤو ٖىض ألاولي جم حمٗها زال٫ ٞترة الُغح  حم٘ ؤي مبالٜ اقترا٥ ؤزغي ؾىاء ه٣ضًت )ًٖ ٍَغ

تألا بنضاع خ٣ى١   مغة واخضة بٗض ب٢ٟا٫ ؤي . وجضٞ٘ ؤحٗاب ٩َُلت عؤؽ اإلاا٫ ( ؤو ُٖيُتولٍى
ً
ٞىعا

 .ٖملُت حم٘ لغؤؽ اإلاا٫

 أحػاب هييلت سأط اإلااٌ

ل بم٣ضاع  ل اإلاسخ3 مً 0.1ًضٞ٘ الهىضو١ إلاضًغ الهىضو١ ؤحٗاب ٩َُلت جمٍى ىب مً مبلٜ الخمٍى

جم الخهى٫ ٖلُه مً ٢بل الهىضو١ ؤو ؤي جاب٘ له، وطل٪ ل٣اء الجهض  تيال الدؿهُالثبحمالي مبلٜ 

ل  ل اإلاُلىب. وجضٞ٘ ؤحٗاب ٩َُلت الخمٍى بٗض ٧ل سخب مً اإلابظو٫ في ٩َُلت وجإمحن الخمٍى

 .الدؿهُالث مباقغة

 أحػاب هييلت الخمىيل

 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١  6.6913وؿبخه  ًضٞ٘ الهىضو١ ألمحن الخٟٔ عؾىم خٟٔ حٗاص٫ ما

 .ًخم صٞٗه بك٩ل هه٠ ؾىىي 

 سظىم الحفظ

جم صٞٗه بك٩ل  3 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ 6.69ب٣ُمت ؾىىي عؾم  للمضًغ ؤلاصاعي ًضٞ٘ الهىضو١ 

 . هه٠ ؾىىي 

 أحػاب اإلاذًش ؤلاداسي 

ت ب٣ُمت  ا٫ ؾٗىصي  41,666ًضٞ٘ الهىضو١ للمداؾب ال٣اهىوي ؤحٗاب ؾىٍى ٢ض جخٛحر مً  والتيٍع

 و٢ذ ألزغ.

 اإلاحاظب اللاهىويأحػاب 

ا٫ ؾٗىصي ًٖ ٧ل  1,666ل٩ل ًٖى مؿخ٣ل    96,666وبدض ؤ٢ص ي  احخمإٍع
ً
ا ا٫ ؾىٍى أحػاب أغظاء مجلغ ؤلاداسة  ٍع

 اإلاعخللين

 ًخى٢٘ الهىضو١ صٞ٘ عؾىم الدسجُل آلاجُت:

 بلى  16,666 -
ً
ا٫ ؾٗىصي بياٞت ا٫ ؾٗىصي ًٖ ٧ل مؿدثمغ،  9ٍع ض ًٖ ٍع بما ال ًٍؼ

ا٫ ؾٗىصي، جضٞ٘ لخضاو٫ وطل٪ ل٣اء بٖضاص سجل مال٩ي الىخضاث؛ و 166,666  ٍع

 

ا٫ ؾٗىصي جضٞ٘ لخضاو٫ وطل٪ ل٣اء بصاعة سجل مال٩ي الىخضاث. وجخٛحر  366,666 - ٍع

 ٢ُمت َظٍ الغؾىم مً و٢ذ ألزغ بدؿب ٢ُمت عؤؽ ما٫ الهىضو١.

لذي العىق  الدسجيلسظىم 

""جذاإلااليت العػىدًت   اٌو

في العىق اإلااليت سظىم ؤلادساج  ًخى٢٘ الهىضو١ صٞ٘ عؾىم ؤلاصعاج آلاجُت:
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ا٫ ؾٗىصي، جضٞ٘ لخضاو٫ ٦غؾىم بصعاج مبضثُت؛ و 16,666 -  ٍع

مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للهىضو١ جضٞ٘ بك٩ل ؾىىي )بما ال ٣ًل ًٖ  6.643عؾىم ب٣ُمت  -

ا٫ ؾٗىصي وال ًخٗضي  16,666 ا٫ ؾٗىصي(. 466,666ٍع  ٍع

" العػىدًت  "جذاٌو

وما ًخٗل٤ به مً  الخٗامالث، مثل ج٩لٟت الاؾخدىاط ٖلى ؤي ؤنل ج٩ال٠ًُخدمل الهىضو١ حمُ٘ 

ت وال٣اهىهُت. وؤحٗاب الىؾاَت صعاؾاث وجد٤ُ٣ ل والخ٩ال٠ُ الاؾدكاٍع  ، والخمٍى

 الخػامالث جياليف

ه والخساعج مً واؾدثماعاج خهالتي حٗؼي بلى ؤوكُ اإلاهاٍع٠الهىضو١ مؿاوال ًٖ حمُ٘  ٩ىن ً

 . اؾدثماعاجه
ً
خدمل الهىضو١ ؤًًا  اإلا٣ضمت مً الٛحر  خضماثالاإلاخٗل٣ت ب هاٍع٠ ألازغي حمُ٘ اإلاٍو

٠ مثل ت اإلاهاٍع ت ال٣اهىهُت والاؾدكاٍع ، والخٟٔألانى٫،  ثمحنت، وجُ، واإلاداؾبوالخضماث ؤلاصاٍع

ُئت الؿى١ اإلاالخ٩ال٠ُ الخ٩ىمُت للهُئاث وال ا مً الغ٢ابُت َو حَر ُت، وج٩ال٠ُ الخإمحن طاث الهلت ٚو

ُت بن وحضث. ىباإلياٞت بل الخضماث اإلاهىُت ٠ جُهحر ألاعباح الٛحر قٖغ  خجاوػ جال ؤومً اإلاخى٢٘  مهاٍع

ا6.16 مثل َظٍ اإلاهاٍع٠ ما وؿبخه  .3 مً نافي ٢ُمت ؤنى٫ الهىضو١ ؾىٍى

 الصىذوق مصاسيف 

ت اإلابضثُت خُث ؤن ؤحٗاب بصاعة ؤمال٥لم ًخ٨بض الهىضو١  مضًغ  ُٞما ًخٗل٤ باألنى٫ ال٣ٗاٍع

ُٞما ًسو ألانى٫  ًخًمً التزام بالخإمحن وؤلانالح ال٩املبمٟاويت ٣ٖض بًجاع ٢ام الهىضو١ 

ت اإلابضثُت.   ال٣ٗاٍع

، ؾ٣ُىم مضًغ الهىضو١ ب
ً
ُما ًخٗل٤ بإنى٫ مؿخدىط ٖلحها الخ٣ا الخٟاوى خى٫ ؤحٗاب بصاعة ٞو

خم صٞ٘  جاعي بدذ ومؿخ٣ل بما ًخماش ى م٘ ألاؾٗاع الؿاثضة في الؿى١.ٖلى ؤؾاؽ ج  ألامال٥ ٍو

 ألاحٗاب اإلاظ٧ىعة مً ؤنى٫ الهىضو١.

  مالنأحػاب إداسة ألا 

ت اإلابضثُت.  غ ُٞما ًخٗل٤ باألنى٫ ال٣ٗاٍع  لم ًخ٨بض الهىضو١ ؤي ؤحٗاب جٍُى

غ  غ والتي ، ؾتمؿخ٣بلُٖىض ال٣ُام بإٖما٫ جٍُى ٣ُىم مضًغ الهىضو١ بالخٟاوى خى٫ ؤحٗاب الخٍُى

ًخ٨بضَا الهىضو١ وجضٞ٘ للمُىعًٍ، ٖلى ؤؾاؽ ججاعي بدذ ومؿخ٣ل بما ًخماش ى م٘ ألاؾٗاع 

 الؿاثضة في الؿى١. 

 أحػاب الخؼىيش 

ت اإلابضثُت.  غ ُٞما ًخٗل٤ باألنى٫ ال٣ٗاٍع  لم ًخ٨بض الهىضو١ ؤي ؤحٗاب جٍُى

غ ٖىض ال٣ُام بإٖما٫ ج حمُ٘ ج٩ال٠ُ الخهمُم والهىضؾت ، ًخدمل الهىضو١ تمؿخ٣بلٍُُى

غ وبصاعة  اث وؤلاقغاٝ، وجٍُى غ واإلاكتًر ها وصٞٗها مً ؤنى٫ الهىضو١ ٍخم اخدؿابو ال٣ٗاعاث جٍُى

 .للٛحر مً م٣ضمي الخضماث طاث الٗال٢ت

 أصٌى الصىذوق مصاسيف 
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 الظىابؽ الؽشغيت -( ج)اإلالحم 
 

 الغخُم بؿم هللا الغخمً

ُت تألا الهىضو١ في ؾدثماع ال  الًىابِ الكٖغ  نى٫ ال٣ٗاٍع

ُت ؤن  جغي  ت ألانل في الاؾدثماع  في الهُئت الكٖغ  ألانى٫ ال٣ٗاٍع
ً
 :مغاٖاة الًىابِ آلاجُت وجا٦ض الهُئت ٖلىمباخا

ُت  قغاء ال٣ٗاعاث وبُٗها ًخم ؤن  .0 ٤ نُٛت مجاػة مً الهُئت الكٖغ  ٞو

 ال٣ٗاع مدل الاؾدثماع ؤن ًخم  .9
ً
 للجهالت مٗلىما

ً
 هاُٞا

ً
 .ٖلما

4. .
ً
 ؤن ٩ًىن الثمً مٗلىما

 ٖلى َظا ألانل ال٣ٗاعي بال بٗض جمل٨ه. اؾدئجاع ًى٢٘ مضًغ الهىضو١ ؤي ٣ٖىص ؤال  .3

ال ًجىػ اؾدئجاع ال٣ٗاع مً مال٨ه بثمً ماحل، زم بٖاصة جإححٍر ٖلى اإلاال٪ بثمً خا٫ ؤ٢ل مً الثمً اإلااحل، وال ًجىػ  .1

ٗت الُٗىت   لظَع
ً
تاؾدئجاع ال٣ٗاع مً مال٨ه بثمً خا٫، زم بٖاصة جإححٍر ٖلى اإلاال٪ بثمً ماحل ؤ٦ثر مً الخا٫؛ ؾضا  الاًجاٍع

 اإلادغمت.

 

ت مفي خالت اؾدثماع و ت مضعحت، ؤو قغاء وخضاث في نىاص٤ً اؾدثماعاث ٣ٖاٍع ؤزغي في ضاولت خالهىضو١ مباقغة في ؤؾهم قغ٧اث ٣ٖاٍع

ُتالؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت "جضاو٫"  ُت لالؾهم واإلاجاػة مً الهُئت الكٖغ   .ٞخُب٤ ٖلحها الًىابِ الكٖغ
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 همىرج جىهيل -( د) اإلالحم
 

ت بُا٢ت، ناخب ]•[الجيؿُت  مً، ]•[ؤها،  )"مال٪ الىخضاث"((، ٧اإلاال٪ اإلاسجل  ]•[)بهٟتي اإلامثل الكغعي لـ  ، ]•[ ؾٟغ ع٢م /حىاػ ٍَى

ت/حىاػ ، ناخب ]•[مً الجيؿُت ،]•[ ؤو٧ل(، "الهىضو١ ")الخغمحن ٍعذ نىضو١ حضوي في ]•[ ضة ب٣ُمت وخ]•[ وال٣اهىوي لـ  بُا٢ت ٍَى

خًىع الؾلُت وبها ٩ًىن له ىخضاث في الهىضو١، )ٖني/ٖىه( بسهىم ال و٦ُال ام مال٪ الىخضاث( و ل٣ُىم )م٣امي/م٣ ،]•[ ؾٟغ ع٢م

ذ في حمُ٘ احخماٖاث مال٩ سه ختى ال يوالخهٍى ًخ٣غع ٚحر طل٪ ؤو  )ؤن ؤ٣ٞض نٟتي ٦مال٪ وخضاث في الهىضو١/ؤن ىخضاث مً جاٍع

 ٣ًٟض مال٪ الىخضاث نٟخه ٦مال٪ وخضاث في الهىضو١(.

 وب
ً
ش  ل٪، جم جى٢ُ٘ َظا اله٪لظ قهاصا  .خحز الخىُٟظ، وطل٪ ٖىض صزىله ]•[بخاٍع

 

 ]•[اؾم: 

 الخى٢ُ٘: _________________________
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 همىرج ػلب الاؼتران -( ٌ)إلالحم ا
 همىرج اؼتران

 الصىذوق: صىذوق جذوي سيذ الحشمين اظم

 الشئيس ي اإلاؽترن   .أ 

ش:  :الجيؿُت الخاٍع

 :اإلاؿدثمغ اؾم

ع٢م 

 الٗمُل:

ع٢م        

ت  :الهٍى

          

ض الال٨ترووي: :الجىا٫  البًر

ع٢م الخؿاب 

 الاؾدثماعي:

           

 الٗىىان:

 *  جفاصيل الاؼتران -ب

 ةوخض ٖضص الىخضاث اإلاُلىبت )باألع٢ام(

 ةوخض ٖضص الىخضاث اإلاُلىبت )٦خابت(

 ؾٗىصي ٍا٫ع  عؾىم الاقترا٥ )باألع٢ام(

 ؾٗىصي ٍا٫ع  )باألع٢ام( اإلاؿخد٤ الضٞ٘ؤلاحمالي اإلابلٜ 

 ؾٗىصي ٍا٫ع  )٦خابت( اإلاؿخد٤ الضٞ٘ؤلاحمالي اإلابلٜ 

  إجمالي الىحذاث اإلاؼلىبت لجميؼ اإلاؽترهينفي حاٌ الاؼتران ألفشاد الػائلت ًخم هخابت 

 :حػليماث الذفؼ - ج

 الاظدثماسي   حعابىا مً الذفؼ اإلاعخحم ؤلاجمالي اإلابلغ خصمهىافم غلى  □

 

 

 

 

 

 

ت  □     حمُٗت زحًر

 □زغي ________ ؤ

  

 

 □         حهت خ٩ىمُت    

 □       حهت قبه خ٩ىمُت

 

 □        ٞغص

 □     قغ٦ت
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 :فيها الىحذاث أًذاع اإلاشاد ألاظهم محفظت جفاصيل       -د 

 اؾم البى٪ / الكغ٦ت:

ع٢م 

الخؿاب 

البى٩ي 

(IBAN:) 

                       
 

 ع٢م الخؿاب الاؾدثماعي:

 ع٢م اإلادٟٓت:

 

 :أفشاد الػائلت اؼتران       -ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واإلاؽمىلين في  بئظمهمالػائلت اإلاىخدب  أفشاد

 سجل ألاظشة

 نلت

اإلاضوي السجل ع٢م ال٣غابت  

1- 

           

0- 

           

4- 

           

5- 

           

6- 

           

7- 

           

8-  

           

9- 

           

23- 
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 :اإلاعدثمش إكشاس         -و

ل" ٖلى الىدى اإلابحن في قغوٍ و  خ٩ام الهىضو١. وه٣غ بمىحب بٖاصة همىطج الاقترا٥ َظا بلى حضوي لالؾدثماع، بٗغيىا الجهاجي ؤها٦ض بإهىا "مؿدثمغ مَا

ا ٦مضًغ للهىضو١. لالقترا٥ في وخضاث نىضو١ حضوي   مً ٢بل حضوي لالؾدثماع بىاء ٖلى ج٣ضًَغ
ً
 ؤو حؼثُا

ً
ذ الخغمحن والظي ٢ض ٣ًبل ٧لُا  ٦ما ها٦ض بإهىاٍع

٣ا لكغوٍه  ىالم ٌؿب٤ لوؤخ٩ام الهىضو١. ٦ما ها٦ض بإهىا  خمخ٘ بالهالخُت والؿلُت وألاَلُت ال٣اهىهُت الالػمت لخى٢ُ٘ َلب الاقترا٥ َظا وجمل٪ الىخضاث ٞو

ٌ ٧اٞت الُلباث في خالت ج٨غاع َلب  الهىضو١  إلاضًغ، و هىضو١ ال وخضاثفي  قترا٥ ألي مً ألاٞغاص اإلاكمىلحن في َظا الُلب الخ٣ضم بُلب لال وال  الخ٤ في ٞع

 للكغوٍ وألا الاقترا٥. 
ً
٣ا ذ الخغمحن ٞو همىاَا و٢مىا وبمىحب َظا ه٣ضم َلب الاقترا٥ في نىضو١ حضوي ٍع  بخى٢ُٗها ٢ابلحن بها.خ٩ام التي اؾخلمىاَا ٞو

 

 

 

  

جى٢ُ٘ اإلاؿدثمغ/ اإلاٟىى 

بالخى٢ُ٘ )للماؾؿاث 

 الكغ٧اث(

 

 
 

ذ الخغمحن خؿب ما َى واعص ؤٖالٍ.   بهظا ؤج٣ضم بُلبي لالقترا٥ في نىضو١ حضوي ٍع
ً
همتها، ؤو٢٘ ٖلى ٢بىلها و بظل٪ ؤٞىي٨م بال٣ُض ولى الكغوٍ بو اؾدىاصا ألاخ٩ام التي اؾخلمتها، و ٢غؤتها ٞو

 .ٖلى خؿابي الاؾدثماعي لض٨ًم ٦ما َى مبحن ؤٖالٍ

 

 الػالكت مذًش جىكيؼ        -ص
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 خؼاب إكشاس -اإلالحم )و( 

ذ الخغمحنحضوي نىضو١   ٍع

هـم وواٞـ٤ ٖلـى الكـغوٍ وألاخ٩ــام   في ٖام   مً قهغ   في َظا الُىم ىاٞـ٤ بإهـه ٢ــغؤ ٞو ، ٣ًـغ اإلاى٢ـ٘ ؤصهـاٍ ٍو

ــذ الخانــت بهــىضو١ حــضوي  ت اإلاىهــىم ٖلحهــا فــي الكــغوٍ وألاخ٩ــام، وبإهــه  ٍع ٣بــل بالتزامــه بىاحــب الؿــٍغ الخــغمحن. بن اإلاى٢ــ٘ ؤصهــاٍ ٣ًــغ ٍو

ىض اؾخالمه مً مضًغ الهىضو١ وسخت مى٢ٗت مً الكغوٍ وألاخ٩ام و٢بـى٫ مـضًغ  الهـىضو١ لخُـاب ؤلا٢ـغاع َـظا وهمـىطج الاقـترا٥ مًـ  ٖو

 ب –٢بل اإلاى٢٘ ؤصهاٍ 
ً
 الكغوٍ وألاخ٩ام.٩ًىن ملتزما

 

 

 اإلاعدثمشون ألافشاد

 :الغثِس ي اؾم اإلاؿدثمغ 

 الخى٢ُ٘:

 الٗىىان:

ض ؤلال٨ترووي:  الجىا٫:\الهاج٠       البًر
 

 

 

 اإلاعدثمشون مً الصخصياث الاغخباسيت

 اإلاسىلـ)ون( بالخى٢ُ٘:

 الاؾم:

 الهٟت:

 زخم الكغ٦ت:

 الٗىىان:

ض ؤلال٨ترووي:  الجىا٫:\الهاج٠       البًر
 

 

 

 

ش اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.  ٖلى ما ج٣ضم، جم ٢بى٫ زُاب ؤلا٢غاع َظا بىاؾُت مضًغ الهىضو١ بالخاٍع
ً
 وبقهاصا

 

 مذًش الصىذوق 

 

 الخى٢ُ٘:       الاؾم:

ش:       الهٟت:  الخاٍع

 


