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نلنة زئيظ زتلظ اإلدازة
ٜطسْٚ ٞبايٓٝاب ١عٔ فًظ إداز ٠غسن ١نطب املاي ١ٝإٔ أقدّ يهِ تكسٜسْا عٔ أدا ٤ايػسن١

ٚنإ يًػسن ١سكٛزاً ؾاعالً َٔ خالٍ املػازن ١يف املؤمتسات ٚاملعازض املتدؿؿ ١يف أعُاٍ
األٚزام املاي َٔ ١ٝخالٍ َػازنتٗا بسعا ١ٜعدد َٔ املعازض ٚاملؤمتسات داخٌ املًُهٚ ١خازدٗا.

عٔ ايطٓ ١املاي ١ٝاملٓتٗ ١ٝيف ٚ ،ّ2015/12/31اييت غٗدت ؼدٜات نبري ٠بطبب املتػريات املؤثس٠

أَا َاىـ ايٓتا٥ر املاي ١ٝيًػسن١اضتُست ايػسن ١يف ؼكٝل ايُٓ ٛسٝح سككت ؾايف زبح بًؼ

عً ٢أدا ٤كتًـ قطاعات ايطٛم املاي ١ٝايطعٛدٚ ١ٜيعٌ أبسشٖا اإلنؿاض اؿاد يف أضعاز ايبرتٍٚ

 ًَٕٛٝ 20.1زٜاٍ َكازْ ١بـ  ًَٕٛٝ 29.9زٜاٍ يف ايعاّ املاقٜٚ ٞعٛد ذيو إىل إنؿاض إمجاىل

َٚا ؾاسب٘ َٔ إنؿاض يف أضعاز األضِٗ  ،إقاؾ ١إىل ايسنٛد يف ايطٛم ايعكازٚ ٟقعـ سذِ

اإلٜسادات  %17سٝح بًػت  ًَٕٛٝ 45.2زٜاٍ بُٓٝا ناْت تبًؼ خالٍ ايعاّ املاق ًَٕٛٝ 54.7 ٢زٜاٍ

ايطًب عًَٓ ٢تذات اإلضتجُاز ايعكاز ٟبػهٌ عاّ.

ٜٚسدع ذيو يعد ٠أضباب َٓٗا إنؿاض أتعاب اإلدازْ ٠تٝذ ١تؿؿ ١ٝعدد َٔ ؾٓادٜل اإلضتجُاز

ٚعً ٢ايسغِ َٔ ذيو ،سككت ايػسن ١خالٍ ايعاّ املٓؿسّ  ّ2015بع ٕٛاهلل ٚتٛؾٝك٘ فُٛعَٔ ١
اإللاشات املتُٝص ٠اييت متجًت يف إطالم أ ٍٚؾٓدٚم يًًُه ١ٝاـاؾ ١يف ايػسنٜ ١تذاٚش سذُ٘
ًَٝ 1.2از زٜاٍ ضعٛدٚ ،ٟإطالم ؾٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛدٚ ،١ٜلاسٗا يف تؿؿ١ٝ
ؾٓدٚم نطب كطط ْٛاز ٙايعكاز ٟبأزباح تتذاٚش  24يف املاٚ ١٥ؾٓدٚم نطب املد ١ٜٓاملٓٛز٠
ايعكاز ٟبأزباح تتذاٚش  300باملا ،١٥إقاؾ ١إىل لاسٗا يف تؿؿ ١ٝعدد َٔ َػازٜع ؾٓدٚم نطب
ايؿسف ايعكاز .ٟنُا سككت ايؿٓادٜل اإلضتػُاز( ١ٜايطسٚسات األٚي ،١ٝاألضِٗ ايطعٛد١ٜ
ٚايتٛشٜعات) أدا ً٤اهابٝاً خالٍ عاّ َ ّ2015كازْ ١بأداَ ٤ؤغساتٗا ٚأداَ ٤ؤغس ايطٛم ايطعٛد١ٜ
ٚ.مذت نطب املاي ١ٝيف اإلضتشٛاذ عً ٢سؿ ١ضٛقَٓ ١ٝاؾط ١بني ايػسنات املاي ١ٝيف تكدِٜ
خدَات سؿغ األؾ ٍٛايعكازٚ ١ٜاإلضتجُاز ١ٜيًػسنات املسخـ هلا بٓطب ١من ٛيف سذِ األؾٍٛ
ؼت اؿؿغ تتذاٚش  1370يف املا.١٥
 َٔٚأبسش إلاشات ايػسن ٖٛ ١إضتهُاٍ إعادٖٝ ٠هً ١إضتجُازاتٗا ٚاييت نإ هلا األثس
املًُٛع عًَ ٢عدٍ نؿا ١ٜزأع املاٍ اير ٟأزتؿع بٓطب 28 ١يف املا ١٥بٓٗاَ ّ2015 ١ٜكازْ ١بايعاّ
 َٔٚ.ّ2014أِٖ املٓذصات املتشكك ١خالٍ عاّ  ٖٛ ّ2015سؿ ٍٛؾٓدٚم نطب ايطسٚسات

ايعكاز( ٟؾٓدٚم نطب كطط ْٛاز ٠ايعكاز ،٣ؾٓدٚم نطب املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ،٠عدد َٔ
َػازٜع ؾٓدٚم نطب ايؿسف ايعكازٚ .)١ٜنإ يرتادع أضعاز األضِٗ يف ايطٛم ايطعٛد ٟاألثس
ايطًيب عً ٢إنؿاض أضعاز أضِٗ ايػسنات املطتجُس بٗا ٚاحملتؿغ بٗا يػسض املتادس ٠مما ْتر
عٓ٘ ؼٌُ خطا٥س قككْ ١تٝذ ١عًُٝات ايبٝع ٚاـطا٥س غري احملككْ ١تٝذ ١إعاد ٠تكٖ ِٝٝر٠
اإلضتجُازات.نُا نإ يريو ايرتادع يف أضعاز األضِٗ ايطعٛد ١ٜأثس ٙايطًيب عً ٢عصٚف
ايعُال ٤عٔ اإلضتجُاز يف ؾٓادٜل األضِٗ اإلضتجُازٚ ١ٜإنؿاض سذِ األؾ ٍٛؼت اإلدازَ ٠ا ْتر
عٓ٘ إنؿاض اتعاب اإلداز َٔٚ .٠خالٍ َا ؼكل خالٍ عاّ َٓ َٔ ّ2015ذصات ،ضتكاعـ
ايػسن ١اؾٗد يصٜاد ٠سؿتٗا ايطٛق ١ٝيف ؾٓادٜل اإلضتجُاز ٚخدَات سؿغ األٚزام املاي١ٝ
ٚايتٛضع يف أْػط ١مت ٌٜٛايػسنات َع زؾع َطت ٣ٛاإلضتجُاز ايٓٛع ٞيف ؾٓادٜل اإلضتجُاز
ايعكازٚ ٟإضتجُازات املًه ١ٝاـاؾ.١

طاٍس بً ستند الدباغ
زئيظ زتلظ اإلدازة

األٚي ١ٝعً ٢دا٥ص ٠يٝربايعامل )Thomson Reuters( ١ٝعاَ( ّ2015- 2014 ٞعً ٢ايتٛاي)ٞ
نأؾكٌ ايؿٓادٜل اإلضتجُاز ١ٜأدا ً٤يف ؾ٦ت٘.
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أبسش األذداث يف اإلقتؿاد الطعودي عاو 5102و
أضعاز اليفط
َٔ أِٖ األسداخ يف عاّ  ّ2015االنؿاض ايهبري ألضعاز ايٓؿط اير ٟنإ ي٘ اْعهاضات
َباغس ٠عً ٢املٝصاْ ١ٝاييت سككت عذص قدزًَٝ 367 ٙاز زٜاٍ ،سٝح َجًت َطاُٖ ١ايٓؿط َٔ
إٜسادات ايدٚي ١سٛايْ ٞطب ،%73 ١ؾكد ضذٌ ايٓؿط اـاّ (بسْت) ضعس  110دٚالز بدا ١ٜعاّ

بالدوالز
ايبٝــــــــــإ

ْٗا ١ٜايسبع

ْٗا ١ٜايسبع

ْٗا ١ٜايسبع

ْٗا ١ٜايسبع

األٍٚ

ايجاْٞ

ايجايح

ايسابع

املتٛضط

أضعاز اليفط  -بسىت

..55

6.56

4.54

..5.

.555

ىطبة التػيري

-555.11

-.5111

-515.11

-565411

-551

املؿدز :بلومربد

ضوم األضَه

ٚ ّ2014انؿض بٓطبَ %108 ١ع بدا ١ٜعاّ  2015سٝح ضذٌ تكسٜباً  53دٚالز يًربَٚ ،ٌٝازتؿع
يف َٓتؿـ  ّ2015إىل ضعس ٜكدز بـ  64دٚالز يًربَ ،ٌٝثِ انؿض بٓطب %83 ١سٝح ضذٌ ضعس

تأثس ايطٛم ايطعٛد ٟبإنؿاض أضعاز ايٓؿط سٝح ضذٌ َؤغس ايطٛم ايطعٛد ٟم8.333.3 ٛ

ٜكدز بـ  35دٚالز يًربََ ٌٝع ْٗا ١ٜعاّ  َٔٚ .ّ2015املتٛقع عاّ  ّ2016إٔ ٜتٛاؾٌ إنؿاض أضعاز

ْكط ١بٓٗا ١ٜعاّ ٚ ، ّ2014ضذٌ مْ 6.911.76 ٛكطَ ١ع ْٗا ١ٜعاّ  ّ2015بإنؿاض قدز.%21 ٙ

ايٓؿط ْتٝذ ١يٛؾس ٠املعسٚض اـاّ بطسٜكَ ١تٛاؾًٚ ١إضتُساز ايػهٛى إشا ٤من ٛاإلقتؿاد

 َٔٚأبسش األسداخ اييت سؿًت يف ضٛم األضِٗ ٖ ٞاؾتتاح ايطٛم ايطعٛد ٟيًُطتجُس ٜٔاألداْب

ايؿٝينٚ ،ضٝهػٌ استداّ املٓاؾط ١بني أعكا ٤أٚبو ايطبب ايسٝ٥طٚ ٞزا ٤اضتُساز ؽُ١

غري املكُٝني ،سٝح أعًٓت ٖ ١٦ٝضٛم املاٍ يف غٗس َا ّ2015 ٜٛايكٛاعد ايٓٗا ١ٝ٥يإلؾتتاح (/15

املعسٚض يف األضٛام ايعاملٚ .١ٝمبا إٔ املًُه ١تعترب ايدٚي ١املٓتذ ١ايسٝ٥ط ١ايٛسٝد ٠اييت متتًو

ٚ ،)ّ2015/ْٜٛٝٛضٝه ٕٛأثس ذيو عً ٢املد ٣ايطَٓ َٔٚ ٌٜٛعٛز أمشٌ ٚذيو بصٜاد ٠غسو١

طاق ١إْتاد ١ٝإستٝاط ١ٝؾطتعٌ قادز ٠عًَٓ ٢ع أ ٟقاٚالت يًتعد ٟعً ٢سؿتٗا ايطٛقٜٛٚ .١ٝقح

املطتجُس ٜٔاالسرتاؾٝني ذ ٟٚايرتنٝص ط ٌٜٛاملدٚ ٣ايتٛد٘ املطتٓد عً ٢إػا ٙايتشً ٌٝاألضاضٞ

ايػهٌ ٚاؾد ٍٚايتايٝني تتطٛز أضعاز ايٓؿط عاّ :ّ2105

َٔ غاْ٘ امل طاعد ٠يف نبح ايتكًبات اؿاد ٠يف ايطٛم ايطعٛد َٔٚ .ٟاملتٛقع إٔ ٜستبط ايطٛم
ايطعٛد ٟبتطٛز أضعاز ايٓؿط بػهٌ َباغس ٖٚر ٙايعالق ١ضٛف تبك ٢ط ١ًٝعاّ  ّ2016باإلقاؾ١
إىل قذ ايطٛٝي ١عٔ طسٜل ايبٓٛى ٚاملؤضطات اؿه.١َٝٛ
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إؾداز ضيدات التينية
أعًٓت ٚشاز ٠املاي ١ٝعٔ إؾداز ضٓدات خص ١ٜٓبكًَٝ 20 ١ُٝاز ٜاٍ ٚذيو يعدد َٔ املؤضطات
ايطٝادٚ ١ٜايبٓٛى ايتذاز ١ٜاحملً ١ٝملد ٠مخظ ٚضبع ٚعػس ضٓٛات ٚبٓطب %2.65ٚ %2.34 ٚ %1.92

َه ١املهسَ ١أنرب املطاسات َٓٗا ،تًٗٝا ايسٜاض اييت تبًؼ ْطب ١األزاق ٞغري املطتػً١
ؾٗٝا م.%40 ٛ

ؾد وز امليصاىية العامة

عً ٢ايتٛاي ٖٞٚ ،ٞتعترب أدا ٠دٝد ٠يتُ ٌٜٛاملػازٜع اؿهٚ ١َٝٛتٛؾس عا٥داً دٝداً يًُطتجُس،ٜٔ
ٖٚر ٙتعترب ضٝاض ١اؿرز ايػدٜد باإلبتعاد عٔ اإلستٝاطٝات ٚايًذ ٤ٛإىل املؤضطات ايتُ١ًٜٛ

أعًٓت ٚشاز ٠املاي ١ٝايطعٛد ١ٜيف ْٗا ١ٜغٗس دٜطُرب  ّ2015عٔ املٝصاْ ١ٝايعاَ ١يًدٚيٚ ،١أظٗست

احملً.١ٝ

ايبٝاْات تطذ ٌٝعذص يف َٝصاْ ١ٝعاّ  ّ2015قدزًَٝ 367 ٙاز زٜاٍ ،سٝح بًػت اإلٜسادات 608
ًَٝازات زٜاٍ ٚاملؿسٚؾات ًَٝ 975از زٜاٍٚ.شادت املؿسٚؾات ايؿعً ١ٝعٔ املدطط هلا بـ ًَٝ 115از

إقساز زضوو األزاضي البيطاء
ٚاؾل فًظ ايٛشزا ٤عًْ ٢عاّ زض ّٛاألزاق ٞايبٝكاٚ ،٤ذيو بعد ايٓعس يف قساز فًظ ايػٛز٣
زقِ (ٚ )65 / 112تازٜذ ٖ1437/2/5ـ عً ٢إٔ ٜتِ ؼؿ ٌٝايسض ّٛبتازٜذ ٖ1437/09/03ـ ٚذيو
بٓطب َٔ %2.5 ١ق ١ُٝايعكاز ضٜٓٛاًٚ .قك ٢ايٓعاّ بإٜداع َبايؼ ايسضٚ ّٛايػساَات احملؿًَٔ ١
كايؿ ٞايٓعاّ يف سطاب خاف يدَ ٣ؤضط ١ايٓكدخؿؿت يًؿسف عًَ ٢ػسٚعات اإلضهإ
ٚإٜؿاٍ املساؾل ايعاَ ١إيٗٝا ٚتٛؾري اـدَات ايعاَ ١ؾٗٝآٖٚ .ا ْٛقح أبسش ممٝصات ٖرا ايكإْٛ
عً ٢اقتؿاد املُهًٚ ١ايكطاع ايعكاز ٟبػهٌ خاف:

زٜاٍٚ ،اير ٟعصت٘ ٚشاز ٠املاي ١ٝإىل ؾسف زٚاتب إقاؾ ١ٝملٛظؿ ٞايدٚي ١ايطعٛدٜني املدْٝني
ٚايعطهسٜني ٚاملطتؿٝد َٔ ٜٔايكُإ االدتُاعٚ ٞاملتكاعد ٜٔاييت بًػت قُٝتٗا ًَٝ 88از زٜاٍ
مبا ميجٌ  َٔ %77ايصٜاد ٠يف املؿسٚؾات بٓا ٤عً ٢األٚاَس املًه ١ٝخالٍ ايعاّ املايٞ
اؿاي.ٞباإلقاؾ ١إىل َا مت ؾسؾ٘ عً ٢املػازٜع األَٓٚ ١ٝايعطهسٚ ١ٜايبايؼ سٛايًَٝ 20 ٞاز زٜاٍ،
َ ٖٛٚا ْطبت٘ َ َٔ %17بًؼ ايصٜادَٚ ،٠ا تبكًَٝ 7 ٖٛٚ ٢ازات مت ؾسؾ٘ عًَ ٢ػازٜع ْٚؿكات
أخسَ ٣تٓٛعٚ.١ؾُٝا ىـ َٝصاْ ١ٝعاّ  ،ّ2016ؾكدزت ٚشاز ٠املاي ١ٝاإلٜسادات بـ ًَٝ 514از زٜاٍ
ٚايٓؿكات ايعاَ ١بـ ًَٝ 840از زٜاٍ ،أ ٟبعذص َتٛقع عدٚد ًَٝ 326از زٜاٍٚ ،انؿكت
املؿسٚؾات املكدز ٠يعاّ  ّ2016عٔ تًو اييت مت إْؿاقٗا ؾعًً ٝا يعاّ  2015بـ ًَٝ 135از زٜاٍ.

 .1ؽؿٝض أضعاز ايعكازات ملعدالت عاديٚ ١خاؾ ١ايطهٓ.١ٝ
 .2ايككا ٤ايتدزه ٞعً ٢ػاز ٠األزاق ٞايبٝكا.٤
 .3ايككا ٤عً ٢اإلستهاز.
 .4زؾع ايػؿاؾ ١ٝيف ػاز ٠ايعكاز.
 .5ايككا٤عً٣تدٜٚساألزاق.ٞ
 .6تٛد ٘ٝزؤٚع األَٛاٍ يكطاعات أنجس إْتاد.١ٝ
ٜٚتٛقع إٔ تػٗد أضعاز األزاق ٞيف ايطعٛد ١ٜانؿاقاً ًَشٛظاً بأنجس َٔ  30يف امل ١٦بطبب
ؾسض ايسض ّٛعً ٢األزاق ٞايبٝكا ٤اييت تبًؼ أنجس َٔ ٖ ًَٕٛٝ 17هتاز َسبع ،تكِ

جدول امليصاىية (مً عاو 5105و إىل 5102و)
الفائض أو العحص (ملياز)

الطية

اإليسادات (ملياز)

املؿسوفات (ملياز)

( 2016تكدٜسات)

514

840

326-

2015

608

975

367-

2014

1044

1110

66-

2013

1156

976

180

2012

1247

873

374

املؿدز :ضاَا
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ٜٚعٛد ؼكٝل عذص املٝصاْ ١ٝإىل ْص ٍٚأضعاز ايٓؿط ٚتكًبات األضعاز يف ايطٛم ايعاملٚ ،ٞضٝتِ
تػط ١ٝايعذص عٔ طسٜل خط ١تساع ٞأؾكٌ خٝازات ايتُ ٌٜٛاملتاسَٗٓٚ ١ا اإلقرتاض احملًٞ
ٚاـازدٚ ٞمبا ال ٜؤثس ضًباً عً ٢ايطٛٝي ١يد ٣ايكطاع املؿسيفٜٚ ،عرت سذِ اإلْؿام يف املٝصاْ١ٝ
 ّ2016املتٛقع ١تعصٜص يًُٓ ٛاالقتؿاد ٟيف املًُه.١

زفع الدعه عً الوقود والطاقة
أعًٓت اؿه ١َٛايطعٛد ١ٜيف  28دٜطُرب َٔ عاّ  ّ2015عٔ زؾع أضعاز ايبٓصَٚ ٜٔػتكات
برتٚي ١ٝأ خسٚ ٣ايػاش ٚايهٗسباٚ ٤املٝاٚ ٙايؿسف ايؿش ٞقُٔ إعالٕ َٝصاْ ،ّ2016 ١ٝؾُٝا بًؼ
َتٛضط ايصٜاد ٠يف أضعاز املٓتذات املهسزْ ٠طب ١قدزٖا  %65.6عٔ األضعاز ايطابكٜٛٚ .١قح
ايػهٌ ايتاي ٞأضعاز املٓتذات املهسز ٠ضابكاً ٚسايٝاً:
األضعاز باهلًً١
البيـ ـ ـ ـ ــاٌ

ضابكاً

ذالياً

ىطبة الصيادة

يرت بٓص95 ٜٔ

60

90

%50

يرت بٓص91 ٜٔ

45

75

%66.7

يرت ايدٜصٍ

25

45

%80

املتوضط

3434

01

%2232

املؿدزَٛ :قع أزقاّ

ٜٚعصش زؾع ايدعِ عٔ أضعاز ايٛقٛد ٚايطاق َٔ ١اؿد يف َؿسٚؾات ايدٚيٚ ١تكًٝـ ايعذص املايٞ
اؿاؾٌ بطبب تسادع أضعاز ايٓؿط سٝح َٔ املتٛقع تٛؾري َبًؼ قدزًَٝ 69 ٙاز زٜاٍ َٔ ٖرٙ
اـط ،٠ٛباإلقاؾ ١إىل ؼؿٝص اؿد َٔ اهلدز يف اضتٗالى ايطاقٚ ١ايٛقٛد َٔٚ .املتٛقع يف عاّ
 ّ2016إٔ ٜستؿع َعدٍ ايتكدِ.
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إصتاشات الػسنة خالل عاو 5102و

-

ؾُٝا  ًٜٞأبسش اإللاشات اييت ؼككت بؿكٌٍ َٔ اهلل ٚذيو َٔ خالٍ َا قاّ ب٘ َٓطٛب ٞإدازات

-

ٚأقطاّ ايػسن َٔ ١أعُاٍ َٗٚاّ َٛنً ١هلِ ؼت إغساف اإلداز ٠ايتٓؿٝرْٛ .١ٜدصٖا عً ٢ايٓشٛ

يًػسن.)١

ًَ.)ٕٛٝ

إدازة األؾول العكازية

-

-

تؿؿ ١ٝؾٓدٚم نطب كطط ْٛاز ٠ايعكاز ٟبأزباح تكازب .%27

-

ؼكٝل إٜساد إقايف يًػسنٜ ١تُجٌ يف َبًؼ اضتجُاز ؾداَ ١ايبٓا ٤يف ؾٓدٚم نطب
كطط ْٛاز ٠ايعكازٚ ٟايبايؼ ( )1.859.557زٜاٍ ٚايعٛا٥د املتشؿً َٔ ١ايتؿؿ١ٝ

ايرتتٝب يد ٣ايػسن.١
-

-

نطب ايؿسف ايعكازَٚ ١ٜطتجُس ٜٔآخس.)ٜٔ
-

تؿؿٚ ١ٝتٛشٜع َا ْطبت٘ َ َٔ %94.3ػسٚع س ٞاالشدٖاز (إسد ٣املػازٜع املطتجُس بٗا َٔ
 35غك.١

االْتٗا َٔ ٤قك ١ٝمتًو األزاق ٞايٛاقع ١بادٝاد ايطد مبدَ ١ٜٓه ١املهسَٚ ١انتطاب
اؿهِ ايٓٗا ٞ٥يؿاحل ايػسنٚ ١متًو ناؾ ١األزاق( ٞإسدَ ٣ػازٜع ؾٓدٚم

بٝع ٚتؿؿَ ١ٝػسٚع بسز ايطٝـ (بطشا ٤قسٜؼ) بعٛا٥د ػاٚشت ( %31إسد ٣املػازٜع

قبٌ ؾٓدٚم نطب ايؿسف ايعكازَٚ ١ٜطتجُس ٜٔآخس )ٜٔسٝح مت بٝع  34غك َٔ ١أؾٌ

ؾتح فاالت ايتعاٚ ٕٚغسانات َع غسنات عامل ١ٝنػسن ١أَاْات اإلَازات َٔ ١ٝقبٌ
إداز ٠األؾ ٍٛايعكازٚ ،١ٜاييت َٔ ْتر عٓٗا إطالم ؾٓدٚم ًَه ١ٝخاؾ َٔ ١خالٍ إداز٠

( )493.154زٜاٍ.
املطتجُس بٗا َٔ قبٌ ؾٓدٚم نطب ايؿسف ايعكازَٚ ١ٜطتجُس ٜٔآخس.)ٜٔ

تطسٜع ٚتري ٠ايعٌُ يف َػسٚع ؾٓدٚم نطب ٖاٜرب َازنت َٔ خالٍ عكد ايعدٜد َٔ
االدتُاعات ايدٚز ١ٜعكٛز مجٝع األطساف ذات ايعالق.١

-

-

االْتٗا َٔ ٤ناؾ ١اإلدسا٤ات اـاؾ ١بؿٓدٚم نطب ٖا ٟزاٜص ايعكازٚ ٟاؿؿ ٍٛعً٢
َٛاؾك ١٦ٖٝ ١ايطٛم املاي ١ٝيطسح ايؿٓدٚم (ؾٓدٚم خاف ؼت ايطسح عذِ 96

ايتاي:ٞ

-

االْتٗا َٔ ٤إدسا٤ات اعتُاد املدطط ألزض ايكؿٝع ١يف َد ١ٜٓبسٜد( ٠ازض ممًٛن١

تؿؿ ١ٝؾٓدٚم نطب املد ١ٜٓاملٓٛز ٠خالٍ ايسبع ايسابع َٔ خالٍ ايتٛشٜع ايعٝين عً٢
املطتجُس.ٜٔ

إدازة األؾول االضتثنازية

بٝع ٚتؿؿ ١ٝؾسؾ ١بًه ٞايٝامسني بايهاٌَ ( 40قطع( – )١اضتجُاز تابع يؿٓدٚم
نطب ايؿسف ايعكاز.)١ٜ

-

إطالم ؾٓدٚم نطب املسٕ يألضِٗ ايطعٛد.١ٜ

بٝع ناؾ ١ايكطع ايٛاقع ١ع ٞايعازض َسبع َ 13اعدا قطعٚ ١اسدٚ ٠مت تٛشٜع

-

ازتؿاع سذِ ؾٓدٚم نطب يًتٛشٜعات َٔ  ًَٕٛٝ 7زٜاٍ بٓٗا ١ٜايعاّ  ّ2014إىل 22

َتشؿالت ايبٝع (اضتجُاز تابع يؿٓدٚم نطب ايؿسف ايعكاز.)١ٜ
-

بٝع عدد  َٔ 4ايؿًٌ يف َػسٚع املًو عبدايعصٜص –َٓاشٍ نطب.

-

مت ايكٝاّ بتٛشٜع دص( ٞ٥زابع ٚخاَظ) يؿٓدٚم نطب ايؿسف ايعكازَ َٔ ١ٜتشؿالت

ًَ ٕٛٝبٓٗا ١ٜغٗس ْٛؾُرب  ّ2015زغِ األدا ٤ايطًيب يًطٛم ايطعٛد.ٟ
-

ؼكٝل أدا ٤اهاب ٞؾُٝع ايؿٓادٜل اإلضتػُاز( ١ٜايطسٚسات األٚي،١ٝاألضِٗ ايطعٛد١ٜ
ٚايتٛشٜعات) َكازْ ١بأداَ ٤ؤغساتٗا ٚأداَ ٤ؤغس ايطٛم ايطعٛد.١ٜ

بٝع دص َٔ ٤ازاق ٞبًٛنات ايٝامسني ٚايعازض ٚبسز بطشا ٤قسٜؼ.
-

االْتٗا َٔ ٤األعُاٍ اإلْػا ١ٝ٥ملػسٚع ؾٓدٚم َد ١ٜٓنطب بايهاٌَ (نطب ضٝيت).
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إدازة ارتدمات املسنصية

إدازة األحباث واملػوزة

 -امتاّ تؿؿ ١ٝؾٓدٚم نطب كطط ْٛاز ٠ايعكازٚ ،ٟايتؿؿ ١ٝاؾص ١ٝ٥ايسابعٚ ١اـاَط١

تؿع ٌٝخدَات املػٛز ٠اييت تكُٓت:
 ْػس تكازٜس زبع ضٓ ١ٜٛعٔ تٛقعات نطب املاي ١ٝألزباح ايػسنات املدزد ١يف ايطٛم املاي١ٝايطعٛد.١ٜيًسبع ايجاْ َٔ ٞعاّ .ّ2015

يؿٓدٚم ايؿسف ايعكاز ١ٜبعدد عُال 430 ٤عُ ٌٝيهٌ تؿؿ ١ٝعً ٢ايٓعاّ ٚإنُاٍ
إدسا٤ات ايتش ٌٜٛيًشطابات ايبٓه ١ٝيًعُال ٤أ ٚتٓؿٝر االغرتانات يف ؾٓادٜل اخس٣
يًػسن. ١

 تكد ِٜتكسٜس عٔ أدا ٤ايؿٓادٜل ايعكازٚ ١ٜاإلضتجُاز.١ٜ إعداد تكسٜس داخً ٞعٔ أدا ٤غسنات اإلمسٓت يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيعاّ .)ّ2015اْتٗا ٤ؾسٜل اداز ٠األعاخ َٔ دزاض 63 ١ؾسؾ ١اضتجُاز ١ٜعكاز ١ٜيف كتًـ َٓاطل املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜعذِ ًَٝ 15از زٜاٍ ضعٛدٚ ٟنإ ايٓؿٝب األنرب يف َد ١ٜٓايسٜاض سٝح مت
دزاضَ ١اٜكازب  26ؾسؾ ١اضتجُاز ١ٜعكاز ،١ٜتًتٗا َه ١املهسَ ١سٝح مت دزاض 12 ١ؾسؾ١
اضتجُازٖٚ .١ٜرا َا ٜٛقش٘ يٓا اؾد ٍٚايتاي:ٞ

 امتاّ تٛشٜع االزباح املتشؿً َٔ ١ايػسنات يؿٓدٚم ايتٛشٜعات َستني يف غٗس ابسٌٜٚاغططظ بعدد  132عُ ٌٝيف نٌ َس.٠
 املطاعد ٠يف تطٜٛل ؾٓدٚم املسٕ عٔ طسٜل ازضاٍ زضاْ ٌ٥ؿ ١ٝيعُال ٤ايػسن ١بعدد 1500زضايٚ ١عٔ طسٜل االميٝالت بعدد  600عُ. ٌٝ
 ازضاٍ زضاْ ٌ٥ؿ ١ٝيعُال ٤ايػسن ١يف عٝد ٟايؿطس ٚاالقش ٢بعدد  1500زضاي٘ يهٌَس.٠

املديية

العدد

اذتحه (مليوٌ زيال)

مهة املهسمة

05

3.14434

جدة

01

0.42330

الطائف

0

51130

املديية امليوزة

0

44131

السياض

52

0.40430

ارترب

2

35434

الدماو

2

20034

ادتبيل

0

05131

الكؿيه

0

0231

اإلمجالي

24

02.11030

 ازضاٍ ايتكازٜس ايدٚز ١ٜيعُال ٤ايؿٓادٜل ايعكاز 930 ١ٜعُ.ٌٝ ازضاٍ عدد  2800نػـ سطاب يًعُال.٤ ؼْ ٌٜٛعاّ ايتشٜٛالت يف ايبٓو ايعسب َٔ ٞايٓعاّ ايٝد ٟٚاىل ايٓعاّ اآلي.ٞ -ؾتح سطاب ددٜد يعدد  80عُ ٌٝيعاّ .2015

إدازة الرتتيب ومتويل الػسنات
-

ؼكٝل ٚػاٚش اإلٜسادات اييت مت إقرتاسٗا يف َٛاشَْ ّ2015 ١كازْ ١بايعاّ .ّ2014

-

إطالم ؾٓدٚم نطب ايطعٛد ٟيًؿشٚ ١ايتعً( ِٝؾٓدٚم ًَه ١ٝخاؾ )١ألَ ٍٚسَٓ ٠ر
تأضٝظ نطب املاي ١ٝعذِ ًَٝ 1.25از زٜاٍ.

-

تٛقٝع فُٛعَ َٔ ١رنسات ايتؿاِٖ َع غسنات َاي ١ٝيًتعا ٕٚيف تكد ِٜاـدَات
املايٚ ١ٝاإلضتػاز.١ٜ

9
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اإلضتشٛاذ عً ٢سؿ ١ضٛقَٓٚ ١ٝاؾط ١بني ايػسنات املاي ١ٝيف تكد ِٜخدَات سؿغ

خدمات اذتفظ يف أعنال األوزام املالية:

-

تكد ِٜخدَات اؿؿغ ألضِٗ غسن ١ميًهٗا ؾٓدٚم ًَه ١ٝخاؾ.١

-

عٌُ تكَ ِٝٝاي ٞيػسن ١بػسض بٝع سؿ.١

أضطت غسن ١نطب املاي ١ٝعد ٠غسنات ذات غسض خاف  SPVمبٛدب تعٗٓٝٝا نأَني

-

األؾ ٍٛايعكازٚ ١ٜاإلضتجُاز.١ٜ

املػازنة يف املؤمتسات وامل عازض املتدؿؿة يف أعنال األوزام املالية:

اضتعسقت غسن ١نطب املاي ١ٝػسبتٗا يف فاالت ايؿٓادٜل االضتجُازٚ ١ٜايعكازٚ ١ٜإداز٠
احملاؾغ ٚاؿً ٍٛاالضتجُاز ١ٜاييت تكدَٗا يعُالٗ٥ا األؾساد أ ٚايػسنات
 )1زعاَ ١ٜعسض َٓٚتد ٣االضِٗ ٚاالضتجُاز املاي ٞظد ٙبٓازٜذ .ّ2015/4/5
 )2زعاَ ١ٜعسض ٜٛزَٚين ايهٜٛت اير ٟأق ِٝمبد ١ٜٓايهٜٛت بتازٜذ .ّ2015/9/15
إىل داْب ذيو ،غازى ممجًٛا ايػسن ١يف عدد َٔ املؤمتسات ٚايؿعايٝات اييت أقُٝت داخٌ
املًُهٚ ١خازدٗا يتُهني َٓطٛبٗٝا َٔ اإلطالع عًَ ٢طتذدات األضٛام املايٚ ١ٝايعكاز:١ٜ
 )1املػازن ١يف َعسض َعسض ضٝيت ضهٝب ايعكاز ٟظد ٙبتازٜذ .ّ2015/4/5
 )2املػازن ١يف َؤمتس أضٛام املاٍ ايعسب ١ٝيف ايبشس ٜٔيف غٗس َا.ّ2015 ٜٛ
 )3سكٛز دع ٠ٛخاؾ ١ؿؿٌ تػط ١ٝؾهٛى ايعج ِٝايكابك – ١ايسٜاض ضبتُرب .ّ2015
 )4املػازن ١يف َؤمتس غسنات زأع املاٍ املداطس –ايسٜاض أنتٛبس .ّ2015
 )5املػازن ١يف َؤمتس تك ِٝٝاملٓػ٦ات اإلقتؿاد – ١ٜايسٜاض ْٛؾُرب .ّ2015

سؿغ يعد ٠ؾٓادٜل اضتجُاز عكاز ١ٜيد ٣غسنات َاي ١ٝأخس ٣نُا :ًٜٞ
اضه
الػسنة
تازيذ
التعاقد
زأع املال

غسنة ضوم
الطيافة
للعكازات

غسنة بسد

غسنة

ضسايا

ضواذي

الػسقية

الػعلة

للعكازات

للعكازات

غسنة إمناء
مديية جدة
احملدودة

غسنة الواذة
السقنية
للتطويس
العكازي

2015/06/17 2015/04/30 2014/8/4 2014/31/8 2013/23/12
20.000

20.000

20.000

50.000

50.000

ملهية
نطب

%98

%98

%98

%99

%99

املالية
الػسض
مً
الػسنة

سؿغ أؾٍٛ

سؿغ أؾٍٛ

سؿغ أؾٍٛ

سؿغ أؾٍٛ

سؿغ أؾٍٛ

ايؿٓدٚم

ايؿٓدٚم

ايؿٓدٚم

ايؿٓدٚم

ايؿٓدٚم

غسن١
مديس

األَازات دبٞ

الؿيدوم

ايٛطين
نابٝتاٍ

غسن١
اإلضتجُاز
نابٝتاٍ

غسن١

غسن ١اإلمنا٤

ضٜٛهٛزب

يالضتجُاز

غسن١
املطتجُس
يألٚزام املاي١ٝ

املكس

ايسٜاض،

ايسٜاض،

ايسٜاض،

ايسٜاض،

ايسٜاض،

السئيطي

ايطعٛد١ٜ

ايطعٛد١ٜ

ايطعٛد١ٜ

ايطعٛد١ٜ

ايطعٛد١ٜ

األؾول
حتت

ًَٕٛٝ 633

ًَٕٛٝ 106

ًَٕٛٝ 77

ًَٝ8از

ًَٝ 3.2از

اذتفظ
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بسىامخ املطئولية اإلجتناعية:
إمياْاً َٔ غسن ١نطب املاي ١ٝبأُْٖ ١ٝػس ايٛع ٞاالضتجُازٚ ٟدعِ املبادزات اييت تطِٗ يف
خدَ ١اجملتُعٚ ،قعت ايػسن ١املطؤٚي ١ٝاالدتُاع ١ٝأسد أٖداؾٗا ايسٝ٥طٚ ١دص٤اً ال ٜتذصأ َٔ
دٚزٖا يتعصٜص ق ِٝايعٌُ ايتطٛعٚ ٞايتهاؾٌ االدتُاع ٞاييت ْتر عٓٗا:
 )1زعا ١ٜبسْاَر ايتادس ايؿػري اير ٟقاَت بتٓعَ ُ٘ٝؤضط ُّٖٔ ١إلقاَٚ ١تٓعِٝ
املعازض خالٍ ايؿرت 26 َٔ ٠ؾرباٜس َ 2 -ازع  ،2015يف َسنص غسْاط ١ايتذازٟ
بايسٜاض بدعِ َٔ أَري َٓطك ١ايسٜاض ؾاسب ايطُ ٛاملًه ٞاألَري ؾٝؿٌ بٔ بٓدز
بٔ عبدايعصٜص سؿع٘ اهللٚ ،ؼت زعاٚ ١ٜشاز ٠ايتذازٚ ٠ايؿٓاع ١٦ٖٝٚ ١ايطٛم املاي١ٝ
ٚاملعٗد املؿسيف.
 )2زعا ١ٜؾعاي ١ٝاي ّٛٝايعامل ٞيًٝت 28 ّٜٛ ِٝإبس ّ2015 ٌٜبسعا ١ٜاألَريٖٝ ٠ؿا ٤بٓت ؾٛاش
بٔ ضعٛد بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ؼت إغساف ٚتٓطٝل غسنَٝ ١دٜا ؾذٔ ٚقدَت
اهلداٜا َٔ قبٌ غسن ١نطب املاي ١ٝيألطؿاٍ.

مػسوع تػيري اهلوية:
قُٔ َػسٚع ايػسن ١إلعادٖٝ ٠هً ١إضتجُازاتٗا ،تكدَت غسن ١فُٛع ١نطب املاي ١ٝإىل
اهل ١٦ٝبطًب املٛاؾك ١عً ٢تػٝري امسٗا ٚذيو عرف نًُ ١فُٛع َٔ )Group( ١اضِ ايػسن١
بايًػتني ايعسبٚ ١ٝاإللًٝصٚ ،١ٜتعد ٌٜنًُ )KSB( ١إىل ( )KASBيٝؿبح إضِ ايػسن ١بعد
ايتعد( ٌٜنطب املايٚ.)KASB Capital ١ٝبٓا ً٤عً ٢ذيو ،أؾدزت اهل ١٦ٝقسازٖا باملٛاؾك ١عً٢
تػٝري اضِ ايػسن ١يٝؿبح بعد ايتػٝري " غسن ١نطب املاي " ١ٝبتازٜذ ْٛ 17ؾُرب ٚ ،ّ2015تعٌُ
ايػسن ١عً ٢إضتهُاٍ َتطًبات تػٝري اهل ١ٜٛيد ٣اؾٗات املعٓٚ ١ٝيف ٚضا ٌ٥ايتٛاؾٌ َع
عُالٗ٥ا ٚغسناٗ٥ا.
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حملة عً الػسنة

السضالة

 .1تأضطت غسن ١نطب املاي" ١ٝايػسن("١غسنَ ١طاَُٖ ١كؿً )١طبكاً يٓعاّ ايػسنات

ايكٝاّ بدٚز قٝادٚ ٟإزضا ٤أعً ٢املعاٜري املٗٓ ١ٝيف تُٓ ١ٝاألؾ ٍٛاإلضتجُازٚ ١ٜايعكازٚ ١ٜتطٜٛس

يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜمبٛدب ايطذٌ ايتذاز ٟزقِ ( )1010227520ايؿادز َٔ

اإلضتجُازات يف املًه ١ٝاـاؾٚ ،١تٛؾري سً ٍٛإضتجُازَ ١ٜبتهس ٠تًيب إستٝادات املطتجُس،ٜٔ

ٚشاز ٠ايتذازٚ ٠ايؿٓاع ١يف َد ١ٜٓايسٜاض بتازٜذ  5قسّ ٖ1428ـ (املٛاؾل ٜٓ16اٜس .)ّ2007

ٚتأضٝظ عالق ١غسانَ ١تُٝصٚ ٠داَ ١ُ٥ع عُالٓ٥ا َٔ خالٍ ؾسٜل عٌُ َؤٌٖ َٚتدؿـ.

 .2زأع املاٍ املدؾٛعَ )230.000.000( :ا٥تإ ٚثالث ًَٕٛٝ ٕٛزٜاٍ.
 .3تسخٝـ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝزقِ ( )07062- 37بتازٜذ 18مجاد ٟاألٚىل ٖ1428ـ (املٛاؾل 4

األٍداف االضرتاتيحية

.)ّ2007 ْٜٛٝٛ
 .4أعُاٍ األٚزام املاي ١ٝاملسخـ يًػسن ١ممازضتٗا:

 -سً ٍٛإضتجُازَ ١ٜبتهس ٠ذات عٛا٥د فص.١ٜ

ْ -ػاط ايتعاٌَ بؿؿ ١أؾ.ٌٝ

 -غسان ١إضرتاتٝذٚ ١ٝخدََ ١تُٝص ٠يًعُال. ٤

ْ -ػاط اإلداز.٠

 -اإليتصاّ بأؾكٌ املعاٜري املٗٓ ١ٝيف أدا ٤أعُايٓا.

ْ -ػاط ايرتتٝب.

 -ب ١٦ٝعٌُ َتطٛز ٠داذب ١يًهٛادز املتُٝص.٠

ْ -ػاط تكد ِٜاملػٛز.٠

 -دٚز ؾعّاٍ يف خدَ ١املطؤٚي ١ٝاالدتُاع.١ٝ

ْ -ػاط اؿؿغ يف األٚزام املاي.١ٝ

الكيه
ايعٌُ مبٓٗذ ١ٝتستهص عًَ ٢بادئ ٚأسهاّ ايػسٜع ١اإلضالَ ،١ٝاملؿداقٚ ١ٝايػؿاؾ ١ٝيف
ايتعاٌَ ،اإلبتهاز ٚ ،املٗٓٚ ١ٝايتُٝص يف األدا.٤

السؤية
غسن ١زا٥د ٠يف اـدَات اإلضتجُاز ١ٜاإلضالَ١ٝتكدّ سًٛالً إضتجُازَ ١ٜبتهسَٚ ،٠تُٝص ٠سطب
أؾكٌ املعاٜري املٗٓٚ ١ٝايدٚي.١ٝ
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أىػطة الػسنة

غسنة نطب املالية

إدازة األؾول
إدازة األؾول العكازية
الؿياديل العكازية ارتاؾة
الؿياديل العكازية العامة

إدازة املػوزة

إدازة الرتتيب

االضتثناز املباغس

الطسح العاو

إدازة اذتفظ

امللهية ارتاؾة

الطسح ارتاص

ؾياديل اضتثنازية

إدازة عنليات اإلىدماد واإلضترواذ
ؾياديل امللهية ارتاؾة

ذفظ األوزام املالية

إعداد التكازيس وىػسٍا
إدازة األؾول االضتثنازية
الؿياديل اإلضتثنازية

تكييه الػسنات وتكديه مػوزة
يف وزقة مالية

ذفظ ضحالت املطتثنسيً وإدازة
العنليات

احملافظ اإلضتثنازية
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امليتحات اإلضتثنازية

الؿياديل العكازية العامة

الؿياديل العكازية ارتاؾة

ؾياديل االضتثناز يف األضَه
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ادتوائص
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 )0جائصة ( )Arch of Europeللحودةلعاو 5105و3
 )5جائصة (  )World Financeنأفطل غسنة اضتثناز يف املنلهة العسبية الطعودية لعاو 5304و3

 )4جائصة ليرب العاملية ( )Thomson Reutersعامي 5102- 5103و (على التوالي)
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دتية السقابة الػسعية:
مجٝع األعُاٍ َتٛاؾكَ ١ع قٛابط َٚبادئ ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝبإغساف ٖ ١٦ٝغسعَ ١ٝطتكً ،١سٝح عكدت ادتُاعاً ٚاسدًا خالٍ عاّ  ّ2015بتازٜذ ٜٛ 15ي ّ2015 ٛٝعكٛز:
-

ؾك ١ًٝايػٝذ األضتاذ ايدنتٛز ٜٛ /ضـ بٔ عبداهلل ايػبًٞٝ

زٝ٥طاً

-

ؾك ١ًٝايػٝح األضتاذ ايدنتٛز  /عبداهلل بٔ قُد ايعُساْٞ

عكٛاً

-

ؾك ١ًٝايػٝذ ايدنتٛز  /ضاَ ٞبٔ عبدايعصٜص املادد

عكٛاً
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ذوننة الػسنة
زتلظ إدازة الػسنة
و

االضه

عطوية زتالظ الػسنات األخسى

امليؿب

الوؾف

1

طاٖس بٔ قُد ايدباؽ

زٝ٥ظ فًظ اإلداز٠

َطتكٌ

2

ضعد بٔ ؾٓٝتإ اهلدٜب

عك ٛفًظ إداز٠

غري َطتكٌ  /غري تٓؿٝرٟ

عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١أمسٓت اؾٛف ،زٝ٥ظ فًظ املدٜس ٜٔيف ايػسن ١ايطعٛد ١ٜاألملاْ ،١ٝعك ٛفًظ إداز ٠ايػسن ١ايعسب ١ٝيًتعدٜٔ

3

عػس ٟبٔ ضعد ايعػس*ٟ

عك ٛفًظ اإلداز٠

غري َطتكٌ  /غري تٓؿٝرٟ

عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١امسٓت اؾٛف ،عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١ايسأ ٟيًددَات ايب١ٝ٦ٝ

4

ؾكس بٔ عبد اهلل ايؿكس

عك ٛفًظ إداز٠

غري َطتكٌ  /غري تٓؿٝرٟ

عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١ايػسق ١ٝايؿٓاع ،١ٝعك ٛفًظ َدٜس ٟغسن ١ايسأ ٟيًددَات ايب١ٝ٦ٝ

5

أمحد بٔ ضًُٝإ اؾاضس

ايعك ٛاملٓتدب

غري َطتكٌ  /تٓؿٝرٟ

عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١أبَٛعط ٞيًُهتبات ،عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١ايتأَني ايعسب ١ٝايتعا ١ْٝٚبتازٜذ ّ2016/01/18

6

ضعد بٔ عُاؽ ايػُسٟ

عك ٛفًظ اإلداز٠

َطتكٌ  /غري تٓؿٝرٟ

عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١ايعبٝهإ يًصداز ،عك ٛفًظ إداز ٠غسن ١ايتؿٓٝع املتطٛز٠

زٝ٥ظ فًظ إداز ٠فُٛع ١اؾرٚز ايعسب ، ١ٝعك ٛفًظ إداز ٠فُٛع ١قُد ٜٛضـ ْاغ ،ٞعك ٛفًظ إداز ٠غسن ١مت ،ًٜٞٛعك ٛفًظ
إداز ٠غسن ١داز ايتًُٝو

* مت أعاد ٠تػه ٌٝاجملًظ ٚؾكاً ملٛاؾك ١٦ٖٝ ١ايطٛم املاي ١ٝباـطاب ف 15/7035/6/1/بتازٜذ ٖ1436/7/11ـ املٛاؾل ّ2015/4/30

اجتناعات زتلظ اإلدازة:
عكدفًطاإلداز )3( ٠ادتُاعات خالٍ ايطٓ ١املٝالدٚ ، ّ2015 ١ٜذيو ٚؾكاً يًذد ٍٚايتاي: ٞ
و

اضه العطو

تؿييف العطوية

تازيذ االجتناع
5102/12/00

5102/10/12

5102/05/02

1

طاٖس بٔ قُد ايدباؽ

زٝ٥ظ اجملًظ







2

ضعد بٔ ؾٓٝتإ اهلدٜب

عك ٛاجملًظ







3

ؾكس بٔ عبداهلل ايؿكس

عك ٛاجملًظ







4

أمحد بٔ ضًُٝإ اؾاضس

ايعك ٛاملٓتدب







5

ضعد عُاؽ ايػُسٟ

عكَ ٛطتكٌ



-



6

عػس ٟبٔ ضعد ايعػس*ٟ

عك ٛاجملًظ

-

-

-

* مت اْكُاّ األضتاذ  /عػس ٟبٔ ضعد ايعػس ٟإىل فًظ إداز ٠ايػسنٚ ١ؾكاً ملٛاؾك ١٦ٖٝ ١ايطٛم املاي ١ٝباـطاب زقِ فٚ 16/1003/6/1/تازٜذ ٖ1437/04/18ـ املٛاؾل ّ2016/01/28
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أعطاء زتلظ إدازة الػسنة :

ساؾٌ عً ٢دزد ١ايبهايٛزٜٛع َٔ نً ١ٝايعً ّٛاإلداز ١ٜظاَع ١املًو ضعٛد يف
احملاضبٚ،١ايصَاي ١ايطعٛد ١ٜيًُشاضبني ايكاْْٝٛني )ٜ (SOCPAتُتع غرب ٠عًُ١ٝ

أ سد ايكٝادٜني ايبازش ٜٔيف ايكطاع املؿسيف ٚاملاي ٞألنجس َٔ ثالث ١عكٛد ساؾٌ عً٢

ألنجس َٔ  18ضٓ ١يف فاٍ االضتػازات املايٚ ١ٝاإلدازٚ ١ٜيف تطٜٛس املػازٜع

غٗاد ٠بهايٛزٜٛع ايعً ّٛايطٝاضٚ ١ٝاإلداز َٔ ١ٜداَعٚ ١ضط َٝتػذإ بايٛالٜات املتشد٠

االضتجُازٚ ، ١ٜتأضٝظ ٚإداز ٠ايػسنات.

األَسٜه.١ٝ

عٌُ عً ٢تطٜٛس ٚتأضٝظ ايعدٜد َٔ غسنات املطاُٖ ،١االضتجُازٚ ١ٜايؿٓاع١ٝ

ٜٚػػٌ سايٝاً ز٥اضٚ ١عك ١ٜٛفايظ إداز ٠عدد َٔ ايػسنات  ،سٝح ٜسأع فًظ إداز٠

طاٍس الدباغ

فُٛع ١اؾرٚز ايعسبٚ ١ٝعك ١ٜٛفًظ إداز ٠فُٛع ١قُد ٜٛضـ ْاغ ٚ ٞإخٛاْ٘

ؾكس الؿكس

ٚغسن ١مت ًٜٞٛايعاملٚ ١ٝغسن ١داز ايتًُٝو املسخؿتإ َٔ َؤضط ١ايٓكد ،إقاؾ ١نْ٘ٛ

عطو زتلظ اإلدازة

زئيظ زتلظ اإلدازة -

َطتػازاً َايٝاً َسخؿاً َٔ ٚشاز ٠ايتذازٚ.٠ضبل إٔ تٛىل َٓاؾب قٝاد ١ٜمشًت تٛيَٗ ٘ٝاّ

مطتكل

ٚاـدََٗٓ ،١ٝا غسن ١امسٓت اؾٛفٚ ،غسن ١ايػسق ١ٝايؿٓاعٚ ،١ٝايػسن١
ايطعٛد ١ٜاألملاْ ١ٝيؿٓاع ١ايًداٚ . ٔ٥تٛىل إداز ٠عد ٠غسنات َٓٗا غسن ١األعُاٍ
ايتطٜٛس ١ٜاحملدٚد.٠
نُا ٜػػٌ عك ١ٜٛعدد َٔ اجملايظ ٚايًذإ اإلدازَٗٓ ، ١ٜا عك ٛفًظ إداز٠

ايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٜٛعك ٛفًظ إداز ٠ايطعٛد ٟاهلٛيٓد ٟاملايٚ ١ٝاملدٜس ايعاّ اإلقً ُٞٝيًبٓو

ٚعك ٛايًذٓ ١ايتٓؿٝر ١ٜبػسن ١ايػسق ١ٝايؿٓاعٚ ،١ٝعك ٛفًظ َدٜس ٟغسن١

ايطعٛد ٟاهلٛيٓد ٟيف املٓطك ١ايػسبٚ ١ٝعٌُ َطتػاز يبٓو (أ ٟب ٞإٕ آَس)ٚ

زأ ٟيًددَات ايبٚ ،١ٝ٦ٝعك ٛفًظ َدٜس ٟايػسن ١ايطعٛد ١ٜاألملاْ ١ٝيؿٓاع١
ايًدا.ٔ٥

زدــٌ أعُاٍٜٚ ،ػػٌ َٓؿب ْا٥ب زٝ٥ظ فًظ إداز ٠غسن ١امسٓت اؾٛف  ٚزٝ٥ظ

ايعك ٛاملٓتدب جملُٛع ١نطب املاي ١ٝساؾٌ عً ٢غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف اإلداز٠

فًظ اإلداز ٠يف عدد َٔ ايػسنات َٓٗا غسن ١األعُاٍ ايتطٜٛس ١ٜاحملدٚدٚ ٠غسن١

ايؿٓاع َٔ ١ٝداَع ١املًو ؾٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ ٜتُتع غربٚ ٠اضع ١يف ايكطاع

ايسأ ٟيًددَات ايب ١ٝ٦ٝاحملدٚدٚ ٠غسن ١قبا ٤لـد احملدٚد ، ٠باإلقاؾ ١إىل عك١ٜٛ

املايٚ ٞاملؿسيف ٚأضٛام املاٍ تتذاٚش  23عاَا ،سٝح تكًد عدَٓ ٠اؾب قٝاد ١ٜيف

فًظ اإلداز ٠بػسن ١فُٛعـ ١نطـب املايٚ ، ١ٝايعك ١ٜٛيف عدد َٔ اؾُعٝات اـري١ٜ

ٖ ١٦ٝايطٛم املايٚ ١ٝفُٛع ١ضاَبا املايٚ .١ٝيد ١ٜخربٚ ٠اضع ١يف أْعُ ١ايكطاع

ٚايًذإ االدتُاعٚ ١ٝاحملًٚ ١ٝعك ١ٜٛؾإ األٖايٚ ٞايػسؾ ١ايتذاز ١ٜايؿٓاعٚ ١ٝفًظ

ضعد اهلديب

األعُاٍ ايطعٛد ٟايكطسٟ

املؿسيف ٚيٛا٥ح ٖ ١٦ٝضٛم املاٍٚ ،املؿسؾ ١ٝاإلضتجُازٚ ،١ٜإداز ٠األؾٚ ،ٍٛإعاد٠

أمحد ادتاضس

عطو زتلظ اإلدازة امليتدب إقاؾ ١إىل عكٜٛت٘ ؾٝعدد َٔ ايػسنات ٚ ،بعض ايًذإ يعدد َٔ ايػسنات
املدزدٚ ١اـاؾ.١

عطو زتلظ اإلدازة

زدٌ أعُاٍ ،ساؾٌ عً ٢دزد ١ايبهايٛزٜٛع َٔ نً ١ٝايعً ّٛاإلداز ١ٜظاَع ١املًو

ساؾٌ عً ٢بهايٛزٜٛع اهلٓدض ١ايهُٝٝا َٔ ١ٝ٥داَع ١املًو ضعٛد

ضعٛد.

بايسٜاقعاّٚ ّ 1998دزد ١املادطتري يف طسم ايتشهِ املتكدَ ١باملؿاْععاّّ2006

ٜػػٌ عك ١ٜٛعدد َٔ اجملايظ ٚايًذإ اإلدازَٗٓ ، ١ٜا عك ٛفًظ إداز ٠بػسن١

ٜتُتع غرب ٠ط ١ًٜٛيف اجملاالت ايؿٓاع ١ٝاملدتًؿٚ ١اهلٓدضٚ ١ٝتطٜٛس األعُاٍ

أمسٓت اؾٛف ْٚ ،ا٥ب زٝ٥ظ فًظ إداز ٠غسن ١األعُاٍ ايتطٜٛسْٚ ، ١ٜا٥ب زٝ٥ظ

عػسي العػسي
عطو زتلظ اإلدازة

اهلٝهًٚ ١املسادع ١ايداخًٚ ١ٝإداز ٠املداطس .

ٚايتدطٝط االضرتاتٝذٚ ٞاالضتجُاز ٟيف غسن ١ضابه ٛغسناتٗا ايتابع١

فًظ إداز ٠غسن ١ايسأ ٟيًددَات ايب ١ٝ٦ٝاحملدٚد.٠

ضعد الػنسي
عطو زتلظ اإلدازة -
مطتكل

ٚغسن ١ايتؿٓٝع ايٛطٓٚ ١ٝغسن ١املتطٛزٚ ٠ايكطاعات ايتشٚ ١ًٜٝٛاـدَ١ٝ
املدتًؿٚ ١إداز ٠ايػسنات املطاُٖ.١
ٜػػٌ سايٝاً َٓؿب املدٜس ايعاّ  ٚايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر ٟيًػسن ١ايطعٛد ١ٜيًؿٓاعات
املتطٛز.٠
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ٍيهل ملهية الػسنةاذتالي

و

زأع املال

ىطبة

(بالسيال الطعودي)

امللهية

و

%92.780

1

ادتيطية

عدد االضَه

ضعٛدٟ

21.339.348.9

213.393.489

 2غسن ١تٓؿٝر املساؾل احملدٚد٠

ضعٛدٟ

1.607.651.1

16.076.511

%6.990

 3ضعد بٔ ؾٓٝتإ اهلدٜب

ضعٛدٟ

23.000

230.000

%0.100

 4عػس ٟبٔ ضعد ايعػسٟ

ضعٛدٟ

23.000

230.000

%0.100

 5ؾكس بٔ عبد اهلل ايؿكس

ضعٛدٟ

2.500

25.000

%0.011

 6ؾٗد بٔ قُد اهلبدإ

ضعٛدٟ

1.500

15.000

%0.007

 7طاٖس قُد ايدباؽ

ضعٛدٟ

1.000

10.000

%0.004

 8أمحد ضًُٝإ اؾاضس

ضعٛدٟ

1.000

10.000

%0.004

 9ضعد عُاؽ ايػُسٟ

ضعٛدٟ

1.000

10.000

%0.004

54.111.111

541.111.111

%011

1

االضه

ٍيهل امللهية الطابل (قبل التػيري)

غسن ١نطب ايكابك١
احملدٚد٠

اجملنوع

االضه

ضعد بٔ ؾٓٝتإ اهلدٜب

ادتيطية

عدد االضَه

زأع املال

ىطبة

(بالسيال الطعودي)

امللهية

ضعٛدٟ

12.750.000

127.500.000

%42.500

2

عػس ٟبٔ ضعد ايعػسٟ

ضعٛدٟ

12.750.000

127.500.000

%42.500

3

غسن ١تٓؿٝر املساؾل احملدٚد٠

ضعٛدٟ

2.097.000

20.970.000

%6.990

4

ؾكس عبداهلل ايؿكس

ضعٛدٟ

1.500.000

15.000.000

%5.000

5

ؾٗد بٔ قُد اهلبدإ

ضعٛدٟ

900.000

9.000.000

%3.000

6

أمحد بٔ ضًُٝإ اؾاضس

ضعٛدٟ

1.000

10.000

%0.003

7

عبد ايسمحٔ ايعٝدإ

ضعٛدٟ

1.000

10.000

%0.003

8

السِ بٔ محد بٔ ايٓاؾس

ضعٛدٟ

1.000

10.000

%0.003

االمجالي

41.111.111

411.111.111

%011311

مت تعد ٌٜقاَ ١ُ٥الّى ايػسن ١مبٛدب َٛاؾك ١٦ٖٝ ١ايطٛم املاي ١ٝبتازٜذ ٖ1436/07/22ـ املٛاؾل
.ّ2015/05/11
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مؿلرة وذكوم أعطاء زتلظ اإلدازة يف أضَه وأدوات ديً الػسنة

اإلضه

األضَه يف بداية العاو

التػري

األضَه يف ىَاية العاو

الهنية

%

الهنية

%

الهنية

%

غسن ١تٓؿٝر املساؾل احملدٚد٠

002000222022

9966

,0,200,7,0,2

99666

)(3,0043,002

69666

ضعد بٔ ؾٓٝتإ اهلدٜب

,000720222022

05926

040222022

69166

)(,000000222022

-059066

عػس ٟبٔ ضعد ايعػسٟ

,000720222022

05926

040222022

69166

)(,000000222022

-059066

ؾكس عبداهلل ايؿكس

,07220222022

2966

00722022

69611

)(,03000722022

-096.6

ؾٗد بٔ قُد اهلبدإ

0220222022

0966

,0722022

69660

)(,0,0722022

-59660

أمحد بٔ ضًُٝإ اؾاضس

,0222022

69660

,0222022

69660

-

69661

عبد ايسمحٔ ايعٝدإ

,0222022

69660

-

-

)(,0222022

-69660

السِ بٔ محد بٔ ايٓاؾس

,0222022

69660

-

-

)(,0222022

-69660

طاٖس قُد ايدباؽ

-

-

,0222022

69660

,0222022

69660

ضعد عُاؽ ايػُسٟ

-

-

,0222022

69660

,0222022

69660

غسن ١نطب ايكابك ١احملدٚد٠

-

-

0,0440043,002

6590.6

0,0440043,002

6590.6

41.111.111

011311%

54.111.111

011311%

()0.111.111

اإلمجالي

-
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اهليهل التيييني
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أبسش قسازات زتلظ اإلدازة:

مهافآت أعطاء زتلظ اإلدازة ونباز التيفيريني:

 -املٛاؾك ١عًَ ٢كرتح تعد ٌٜاضِ ٚغعاز ايػسنٚ ١ذيو عرف نًُٚ )Group( ١تعد ٌٜنًُ١

قسزت ايػسن ١تاد ٌٝؾسف َهاؾآت اعكا ٤فًظ االداز ٠اىل ْٗا ١ٜايعاّ ْعساً الٕ اجملًظ ٜهٌُ

( )KSBإىل ( )KASBيٝؿبح إضِ ايػسن ١بعدايتعد( ٌٜنطب املاي، )KASB Capital ١ٝ

ضٓ.١

باإلقاؾ ١إىل تعد ٌٜغعاز ايػسنٚ ١ؾكاً يريو.
 َسادع ١تكازٜس األدا ٤املايٚ ٞآخس تطٛزات ٚتؿاؾ ٌٝمجٝع ايؿٓادٜل ايعكازٚ ١ٜاالضتجُاز١ٜاملطسٚس َٔ ١ايػسنٚ ،١اضتعساض ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايكطاع ايعكاز ٟبػهٌ عاّ
ٚايؿعٛبات اييت تٛاد٘ بعض ايؿٓادٜل ايعكاز ١ٜيًػسن ١خؿٛؾاً تطٛزات ايرتاخٝـ
يؿٓدٚم نطب غسْاطٚ ١تؿؿ ١ٝؾٓدٚق ٞنطب املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠نطب ايؿسف ايعكاز.١ٜ

البياٌ

ايسٚاتب ٚايتعٜٛكات
ايبدالت
املهاؾآت ايدٚز١ٜ

أعطاء

أعطاء اجمللظ

مخطة مً نباز التيفيريني ممً تلكوا

اجمللظ

غري التيفيريني

أعلى املهافآت والتعويطات يطاف إليَه

التيفيريني

 /املطتكلني

السئيظ التيفيري واملديس املالي*

1.171.238

-

2.163.291

7.200

-

600

895.480

91.260

246.000

-

-

-

-

 -إعاد ٠تػه ٌٝايًذإ املٓبجك ١عٔ فًظ اإلداز.٠

ٚايطٓ١ٜٛ

َٓ -اقػ ١ايػساَات املؿسٚق َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝعً ٢ايػسن ١بػإٔ ؾٓدٚم نطب

اـطط ايتشؿٝص١ٜ

-

أ ٟتعٜٛكات أخس٣

-

يًُساعٚ ١قٛاعد ايهؿا ١ٜاملاي ،١ٝإقاؾ ١إىل َالسعات اهل ١٦ٝبػإٔ تكسٜس فًظ اإلداز٠
ايطٓ ٟٛيًطٓ ١املٝالد،ّ2014 ١ٜسٝح مت تٛد ٘ٝاإلداز ٠ايتٓؿٝر ١ٜباؽاذ اإلدسا٤ات ايتؿشٝش١ٝ
ايالشَٚ ١قسٚز ٠االيتصاّ ايهاٌَ بٓعاّ ايطٛم املايٚ ١ٝيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝر.١ٜ
 املٛاؾك ١عًَ ٢كرتح َعاؾٚ ١إطؿا ٤ايرَِ املد ١ٜٓعً ٢ايػسنات ايصَٚ ١ًٝايرٜ ٟأت ٞقُٔاضتهُاٍ إدسا٤ات إعاد ٠اهلٝهً ١يًػسنٚ ١ؼطني َعدٍ ايهؿا ١ٜاملاي ١ٝيًػسن ١إيتصاَاً
مبتطًبات ٖ ١٦ٝايطٛم املاي.١ٝ
 -املٛاؾك ١عً ٢ايتٛؾ ١ٝبإيػاْ ٤ػاط ايتعٗد بايتػط.١ٝ

* تتكُٔ ايبٝاْات أعالَ ٙهاؾآت مخطَٓ١هبازايتٓؿٝرُُٜٓٓٝتًكٛاأعً٣املهاؾآتٛايتعٜٛكاتٝكاؾإي ِٗٝعكٛ
فًظ اإلداز ٠املٓتدب  ،ايسٝ٥طايتٓؿٝرٜٛاملدٜساملاي.ٞ

توشيع األزباح :
تٛشع أزباح ايػسن ١ايؿاؾ ١ٝايطٓ ١ٜٛبعد خؿِ مجٝع املؿسٚؾات ايعُٚ ١َٝٛايتهايٝـ األخس٣
بعد إقسازٖا َٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١ايعاد ١ٜيًػسن ١مبٛدب َا ٚزد يف املاد َٔ )43( ٠ايٓعاّ

 -إضتعساض ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات اـاؾ ١بإداز٠ايػسنٚ ١اعتُادٖا.

األضاض ٞيًػسن. ١

 -اإلطالع عً ٢ايتكسٜسايطٓ ٟٛاـاف بًذٓ ١املطابكٚ ١االيتصاّ.

ٚإضتهُاالً يإلدسا٤ات ايتؿشٝش ١ٝايت ٢أؽرتٗا ايػسن ١بػإٔ َعاؾ ١ايرَِ املطتشك ١عً٢
ايػسنات ذات ايعالق ،١أقست ايػسن ١تٛشٜع أزباح عً ٢املالى بك ًَٕٛٝ 20 ١ُٝزٜاٍ ضعٛد.٣
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دتاٌ زتلظ اإلدازة:
تٓبجل عٔ فًظ اإلداز ٠عد ٠ؾإ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

اللحية التيفيرية
أ3

وؾف اختؿاؾات ومَاو اللحية التيفيرية
 اإلغساف عً ٢تٓؿٝر االضرتاتٝذٝات ٚاـطط ٚايطٝاضات اييت ٜكسٖا فًظ اإلداز٠
ٚاملطاُٖ ١يف زضِ ضٝاض ١االضتجُاز.
َ تابعَٚ ١ساقب ١نؿا ٠٤إدازات ايػسنٚ ١ايتأند َٔ َد ٣تٓؿٝرٖا يًطٝاضات
املعتُدٚ ٠اـط ١ايعاَ ١الضتجُاز أَٛاٍ ايػسنٚ ١تك ِٝٝأدا ٤ايكٓٛات االضتجُاز١ٜ

ب 3أعطاء اللحية التيفيرية
مت إعادٖٝ ٠هً ١ايًذٓ ١ايتٓؿٝر ١ٜبتازٜذ  ّ2015/05/17سطب ايتاي:ٞ
 -أ.عػس ٟبٔ ضعد ايعػسٟ

زٝ٥طاً

 -أ.ؾكس بٔ عبداهلل ايؿكس

عكٛاً

 -أ.أمحد بٔ ضًُٝإ اؾاضس

عكٛاً

 -أ.قُد بٔ َطؿس املايهٞ

عكٛاً

 -أَ.ادد بٔ عًٛؽ اهلدٜب

عكٛاً

د 3اجتناعات اللحية التيفيرية
عكدت ايًذٓ ١ايتٓؿٝر ١ٜمثإ ادتُاعات خالٍ عاّ َ2015هُا ٖ ٛأدْا:ٙ

يًػسنٚ ١دزاضَ ١دَ ٣الَ٤تٗا َع اـط ١ايعاَ ١يالضتجُاز .
 دزاضٚ ١ؼً ٌٝايؿسف ٚايعسٚض االضتجُاز ١ٜاؾٝد ٠احملًٚ ١ٝاـازدٚ ١ٝإعداد
تكازٜس بػأْٗا متٗٝداً يسؾعٗا إىل فًظ اإلدازَٚ ٠تابعتٗاٚ ،اإلغساف عً ٢إعداد
ايدزاضات ٚايبشٛخ االضتجُازٚ ١ٜاالقتؿاد ١ٜمبا ىدّ اـطط اؿايٚ ١ٝاملطتكبً١ٝ
يف فاٍ اضتجُاز أَٛاٍ ايػسنٚ ١زؾعٗا إىل فًظ اإلداز ٠يتكسٜس َا تسا ٙبػأْٗا .

اضه العطو
امليؿب

عػسي بً

ؾكس بً

أمحد بً

ستند

ماجد بً

ضعد

عبداهلل

ضليناٌ

بً مطفس

علوؽ

العػسي

الؿكس

ادتاضس

املالهي

اهلديب

زئيطاً

عطواً

عطواً

عطواً

عطواً

5102/13/15











5102/10/10











5102/14/54











تتٓاضب َع ايطٝاض ١االضتجُاز ١ٜاملتشؿع ١اييت تٓتٗذٗا ايػسنٚ ،١إعداد تكازٜس

تازيذ اىعكاد

5102/10/12











األداٚ ٤إداز ٠املداطس ٚتك ِٝٝايكسازات ٚتكدميٗا إىل فًظ اإلداز ٠الؽاذ َا ًٜصّ

االجتناعات

5102/01/51











5102/00/13











5102/00/53











5102/05/10











َ تابع ١ايتػريات اييت تطسأ عً ٢أضٛام املاٍ احملًٚ ١ٝايعامل َٔ ١ٝايٓٛاس ٞاييت تؤثس
بؿٛزَ ٠باغس ٠أ ٚغري َباغس ٠عً ٢ايكٓٛات االضتجُازٚ ١ٜاْتكا ٤االضتجُازات اييت

بػأْٗا .
َ سادع ١املٛاشْ ١ايعاَ ١يًػسن ١ايسأمسايٚ ١ٝايتػػٚ ١ًٝٝاملػازٜع املكرتس َٔ ١اإلداز٠
ايتٓؿٝرٚ ١ٜنريو ايدزاضات ٚاـطط ٚاألضايٝب ايتُ ١ًٜٝٛاملتعًك ١بٗاٚ ،املسادع١
ايدٚز ١ٜإللاشات ايػسنَ ١كازْ ١باملٛاشْات املعتُد. ٠

َع اإلساط ١بإٔ أعكا ٤ايًذٓ ١ايتٓؿٝر ١ٜمل ٜتكاقٛا أَ ١ٜهاؾآت عٔ عك ١ٜٛايًذٓ ١أٚبدٍ سكٛز اؾًطات.
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د 3اجتناعات دتية املساجعة

دتية املساجعة

عكدت ؾٓ ١املسادعٚ ١املداطس أزبع ١ادتُاعات خالٍ ايعاّ َ ّ 2015ب ١ٓٝعً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ

أ3


وؾف اختؿاؾات ومَاو دتية املساجعة

د 3فَد

أ 3عػسي

أ 3ؾكس

ستند

بً ضعد

عبداهلل

اهلبداٌ

العػسي

الؿكس

زئيطاً

عطواً

عطواً

عطواً

5102/4/4









َسادع ٞاؿطابات ٚاملٛاؾك ١عً ٢أ ٟعٌُ خازز ْطام أْػط ١املسادع ١املطٓد ٠إي،ِٗٝ

تازيذ اىعكاد

5102/12/53









َٚسادع ١خط ١املسادعَ ١ع َسادع ٞاؿطاباتَٚ ،سادع ١تعًٝكات َسادع ٞاؿطابات

االجتناعات

5102/01/03









5102/05/51









اإلغساف عً ٢أعُاٍ املسادع ١ايداخً ١ٝيًػسن ١يكُإ ؾعايٝتٗا يف أدا ٤املٗاّ املطٓد٠

اضه العطو

إيٗٝا َٔ قبٌ فًظ اإلدازٚ ،٠إعداد تكازٜس تتكُٔ زأ ٟايًذٓٚ ١تٛؾٝاتٗا.


ؼً ٌٝتكازٜس املسادع ١ايداخًٚ ،١ٝاملتابعٚ ١تٓؿٝر اإلدسا٤ات ايتؿشٝش ١ٝايالشَ.١



زؾع ايتٛؾٝات إىل فًظ اإلداز ٠بػإٔ تعٝني َسادع ٞسطابات ايػسنَٚ ،١تابع ١عٌُ

امليؿب

بػإٔ ايبٝاْات املايَٚ ١ٝتابعَ ١ا مت إلاش.ٙ


اإلدتُاعات مببًؼ  3000زٜاٍ عٔ نٌ دًط ١مببًؼ إمجاي 12000 ٞزٜاٍ يهٌ عكٛ

ايتٛؾٝات بػأْٗاَٚ ،سادع ١ايطٝاضات احملاضب ١ٝاؾاز ٟتطبٝكٗا ٚإبدا ٤ايسأٚ ٟزؾع

إدتُاعات ايعاّ .ّ2015

ايتٛؾٝات إىل فًظ اإلداز ٠يف ٖرا ايػإٔ.
مت تػه ٌٝؾٓ ١املسادعٚ ١املداطس مبٛدب قساز فًظ اإلداز ٠ايؿادز يف
ٖ1435/6/1ـ املٛاؾل  َٔ ،ّ2014/4/1اآلت ١ٝأمساؤِٖ ،سٝح مل ٜتِ تعد ٌٜعً٢
أعكا ٤ايًذٓ ١خالٍ عاّ :ّ2015
-

د .ؾٗد بٔ قُد اهلبدإ

زٝ٥طاً

-

أ .عػس ٟبٔ ضعد ايعػسٟ

عكٛاً

-

أ .ؾكس بٔ عبداهلل ايؿكس

عكٛاً

-

أ .أمحد ايعذً١

عكٛاً

العحلة

ٜ-تكاق ٢نٌ عك َٔ ٛأعكا ٤ؾٓ" ١املسادعٚ ١املداطس َهاؾأَ ٠كطٛع ١نبدٍ سكٛز

َسادع ١ايبٝاْات املاي ١ٝاألٚيٚ ١ٝايطٓ ١ٜٛقبٌ زؾعٗا إىل فًظ اإلدازٚ ،٠إبدا ٤ايسأٚ ٟزؾع

ب 3أعطاء دتية املساجعة

أ 3أمحد

دتية املطابكة وااللتصاو:
أ3

وؾف اختؿاؾات ومَاو دتية املطابكة وااللتصاو



َسادع ١ايتكازٜس عٔ ٚقع االيتصاّ باملتطًبات ايٓعاَ ١ٝاييت تكعٗا اؾٗات ايتٓع١ُٝٝ
ٚفًظ اإلداز.٠



َسادع ١املالسعات اييت تعسض عًٗٝا َٔ اإلداز ٠ايتٓؿٝرٚ ١ٜإداز ٠املطابكٚ ١االيتصاّ أٚ
اإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛأ ٚاملسادع ١ايداخً ١ٝأ ٚاإلدازات اييت تؤثس ؾُٝا قد ٜعرتض ايػسنَٔ ١
كاطس عدّ االيتصاّ.



إدسا ٤تك ِٜٛضٓ ٟٛملطٛ٦يٝاتٗا ٚاالقرتاح عً ٢فًظ اإلدازَ ٠ا تسا َٔ ٙتػٝريات.
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اضتالّ َا ٜتٛاؾل َع اختؿاؾٗا َٔ َعًَٛات تتعًل مبا ٜتِ َٔ ممازضات يف ايعٌُ ،قِٝ

 -أَ .ادد بٔ عًٛؽ اهلدٜب

ايعٌُ ،ايتعاَالت ايداخً ،١ٝممازضات ايبٝع ٚايتطٜٛل ،تكازب املؿاحلْ ،عاّ ٚقٛاعد

 -أٖ.ػاّ بٔ ضعد اؿكباَْ ٞدٜس املطابكٚ ١االيتصاّ – عكٛاً

َهاؾش ١غطٌ األَٛاٍَ( ،عاٜري اعسف عًُٝو) ،ايطس ،١ٜضًٛى ايعُال ٚ ،٤ايتدزٜب
عً ٢االيتصاّ ٚغريٖا.


ٚقع اإلدسا٤ات ٚاآليٝات اييت تكُٔ تٓطٝل أَٛز االيتصاّ اييت ؼتاز َٓٗذٝات عٌُ
ٚاسد ٠أ ٚتبادٍ املعًَٛات َا بني كتًـ اإلدازات ٚاملٛظؿني يف ايػسن.١



تٛيَ ٞبادزات ايتطٜٛس َٚسادع ١ضٝاض ١االيتصاّ ٚاؿؿ ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١فًظ اإلداز٠

ايتاي:ٞ

ايتأثري ٚاـطٛات ايالشَ ١اييت هب اؽاذٖا يتدزٜب املٛظؿني ٚقُإ االيتصاّ قد دس٣

أضه العطو

تكُٗٓٝا يف ضٝاض ١االيتصاّ يًػسن.١


َتابع ١تطبٝل االيتصاّ يألْعُ ١ذات ايعالقَٚ ١ا ٜتبعٗا َٔ َتطًبات قد تؤثس عً ٢طسم
امليؿب

تك ِٝٝعًُٝات كاطس عدّ االيتصاّ ايٓعاَ ١ٝايطاز ١ٜاملؿع ٍٛيتٛقع ٚايتعاٌَ بؿاعً ١ٝمبا
َطاْد ٠فًظ اإلداز ٠يف تكَ ِٝٝد ٣نؿا ١ٜاملٛازد املدؿؿ ١يإلداز ( ٠يًٛسد ) ٠املٛنٌ

0202/20/20م
0202/20/20م
0202/00/01م
0202/00/02م

إيٗٝا َٗاّ االيتصاّ إقاؾ ١إىل ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ٚايتكٓٝات املطتددَ ١يف ايكٝاّ باملٗاّ
املطًٛب.١


َسادع ١ايتكازٜس اييت ٜسؾعٗا َدٜس املطابكٚ ١االيتصاّ ٚايعٌُ

ب 3أعطاء دتية املطابكة وااللتصاو
أعادت ايػسنٖٝ ١هً ١ؾٓ ١املطابكٚ ١االيتصاّ مبٛدب قساز فًظ اإلداز ٠ايؿادز بتازٜذ
 ّ2015/05/17سطب ايتاي:ٞ
 -أ.قُد بٔ َطؿس املايه ٞايسٝ٥ظ ايتٓؿٝر – ٟزٝ٥ظ ايًذٓ١

بً مطفس

علوؽ

بً ضعد

املالهي

اهلديب

اذتكباىي

التيفيري
– زئيظ
اللحية

قد ٜطتذد َٔ ؼدٜح يألْعُٚ ١ايتعًُٝاتٚ ،أثسٖا عً ٢أدا ٤ايػسن َٔ ١سٝح االيتصاّ.


أ3ستند

أ3ماجد

أٍ3ػاو

السئيظ

إداز ٠كاطس عدّ االيتصاّ يف ايػسن.١


 -أ.قُد ْٛاع

َدٜس اـدَات املسنص ١ٜاملهًـ – عكٛاً

عكدت ؾٓ ١املطابكٚ ١االيتصاَأزبع ١ادتُاعات خالٍ عاّ َ ّ2015ب ١ٓٝعً ٢ايٓشٛ

ٚايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١اير َٔ ٟغاْ٘ إٔ ٜؤثس عًْ ٢ػاطات األعُاٍ ٚاملٓتذات ٚإٔ ٖرا



 -أ.عبدايطالّ ايؿاقٌ

َدٜس إداز ٠األؾ ٍٛاالضتجُاز ١ٜاملهًـ – عكٛاً

د 3اجتناعات دتية املطابكة وااللتصاو

عًٗٝاٚ .ذيو يًتأند َٔ إٔ أ ٟتػٝري أ ٚددٜد ٜطسأ عً ٢املعاٜري ٚاملُازضات األخالق١ٝ

َٓاقػٚ ١تٓطٝل َتطًبات ايتدزٜب عً ٢االيتصاّ.

َدٜس إداز ٠األؾ – ٍٛعكٛاً






مديس
إدازة
األؾول
العكازية
– عطواً





مديس
املطابكة
وااللتصاو
– عطواً





أ3عبدالطالو

أ3ستند

الفاضل

ىواع

مديس إدازة

مديس

األؾول

ارتدمات

االضتثنازية املسنصية
املهلف –

املهلف –

عطواً

عطواً











دتية الرتغيرات واملهافآت
أ3

وؾف اختؿاؾات ومَاو دتية الرتغيرات واملهافآت



زؾع ايتٛؾٝات إىل فًظ اإلداز ٠بػإٔ ايرتغٝح يعك ١ٜٛفًظ إداز ٠ايػسنٚ ،١إدسا٤
َسادع ١ضٓ ١ٜٛيعك ١ٜٛفًظ اإلدازٚ ،٠إعداد ٚؾـ يإلَهاْات ٚاملؤٖالت املطًٛب١
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يعك ١ٜٛفًظ اإلداز ،٠مبا يف ذيو ؼدٜد ايؿرت ٠ايصَٓ ١ٝاملٓاضب ١اليتشام أ ٟغدـ

د 3اجتناعات دتية الرتغيرات واملهافآت

بعك ١ٜٛاجملًظ.

مل تعكد ؾٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهاؾآت أ ١ٜادتُاعات خالٍ عاّ  ّ2015يعدّ ٚدٛد أ ٟتٛظٝـ يف

َسادعٖٝ ١هٌ فًظ اإلدازٚ ،٠زؾعايتٛؾٝات بػإٔ ايتػٝريات اييت ميهٔ اؽاذٖا يف

املٓاؾب ايعًٝا خالٍ عاّ 2015ممع اإلساط ١بإٔ أعكا ٤ؾٓ" ١ايرتغٝشات ٚاملهاؾآت" مل

ٖرا ايػإٔٚ،ؼدٜد دٛاْب ايكعـ ٚايك ٠ٛيف فًظ اإلدازٚ ،٠اقرتاح ضبٌ َعاؾتٗا مبا
ٜعٛد بايٓؿع عً ٢ايػسن.١


ايتأند بػهٌ ضٓ َٔ ٟٛاضتكالي ١ٝاألعكا٤املطتكًني يف اجملًظ ٚايتأند َٔ عدّ
ٚدٛد تكازب يف املؿاحل يف ساٍ نإ أسد أعكا ٤اجملًظ أٜكا عكٛاً يف فًظ إداز٠
غسن ١أخس.٣



إعداد ضٝاض ١دؾع ايتعٜٛكات ٚاملصاٜا ٚاملهاؾآت ٚزٚاتب ايعاًَني يف ايػسن١
ٚاالضتػازٜنيَٚ ،سادع ١ضٝاض ١املٛازد ايبػسٚ ١ٜايتدزٜب يًػسن ١بػهٌ ضٓ.ٟٛ



ٚقع ضٝاضات تتؿؿبايػؿاؾ ١ٝألدٛز َٚهاؾآت أعكا٤فًطاإلدازٚ ٠اإلداز ٠ايعًٝا،
ٚاعتُاد املعاٜري ايكا ١ُ٥عً ٢األدا ٤ؾٗٝراايػإٔٚٚ،قع ضٝاض ١يألدٛز تكُٔ إٔ تهٕٛ
ايسٚاتب ٚاملهاؾآت ناؾ١ٝالضتكطاب املٛظؿني املؤًٖني ٚاالستؿاظ بِٗ ؾٝايػسنٚ ١إٔ
تهَ ٕٛتُاغَ ١ٝع ايسٚاتب اييت تدؾعٗا ايػسنات املُاثً ١يف ايطٛم.



ؼدٜد استٝادات ايػسن َٔ ١ايهؿا٤ات عًَ ٢طت ٣ٛاإلداز ٠ايتٓؿٝر ١ٜايعًٝا ٚاملٛظؿني
ٚٚقع األضظ الختٝازِٖ.

ٜتكاقٛا أَ ١ٜهاؾآت عٔ عك ١ٜٛايًذٓ ١أ ٚبدٍ سكٛز اؾًطات.

ىت ائخ املساجعة الطيوية لفاعلية إجساءات السقابة الداخلية بالػسنة:
اعتُدت ايػسن ١خط ١املسادع ١ايطٓ ١ٜٛاملعتُد ٠بتازٜذ  ٙ1436/06/10املٛاؾكـ ّ2015/03/30
اييت تٗدف إىل تكْ ِٝٝعاّ ايسقابٚ ١ايكبط ايداخً ، ٞسٝح تك ّٛإداز ٠املسادع ١ايداخً ١ٝبسؾع
تكازٜس دٚز ١ٜإىل ؾٓ ١املسادع ١املٓبجك َٔ ١فًظ إداز ٠ايػسن ١عٔ عًُٝات املسادع ١ايتػػ١ًٝٝ
ٚاإلدازٚ ١ٜاملاي ١ٝاييت تك ّٛبٗا بؿؿَ ١طتُسٚ ٠اييت تٗدف إىل ايتشكل بدزدَ ١عكٛي َٔ ١ايتأند
َٔ ؼكٝل أٖداف ايػسنٚ ١املتُجً ١يف محا ١ٜأؾ ٍٛايػسنٚ ١دق ١ايطذالت احملاضب١ٝ
ٚانتُاهلا ٚ ،ايتكٝد باألْعُٚ ١ايطٝاضات اييت تتبٓاٖا اإلداز ٠يتشكٝل أٖداف ايػسن،١
ٚتساقب باضتُساز َٔ قبٌ ؾٓ ١املسادعٚ.١مل تعٗس عًُٝات املسادع ١اييت تك ّٛبٗا إداز ٠املسادع١
ايداخًٚ ١ٝاملسادع ٕٛاـازد ٕٛٝيؿاعًٚ ١ٝإدسا٤ات ايسقابٚ ١ايكبط ايداخً ٞقعؿاً دٖٛسٜاً يف
ْعاّ ايسقابٚ ١ايك بط ايداخً ٞيًػسنٚ ،١بٓا ً٤عً ٢تًو ايدزاضات اييت قاَت بٗا ؾٓ ١املسادع١
ؾإْٗا تؤند ٚبدزدَ ١عكٛي َٔ ١ايتأند َٔ ؾاعًٚ ١ٝنؿا ٠٤إدسا٤ات ْعاّ ايسقاب ١ايداخً.١ٝ

ب 3أعطاء دتية الرتغيرات واملهافآت
أعادت ايػسنٖٝ ١هً ١ؾٓ ١ايرتغٝشات ٚاملهايؿآت ببتازٜذ  ّ2015/05/17سطب ايتاي:ٞ
-

أ.طاٖس بٔ قُد ايدباؽ

زٝ٥طاً

-

أ .عػس ٟبٔ ضعد ايعػسٟ

عكٛاً

-

أ .ؾكس بٔ عبداهلل ايؿكس

عكٛاً

-

أ .أمحد بٔ ضًُٝإ اؾاضس

عكٛاً
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العكوبات وادتصاءات املفسوضة على الػسنة

قسوض الػسنة:

ؾسقت ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝثالخ غساَات َاي ١ٝخالٍ عاّ  ّ2015نُا يف اؾد ٍٚايتاي:ٞ

غسن ١نطب املاي ١ٝيٝظ عًٗٝا أ ٣قسٚض بٓه ١ٝيؿاحل أ َٔ ٣ايبٓٛى احملً ١ٝأ ٚايدٚي،١ٝ

العكوبات
تازيذ
الطداد
تازيذ
العكوبة
الكينة

األوىل

الثاىية

الثالثة

ّ2015/1/27

ّ2015/5/20

ّ2015/7/6

ّ2015/1/14

ّ2015/5/6

ّ2015/6/17

51.111زٜاٍ ضعٛدٟ

51.111زٜاٍ ضعٛدٟ

 20.000زٜاٍ ضعٛدٟ

عدّ ؼدٜح ًَدـ عدّ

ؼدٜح

االؾؿاح املاي ٞيػسٚط ايؿٓدٚم
ٚ

اسهاّ

يًُساع١
إيطاح

ٚيهٔ ايػسن ١قآَ ١يكسٚض يؿاحل أطساف ذات عالق ١نُا ٖ ٛأدْا:ٙ

َدٜس
ًَدـ عدّ استؿاظ ايػسن١

نطب االؾؿاح املاي ٞيػسٚط  ٚعً ٢قاعد ٠زاع َاٍ
بايسٜاٍ اسهاّ نطب يًُساع ١تكابٌ َا ال ٜكٌ عٔ

ايطعٛد ٟيعاّ  ّ2012بايسٜاٍ ايطعٛد ٟيعاّ إمجايَ ٞتطًبات اؿد
ٚذيو ملدايؿتٗا ايؿكسٚ ّ2011 ٠ذيو ملدايؿتٗا األدْ٢

يسأع

(ٖـ) َٔ املاد ٠ايجايج ١ايؿكسٖ( ٠ـ) َٔ املاد ٠املايًُدايؿتٗا

املاد٠

َٔ

قٛاعد

عػس ٚ ٠ايؿكس َٔ )36( ٠ايجايج ١عػس ٚ ٠ايؿكس ٠ايجاْ١ٝ

ادتَة املاضتة

البيو األٍلى

للكسض

التحازى

مدة الكسض

 4ضٓٛات

-

قينة الكسض

50.000.000

30.000.000

املطدد مً
الكسض
املتبكى مً

ؾٓادٜل االضتجُاز .

 5ضٓٛات
36.000.000

-

21.600.000

-

50.000.000

30.000.000

14.400.000

ادتَة املنيوح هلا

ؾٓدٚم َد ١ٜٓنطب

غسن ١األعُاٍ

غسن ١األعُاٍ

الكسض

ايعكاز٣

ايتطٜٛس١ٜ

ايتطٜٛس١ٜ

طبيعة العالقة

ؾٓدٚم عكاز٣

غسن ١غكٝك١

غسن ١غكٝك١

الكسض

ضٓد ألَس مببًؼ 55

املًشل ( َٔ )1ال٥ش َٔ )36( ١املًشل ( َٔ )1ايهؿا ١ٜاملاي.١ٝ
ال٥ش ١ؾٓادٜل االضتجُاز.

بيو مطكط

بيو ادتصيسة

الطنأىات
املكدمة

ًََ ٕٛٝكدّ َٔ غسن١
نطب املاي ١ٝباإلقاؾ١
إىل زٖٔ األزض املكاّ
عًٗٝا املػسٚع

-

ضٓدات ألَس مببًؼ
30

ًَٕٛٝ

زٜاٍ

باإلقاؾ ١إىل زٖٔ
إضتجُازات نطب
ؾ ٢قؿعَ ١طكط
نابٝتاٍ

ضٓد ألَس مببًؼ 36
ًَ ٕٛٝزٜاٍ باإلقاؾ١
إىل زٖٔ إضتجُازات
نطب ؾ ٢قؿع١
اؾصٜس ٠نابٝتاٍ

َع َالسع ١أْ٘ ست ٢تازٜذ ٖرا ايتكسٜس ال تٛدد أَ ٣بايؼ مت دؾعٗا َٔ قبٌ غسن ١نطب
املاي ١ٝضداداً يًكسٚض املطتشك ١عً ٢األطساف ذات ايعالق.١
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ؾفكات وأعنال وعكود متت لؿاحل الػسنة

عًَٛ ٢اؾك ١ ٦ٖٝ ١ايطٛم املاي ١ٝؾ ٢ذيو ايتازٜذ ،يٝؿبح زأع َاٍ ايػسن ١املدؾٛع بايهاٌَ
 ًَٕٛٝ 230زٜاٍ ضعٛد.ٟ

قاَت غسن ١نطب املاي ١ٝخالٍ عاّ  ّ2015بإمتاّ ؾؿكات ٚأعُاٍ ٚإدسا ٤عكٛد بٗٓٝا ٚبني
أطساف أخسْ ٣طتٛقشٗا يف ٖرا اؾص َٔ ٤ايتكسٜس ايطٓ ٟٛعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

اضتثنازات الػسنة :

 -تٓاشيت غسن ١األعُاٍ ايتطٜٛس( ١ٜغسن ١ذات َطؤٚي ١ٝقدٚد ) ٠عٔ عدد ()125.400

غسن ١األعُاٍ ايتطٜٛس ١ٜاحملدٚد ٖٞ ٠غسن ١ذات َطؤٚي ١ٝقدٚد ،

سؿ َٔ ١اضتجُازٖا يف َؿٓع َٝا ٙاؾٛف ايؿش ١ٝيؿاحل غسن ١نطب املاي ١ٝمببًؼ

ٜتُجٌ ْػاطٗا يف املكاٚالت ايعاَٚ ١ؾٝاْتٗا َٚكاٚالت ايطسم ٚاألعُاٍ

ٚقدز 11.912.996 ٙزٜاٍ ضعٛدٚ ٟؾكاً يكساز غسنا ٤غسن ١األعُاٍ ايتطٜٛس ١ٜاحملدٚد٠
بتازٜذ ٚ ،ّ2015/12/31ذيو سطب عكد ايبٝع املربَ ١بني غسن ١األعُاٍ ايتطٜٛس١ٜ
احملدٚد( ٠طسف أ – ٍٚبا٥ع ) ٚبني غسن ١نطب املاي( ١ٝطسف ثاَْ – ٞػرت )ٟبتازٜذ

ايهٗسباٚ ١ٝ٥املٝهاْٝه .١ٝنُا تك ّٛايػسن ١باالضتجُاز يف األضِٗ

%41

.ّ2015/12/31

غسا ٤األزاق ٞإلقاَ ١املباْ ٞعًٗٝا ٚاضتجُازٖا بايبٝع أ ٚاإلهاز يؿاحل
ايػسنٚ ١غساٚ ٤متًو ايعكاز يؿاحل ايػسنٚ ١إدازٚ ٠تطٜٛس ٚؾٝاْ١

ايػسنا ٤بتازٜذ  ّ2015/12/03يؿاحل غسن ١نطب املاي ١ٝمبا :ًٜٞ
طسٜـ بك 15.500.000 ١ُٝزٜاٍ ضعٛد ٟيؿاحل غسن ١نطب املاي.١ٝ

ايعكاز ٚإقاَ ١اجملُعات ايطهٓ ،١ٝسؿغ أؾ ٍٛؾٓادٜل ايػسن١

%04

اإلضتجُاز.١ٜ
غسنَ ١ؿٓع َٝا ٙاؾٛف ايؿش ” ١ٝسً ٖٞ ” ٙٛأسد أؾكٌ َؿاْع

 - 2بٝع غسن ١نطب ايكابك ١احملدٚد ٠عٔ ناٌَ اضتجُازاتٗا يف أزض (أبٝاز املاغ)ٞ

املٝا ٙاملعبأ ٠يف د ٍٚفًظ ايتعا ٕٚاـًٝذٚ ٞايػسم األٚضط .املؿٓع

باملد ١ٜٓاملٓٛز ٠بك 1.924.666.78 ١ُٝزٜاٍ ضعٛد ٟيؿاحل غسن ١نطب املاي.١ٝ

ٜعٌُ بطاق ١إْتاد ١ٝعاي ١ٝددا باضتدداّ تكٓٝات عامل ٖٞ ١ٝاألسدخ يف
د ٍٚاإلؼاد األٚزٚب ٚ ٞأنرب غسنات خطٛط اإلْتاز ايعامل ١ٝسٝح

ختفيض زأع مال الػسنة
 -إضتهُاالً إلدسا٤ات إعادٖٝ ٠هً ١إضتجُازات ايػسنٚ ١اؾكت ٖ ١٦ٝايطٛم املاي ١ٝبتازٜذ 11

ايػري يف تأضٝظ ايػسنات املطاُٖ ١أ ٚذات املطؤٚي ١ٝاحملدٚد.٠
غسن ١ؾداَ ١ايبٓا ٤غسن ١ذات َطؤٚي ١ٝقدٚدٜ ، ٠تُجٌ ْػاطٗا يف

 تٓاشيت غسن ١نطب ايكابك ١احملدٚد( ٠غسن ١ذات َطؤٚي ١ٝقدٚدٚ )٠ذيو بكساز َٔ - 1بٝع غسن ١نطب ايكابك ١احملدٚد ٠عٔ ناٌَ اضتجُازاتٗا يف األزض ايها ١ٓ٥مبد١ٜٓ

أ ٚاؿؿـ يف غسنات أخس ٣قا ١ُ٥أ ٚاالْدَاز َعٗا أ ٚاالغرتاى َع

%02324

وت ٟٛاملؿٓع عً ٢خطٛط إْتاز ٖا ٚ ١ً٥عًَ ٢طاسات غاضعْ ٚ .١كّٛ
بعًُ ١ٝايتؿٓٝع ناًَ ٚ ١غاًَ ١عًُٝات َعاؾ ١املٝا ٚ ٙتؿٓٝع ايكٛازٜس
 ٚاألغط ٚ ١ٝتعب٦تٗا داخٌ َؿٓعٓا.

َا ّ2015 ٜٛعً ٢ؽؿٝض زأع املاٍ بك ًَٕٛٝ 70 ١ُٝزٜاٍ َكابٌ إطؿا ٤ايرَ ١املد ١ٜٓاملطذً١
عً ٢غسن ١نطب ايكابك ١ؾ ٢دٜطُرب ٚ ّ2014ذيو يه ٕٛايػسن ١مل تهٔ سؿًت
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حتديث الطياضات واإلجساءات
أْتٗت ايػسن َٔ ١ؼدٜح ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات يعدد  14ضٝاض ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 .1ضٝاض ١إداز ٠املداطس
 .2ضٝاض ١إداز ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات
 .3ضٝاض ١إداز ٠املطابك ٚ ١االيتصاّ
 .4ضٝاضَ ١هاؾش ١غطٌ االَٛاٍ  ٚمت ٌٜٛاالزٖاب

 .3ضٝاض ١ال٥ش ١اؿٛنُ١
 .4ضٝاض ١أعُاٍ ؾٓ ١ايرتغٝشات  ٚاملهاؾآت
 .5ضٝاض ١أعُاٍ ؾٓ ١املسادع١
 .6ضٝاض ١اعُاٍ ؾٓ ١املطابك ٚ ١االيتصاّ
 .7ضٝاض ١تؿٓٝـ كاطس ايعُالَٓ( ٤بجك َٔ ١ضٝاضَ ١هاؾش ١غطٌ االَٛاٍ  ٚمتٌٜٛ
االزٖاب)
 .8ضٝاض ١ايعٓا ١ٜايٛادبَٓ( ١بجك َٔ ١ضٝاضَ ١هاؾش ١غطٌ االَٛاٍ  ٚمتٌٜٛ
االزٖاب)

 .5بسْاَر َساقب ١االيتصاّ

 .9ضٝاض ١االنتتاب ( َٓبجك َٔ ١ضٝاضات ايرتتٝب ٚمت ٌٜٛايػسنات )

 .6ضٝاض ١إداز ٠االعاخ  ٚايتطٜٛس

 .10ضٝاض ١اضتُساز ١ٜاالعُاٍ

 .7ضٝاض ١إداز ٠االؾ ٍٛايعكاز١ٜ

 .11ضٝاض ١تؿٓٝـ ايعُالَٓ( ٤بجك َٔ ١ضٝاضَ ١هاؾش ١غطٌ االَٛاٍ  ٚمتٌٜٛ

 .8ضٝاض ١إداز ٠خدَات ايعُال ٚ ٤قطاع ايعُال ٚ ٤ايتطٜٛل

االزٖاب)

 .9ضٝاض ١إداز ٠احملاؾغ االضتجُاز١ٜ

 .12ادسا ٤تك ِٜٛكاطس ايبٓو احملًٞ

. .10ضٝاض ١إداز ٠ايرتتٝب

 .13ادسا٤ات َساقب ١االعالْات

 .11ضٝاض ١إداز ٠ايعًُٝات
 .12ضٝاض ١إداز ٠ايتدقٝل ايداخًٞ

تيفير ارتطة التؿريرية لصيازة تفتيؼ ٍيئةالطوم املالية

 .13ضٝاض ١االداز ٠ايكاْ١ْٝٛ
 .14ضٝاض ١االداز ٠املاي١ٝ
نُا اضتشدثت ايػسنٚ ١ثا٥ل ضٝاضات ٚإدسا٤ات ددٜد ٠عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

مت إلاش اـط ١ايتؿشٝش ١ٝاملكدَ ١هل ١٦ٝايطٛم املايٚ ١ٝتكد ِٜايتكازٜس ايدٚز ١ٜاملطًٛب ١يًٗ١٦ٝ
بػهٌ زبع ضٓٚ ٟٛهس ٟايعٌُ عً ٢اضتهُاٍ بك ١ٝاألعُاٍ يف تٓؿٝر اـط.١

 .1ضٝاض ١تدا ٍٚاملٛظؿني
 .2خط ١ايطٛازئ ()Contingency plan
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نُا تعري ايػسن ١اٖتُاَاً نبرياً مبداطس األعُاٍٚ ،كاطس إخؿام تٓؿٝر
االضرتاتٝذٚ ١ٝاملداطس ايتٓعٚ ١ُٝٝكاطس ايطُعٚ ،١غريٖا َٔ املداطس ايٓٛعْٚ .١ٝعساً

إدازة املداطس

يطبٝعٖ ١ر ٙاملداطس ٚؾعٛب ١تكُٗٝٝا نُٝاً أ ٚسطاب َعدالت أ ٚاستُاي ١ٝسدٚثٗا

إٕ املداطس املتأؾً٘ املتعًك ١بأْػط ١ايػسنَ ١داز َٔ ٠خالٍ عًُ ١ٝتعسٜـ ٚقٝاع

َطتكبال بػهٌ سطابَٛ ٞثٛم ،ؾإٕ ايػسن ١تتعاٌَ َع ٖر ٙاملداطس مبطٛ٦ي١ٝ

َٚساقبَ ١طتُس ،٠خاقع ١ؿدٚد املداطس ٚأضايٝب َساقب ١أخس ،٣تتعسض ايػسن١

نبريٚ ٠ذيو باطالع اإلداز ٠ايتٓؿٝرٚ ١ٜفًظ إداز ٠ايػسن ١يف تكُٗٝٝا بػهٌ دٚزٟ

ملداطس اإل٥تُإ ٚكاطس ايتػػٚ ٌٝكاطس ايطٛم ٚايت ٢تػٌُ عً( ٢كاطس ايعُالت

ٚإهاد ايسبط بٗٓٝا ٚبني َعدالت األدا ٤املطتٗدؾ .١إقاؾ ١إىل ذيو ،ؼسف ايػسن١

األدٓب- ١ٝكاطس ضعس ايؿا٥د - ٠كاطس أضعاز األضِٗ) ٚتتُجٌ كاطس ايطٛم ايت٢

عً ٢تطٜٛس ايهادز ايبػس ٟيدٜٗا ٚاإلضتجُاز ؾٚ ،٘ٝاضتكطاب أؾكٌ ايهؿا٤ات

تتعسض هلا ايػسن ١ؾ ٢كاطس أضعاز األضِٗ ؾكط ،نُا تتعسض ايػسن ١ملداطس

يالْكُاّ يًػسن.١

ايطٛٝيٚ ١كاطس ايرتنص َ ٖٛٚا ضٝتِ تٓاٚي٘ بايتؿؿ ٌٝالسكاً.

ىطام وطبيعة إعداد التكازيس ذول املداطس

تكييه املداطس
ٜتُجٌ اهلدف األضاض ٢إلداز ٠املداطس ؾ ٢ايتأند َٔ إٔ األؾ ٍٛاـاؾ ١بايػسن١
تطبل ايػسن ١إدسا٤ات يتك ِٝٝاملداطس ايت ٢قد تٛاد٘ ايػسنٚ ١تتدر إدسا٤ات
يتدؿٝكٗا إىل َطتٜٛات َكبٛي ١مبا ٜكُٔ اؿؿاظ عً ٢قاعد ٠زأع َاٍ تؿ ٞبإمجاىل
َتطًبات ايهؿا ١ٜاملايٚ .١ٝقد أظٗست ايهؿا ١ٜاملاي ١ٝإٔ ايػسن ١يدٜٗا قاعد ٠زأع
َاٍ ناؾ ١ٝملٛادٗ ١مجٝع املداطس اؾٖٛس ١ٜايت ٢تتعسض هلا ْتٝذ ١ايكٝاّ بأعُاهلا
ايتػػٚ ،١ًٝٝبايتاىل تعصٜص ايسابط بني إدازٚ ٠تك ِٝٝاملداطس َٚعديهؿا ١ٜزأع املاٍ،
ٚايتهاٌَ بني إضرتاتٝذَٗٓٚ ١ٝذ ١ٝإداز ٠املداطس يد ٣ايػسن.١

اإلضرتاتيحيات والعنليات ارتاؾة بإدازة املداطس

َٚطًٛباتٗا َٚسانص ايتداٚ ٍٚمجٝع املسانص ايتػػٚ ١ًٝٝاإل٥تُاْ ١ٝاـاؾ ١بٗا ال
تعسقٗا يًدطا٥س بػهٌ ٜٗدد إضتُساز ١ٜايػسنٚ .١تتكُٔ َساقب ١املداطس ايبٝاْات
املاي ١ٝايداخًٚ ١ٝنريو َعًَٛات ايطٛم اـازد ١ٝس ٍٛاألسداخ ٚايعسٚف ايت ٢تتعًل
بإؽاذ ايكسازات ؾ ٢ؾٛز ٠تكازٜس تسؾع يإلدازات ذات اإلختؿاف .سٝح تعهظ ٖر٠
ايتكازٜس مجٝع املػانٌ ايتٜ ٢تِ ؼدٜدٖا عٝح ٜطٌٗ عً ٢إداز ٠ايػسن ١إؽاذ
اإلدسا٤ات ايتؿشٝش ١ٝؾ ٢ايٛقت املٓاضب.
ٚتك ّٛإداز ٠ايػسن ١بعٌُ َسادعات دٚز ١ٜإلضرتاتٝذات اؿد َٔ املداطس َٚساقبتٗا
 َٔٚثِ إؽاذ اإلدسا٤ات ايتؿشٝش ١ٝايت َٔ ٢غأْٗا َعاؾ ١مجٝع املداطس ايت ٢تٛاد٘
ايػسن.١

ٜػط ٢تكسٜس ايسنٝص ٠ايجايج ١يكٛاعد ايهؿا ١ٜاملاي ١ٝتك ِٝٝمجٝع املداطس ٚايتدطٝط
ٚاإلداز ٠يسأع املاٍ املطًٛب يتػطٖ ١ٝر ٠املداطس ،سٝح تٛي ٞايػسن ١اٖتُاَا نبريا
ملداطس ايتػػ ٌٝيكٓاعتٗا بإَهاْ ١ٝتكًًٗٝا ٚاؿد َٓٗا باضتدداّ أضظ عًُ ١ٝيف
ايتشً ٌٝاملاي ٞيًكٛا ِ٥املاي ١ٝيًػسن ١بػهٌ َطتُس خالٍ ايطٓ ١املاي.١ٝ
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شتاطس الطيولة
تعسف كاطس ايطٛٝي ٢ٖ ١املداطس ايت ٢تهُٔ ؾ ٢عدّ قدز ٠ايػسن ١عً ٢ايٛؾا٤
بايتصاَاتٗا املاي ١ٝعٓد إضتشكاقٗا ،يًشد َٔ ٖر ٠املداطس قاَت ايػسن ١برتتٝب

ٚتطتددّ ايػسن ١طسٜك ١املؤغس األضاض ٢ؾ ٢تك ِٝٝنؿا ١ٜزأع املاٍ َٔ املداطس
ايتػػ ١ًٝٝسٝح ٜتِ إستطاب َتطًب بٓطبَ َٔ %15 ١تٛضط ايدخٌ ايتػػ ًٞٝيًػسن١
ألخس  3ضٓٛات َدقك ١ا َٔ %25 ٚايٓؿكات ايعاَٚ ١ذيو طبكاً يًُاد َٔ 40 ٠ايؿؿٌ زقِ
 10باحملًل زقِ  َٔ 4قٛاعد نؿا ١ٜزأع املاٍ.

َؿادز متَ ٌٜٛتٓٛعٚ ،١إداز ٠املٛدٛدات َع أخر ايطٛٝي ١ؾ ٢اإلعتباز َٚساقب ١ايطٛٝي١
بػهٌ ٚ .٢َٜٛتٗدف ايػسن ١إىل إٔ ٜه ٕٛيدٜٗا ضٛٝي ١نأؾ ١ٝيًٛؾا ٤بايتصاَاتٗا
عٓد إضتشكاقٗا ،د ٕٚإٔ تٛاد٘ خطا٥س غري َكبٛيٚ ١د ٕٚسدٚخ تأثري دٖٛس ٣عً٢
عٛا٥د زأع املاٍ .يريو ٚقع فًظ إداز ٠سد أدْ ٢يٓطب ايطٛٝيَٚ ١تطًبات ايسؾٝد
ايٓكد ،٣تكُٔ ايػسن ١ايتدؾل ايٓكد ٣املتٛقع ٚايطٛٝي ١ملٛدٛداتٗا َٚطًٛباتٗا املاي١ٝ
ؾ ٢أٚ ٣قت ،سٝح إٔ ايػسن ١تطتجُس ايطٛٝي ١ايؿا٥ك ١ؾ ٢أدٚات ضٛم ْكد َٔ ١ٜأدٌ
دعِ َتطًبات ايطٛٝيٚ ١ذيو َٔ خالٍ تؿؿ ١ٝقاؾغ األٚزام املاي ١ٝا ٚدصَٗٓ ٤ا خالٍ
ؾرت ٠قؿري ٠دداًٚ .مل ٜػس تك ِٝٝكاطس ايطٛٝي ١اىل تعسض ايػسن ١أل ٟؾعٛبات
ترنس تؿٓـ قُٔ كاطس ايطٛٝيٜٚ ١تكح ذيو أنجس َٔ خالٍ املؤغسات املاي١ٝ
يًطٛٝي .١سٝح بًؼ َعدٍ ايطٛٝي ١ايعاد ١ٜيًػسنَ 5.54 ١سَ ٖٛٚ ٠ا ٜعٓ ٢إٔ ايػسن١
يدٜٗا أؾَ ٍٛتداٚي ١قادز ٠عً ٢تػط ١ٝإيتصاَات قؿري ٠األدٌ مبكداز َ 5.54س.٠

شتاطس التػػيل
تعسف املداطس ايتػػ ١ًٝٝبأْٗا كاطس اـطاز ٠ايٓامج ١عٔ عٛاٌَ ايطٛم ،مبا ؾ ٢ذيو
أضعاز ؾسف ايعُالت األدٓبَٚ ١ٝعدالت ايسبح ٖٛٚاَؼ األ٥تُإ ٚأضعاز األضِٗ ايت٢
تؤد ٣إىل إنؿاض اٜسادات ايػسنٜٚ .١تِ َسادع ١املداطس ايتػػ ١ًٝٝبؿٛزَ ٠طتُس٠
إليػا ٤املداطس ايت ٢متت َعاؾتٗا ٚيتشدٜد املداطس ايٓاغ ١٦سدٜجاً يكُإٔ إعاد ٠تستٝب
ٚضا ٌ٥ايسقاب ١ايداخً ١ٝبؿٛزَ ٠طبك ١يًتدؿٝـ َٔ سدٖ ٠ر ٠املداطسٜٚ .تشٌُ َدزا٤
اإلدازات َطٛ٦ي ١ٝؼدٜد املداطس ايتػػٚ ١ًٝٝتكدٜسٖا نالً ؾ ٢فاٍ إختؿاؾ٘.
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األٍداف االضرتاتيحية وخطة العنل يف عاو 5102و
نُا اضتعسقٓا ضابكاً أبسش اإللاشات احملكك ١ضٓعٌُ ٖٓا يف ٖرا ايبٓد َٔ ايتكسٜس
عً ٢إبساش األٖداف االضرتاتٝذ ١ٝاملأَ ٍٛؼكٝكٗا بإذٕ اهلل خالٍ ايعاّ ايكادّ ،ّ2016
ْٛدصٖا نُا :ًٜٞ

ؾياديل اإلضتثناز العكازية:
 اطالم اعُاٍ ؾٓدٚم نطب ٖا ٟزاٜص ايعكاز ٟبعد االْتٗا َٔ ٤ؾرت ٠ايطسحٚذيو خالٍ ايسبع األ.ٍٚ
 اطالم ؾٓدٚم عكاز ٟخالٍ ايسبع ايجايح. دزاض ١إطالم ؾٓدٚم عكازَ ٟدز يًدخٌ خالٍ .ّ2016 ايرتنٝص عً ٢املػازٜع ايٓٛع ١ٝيف املػازٜع املطتكبًٚ ١ٝؾكا ملتػريات ايطٛمايعكاز.ٟ
 ايبد ٤بتػػَ ٌٝػسٚع نطب ٖاٜرب َازنت خالٍ ايسبع ايجاْ.ّ2016 ٞ تؿؿ ١ٝؾٓدٚم َد ١ٜٓنطب خالٍ َٛعد اقؿا ٙايسبع ايجايح .ّ2016 تؿؿَ ١ٝػازٜع ؾٓدٚم نطب ايؿسف ايعكازَ( ١ٜػسٚع االشدٖاز ،ادٝادايطد ،ازض ايطا٥ـ) خالٍ عاّ .ّ2016

ؾياديل األؾول اإلضتثنازية:

ؾياديل امللهية ارتاؾة:
 االضتجُاز يف املًه ١ٝاـاؾٚ ١إقتٓاف ايؿسف اؾاذب ١يألضتشٛاذ اإلضتجُازاملباغس يف ايكطاعات ايٛاعدٚ ٠املؤًٖ٘ يإلنتتاب ايعاّ.

تطو يس األعنال:
 ٖٝهً ١ايؿسٚع ٚقٓٛات ايتطٜٛل ٚايتٛشٜع ٚبساَر ايدعاٚ ١ٜاالعالٕ. تؿع ٌٝتطٜٛس األعُاٍ ٚايتطٜٛل َٚطاْد ٠املبٝعات. تؿع ٌٝزخـ أعُاٍ األٚزام املايٚ ١ٝتطٜٛس َؿادز دخٌ إقاؾ ١ٝيًػسن.١ شٜاد ٠قاعد ٠ايعُال َٔ ٤أؾساد َٚؤضطات ٚمجعٝات ٚؾٓادٜل سه١َٝٛٚخاؾ.١
 -ايرتنٝص عً ٢ايتشايؿات ٚايػسانات االضرتاتٝذَ ١ٝع نٝاْات َتدؿؿ.١

املػازنة الفعّالة يف بسامخ املطؤولية اإلجتناعية واملعازض واملؤمتسات
املتدؿؿة3
 اإلضتُساز يف دعِ بساَر املطٛ٦ي ١ٝاإلدتُاع.١ٝ ايرتنٝص عً ٢املػازن ١يف زعاٚ ١ٜسكٛز ايؿعايٝات املتدؿؿ ١يف األضٛاماملاي ١ٝقًٝاً ٚإقًً ُٝٝا .

 ايرتنٝص يف طسح ايؿٓادٜل االضتجُاز ١ٜايعكاز ١ٜايٓٛعٚ ١ٝاملتُٝص.٠ -إطالم ؾٓدٚم إضتجُاز ٟعاّ خالٍ ايسبع ايجاْ َٔ ٞعاّ .ّ2016
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نفاية زأع املال

األداء املالي لعاو 5102و

إضتٓاداً يًُاد َٔ 2 ٠قٛاعد ايهؿا ١ٜاملايٚ ١ٝايت ٢تٓـ عً " ٢هب إٔ وتؿغ ايػدـ

أِٖ ايبٝاْات ٚاملؤغسات املاي١ٝ
ايبٝاْات ٚاملؤغسات املاي١ٝ

املسخـ ي٘ بإضتُساز عً ٢قاعد ٠زأع َاٍ تكابٌ َا ال ٜكٌ عٔ إمجاىل َتطًبات اؿد
األدْ ٢يسأع املاٍ سٝح بًؼ َعدٍ نؿا ١ٜزأع املاٍ  1.38عٔ ايعاّ َ ٖٛٚ ّ2015ا ٜعٓ٣إٔ

2013

2014

2015

ايػسن ١متتًو زأع َاٍ ناف ملٛادَٗ ١تطًبات اؿد األدْ ٢يسأع املاٍ ٚايرٜ ٣كدز

اإلٜسادات ايتػػ١ًٝٝ

67.648

54.077

36.877

مبعدٍ ٚ 1ؾكاً يًُتطًبات ايكاْ ١ْٝٛيكٛاعد ايهؿا ١ٜاملاي.١ٝ

اإلٜسادات األخس٣

2.472

618

8.341

إمجاىل اإلٜسادات

70.120

54.695

45.218

يسأع املاٍ ٚذيو َٔ خالٍ دزاضٚ ١تك ِٝٝنأؾ ١املداطس ٚقٝاع أثسٖا عً ٢نؿا ١ٜزأع

ايصنا٠

5.157

4.014

3.175

املاٍ قبٌ إؽاذ قسازات إضتجُاز ١ٜأ ٚاؿؿ ٍٛعً ٢قسٚض ٚإيتصاَات َٔ غأْٗا إٔ تؤثس

املؿسٚؾات

22.234

20.734

22,033

ضًبٝاً عًَ ٢عدٍ نؿا ١ٜزأع املاٍ ٜٛٚقح اؾد ٍٚأدْاَ ٠كازْ ١بني نؿا ١ٜزأع املاٍ

إمجاىل املؿسٚؾات

27.391

24.748

25,208

يعاَني . ّ2015 – ّ2014

إمجاىل املؿازٜـ /اإلٜسادات

39.2%

45.3%

55.6%

ؾاؾ ٢ايسبح

42.613

29.919

20.092

(000ز)

ٖاَؼ ؾاؾ ٢ايسبح
إمجاىل األؾٍٛ
ايعا٥د عً ٢إمجاىل األؾٍٛ
إمجاىل سكٛم املطاُٖني
ايعا٥د عً ٢سكٛم املطاُٖني
عدد األضِٗ*
ايعا٥د عً ٢ايطِٗ*

ٚتساع ٢ايػسن ١داُ٥اً اؿؿاظ عً ٢قاعد ٠زأع َاٍ تكابٌ إمجاىل َتطًبات اؿد األدْ٢

معدل نفاية زأع املال

60.8

54.7%

44.4%

قاعدة زأع املال (111ز)

5103

5102

التػري

%

ايػسو ١األٚىل يسأع املاٍ

336.182

255,545

-80,637

-24%

490.088

373.058

293,125

ايػسو ١ايجاْ ١ٝيسأع املاٍ

19.883

7.558

-12.325

-62%

8.7%

8%

6.9%

إمجاىل قاعد ٠زأع املاٍ

356.065

263,103

-92,962

-26%

463.086

358.369

276,136

كاطساأل٥تُإ

299.038

175,101

-123,937

-41%

9.2%

8.3%

7.3%

كاطس ايطٛم

4.427

7.809

3.382

7.6%

30.000

30.000

23.000

كاطس ايتػػٌٝ

25.808

7,344

-18,464

-72%

إمجاىل َتطًبات اؿد األدْ ٢يسأع املاٍ

329.274

190,255

-139,019

-42%

1.42

1.00

0.87

1.08

1.38

0.30

28%

26.791

72.848

46.057

172%

*مت إظٗاز عدد األضِٗ يف ايكٛا ِ٥املاي ١ٝاملدقك ًَٕٛٝ 25.3 ١ضِٗ ٚايعا٥د عً ٢ايطِٗ  0.79سطب
طسٜكَ ١تٛضط املسدح يعدد األضِٗ أخراً يف اإلعتباز تػري عدد أضِٗ ايػسن ١يف غٗس َا.ّ2015 ٜٛ

َعدٍ نؿا ١ٜزأع املاٍ
ايؿا٥ض /ايعذص

ملصيد مً املعلومات  ،يسجى اإلطالع على تكسيس السنيصة الثالثة لهفاية زأع املال على املوقع
اإللهرتوىي للػسنة www.ksb.com.sa
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تكسيس مساجع اذتطابات
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توؾيات زتلظ اإلدازة :
 )1املٛاؾك ١عً ٢تكسٜس فًظ اإلداز ٠يًطٓ ١املاي ١ٝاملٓتٗ ١ٝيف . ّ2015/12/31
 )2املٛاؾك ١عً ٢ايكٛا ِ٥املاي ١ٝيًػسنٚ ١تكسٜس َساقب اؿطابات يًطٓ ١املاي ١ٝاملٓتٗ ١ٝيف . ّ2015/12/31
 )3املٛاؾك ١عً ٢األعُاٍ ٚايعكٛد اييت متت َع أعكا ٤فًظ اإلداز ٠بطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس.٠
 )4إبسا ٤ذَ ١أعكا ٤فًظ اإلداز ٠يًطٓ ١املاي ١ٝاملٓتٗ ١ٝيف . ّ2015/12/31
 )5املٛاؾك ١عً ٢تعٝني َساقب سطابات َٔ بني املسغشني َٔ قبٌ ؾٓ ١املسادع ١ملسادع ١سطابات ايػسن ١يًعاّ املايٚ ّ 2016 ٞؼدٜد أتعاب٘ .

إىتَى التكسيس
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