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طةطج ا�دارة
غاحضض طةطج إدارة الحرضئ طظ جئسئ أسداء غمبطعن أجعط حرضئ إدارة المساعمات التضعطغئ وعط السادة:

الثضاعر غالإ  طعجى  طسابرة
رئغج طةطج ا�دارة

الثضاعر غالإ طعجى طسابرة تط إظاثابه رئغج طةطج ا�دارة             (إسائارًا طظ  تارغت 2016/05/10).
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ضطمئ رئغج طةطج ا�دارة
السادة المساعمغظ الضرام ،،

السقم سطغضط ورتمئ ا� وبرضاته ،،

غسسثظغ أن أتصثم إلغضط باصرغر طةطج ا�دارة طادمظاً أعط ظحاذات الحرضئ وظاائب أسمالعا والصعائط المالغئ الاغ 
تاضعن طظ صائمئ المرضج المالغ ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016 وصائمئ الثخض الحاطض وصائمئ الاشغرات شغ تصعق 

المطضغئ وصائمئ الاثشصات الظصثغئ لطسظئ المظاعغئ باارغت 31 ضاظعن افول 2016 .  

تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ شغ تجغران سام 1995 وغئطس رأجمالعا التالغ (15) ططغعن دغظار، وصث وصسئ الحرضئ 
اقتفاصغئ  تسثغض  تط  وصث  لطامثغث.  صابطئ  ساطًا  خمسغظ  لمثة  الرغحئ  اطاغاز  اتفاصغئ   1996 سام  شغ  التضعطئ  طع 
المثضعرة باارغت 2002/05/01 بمعجإ الصاظعن المآصئ رصط 15 لسظئ 2002 وإخثار الصاظعن رصط (1) لسظئ 2010 
العذظغئ  الئارول  وحرضئ  العاحمغئ  افردظغئ  الممطضئ  تضعطئ  بغظ  المسصعدة  ا�طاغاز  اتفاصغئ  تخثغص  (صاظعن 

المساعمئ الساطئ المتثودة).

ضما وصسئ الحرضئ إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه 
شغ طظطصئ حرق الخفاوي طع جططئ المخادر الطئغسغئ وخطفعا الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ 
الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة تط الاخثغص سطغعا بالصاظعن 
رصط (14) لسظئ (2014) صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه 
الطاصئ  الصاظعظغ وزارة  الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  الخفاوي بغظ جططئ  وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ حرق 

والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة.
 

وصث إجامرت الحرضئ خقل عثا السام بالصغام بمعاطعا الرئغسغئ شغ أسمال اقجاضحاف والاصغغط وا�ظااج والتفر 
والثراجات لاطعغر تصض الرغحئ، تسإ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2015-2017 ووشصًا لطثطئ الاحشغطغئ المصرة 
لسام 2016 وشغ تثود ا�طضاظغات المالغئ الثاتغئ المااتئ،  ضما وصاطئ باظفغث افسمال العادشئ لاسعغخ إظثفاض 
أجض   افظابغإ، وذلك طظ  غاز طظاةئ، وإخقح خطعط  آبار  الشاز وأعمعا إجاخقح وخغاظئ  ا�ظااجغــئ طظ  الطاصئ 

المتاشزئ سطى طساعغات ا�ظااج لاحشغض تعربغظغظ غازغغظ لثى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ .
 

وشغ طةال الثراجات واخطئ الحرضئ إسثاد الثراجات وافسمال المغثاظغئ الاغ تحضض أعط ظحاذاتعا لجغادة الاسرف 
سطى التصض وذئغساه والمثجون والاغ حمطئ  تتطغض وطسالةئ وتفسغر المسـعتات الجلجالغئ بقبغئ افبسـاد التثغبئ 
المغاه  طحضطئ  وخخعخًا  السمض  تةابه  الاغ  لطمحاضض  تطعل  إلى  والاعخض  الةثغثة،  ا�بار  تفر  طعاصع  لاتثغث 
الماظصطئ،  الشازغئ  الزاغطئ  بعاجطئ  المظاةئ  غغر  ا�بار  لاتفغج  تصظغئ تثغبئ  بإجاثثام  ا�بار  شغ  لطشاز  المخاتئئ 
وحراء وتحشغض طسثات خاخئ لغاط بعاجطاعا رشع الشاز وربطه با�ظااج قتصاً، ضما صاطئ حرضئ الئارول العذظغئ 
بإخقح خطعط أظابغإ ظصض الشاز وتةمغع الداغطات شغ طتطئ غاز الرغحئ وتحشغض الداغطئ الشازغئ اقولى ذات 

الطاصئ الاخمغمغئ السالغئ بسث أن تط إسادة تأعغطعا لثى حرضئ سالمغئ بثولئ ا�طارات السربغئ. 

تةثر ا�حارة إلى صغام الحرضئ بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة 
ضمسثات طعاظع ا�ظفةار وطسثات السغطرة والمراصئئ والمثائر الةغعلعجغ وطعاجغر التفر وطسثات رؤوس افبار وطظ 

خقل تمعغطعا الثاتغ.

وصث اجامرت حرضئ الئارول العذظغئ بإظااج الشاز خقل سام 2016، بالرغط طظ الاتثغات الفظغئ والاصظغئ الاغ واجعاعا، 
تغث بطس ا�ظااج (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 2015، أي 
طصثاره   طا   2016 السام  خقل  الشاز  إغراد  بطس  وصث   .(%5.28) بظسئئ  طضسإ  صثم  بطغعن   (0.229) طصثاره  باظثفاض 
(5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس (6,146,189) دغظار اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره (324,100) 
دغظــــار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  (1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ خاشغ ا�غراد 
بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه 60% طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد جمغع الاضالغش 

والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغئ اقطاغاز.

وإظااجه شغ  إضاحاشه وتطعغره  وتصغغط  الئارول  لقجاضحاف سظ  ا�ظااج  المحارضئ شغ  بمحروع  غاسطص  شغما  أطا 
طظطصئ حرق الخفاوي شصث صاطئ الحرضئ بإجاضمال جمع وتتطغض وتصغغط المسطعطات الفظغئ وخاخئ الماسطصئ بئؤر 
الرغحئ (11) والاغ تط  ا�ظاعاء طظ أسمال إسادة الثخعل إلغعا باارغت 2015/12/31 وتئغظ بسث إجاضمال أسمال 
الفتص والاصغغط خقل  السظئ بأن عثه الئؤرغغر ظاجتئ، وضما تط إسادة طسالةئ تةرغئغئ لثط زلجالغ بظائغ افبساد 

بطعل (60)ضط ذعلغ بعثف تتسغظ الظاائب لعثه المظطصئ بإجاثثام الاصظغات التثغبئ.

وتصصئ حرضئ الئارول العذظغًئ خسارة صئض ضرغئئ الثخض طصثاره (2,813,833) دغظار أردظغ لطسظئ المظاعغئ شغ 
بسث  الثسارة  خاشغ  وبطس   2015 لسام  أردظغ  دغظار   (1,280,540) طصثاره  بربح  طصارظًئ   2016 افول  ضظعن   31
طثخخات ضرغئئ الثخض (2,813,833)  دغظــــار أردظغ وبعاصع (0.188) دغظار أردظغ تخئ السعط العاتث طظ خاشغ 
أرباح سطى المساعمغظ بمئطس  (20,433,249) دغظار أردظغ ظزرًا لاعزغع  المطضغئ لائطس  الثسارة ضما اظثفدئ تصعق 

(2,919,000) دغظار أردظغ خقل السظئ، وبطس طةمعع المعجعدات (23,077,335) دغظار أردظغ. 

وتةثر ا�حارة إلى أن خسارة  السظئ  ظاتةئ سظ تتمغض  صائمئ الثخض الحاطض بةمغع تضالغش  الاظصغإ الماسطصئ بئؤر رصط 
(11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ (2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال الاظصغإ سطغعا باارغت 2015/12/31 
وتط تصغغمعا خقل السظئ بأظعا أسمال غغر ظاجتئ، وجمغع تضالغش إخقح وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ 

والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا خقل السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ.

الرغحئ  إطاغاز  شغ  با�ظااج  لطمحارضئ  إجاراتغةغ  الئتث �جاصطاب حرغك  الحرضئ بخثد  شإن  أخرى  ظاتغئ  وطظ 
وطظطصئ حرق الخفاوي بسث أن تط إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج لمظطصاغ إطاغاز الرغحئ وحرق الخفاوي طع 

حرضئ IPG باارغت 2017/01/09 ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطات عثه الحرضئ وشصًا لئظعد ا�تفاصغات المطاجطئ بعا.

وإظغ لسطى بصئ  أن إجاؤظاف الحرضئ فسمالعا شغ إطاغاز الرغحئ  وإجاةابئ التضعطئ لططإ الحرضئ باسثغض جسر بغع 
الشاز الطئغسغ جغسعط شغ زغادة ا�ظااج طظ خقل تفر آبار جثغثة وإسادة الثخعل واجاخقح وإضمال آبار صائمئ، 

طما جغسغث البصئ بإطضاظات تصض الرغحئ ضمخثر طتطغ لاظعغع طخادر الطاصئ.

وشغ الثاام، أرجع أن أتصثم بالحضر والاصثغر لجطقئغ أسداء طةطج ا�دارة وا�دارة الاظفغثغئ، وضاشئ الساططغظ شغ 
الحرضئ سطى طـا بثلعه طظ جعث طسامر لطعخعل إلى الشاغات المظحعدة، وتطعغر أسمال الحرضئ،  ولظا ضئغر افطض شغ 

اجامرار عثا الةعث المبمر إن حاء ا�. 

والسقم سطغضط ورتمئ ا� وبرضاته ،،،

الثضاعر غالإ طسابرة 
رئغج طةطج ا�دارة
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ضطمئ رئغج طةطج ا�دارة
السادة المساعمغظ الضرام ،،

السقم سطغضط ورتمئ ا� وبرضاته ،،

غسسثظغ أن أتصثم إلغضط باصرغر طةطج ا�دارة طادمظاً أعط ظحاذات الحرضئ وظاائب أسمالعا والصعائط المالغئ الاغ 
تاضعن طظ صائمئ المرضج المالغ ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016 وصائمئ الثخض الحاطض وصائمئ الاشغرات شغ تصعق 

المطضغئ وصائمئ الاثشصات الظصثغئ لطسظئ المظاعغئ باارغت 31 ضاظعن افول 2016 .  

تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ شغ تجغران سام 1995 وغئطس رأجمالعا التالغ (15) ططغعن دغظار، وصث وصسئ الحرضئ 
اقتفاصغئ  تسثغض  تط  وصث  لطامثغث.  صابطئ  ساطًا  خمسغظ  لمثة  الرغحئ  اطاغاز  اتفاصغئ   1996 سام  شغ  التضعطئ  طع 
المثضعرة باارغت 2002/05/01 بمعجإ الصاظعن المآصئ رصط 15 لسظئ 2002 وإخثار الصاظعن رصط (1) لسظئ 2010 
العذظغئ  الئارول  وحرضئ  العاحمغئ  افردظغئ  الممطضئ  تضعطئ  بغظ  المسصعدة  ا�طاغاز  اتفاصغئ  تخثغص  (صاظعن 

المساعمئ الساطئ المتثودة).

ضما وصسئ الحرضئ إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه 
شغ طظطصئ حرق الخفاوي طع جططئ المخادر الطئغسغئ وخطفعا الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ 
الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة تط الاخثغص سطغعا بالصاظعن 
رصط (14) لسظئ (2014) صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه 
الطاصئ  الصاظعظغ وزارة  الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  الخفاوي بغظ جططئ  وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ حرق 

والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة.
 

وصث إجامرت الحرضئ خقل عثا السام بالصغام بمعاطعا الرئغسغئ شغ أسمال اقجاضحاف والاصغغط وا�ظااج والتفر 
والثراجات لاطعغر تصض الرغحئ، تسإ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2015-2017 ووشصًا لطثطئ الاحشغطغئ المصرة 
لسام 2016 وشغ تثود ا�طضاظغات المالغئ الثاتغئ المااتئ،  ضما وصاطئ باظفغث افسمال العادشئ لاسعغخ إظثفاض 
أجض   افظابغإ، وذلك طظ  غاز طظاةئ، وإخقح خطعط  آبار  الشاز وأعمعا إجاخقح وخغاظئ  ا�ظااجغــئ طظ  الطاصئ 

المتاشزئ سطى طساعغات ا�ظااج لاحشغض تعربغظغظ غازغغظ لثى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ .
 

وشغ طةال الثراجات واخطئ الحرضئ إسثاد الثراجات وافسمال المغثاظغئ الاغ تحضض أعط ظحاذاتعا لجغادة الاسرف 
سطى التصض وذئغساه والمثجون والاغ حمطئ  تتطغض وطسالةئ وتفسغر المسـعتات الجلجالغئ بقبغئ افبسـاد التثغبئ 
المغاه  طحضطئ  وخخعخًا  السمض  تةابه  الاغ  لطمحاضض  تطعل  إلى  والاعخض  الةثغثة،  ا�بار  تفر  طعاصع  لاتثغث 
الماظصطئ،  الشازغئ  الزاغطئ  بعاجطئ  المظاةئ  غغر  ا�بار  لاتفغج  تصظغئ تثغبئ  بإجاثثام  ا�بار  شغ  لطشاز  المخاتئئ 
وحراء وتحشغض طسثات خاخئ لغاط بعاجطاعا رشع الشاز وربطه با�ظااج قتصاً، ضما صاطئ حرضئ الئارول العذظغئ 
بإخقح خطعط أظابغإ ظصض الشاز وتةمغع الداغطات شغ طتطئ غاز الرغحئ وتحشغض الداغطئ الشازغئ اقولى ذات 

الطاصئ الاخمغمغئ السالغئ بسث أن تط إسادة تأعغطعا لثى حرضئ سالمغئ بثولئ ا�طارات السربغئ. 

تةثر ا�حارة إلى صغام الحرضئ بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة 
ضمسثات طعاظع ا�ظفةار وطسثات السغطرة والمراصئئ والمثائر الةغعلعجغ وطعاجغر التفر وطسثات رؤوس افبار وطظ 

خقل تمعغطعا الثاتغ.

وصث اجامرت حرضئ الئارول العذظغئ بإظااج الشاز خقل سام 2016، بالرغط طظ الاتثغات الفظغئ والاصظغئ الاغ واجعاعا، 
تغث بطس ا�ظااج (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 2015، أي 
طصثاره   طا   2016 السام  خقل  الشاز  إغراد  بطس  وصث   .(%5.28) بظسئئ  طضسإ  صثم  بطغعن   (0.229) طصثاره  باظثفاض 
(5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس (6,146,189) دغظار اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره (324,100) 
دغظــــار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  (1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ خاشغ ا�غراد 
بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه 60% طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد جمغع الاضالغش 

والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغئ اقطاغاز.

وإظااجه شغ  إضاحاشه وتطعغره  وتصغغط  الئارول  لقجاضحاف سظ  ا�ظااج  المحارضئ شغ  بمحروع  غاسطص  شغما  أطا 
طظطصئ حرق الخفاوي شصث صاطئ الحرضئ بإجاضمال جمع وتتطغض وتصغغط المسطعطات الفظغئ وخاخئ الماسطصئ بئؤر 
الرغحئ (11) والاغ تط  ا�ظاعاء طظ أسمال إسادة الثخعل إلغعا باارغت 2015/12/31 وتئغظ بسث إجاضمال أسمال 
الفتص والاصغغط خقل  السظئ بأن عثه الئؤرغغر ظاجتئ، وضما تط إسادة طسالةئ تةرغئغئ لثط زلجالغ بظائغ افبساد 

بطعل (60)ضط ذعلغ بعثف تتسغظ الظاائب لعثه المظطصئ بإجاثثام الاصظغات التثغبئ.

وتصصئ حرضئ الئارول العذظغًئ خسارة صئض ضرغئئ الثخض طصثاره (2,813,833) دغظار أردظغ لطسظئ المظاعغئ شغ 
بسث  الثسارة  خاشغ  وبطس   2015 لسام  أردظغ  دغظار   (1,280,540) طصثاره  بربح  طصارظًئ   2016 افول  ضظعن   31
طثخخات ضرغئئ الثخض (2,813,833)  دغظــــار أردظغ وبعاصع (0.188) دغظار أردظغ تخئ السعط العاتث طظ خاشغ 
أرباح سطى المساعمغظ بمئطس  (20,433,249) دغظار أردظغ ظزرًا لاعزغع  المطضغئ لائطس  الثسارة ضما اظثفدئ تصعق 

(2,919,000) دغظار أردظغ خقل السظئ، وبطس طةمعع المعجعدات (23,077,335) دغظار أردظغ. 

وتةثر ا�حارة إلى أن خسارة  السظئ  ظاتةئ سظ تتمغض  صائمئ الثخض الحاطض بةمغع تضالغش  الاظصغإ الماسطصئ بئؤر رصط 
(11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ (2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال الاظصغإ سطغعا باارغت 2015/12/31 
وتط تصغغمعا خقل السظئ بأظعا أسمال غغر ظاجتئ، وجمغع تضالغش إخقح وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ 

والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا خقل السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ.

الرغحئ  إطاغاز  شغ  با�ظااج  لطمحارضئ  إجاراتغةغ  الئتث �جاصطاب حرغك  الحرضئ بخثد  شإن  أخرى  ظاتغئ  وطظ 
وطظطصئ حرق الخفاوي بسث أن تط إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج لمظطصاغ إطاغاز الرغحئ وحرق الخفاوي طع 

حرضئ IPG باارغت 2017/01/09 ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطات عثه الحرضئ وشصًا لئظعد ا�تفاصغات المطاجطئ بعا.

وإظغ لسطى بصئ  أن إجاؤظاف الحرضئ فسمالعا شغ إطاغاز الرغحئ  وإجاةابئ التضعطئ لططإ الحرضئ باسثغض جسر بغع 
الشاز الطئغسغ جغسعط شغ زغادة ا�ظااج طظ خقل تفر آبار جثغثة وإسادة الثخعل واجاخقح وإضمال آبار صائمئ، 

طما جغسغث البصئ بإطضاظات تصض الرغحئ ضمخثر طتطغ لاظعغع طخادر الطاصئ.

وشغ الثاام، أرجع أن أتصثم بالحضر والاصثغر لجطقئغ أسداء طةطج ا�دارة وا�دارة الاظفغثغئ، وضاشئ الساططغظ شغ 
الحرضئ سطى طـا بثلعه طظ جعث طسامر لطعخعل إلى الشاغات المظحعدة، وتطعغر أسمال الحرضئ،  ولظا ضئغر افطض شغ 

اجامرار عثا الةعث المبمر إن حاء ا�. 

والسقم سطغضط ورتمئ ا� وبرضاته ،،،

الثضاعر غالإ طسابرة 
رئغج طةطج ا�دارة
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تصرغر طةطج ا�دارة

تدرات السادة المساعمغظ الضرام ،،

غسر طةطج ا�دارة أن غصثم لضط تصرغره السظعي السحرغظ والثي غادمظ أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا 
لشاغئ 31 ضاظعن افول 2016، إلى جاظإ خطئ السمض والمحارغع المساصئطغئ والصعائط المالغئ الاغ تاضعن طظ 
تصعق  شغ  الاشغرات  وصائمئ  الحاطض  الثخض  وصائمئ   2016 افول  ضاظعن   31 شغ  ضما  المالغ  المرضج  صائمئ 

المطضغئ وصائمئ الاثشصات الظصثغئ لطسظئ المظاعغئ باارغت 31 ضاظعن افول 2016 . 

ظئثة سظ العضع التالغ لطحرضئ : - 

تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ شغ تجغران سام 1995 وغئطس رأجمالعا التالغ (15) ططغعن دغظار، وصث وصسئ 
الحرضئ طع التضعطئ شغ سام 1996 اتفاصغئ اطاغاز الرغحئ لمثة خمسغظ ساطًا صابطئ لطامثغث . وصث تط تسثغض 
اقتفاصغئ المثضعرة باارغت 2002/05/01 بمعجإ الصاظعن المآصئ رصط 15 لسظئ 2002 وإخثار الصاظعن رصط 
(1) لسظئ 2010 (صاظعن تخثغص اتفاصغئ ا�طاغاز المسصعدة بغظ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وحرضئ 

الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة) .

آقف  جئسئ  تعالغ  طساتاعا  وتئطس  السراصغئ،  التثود  سطى  الممطضئ  حرق  حمال  شغ  اقطاغاز  طظطصئ  وتصع 
وجاماغئ ضغطعطار طربع، وغشطغ تصض الرغحئ الشازي تعالغ ألش وخمسماغئ ضغطعطار طربع طظ طساتئ طظطصئ 

اقطاغـاز ووخض تةط اقجابمار الرأجمالغ لطحرضئ شغ تصض الرغحئ إلى (60) ططغعن دغظار أردظغ تصرغئًا. 

ضما وصسئ الحرضئ إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه 
شغ طظطصئ حرق الخفاوي طع جططئ المخادر الطئغسغئ وخطفعا الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ 
الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة تط الاخثغص سطغعا بالصاظعن 
رصط (14) لسظئ 2014 صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه 
الطاصئ  الصاظعظغ وزارة  الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  الخفاوي بغظ جططئ  وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ حرق 

والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة. 

تص اقطاغاز :- 

تمظح اتفاصغئ اقطاغاز وإتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج حرضئ الئارول العذظغئ تص اجاضحاف وإظااج الئارول ضمظ 
طظطصئ اقطاغاز و الصغام بالسمطغات الئارولغئ وغحمض ذلك سمطغات اقجاضحاف والاطعغر لطظفط والشاز الطئغسغ 

ضمظ طظطصئ اقطاغاز إلى جاظإ إظااج وتسعغص وظصض الشاز والظفط المساثرج داخض الممطضئ وخارجعا. 

غاغات الحرضئ :-

طظ أعط غاغات حرضئ الئارول العذظغئ الاظصغإ سظ الظفط والشاز الطئغسغ وأغئ طعاد عغثروضربعظغئ أخرى 
وتةمغع وطسالةئ وتثجغظ جمغع المعاد العغثروضربعظغئ وإصاطئ وإدارة واجابمار طعاظأ طاثخخئ لاثجغظ 
وظصض وطئادلئ الظفط والشاز وطحاصاتعما واطاقك وجائط الظصض القزطئ، واقتةار بالئارول الثام وطحاصاته 
داخض الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وخارجعا والمساعمئ شغ إظحاء خظاسات ذات سقصئ والصغام بةمغع أسمال 

التفر وإظحاء طراضج الخغاظئ والفتص وتصثغط جمغع أظعاع الثثطات المساظثة فسمال التفر . 

اتفاصغئ تجوغث الشاز :- 

تصعم حرضئ الئارول العذظغئ بئغع ضاطض إظااجعا طظ الشاز الطئغسغ المساثرج طظ تصض الرغحئ إلى حرضئ 
تعلغث الضعرباء المرضجغئ (جغةضع) بمعجإ اتفاصغئ تجوغث الشاز المعصسئ باارغت 2007/09/20 وتسإ افجسار 

الاغ غاط تتثغثعا طظ صئض طةطج العزراء، تغث تسسى الحرضئ لاسثغض أجسار بغع الشاز الطئغسغ. 

بطس طسّثل إظااج حرضئ الئارول العذظغئ الغعطغ طظ الشاز ( 11,235 ) ططغعن صثم طضسإ خقل سام 2016.
 

وغتاعي الشاز المظاب طظ تصض الرغحئ سطى طا ظسئاه 91% طظ غاز المغبان وغاط اجاثثاطه لاعلغث الطاصئ الضعربائغئ 
بعاجطئ الاعربغظات الشازغئ السائثة لحرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ شغ طعصع الرغحئ. 

أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا : -

والتفر  وا�ظااج  والاصغغط  اقجاضحاف  أسمال  شغ  الرئغسغئ  بمعاطعا  بالصغام  السام  عثا  خقل  الحرضئ  إجامرت 
والثراجات لاطعغر تصض الرغحئ ، تسإ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2015 - 2017 ووشصاً لطثطئ الاحشغطغئ المصرة 
لسام 2016 وشغ تثود ا�طضاظغات المالغئ الثاتغئ المااتئ.  ضما وصاطئ باظفغث افسمال العادشئ لاسعغخ إظثفاض 
الطاصئ ا�ظااجغئ طظ الشاز وأعمعا إجاخقح وخغاظئ آبار غاز طظاةئ وذلك طظ أجض  المتاشزئ سطى طساعغات ا�ظااج 

لاحشغض تعربغظغظ غازغغظ لثى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ . 

واخطئ الحرضئ أغدًا إسثاد  الثراجات وافسمال المغثاظغئ الاغ تحضض أعط ظحاذاتعا لجغادة الاسرف سطى التصض 
لاتثغث  التثغبئ  افبسـاد  بقبغئ  الجلجالغئ  المسـعتات  وتفسغر  وطسالةئ  تتطغض  حمطئ  والاغ  والمثجون  وذئغساه 
طعاصع تفر ا�بار الةثغثة خقل سام 2016 والاعخض إلى تطعل لطمحاضض الاغ تةابه السمض وخخعخًا طحضطئ المغاه 
الماظصطئ،  الشازغئ  الزاغطئ  بعاجطئ  المظاةئ  غغر  ا�بار  لاتفغج  تصظغئ تثغبئ  بإجاثثام  ا�بار  شغ  لطشاز  المخاتئئ 

وحراء وتحشغض طسثات خاخئ لغاط بعاجطاعا رشع الشاز وربطه با�ظااج قتصًا .

الرغحئ  غاز  طتطئ  شغ  الداغطات  وتةمغع  الشاز  ظصض  أظابغإ  خطعط  بإخقح  العذظغئ  الئارول  حرضئ  صاطئ  ضما 
وتحشغض الداغطئ الشازغئ اقولى ذات الطاصئ الاخمغمغئ السالغئ بسث أن تط إسادة تأعغطعا لثى حرضئ سالمغئ بثولئ 

ا�طارات السربغئ.

تةثر ا�حارة إلى صغام الحرضئ بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة 
ضمسثات طعاظع ا�ظفةار وطسثات السغطرة والمراصئئ والمثائر الةغعلعجغ وطعاجغر التفر وطسثات رؤوس افبار وطظ 

خقل تمعغطعا الثاتغ.

الاغ  والاصظغئ  الفظغئ  الاتثغات  طظ  بالرغط   ،2016 سام  خقل  الشاز  بإظااج  العذظغئ  الئارول  حرضئ  اجامرت  وصث 
واجعاعا، تغث بطس ا�ظااج (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 
2015، أي باظثفاض  طصثاره (0.229) بطغعن صثم طضسإ بظسئئ (5.28%) وصث بطس إغراد الشاز خقل السام 2016 طا 
(6,146,189) دغظار اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره  (5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس  طصثاره 
(324,100) دغظار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  (1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ 
خاشغ ا�غراد بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه 60% طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد 
جمغع الاضالغش والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغئ اقطاغاز.

أطا شغما غاسطص بمحروع المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ 
حرق الخفاوي شصث صاطئ الحرضئ بإجاضمال جمع وتتطغض وتصغغط المسطعطات الفظغئ وخاخئ الماسطصئ بئؤر الرغحئ 
(11) والاغ تط  ا�ظاعاء طظ أسمال إسادة الثخعل إلغعا باارغت 2015/12/31 وتئغظ بسث إجاضمال أسمال الفتص 
والاصغغط خقل السظئ بأن عثه الئؤرغغر ظاجتئ ، وضما تط إسادة طسالةئ تةرغئغئ لثط زلجالغ بظائغ افبساد بطعل 

(60)ضط ذعلغ بعثف تتسغظ الظاائب لعثه المظطصئ بإجاثثام الاصظغات التثغبئ.

لطسظئ  أردظغ  دغظار   (2,813,833) طصثاره  الثخض  ضرغئئ  صئض  خسارة  العذظغئ  الئارول  حرضئ  وتصصئ 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 طصارظًئ بربح طصثاره (1,280,540) دغظار أردظغ لسام 2015 وبطشئ 
(0.188) دغظـار أردظغ  (2,813,833)  دغظار أردظغ وبعاصع  خاشغ الثسارة بسث طثخخات ضرغئئ الثخض 
تخئ السعط العاتث طظ خـاشغ الثسارة ضما اظثفدئ تصعق المطضغئ لائطس (20,433,249) دغظار أردظغ 
ظزرًا لاعزغع أرباح سطى المساعمغظ بمئطس (2,919,000) دغظار أردظغ خقل السظئ، وبطس طةمعع المعجعدات 

(23,077,335) دغظار أردظغ . 

الاظصغإ  تضالغش   بةمغع  الحاطض  الثخض  صائمئ  تتمغض   سظ  ظاتةئ  السظئ   خسارة   أن  إلى  ا�حارة  وتةثر 
(2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال  (11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ  الماسطصئ بئؤر رصط 
الاظصغإ سطغعا باارغت 2015/12/31 وتط تصغغمعا خقل السظئ بأظعا أسمال غغر ظاجتئ ، وجمغع تضالغش إخقح 
وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا 

خقل السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ.

وطظ ظاتغئ أخرى شإن الحرضئ بخثد الئتث �جاصطاب حرغك إجاراتغةغ لطمحارضئ با�ظااج شغ إطاغاز الرغحئ 
وطظطصئ حرق الخفاوي بسث أن تط إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج لمظطصاغ إطاغاز الرغحئ وحرق الخفاوي 
طع حرضئ IPG باارغت 2017/01/09 ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطات عثه الحرضئ وشصًا لئظعد ا�تفاصغات المطاجطئ بعا.
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تصرغر طةطج ا�دارة

تدرات السادة المساعمغظ الضرام ،،

غسر طةطج ا�دارة أن غصثم لضط تصرغره السظعي السحرغظ والثي غادمظ أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا 
لشاغئ 31 ضاظعن افول 2016، إلى جاظإ خطئ السمض والمحارغع المساصئطغئ والصعائط المالغئ الاغ تاضعن طظ 
تصعق  شغ  الاشغرات  وصائمئ  الحاطض  الثخض  وصائمئ   2016 افول  ضاظعن   31 شغ  ضما  المالغ  المرضج  صائمئ 

المطضغئ وصائمئ الاثشصات الظصثغئ لطسظئ المظاعغئ باارغت 31 ضاظعن افول 2016 . 

ظئثة سظ العضع التالغ لطحرضئ : - 

تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ شغ تجغران سام 1995 وغئطس رأجمالعا التالغ (15) ططغعن دغظار، وصث وصسئ 
الحرضئ طع التضعطئ شغ سام 1996 اتفاصغئ اطاغاز الرغحئ لمثة خمسغظ ساطًا صابطئ لطامثغث . وصث تط تسثغض 
اقتفاصغئ المثضعرة باارغت 2002/05/01 بمعجإ الصاظعن المآصئ رصط 15 لسظئ 2002 وإخثار الصاظعن رصط 
(1) لسظئ 2010 (صاظعن تخثغص اتفاصغئ ا�طاغاز المسصعدة بغظ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وحرضئ 

الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة) .

آقف  جئسئ  تعالغ  طساتاعا  وتئطس  السراصغئ،  التثود  سطى  الممطضئ  حرق  حمال  شغ  اقطاغاز  طظطصئ  وتصع 
وجاماغئ ضغطعطار طربع، وغشطغ تصض الرغحئ الشازي تعالغ ألش وخمسماغئ ضغطعطار طربع طظ طساتئ طظطصئ 

اقطاغـاز ووخض تةط اقجابمار الرأجمالغ لطحرضئ شغ تصض الرغحئ إلى (60) ططغعن دغظار أردظغ تصرغئًا. 

ضما وصسئ الحرضئ إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه 
شغ طظطصئ حرق الخفاوي طع جططئ المخادر الطئغسغئ وخطفعا الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ 
الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة تط الاخثغص سطغعا بالصاظعن 
رصط (14) لسظئ 2014 صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه 
الطاصئ  الصاظعظغ وزارة  الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  الخفاوي بغظ جططئ  وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ حرق 

والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة. 

تص اقطاغاز :- 

تمظح اتفاصغئ اقطاغاز وإتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج حرضئ الئارول العذظغئ تص اجاضحاف وإظااج الئارول ضمظ 
طظطصئ اقطاغاز و الصغام بالسمطغات الئارولغئ وغحمض ذلك سمطغات اقجاضحاف والاطعغر لطظفط والشاز الطئغسغ 

ضمظ طظطصئ اقطاغاز إلى جاظإ إظااج وتسعغص وظصض الشاز والظفط المساثرج داخض الممطضئ وخارجعا. 

غاغات الحرضئ :-

طظ أعط غاغات حرضئ الئارول العذظغئ الاظصغإ سظ الظفط والشاز الطئغسغ وأغئ طعاد عغثروضربعظغئ أخرى 
وتةمغع وطسالةئ وتثجغظ جمغع المعاد العغثروضربعظغئ وإصاطئ وإدارة واجابمار طعاظأ طاثخخئ لاثجغظ 
وظصض وطئادلئ الظفط والشاز وطحاصاتعما واطاقك وجائط الظصض القزطئ، واقتةار بالئارول الثام وطحاصاته 
داخض الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وخارجعا والمساعمئ شغ إظحاء خظاسات ذات سقصئ والصغام بةمغع أسمال 

التفر وإظحاء طراضج الخغاظئ والفتص وتصثغط جمغع أظعاع الثثطات المساظثة فسمال التفر . 

اتفاصغئ تجوغث الشاز :- 

تصعم حرضئ الئارول العذظغئ بئغع ضاطض إظااجعا طظ الشاز الطئغسغ المساثرج طظ تصض الرغحئ إلى حرضئ 
تعلغث الضعرباء المرضجغئ (جغةضع) بمعجإ اتفاصغئ تجوغث الشاز المعصسئ باارغت 2007/09/20 وتسإ افجسار 

الاغ غاط تتثغثعا طظ صئض طةطج العزراء، تغث تسسى الحرضئ لاسثغض أجسار بغع الشاز الطئغسغ. 

بطس طسّثل إظااج حرضئ الئارول العذظغئ الغعطغ طظ الشاز ( 11,235 ) ططغعن صثم طضسإ خقل سام 2016.
 

وغتاعي الشاز المظاب طظ تصض الرغحئ سطى طا ظسئاه 91% طظ غاز المغبان وغاط اجاثثاطه لاعلغث الطاصئ الضعربائغئ 
بعاجطئ الاعربغظات الشازغئ السائثة لحرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ شغ طعصع الرغحئ. 

أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا : -

والتفر  وا�ظااج  والاصغغط  اقجاضحاف  أسمال  شغ  الرئغسغئ  بمعاطعا  بالصغام  السام  عثا  خقل  الحرضئ  إجامرت 
والثراجات لاطعغر تصض الرغحئ ، تسإ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2015 - 2017 ووشصاً لطثطئ الاحشغطغئ المصرة 
لسام 2016 وشغ تثود ا�طضاظغات المالغئ الثاتغئ المااتئ.  ضما وصاطئ باظفغث افسمال العادشئ لاسعغخ إظثفاض 
الطاصئ ا�ظااجغئ طظ الشاز وأعمعا إجاخقح وخغاظئ آبار غاز طظاةئ وذلك طظ أجض  المتاشزئ سطى طساعغات ا�ظااج 

لاحشغض تعربغظغظ غازغغظ لثى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ . 

واخطئ الحرضئ أغدًا إسثاد  الثراجات وافسمال المغثاظغئ الاغ تحضض أعط ظحاذاتعا لجغادة الاسرف سطى التصض 
لاتثغث  التثغبئ  افبسـاد  بقبغئ  الجلجالغئ  المسـعتات  وتفسغر  وطسالةئ  تتطغض  حمطئ  والاغ  والمثجون  وذئغساه 
طعاصع تفر ا�بار الةثغثة خقل سام 2016 والاعخض إلى تطعل لطمحاضض الاغ تةابه السمض وخخعخًا طحضطئ المغاه 
الماظصطئ،  الشازغئ  الزاغطئ  بعاجطئ  المظاةئ  غغر  ا�بار  لاتفغج  تصظغئ تثغبئ  بإجاثثام  ا�بار  شغ  لطشاز  المخاتئئ 

وحراء وتحشغض طسثات خاخئ لغاط بعاجطاعا رشع الشاز وربطه با�ظااج قتصًا .

الرغحئ  غاز  طتطئ  شغ  الداغطات  وتةمغع  الشاز  ظصض  أظابغإ  خطعط  بإخقح  العذظغئ  الئارول  حرضئ  صاطئ  ضما 
وتحشغض الداغطئ الشازغئ اقولى ذات الطاصئ الاخمغمغئ السالغئ بسث أن تط إسادة تأعغطعا لثى حرضئ سالمغئ بثولئ 

ا�طارات السربغئ.

تةثر ا�حارة إلى صغام الحرضئ بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة 
ضمسثات طعاظع ا�ظفةار وطسثات السغطرة والمراصئئ والمثائر الةغعلعجغ وطعاجغر التفر وطسثات رؤوس افبار وطظ 

خقل تمعغطعا الثاتغ.

الاغ  والاصظغئ  الفظغئ  الاتثغات  طظ  بالرغط   ،2016 سام  خقل  الشاز  بإظااج  العذظغئ  الئارول  حرضئ  اجامرت  وصث 
واجعاعا، تغث بطس ا�ظااج (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 
2015، أي باظثفاض  طصثاره (0.229) بطغعن صثم طضسإ بظسئئ (5.28%) وصث بطس إغراد الشاز خقل السام 2016 طا 
(6,146,189) دغظار اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره  (5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس  طصثاره 
(324,100) دغظار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  (1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ 
خاشغ ا�غراد بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه 60% طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد 
جمغع الاضالغش والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغئ اقطاغاز.

أطا شغما غاسطص بمحروع المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ 
حرق الخفاوي شصث صاطئ الحرضئ بإجاضمال جمع وتتطغض وتصغغط المسطعطات الفظغئ وخاخئ الماسطصئ بئؤر الرغحئ 
(11) والاغ تط  ا�ظاعاء طظ أسمال إسادة الثخعل إلغعا باارغت 2015/12/31 وتئغظ بسث إجاضمال أسمال الفتص 
والاصغغط خقل السظئ بأن عثه الئؤرغغر ظاجتئ ، وضما تط إسادة طسالةئ تةرغئغئ لثط زلجالغ بظائغ افبساد بطعل 

(60)ضط ذعلغ بعثف تتسغظ الظاائب لعثه المظطصئ بإجاثثام الاصظغات التثغبئ.

لطسظئ  أردظغ  دغظار   (2,813,833) طصثاره  الثخض  ضرغئئ  صئض  خسارة  العذظغئ  الئارول  حرضئ  وتصصئ 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 طصارظًئ بربح طصثاره (1,280,540) دغظار أردظغ لسام 2015 وبطشئ 
(0.188) دغظـار أردظغ  (2,813,833)  دغظار أردظغ وبعاصع  خاشغ الثسارة بسث طثخخات ضرغئئ الثخض 
تخئ السعط العاتث طظ خـاشغ الثسارة ضما اظثفدئ تصعق المطضغئ لائطس (20,433,249) دغظار أردظغ 
ظزرًا لاعزغع أرباح سطى المساعمغظ بمئطس (2,919,000) دغظار أردظغ خقل السظئ، وبطس طةمعع المعجعدات 

(23,077,335) دغظار أردظغ . 

الاظصغإ  تضالغش   بةمغع  الحاطض  الثخض  صائمئ  تتمغض   سظ  ظاتةئ  السظئ   خسارة   أن  إلى  ا�حارة  وتةثر 
(2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال  (11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ  الماسطصئ بئؤر رصط 
الاظصغإ سطغعا باارغت 2015/12/31 وتط تصغغمعا خقل السظئ بأظعا أسمال غغر ظاجتئ ، وجمغع تضالغش إخقح 
وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا 

خقل السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ.

وطظ ظاتغئ أخرى شإن الحرضئ بخثد الئتث �جاصطاب حرغك إجاراتغةغ لطمحارضئ با�ظااج شغ إطاغاز الرغحئ 
وطظطصئ حرق الخفاوي بسث أن تط إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج لمظطصاغ إطاغاز الرغحئ وحرق الخفاوي 
طع حرضئ IPG باارغت 2017/01/09 ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطات عثه الحرضئ وشصًا لئظعد ا�تفاصغات المطاجطئ بعا.

13



تصرغر طةطج ا�دارة

تدرات السادة المساعمغظ الضرام ،،

غسر طةطج ا�دارة أن غصثم لضط تصرغره السظعي السحرغظ والثي غادمظ أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا 
لشاغئ 31 ضاظعن افول 2016، إلى جاظإ خطئ السمض والمحارغع المساصئطغئ والصعائط المالغئ الاغ تاضعن طظ 
تصعق  شغ  الاشغرات  وصائمئ  الحاطض  الثخض  وصائمئ   2016 افول  ضاظعن   31 شغ  ضما  المالغ  المرضج  صائمئ 

المطضغئ وصائمئ الاثشصات الظصثغئ لطسظئ المظاعغئ باارغت 31 ضاظعن افول 2016 . 

ظئثة سظ العضع التالغ لطحرضئ : - 

تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ شغ تجغران سام 1995 وغئطس رأجمالعا التالغ (15) ططغعن دغظار، وصث وصسئ 
الحرضئ طع التضعطئ شغ سام 1996 اتفاصغئ اطاغاز الرغحئ لمثة خمسغظ ساطًا صابطئ لطامثغث . وصث تط تسثغض 
اقتفاصغئ المثضعرة باارغت 2002/05/01 بمعجإ الصاظعن المآصئ رصط 15 لسظئ 2002 وإخثار الصاظعن رصط 
(1) لسظئ 2010 (صاظعن تخثغص اتفاصغئ ا�طاغاز المسصعدة بغظ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وحرضئ 

الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة) .

آقف  جئسئ  تعالغ  طساتاعا  وتئطس  السراصغئ،  التثود  سطى  الممطضئ  حرق  حمال  شغ  اقطاغاز  طظطصئ  وتصع 
وجاماغئ ضغطعطار طربع، وغشطغ تصض الرغحئ الشازي تعالغ ألش وخمسماغئ ضغطعطار طربع طظ طساتئ طظطصئ 

اقطاغـاز ووخض تةط اقجابمار الرأجمالغ لطحرضئ شغ تصض الرغحئ إلى (60) ططغعن دغظار أردظغ تصرغئًا. 

ضما وصسئ الحرضئ إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه 
شغ طظطصئ حرق الخفاوي طع جططئ المخادر الطئغسغئ وخطفعا الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ 
الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة تط الاخثغص سطغعا بالصاظعن 
رصط (14) لسظئ 2014 صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه 
الطاصئ  الصاظعظغ وزارة  الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  الخفاوي بغظ جططئ  وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ حرق 

والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة. 

تص اقطاغاز :- 

تمظح اتفاصغئ اقطاغاز وإتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج حرضئ الئارول العذظغئ تص اجاضحاف وإظااج الئارول ضمظ 
طظطصئ اقطاغاز و الصغام بالسمطغات الئارولغئ وغحمض ذلك سمطغات اقجاضحاف والاطعغر لطظفط والشاز الطئغسغ 

ضمظ طظطصئ اقطاغاز إلى جاظإ إظااج وتسعغص وظصض الشاز والظفط المساثرج داخض الممطضئ وخارجعا. 

غاغات الحرضئ :-

طظ أعط غاغات حرضئ الئارول العذظغئ الاظصغإ سظ الظفط والشاز الطئغسغ وأغئ طعاد عغثروضربعظغئ أخرى 
وتةمغع وطسالةئ وتثجغظ جمغع المعاد العغثروضربعظغئ وإصاطئ وإدارة واجابمار طعاظأ طاثخخئ لاثجغظ 
وظصض وطئادلئ الظفط والشاز وطحاصاتعما واطاقك وجائط الظصض القزطئ، واقتةار بالئارول الثام وطحاصاته 
داخض الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وخارجعا والمساعمئ شغ إظحاء خظاسات ذات سقصئ والصغام بةمغع أسمال 

التفر وإظحاء طراضج الخغاظئ والفتص وتصثغط جمغع أظعاع الثثطات المساظثة فسمال التفر . 

اتفاصغئ تجوغث الشاز :- 

تصعم حرضئ الئارول العذظغئ بئغع ضاطض إظااجعا طظ الشاز الطئغسغ المساثرج طظ تصض الرغحئ إلى حرضئ 
تعلغث الضعرباء المرضجغئ (جغةضع) بمعجإ اتفاصغئ تجوغث الشاز المعصسئ باارغت 2007/09/20 وتسإ افجسار 

الاغ غاط تتثغثعا طظ صئض طةطج العزراء، تغث تسسى الحرضئ لاسثغض أجسار بغع الشاز الطئغسغ. 

بطس طسّثل إظااج حرضئ الئارول العذظغئ الغعطغ طظ الشاز ( 11,235 ) ططغعن صثم طضسإ خقل سام 2016.
 

وغتاعي الشاز المظاب طظ تصض الرغحئ سطى طا ظسئاه 91% طظ غاز المغبان وغاط اجاثثاطه لاعلغث الطاصئ الضعربائغئ 
بعاجطئ الاعربغظات الشازغئ السائثة لحرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ شغ طعصع الرغحئ. 

أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا : -

والتفر  وا�ظااج  والاصغغط  اقجاضحاف  أسمال  شغ  الرئغسغئ  بمعاطعا  بالصغام  السام  عثا  خقل  الحرضئ  إجامرت 
والثراجات لاطعغر تصض الرغحئ ، تسإ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2015 - 2017 ووشصاً لطثطئ الاحشغطغئ المصرة 
لسام 2016 وشغ تثود ا�طضاظغات المالغئ الثاتغئ المااتئ.  ضما وصاطئ باظفغث افسمال العادشئ لاسعغخ إظثفاض 
الطاصئ ا�ظااجغئ طظ الشاز وأعمعا إجاخقح وخغاظئ آبار غاز طظاةئ وذلك طظ أجض  المتاشزئ سطى طساعغات ا�ظااج 

لاحشغض تعربغظغظ غازغغظ لثى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ . 

واخطئ الحرضئ أغدًا إسثاد  الثراجات وافسمال المغثاظغئ الاغ تحضض أعط ظحاذاتعا لجغادة الاسرف سطى التصض 
لاتثغث  التثغبئ  افبسـاد  بقبغئ  الجلجالغئ  المسـعتات  وتفسغر  وطسالةئ  تتطغض  حمطئ  والاغ  والمثجون  وذئغساه 
طعاصع تفر ا�بار الةثغثة خقل سام 2016 والاعخض إلى تطعل لطمحاضض الاغ تةابه السمض وخخعخًا طحضطئ المغاه 
الماظصطئ،  الشازغئ  الزاغطئ  بعاجطئ  المظاةئ  غغر  ا�بار  لاتفغج  تصظغئ تثغبئ  بإجاثثام  ا�بار  شغ  لطشاز  المخاتئئ 

وحراء وتحشغض طسثات خاخئ لغاط بعاجطاعا رشع الشاز وربطه با�ظااج قتصًا .

الرغحئ  غاز  طتطئ  شغ  الداغطات  وتةمغع  الشاز  ظصض  أظابغإ  خطعط  بإخقح  العذظغئ  الئارول  حرضئ  صاطئ  ضما 
وتحشغض الداغطئ الشازغئ اقولى ذات الطاصئ الاخمغمغئ السالغئ بسث أن تط إسادة تأعغطعا لثى حرضئ سالمغئ بثولئ 

ا�طارات السربغئ.

تةثر ا�حارة إلى صغام الحرضئ بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة 
ضمسثات طعاظع ا�ظفةار وطسثات السغطرة والمراصئئ والمثائر الةغعلعجغ وطعاجغر التفر وطسثات رؤوس افبار وطظ 

خقل تمعغطعا الثاتغ.

الاغ  والاصظغئ  الفظغئ  الاتثغات  طظ  بالرغط   ،2016 سام  خقل  الشاز  بإظااج  العذظغئ  الئارول  حرضئ  اجامرت  وصث 
واجعاعا، تغث بطس ا�ظااج (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 
2015، أي باظثفاض  طصثاره (0.229) بطغعن صثم طضسإ بظسئئ (5.28%) وصث بطس إغراد الشاز خقل السام 2016 طا 
(6,146,189) دغظار اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره  (5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس  طصثاره 
(324,100) دغظار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  (1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ 
خاشغ ا�غراد بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه 60% طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد 
جمغع الاضالغش والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغئ اقطاغاز.

أطا شغما غاسطص بمحروع المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ 
حرق الخفاوي شصث صاطئ الحرضئ بإجاضمال جمع وتتطغض وتصغغط المسطعطات الفظغئ وخاخئ الماسطصئ بئؤر الرغحئ 
(11) والاغ تط  ا�ظاعاء طظ أسمال إسادة الثخعل إلغعا باارغت 2015/12/31 وتئغظ بسث إجاضمال أسمال الفتص 
والاصغغط خقل السظئ بأن عثه الئؤرغغر ظاجتئ ، وضما تط إسادة طسالةئ تةرغئغئ لثط زلجالغ بظائغ افبساد بطعل 

(60)ضط ذعلغ بعثف تتسغظ الظاائب لعثه المظطصئ بإجاثثام الاصظغات التثغبئ.

لطسظئ  أردظغ  دغظار   (2,813,833) طصثاره  الثخض  ضرغئئ  صئض  خسارة  العذظغئ  الئارول  حرضئ  وتصصئ 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 طصارظًئ بربح طصثاره (1,280,540) دغظار أردظغ لسام 2015 وبطشئ 
(0.188) دغظـار أردظغ  (2,813,833)  دغظار أردظغ وبعاصع  خاشغ الثسارة بسث طثخخات ضرغئئ الثخض 
تخئ السعط العاتث طظ خـاشغ الثسارة ضما اظثفدئ تصعق المطضغئ لائطس (20,433,249) دغظار أردظغ 
ظزرًا لاعزغع أرباح سطى المساعمغظ بمئطس (2,919,000) دغظار أردظغ خقل السظئ، وبطس طةمعع المعجعدات 

(23,077,335) دغظار أردظغ . 

الاظصغإ  تضالغش   بةمغع  الحاطض  الثخض  صائمئ  تتمغض   سظ  ظاتةئ  السظئ   خسارة   أن  إلى  ا�حارة  وتةثر 
(2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال  (11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ  الماسطصئ بئؤر رصط 
الاظصغإ سطغعا باارغت 2015/12/31 وتط تصغغمعا خقل السظئ بأظعا أسمال غغر ظاجتئ ، وجمغع تضالغش إخقح 
وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا 

خقل السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ.

وطظ ظاتغئ أخرى شإن الحرضئ بخثد الئتث �جاصطاب حرغك إجاراتغةغ لطمحارضئ با�ظااج شغ إطاغاز الرغحئ 
وطظطصئ حرق الخفاوي بسث أن تط إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج لمظطصاغ إطاغاز الرغحئ وحرق الخفاوي 
طع حرضئ IPG باارغت 2017/01/09 ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطات عثه الحرضئ وشصًا لئظعد ا�تفاصغات المطاجطئ بعا.

خطئ السمض المساصئطغئ لسام 2017
غسائر سام 2017 السظئ الاحشغطغئ اقولى طظ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2017 – 2019 ظزرًا لصغام الحرضئ 
بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة ضمسثات طعاظع ا�ظفةار 
تمعغطعا  خقل  وطظ  افبار  رؤوس  وطسثات  التفر  وطعاجغر  الةغعلعجغ  والمثائر  والمراصئئ  السغطرة  وطسثات 
تتصغص  سطى  الحرضئ  تسمض  ذلك  سطى  وبظاًء   ،IPG حرضئ  طع  با�ظااج  المحارضئ  إتفاصغاغ  إظعاء  وبسث  الثاتغ 

افعثاف العاردة طظ ضمظ الثطئ ا�جاراتغةغئ  لطحرضئ سطى الظتع الاالغ:-

1- ا�جاشقل افطبض لمعجعدات الحرضئ وإطضاظاتعا (خغاظئ التفارات والمسثات لاحشغطعا و/أو ا�جابمار بعا).

2- زغادة إظااج الشاز طظ تصض الرغحئ لفسعام 2019،2018،2017 سطى الاعالغ طظ خقل تفر بؤرغظ جثغثتغظ
طظاةئ  آبار  وتظزغش  وخغاظئ  جابصًا،  طتفعرة  آبار  طظ  أشصغئ  طصاذع   (1,2,2) سثد  لتفر  الثخعل  وإسادة 
لطعخعل إلى طسثل إظااج تعالغ (20,16,13) ططغعن صثم3 غعطغًا ولمثة 330 غعم سمض وربطعا سطى ا�ظااج.

3- تسجغر الصثرات المآجسغئ لطحرضئ وتأعغض الضعادرالساططئ والةثغثة وضثلك تطعغر التعاشج المادغئ والمسظعغئ
لطمتاشزئ سطى الضادر جسغا لطتث طظ العةرة لطثارج شغ ظض الططإ الماجاغث سطغعا شغ الخظاسئ الئارولغئ.

4- تطعغر ظزط الختئ والسقطئ الساطئ وافطظ والئغؤئ شغ الحرضئ.

5- تطعغر ظزام المسطعطاتغئ (بظك المسطعطات) لاسعغض ا�جافادة طظ المسطعطات.

6- العخعل الى جسر سادل لئغع الشاز لاتسغظ طعصش الحرضئ المالغ لتفر المجغث طظ ا�بار جسغًا لاشطغئ شةعة
تجوغث الشاز القزم لاعلغث الضعرباء المرضجغئ.

7- إغةاد شرص إجابمارغئ وحراضات إجاراتغةغئ شغ طةال ا�جاضحاف وتطعغر التصعل داخض افردن، تغث
طفاعتئ طظ خقل  طظاذص  صث تزعر �جاضحاف وتطعغر  الى شرص  لطاصثم  الحرضئ جاضعن جاعجة  أن 

طحارضات طع الحرضات السالمغئ

8- دراجئ جثوى طساصئض تفارة رم وإتثاذ صرار بحأن بغسعا أو خغاظاعا بالضطش الاصثغرغئ المرتفسئ.

ولاتصغص عثه افعثاف شسغاط السمض وشص الثطعط الساطئ الاالغئ :- 

1- اقجامرار بالتفاظ سطى ضفاءة سمض طتطات ا�ظااج والدعاغط الشازغئ وخطعط الظصض باظفغث براطب الخغاظئ 
الثورغئ والعصائغئ. 

2- تفر آبار جثغثة بتصض الرغحئ.

3- إجراء أسمال ا�خقح والخغاظئ القزطئ �بار طظاةئ شغ تصض الرغحئ . 

4- تظزغش ا�بار المظاةئ شغ تصض الرغحئ .

5- تثرغإ وتأعغض الضادر الفظغ طظ خقل برظاطب تسجغج الصثرات المآجسغئ. 

6- خغاظئ وتاعغض تفارتغ جرش وسمرة لاحشغطعا شغ اطاغاز الرغحئ والئتث سظ شرص اجابمارغئ. 

7- تأجغر طا أطضظ طظ طسثات وخثطات وخئرات لطحرضات الئارولغئ السالمغئ الساططئ شغ افردن.

8- دراجئ و تصغغط رصع اجاضحاشغئ جثغثة داخض وخارج الممطضئ اباثاء بمظطصئ السرتان. 

9- تتثغث المثائرات الةغعلعجغئ وافجعجة والمسثات والاصظغات والئراطب المتعجئئ لةمغع دوائر الحرضئ .

10- ربط ا�ظااج الةثغث الماعصع طظ ظاائب إسادة الثخعل لتفر آبار صثغمئ وإسادة تعزغع الدعاغط الشازغئ
لاحمض تتفغج آبار جظعب التصض المظاةئ.

الاطعرات المساصئطغئ العاطئ
* صرر طةطج ا�دارة باارغت 2017/01/09 إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج طع حرضئ IPG شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ

وطظطصئ حرق الخفاوي ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطاتعط وشصاً لئظعد ا�تفاصغات.
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تصرغر طةطج ا�دارة

تدرات السادة المساعمغظ الضرام ،،

غسر طةطج ا�دارة أن غصثم لضط تصرغره السظعي السحرغظ والثي غادمظ أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا 
لشاغئ 31 ضاظعن افول 2016، إلى جاظإ خطئ السمض والمحارغع المساصئطغئ والصعائط المالغئ الاغ تاضعن طظ 
تصعق  شغ  الاشغرات  وصائمئ  الحاطض  الثخض  وصائمئ   2016 افول  ضاظعن   31 شغ  ضما  المالغ  المرضج  صائمئ 

المطضغئ وصائمئ الاثشصات الظصثغئ لطسظئ المظاعغئ باارغت 31 ضاظعن افول 2016 . 

ظئثة سظ العضع التالغ لطحرضئ : - 

تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ شغ تجغران سام 1995 وغئطس رأجمالعا التالغ (15) ططغعن دغظار، وصث وصسئ 
الحرضئ طع التضعطئ شغ سام 1996 اتفاصغئ اطاغاز الرغحئ لمثة خمسغظ ساطًا صابطئ لطامثغث . وصث تط تسثغض 
اقتفاصغئ المثضعرة باارغت 2002/05/01 بمعجإ الصاظعن المآصئ رصط 15 لسظئ 2002 وإخثار الصاظعن رصط 
(1) لسظئ 2010 (صاظعن تخثغص اتفاصغئ ا�طاغاز المسصعدة بغظ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وحرضئ 

الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة) .

آقف  جئسئ  تعالغ  طساتاعا  وتئطس  السراصغئ،  التثود  سطى  الممطضئ  حرق  حمال  شغ  اقطاغاز  طظطصئ  وتصع 
وجاماغئ ضغطعطار طربع، وغشطغ تصض الرغحئ الشازي تعالغ ألش وخمسماغئ ضغطعطار طربع طظ طساتئ طظطصئ 

اقطاغـاز ووخض تةط اقجابمار الرأجمالغ لطحرضئ شغ تصض الرغحئ إلى (60) ططغعن دغظار أردظغ تصرغئًا. 

ضما وصسئ الحرضئ إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه 
شغ طظطصئ حرق الخفاوي طع جططئ المخادر الطئغسغئ وخطفعا الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ 
الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة تط الاخثغص سطغعا بالصاظعن 
رصط (14) لسظئ 2014 صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه 
الطاصئ  الصاظعظغ وزارة  الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  الخفاوي بغظ جططئ  وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ حرق 

والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ ا�ردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة. 

تص اقطاغاز :- 

تمظح اتفاصغئ اقطاغاز وإتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج حرضئ الئارول العذظغئ تص اجاضحاف وإظااج الئارول ضمظ 
طظطصئ اقطاغاز و الصغام بالسمطغات الئارولغئ وغحمض ذلك سمطغات اقجاضحاف والاطعغر لطظفط والشاز الطئغسغ 

ضمظ طظطصئ اقطاغاز إلى جاظإ إظااج وتسعغص وظصض الشاز والظفط المساثرج داخض الممطضئ وخارجعا. 

غاغات الحرضئ :-

طظ أعط غاغات حرضئ الئارول العذظغئ الاظصغإ سظ الظفط والشاز الطئغسغ وأغئ طعاد عغثروضربعظغئ أخرى 
وتةمغع وطسالةئ وتثجغظ جمغع المعاد العغثروضربعظغئ وإصاطئ وإدارة واجابمار طعاظأ طاثخخئ لاثجغظ 
وظصض وطئادلئ الظفط والشاز وطحاصاتعما واطاقك وجائط الظصض القزطئ، واقتةار بالئارول الثام وطحاصاته 
داخض الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وخارجعا والمساعمئ شغ إظحاء خظاسات ذات سقصئ والصغام بةمغع أسمال 

التفر وإظحاء طراضج الخغاظئ والفتص وتصثغط جمغع أظعاع الثثطات المساظثة فسمال التفر . 

اتفاصغئ تجوغث الشاز :- 

تصعم حرضئ الئارول العذظغئ بئغع ضاطض إظااجعا طظ الشاز الطئغسغ المساثرج طظ تصض الرغحئ إلى حرضئ 
تعلغث الضعرباء المرضجغئ (جغةضع) بمعجإ اتفاصغئ تجوغث الشاز المعصسئ باارغت 2007/09/20 وتسإ افجسار 

الاغ غاط تتثغثعا طظ صئض طةطج العزراء، تغث تسسى الحرضئ لاسثغض أجسار بغع الشاز الطئغسغ. 

بطس طسّثل إظااج حرضئ الئارول العذظغئ الغعطغ طظ الشاز ( 11,235 ) ططغعن صثم طضسإ خقل سام 2016.
 

وغتاعي الشاز المظاب طظ تصض الرغحئ سطى طا ظسئاه 91% طظ غاز المغبان وغاط اجاثثاطه لاعلغث الطاصئ الضعربائغئ 
بعاجطئ الاعربغظات الشازغئ السائثة لحرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ شغ طعصع الرغحئ. 

أعط ظحاذات الحرضئ وإظةازاتعا : -

والتفر  وا�ظااج  والاصغغط  اقجاضحاف  أسمال  شغ  الرئغسغئ  بمعاطعا  بالصغام  السام  عثا  خقل  الحرضئ  إجامرت 
والثراجات لاطعغر تصض الرغحئ ، تسإ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2015 - 2017 ووشصاً لطثطئ الاحشغطغئ المصرة 
لسام 2016 وشغ تثود ا�طضاظغات المالغئ الثاتغئ المااتئ.  ضما وصاطئ باظفغث افسمال العادشئ لاسعغخ إظثفاض 
الطاصئ ا�ظااجغئ طظ الشاز وأعمعا إجاخقح وخغاظئ آبار غاز طظاةئ وذلك طظ أجض  المتاشزئ سطى طساعغات ا�ظااج 

لاحشغض تعربغظغظ غازغغظ لثى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ . 

واخطئ الحرضئ أغدًا إسثاد  الثراجات وافسمال المغثاظغئ الاغ تحضض أعط ظحاذاتعا لجغادة الاسرف سطى التصض 
لاتثغث  التثغبئ  افبسـاد  بقبغئ  الجلجالغئ  المسـعتات  وتفسغر  وطسالةئ  تتطغض  حمطئ  والاغ  والمثجون  وذئغساه 
طعاصع تفر ا�بار الةثغثة خقل سام 2016 والاعخض إلى تطعل لطمحاضض الاغ تةابه السمض وخخعخًا طحضطئ المغاه 
الماظصطئ،  الشازغئ  الزاغطئ  بعاجطئ  المظاةئ  غغر  ا�بار  لاتفغج  تصظغئ تثغبئ  بإجاثثام  ا�بار  شغ  لطشاز  المخاتئئ 

وحراء وتحشغض طسثات خاخئ لغاط بعاجطاعا رشع الشاز وربطه با�ظااج قتصًا .

الرغحئ  غاز  طتطئ  شغ  الداغطات  وتةمغع  الشاز  ظصض  أظابغإ  خطعط  بإخقح  العذظغئ  الئارول  حرضئ  صاطئ  ضما 
وتحشغض الداغطئ الشازغئ اقولى ذات الطاصئ الاخمغمغئ السالغئ بسث أن تط إسادة تأعغطعا لثى حرضئ سالمغئ بثولئ 

ا�طارات السربغئ.

تةثر ا�حارة إلى صغام الحرضئ بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة 
ضمسثات طعاظع ا�ظفةار وطسثات السغطرة والمراصئئ والمثائر الةغعلعجغ وطعاجغر التفر وطسثات رؤوس افبار وطظ 

خقل تمعغطعا الثاتغ.

الاغ  والاصظغئ  الفظغئ  الاتثغات  طظ  بالرغط   ،2016 سام  خقل  الشاز  بإظااج  العذظغئ  الئارول  حرضئ  اجامرت  وصث 
واجعاعا، تغث بطس ا�ظااج (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 
2015، أي باظثفاض  طصثاره (0.229) بطغعن صثم طضسإ بظسئئ (5.28%) وصث بطس إغراد الشاز خقل السام 2016 طا 
(6,146,189) دغظار اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره  (5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس  طصثاره 
(324,100) دغظار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  (1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ 
خاشغ ا�غراد بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه 60% طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد 
جمغع الاضالغش والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغئ اقطاغاز.

أطا شغما غاسطص بمحروع المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف سظ الئارول وتصغغط إضاحاشه وتطعغره وإظااجه شغ طظطصئ 
حرق الخفاوي شصث صاطئ الحرضئ بإجاضمال جمع وتتطغض وتصغغط المسطعطات الفظغئ وخاخئ الماسطصئ بئؤر الرغحئ 
(11) والاغ تط  ا�ظاعاء طظ أسمال إسادة الثخعل إلغعا باارغت 2015/12/31 وتئغظ بسث إجاضمال أسمال الفتص 
والاصغغط خقل السظئ بأن عثه الئؤرغغر ظاجتئ ، وضما تط إسادة طسالةئ تةرغئغئ لثط زلجالغ بظائغ افبساد بطعل 

(60)ضط ذعلغ بعثف تتسغظ الظاائب لعثه المظطصئ بإجاثثام الاصظغات التثغبئ.

لطسظئ  أردظغ  دغظار   (2,813,833) طصثاره  الثخض  ضرغئئ  صئض  خسارة  العذظغئ  الئارول  حرضئ  وتصصئ 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 طصارظًئ بربح طصثاره (1,280,540) دغظار أردظغ لسام 2015 وبطشئ 
(0.188) دغظـار أردظغ  (2,813,833)  دغظار أردظغ وبعاصع  خاشغ الثسارة بسث طثخخات ضرغئئ الثخض 
تخئ السعط العاتث طظ خـاشغ الثسارة ضما اظثفدئ تصعق المطضغئ لائطس (20,433,249) دغظار أردظغ 
ظزرًا لاعزغع أرباح سطى المساعمغظ بمئطس (2,919,000) دغظار أردظغ خقل السظئ، وبطس طةمعع المعجعدات 

(23,077,335) دغظار أردظغ . 

الاظصغإ  تضالغش   بةمغع  الحاطض  الثخض  صائمئ  تتمغض   سظ  ظاتةئ  السظئ   خسارة   أن  إلى  ا�حارة  وتةثر 
(2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال  (11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ  الماسطصئ بئؤر رصط 
الاظصغإ سطغعا باارغت 2015/12/31 وتط تصغغمعا خقل السظئ بأظعا أسمال غغر ظاجتئ ، وجمغع تضالغش إخقح 
وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا 

خقل السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ.

وطظ ظاتغئ أخرى شإن الحرضئ بخثد الئتث �جاصطاب حرغك إجاراتغةغ لطمحارضئ با�ظااج شغ إطاغاز الرغحئ 
وطظطصئ حرق الخفاوي بسث أن تط إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج لمظطصاغ إطاغاز الرغحئ وحرق الخفاوي 
طع حرضئ IPG باارغت 2017/01/09 ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطات عثه الحرضئ وشصًا لئظعد ا�تفاصغات المطاجطئ بعا.

خطئ السمض المساصئطغئ لسام 2017
غسائر سام 2017 السظئ الاحشغطغئ اقولى طظ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2017 – 2019 ظزرًا لصغام الحرضئ 
بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة ضمسثات طعاظع ا�ظفةار 
تمعغطعا  خقل  وطظ  افبار  رؤوس  وطسثات  التفر  وطعاجغر  الةغعلعجغ  والمثائر  والمراصئئ  السغطرة  وطسثات 
تتصغص  سطى  الحرضئ  تسمض  ذلك  سطى  وبظاًء   ،IPG حرضئ  طع  با�ظااج  المحارضئ  إتفاصغاغ  إظعاء  وبسث  الثاتغ 

افعثاف العاردة طظ ضمظ الثطئ ا�جاراتغةغئ  لطحرضئ سطى الظتع الاالغ:-

1- ا�جاشقل افطبض لمعجعدات الحرضئ وإطضاظاتعا (خغاظئ التفارات والمسثات لاحشغطعا و/أو ا�جابمار بعا).

2- زغادة إظااج الشاز طظ تصض الرغحئ لفسعام 2019،2018،2017 سطى الاعالغ طظ خقل تفر بؤرغظ جثغثتغظ
طظاةئ  آبار  وتظزغش  وخغاظئ  جابصًا،  طتفعرة  آبار  طظ  أشصغئ  طصاذع   (1,2,2) سثد  لتفر  الثخعل  وإسادة 
لطعخعل إلى طسثل إظااج تعالغ (20,16,13) ططغعن صثم3 غعطغًا ولمثة 330 غعم سمض وربطعا سطى ا�ظااج.

3- تسجغر الصثرات المآجسغئ لطحرضئ وتأعغض الضعادرالساططئ والةثغثة وضثلك تطعغر التعاشج المادغئ والمسظعغئ
لطمتاشزئ سطى الضادر جسغا لطتث طظ العةرة لطثارج شغ ظض الططإ الماجاغث سطغعا شغ الخظاسئ الئارولغئ.

4- تطعغر ظزط الختئ والسقطئ الساطئ وافطظ والئغؤئ شغ الحرضئ.

5- تطعغر ظزام المسطعطاتغئ (بظك المسطعطات) لاسعغض ا�جافادة طظ المسطعطات.

6- العخعل الى جسر سادل لئغع الشاز لاتسغظ طعصش الحرضئ المالغ لتفر المجغث طظ ا�بار جسغًا لاشطغئ شةعة
تجوغث الشاز القزم لاعلغث الضعرباء المرضجغئ.

7- إغةاد شرص إجابمارغئ وحراضات إجاراتغةغئ شغ طةال ا�جاضحاف وتطعغر التصعل داخض افردن، تغث
طفاعتئ طظ خقل  طظاذص  صث تزعر �جاضحاف وتطعغر  الى شرص  لطاصثم  الحرضئ جاضعن جاعجة  أن 

طحارضات طع الحرضات السالمغئ

8- دراجئ جثوى طساصئض تفارة رم وإتثاذ صرار بحأن بغسعا أو خغاظاعا بالضطش الاصثغرغئ المرتفسئ.

ولاتصغص عثه افعثاف شسغاط السمض وشص الثطعط الساطئ الاالغئ :- 

1- اقجامرار بالتفاظ سطى ضفاءة سمض طتطات ا�ظااج والدعاغط الشازغئ وخطعط الظصض باظفغث براطب الخغاظئ 
الثورغئ والعصائغئ. 

2- تفر آبار جثغثة بتصض الرغحئ.

3- إجراء أسمال ا�خقح والخغاظئ القزطئ �بار طظاةئ شغ تصض الرغحئ . 

4- تظزغش ا�بار المظاةئ شغ تصض الرغحئ .

5- تثرغإ وتأعغض الضادر الفظغ طظ خقل برظاطب تسجغج الصثرات المآجسغئ. 

6- خغاظئ وتاعغض تفارتغ جرش وسمرة لاحشغطعا شغ اطاغاز الرغحئ والئتث سظ شرص اجابمارغئ. 

7- تأجغر طا أطضظ طظ طسثات وخثطات وخئرات لطحرضات الئارولغئ السالمغئ الساططئ شغ افردن.

8- دراجئ و تصغغط رصع اجاضحاشغئ جثغثة داخض وخارج الممطضئ اباثاء بمظطصئ السرتان. 

9- تتثغث المثائرات الةغعلعجغئ وافجعجة والمسثات والاصظغات والئراطب المتعجئئ لةمغع دوائر الحرضئ .

10- ربط ا�ظااج الةثغث الماعصع طظ ظاائب إسادة الثخعل لتفر آبار صثغمئ وإسادة تعزغع الدعاغط الشازغئ
لاحمض تتفغج آبار جظعب التصض المظاةئ.

الاطعرات المساصئطغئ العاطئ
* صرر طةطج ا�دارة باارغت 2017/01/09 إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج طع حرضئ IPG شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ

وطظطصئ حرق الخفاوي ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطاتعط وشصاً لئظعد ا�تفاصغات.
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خطئ السمض المساصئطغئ لسام 2017
غسائر سام 2017 السظئ الاحشغطغئ اقولى طظ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2017 – 2019 ظزرًا لصغام الحرضئ 
بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة ضمسثات طعاظع ا�ظفةار 
تمعغطعا  خقل  وطظ  افبار  رؤوس  وطسثات  التفر  وطعاجغر  الةغعلعجغ  والمثائر  والمراصئئ  السغطرة  وطسثات 
تتصغص  سطى  الحرضئ  تسمض  ذلك  سطى  وبظاًء   ،IPG حرضئ  طع  با�ظااج  المحارضئ  إتفاصغاغ  إظعاء  وبسث  الثاتغ 

افعثاف العاردة طظ ضمظ الثطئ ا�جاراتغةغئ  لطحرضئ سطى الظتع الاالغ:-

1- ا�جاشقل افطبض لمعجعدات الحرضئ وإطضاظاتعا (خغاظئ التفارات والمسثات لاحشغطعا و/أو ا�جابمار بعا).

2- زغادة إظااج الشاز طظ تصض الرغحئ لفسعام 2019،2018،2017 سطى الاعالغ طظ خقل تفر بؤرغظ جثغثتغظ
طظاةئ  آبار  وتظزغش  وخغاظئ  جابصًا،  طتفعرة  آبار  طظ  أشصغئ  طصاذع   (1,2,2) سثد  لتفر  الثخعل  وإسادة 
لطعخعل إلى طسثل إظااج تعالغ (20,16,13) ططغعن صثم3 غعطغًا ولمثة 330 غعم سمض وربطعا سطى ا�ظااج.

3- تسجغر الصثرات المآجسغئ لطحرضئ وتأعغض الضعادرالساططئ والةثغثة وضثلك تطعغر التعاشج المادغئ والمسظعغئ
لطمتاشزئ سطى الضادر جسغا لطتث طظ العةرة لطثارج شغ ظض الططإ الماجاغث سطغعا شغ الخظاسئ الئارولغئ.

4- تطعغر ظزط الختئ والسقطئ الساطئ وافطظ والئغؤئ شغ الحرضئ.

5- تطعغر ظزام المسطعطاتغئ (بظك المسطعطات) لاسعغض ا�جافادة طظ المسطعطات.

6- العخعل الى جسر سادل لئغع الشاز لاتسغظ طعصش الحرضئ المالغ لتفر المجغث طظ ا�بار جسغًا لاشطغئ شةعة
تجوغث الشاز القزم لاعلغث الضعرباء المرضجغئ.

7- إغةاد شرص إجابمارغئ وحراضات إجاراتغةغئ شغ طةال ا�جاضحاف وتطعغر التصعل داخض افردن، تغث
طفاعتئ طظ خقل  طظاذص  صث تزعر �جاضحاف وتطعغر  الى شرص  لطاصثم  الحرضئ جاضعن جاعجة  أن 

طحارضات طع الحرضات السالمغئ

8- دراجئ جثوى طساصئض تفارة رم وإتثاذ صرار بحأن بغسعا أو خغاظاعا بالضطش الاصثغرغئ المرتفسئ.

ولاتصغص عثه افعثاف شسغاط السمض وشص الثطعط الساطئ الاالغئ :- 

1- اقجامرار بالتفاظ سطى ضفاءة سمض طتطات ا�ظااج والدعاغط الشازغئ وخطعط الظصض باظفغث براطب الخغاظئ 
الثورغئ والعصائغئ. 

2- تفر آبار جثغثة بتصض الرغحئ.

3- إجراء أسمال ا�خقح والخغاظئ القزطئ �بار طظاةئ شغ تصض الرغحئ . 

4- تظزغش ا�بار المظاةئ شغ تصض الرغحئ .

5- تثرغإ وتأعغض الضادر الفظغ طظ خقل برظاطب تسجغج الصثرات المآجسغئ. 

6- خغاظئ وتاعغض تفارتغ جرش وسمرة لاحشغطعا شغ اطاغاز الرغحئ والئتث سظ شرص اجابمارغئ. 

7- تأجغر طا أطضظ طظ طسثات وخثطات وخئرات لطحرضات الئارولغئ السالمغئ الساططئ شغ افردن.

8- دراجئ و تصغغط رصع اجاضحاشغئ جثغثة داخض وخارج الممطضئ اباثاء بمظطصئ السرتان. 

9- تتثغث المثائرات الةغعلعجغئ وافجعجة والمسثات والاصظغات والئراطب المتعجئئ لةمغع دوائر الحرضئ .

10- ربط ا�ظااج الةثغث الماعصع طظ ظاائب إسادة الثخعل لتفر آبار صثغمئ وإسادة تعزغع الدعاغط الشازغئ
لاحمض تتفغج آبار جظعب التصض المظاةئ.

الاطعرات المساصئطغئ العاطئ
* صرر طةطج ا�دارة باارغت 2017/01/09 إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج طع حرضئ IPG شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ

وطظطصئ حرق الخفاوي ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطاتعط وشصاً لئظعد ا�تفاصغات.
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خطئ السمض المساصئطغئ لسام 2017
غسائر سام 2017 السظئ الاحشغطغئ اقولى طظ الثطئ ا�جاراتغةغئ لفسعام 2017 – 2019 ظزرًا لصغام الحرضئ 
بحراء طسزط الماططئات والاةعغجات الدرورغئ القزطئ لاحشغض تفارتغ جرش وسمرة ضمسثات طعاظع ا�ظفةار 
تمعغطعا  خقل  وطظ  افبار  رؤوس  وطسثات  التفر  وطعاجغر  الةغعلعجغ  والمثائر  والمراصئئ  السغطرة  وطسثات 
تتصغص  سطى  الحرضئ  تسمض  ذلك  سطى  وبظاًء   ،IPG حرضئ  طع  با�ظااج  المحارضئ  إتفاصغاغ  إظعاء  وبسث  الثاتغ 

افعثاف العاردة طظ ضمظ الثطئ ا�جاراتغةغئ  لطحرضئ سطى الظتع الاالغ:-

1- ا�جاشقل افطبض لمعجعدات الحرضئ وإطضاظاتعا (خغاظئ التفارات والمسثات لاحشغطعا و/أو ا�جابمار بعا).

2- زغادة إظااج الشاز طظ تصض الرغحئ لفسعام 2019،2018،2017 سطى الاعالغ طظ خقل تفر بؤرغظ جثغثتغظ
طظاةئ  آبار  وتظزغش  وخغاظئ  جابصًا،  طتفعرة  آبار  طظ  أشصغئ  طصاذع   (1,2,2) سثد  لتفر  الثخعل  وإسادة 
لطعخعل إلى طسثل إظااج تعالغ (20,16,13) ططغعن صثم3 غعطغًا ولمثة 330 غعم سمض وربطعا سطى ا�ظااج.

3- تسجغر الصثرات المآجسغئ لطحرضئ وتأعغض الضعادرالساططئ والةثغثة وضثلك تطعغر التعاشج المادغئ والمسظعغئ
لطمتاشزئ سطى الضادر جسغا لطتث طظ العةرة لطثارج شغ ظض الططإ الماجاغث سطغعا شغ الخظاسئ الئارولغئ.

4- تطعغر ظزط الختئ والسقطئ الساطئ وافطظ والئغؤئ شغ الحرضئ.

5- تطعغر ظزام المسطعطاتغئ (بظك المسطعطات) لاسعغض ا�جافادة طظ المسطعطات.

6- العخعل الى جسر سادل لئغع الشاز لاتسغظ طعصش الحرضئ المالغ لتفر المجغث طظ ا�بار جسغًا لاشطغئ شةعة
تجوغث الشاز القزم لاعلغث الضعرباء المرضجغئ.

7- إغةاد شرص إجابمارغئ وحراضات إجاراتغةغئ شغ طةال ا�جاضحاف وتطعغر التصعل داخض افردن، تغث
طفاعتئ طظ خقل  طظاذص  صث تزعر �جاضحاف وتطعغر  الى شرص  لطاصثم  الحرضئ جاضعن جاعجة  أن 

طحارضات طع الحرضات السالمغئ

8- دراجئ جثوى طساصئض تفارة رم وإتثاذ صرار بحأن بغسعا أو خغاظاعا بالضطش الاصثغرغئ المرتفسئ.

ولاتصغص عثه افعثاف شسغاط السمض وشص الثطعط الساطئ الاالغئ :- 

1- اقجامرار بالتفاظ سطى ضفاءة سمض طتطات ا�ظااج والدعاغط الشازغئ وخطعط الظصض باظفغث براطب الخغاظئ 
الثورغئ والعصائغئ. 

2- تفر آبار جثغثة بتصض الرغحئ.

3- إجراء أسمال ا�خقح والخغاظئ القزطئ �بار طظاةئ شغ تصض الرغحئ . 

4- تظزغش ا�بار المظاةئ شغ تصض الرغحئ .

5- تثرغإ وتأعغض الضادر الفظغ طظ خقل برظاطب تسجغج الصثرات المآجسغئ. 

6- خغاظئ وتاعغض تفارتغ جرش وسمرة لاحشغطعا شغ اطاغاز الرغحئ والئتث سظ شرص اجابمارغئ. 

7- تأجغر طا أطضظ طظ طسثات وخثطات وخئرات لطحرضات الئارولغئ السالمغئ الساططئ شغ افردن.

8- دراجئ و تصغغط رصع اجاضحاشغئ جثغثة داخض وخارج الممطضئ اباثاء بمظطصئ السرتان. 

9- تتثغث المثائرات الةغعلعجغئ وافجعجة والمسثات والاصظغات والئراطب المتعجئئ لةمغع دوائر الحرضئ .

10- ربط ا�ظااج الةثغث الماعصع طظ ظاائب إسادة الثخعل لتفر آبار صثغمئ وإسادة تعزغع الدعاغط الشازغئ
لاحمض تتفغج آبار جظعب التصض المظاةئ.

الاطعرات المساصئطغئ العاطئ
* صرر طةطج ا�دارة باارغت 2017/01/09 إظعاء إتفاصغاغ المحارضئ با�ظااج طع حرضئ IPG شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ

وطظطصئ حرق الخفاوي ظزرًا لسثم تظفغث إلاجاطاتعط وشصاً لئظعد ا�تفاصغات.

إغداتات خاخئ بماططئات تسطغمات ا�شخاح
طثصصع التسابات 

طثصصع تسابات الحرضئ لسام 2016 السادة آرظسئ وغعظس، وصث ضاظئ أتسابعط (12,180) دغظار أردظغ . 

المساعمعن الثغظ غمطضعن 5% شأضبر طظ رأجمال الحرضئ 
حرضئ إدارة المساعمات التضعطغئ – افردن  (14,987,890) جعط / دغظار تمبض 99.9% طظ رأس المال . 

الائرســـات
بطشئ الائرسات (2,000)  دغظار أردظغ.

المضاشات والئثقت المثشعسئ  لرئغج وأسداء طةطج ا�دارة خقل سام 2016:-

ــ بطشئ اجاماسات طةطج اقدارة خقل سام 2016 (14 اجاماع ) .

سطعشئ د.غالإ طعجى الخقح طسابرة 
رئغج طةطج اقدارة

(اسائارًا طظ 2016/5/10)
 

طسالغ م. صاغئئ سئثالططغش سئثه أبعصعرة 
رئغج طةطج اقدارة

 (2016/5/9-2016/1/1)

سطعشئ د. تتسغظ طةغر طتمث الصطاوظئ
ظائإ رئغج طةطج اقدارة

سطعشئ أ. طروان طتمث سطغ الصطغحات 

سطعشئ السغث جاطغ ضاطض جمغض داوود

جسادة د.سئثالتضغط طعجى سئثالصادر الحئطغ 

جسادة ج. تازم طتمث طتمعد الراطغظغ 

جسادة م. تسظ جسعد اتمث التغاري 

طةمعع طضاشات وبثل تظصقت
رئغج وأسداء طةطج اقدارة 

رئغج وأسداء طةطج اقدارة

بثل
أتساب
رئغج
طةطج
اقدارة

تظصقت
طةطج
اقدارة 

بثل
طضاشات
الطةان

ظفصات
جفر

واظاصال
خارج

الممطضئ

اصاطاعالمةمعع
ضرغئئ الثخض 

11,565

6,435

-

-

-

-

-

-

18,000

3,855

2,145

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

42,000

-

1,050

1,650

1,050

1,050

1,500

975

1,050

8,325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,419

9,631

7,650

7,050

7,050

7,500

6,975

7,050

68,325

1,079

674

-

-

-

-

72

-

1,825
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اقجط : د.سئث الرتمظ  تسظ سئث الصادر صطغحات 
المظخإ : طثغر سام 

تارغت الاسغغظ : 1997/01/08م 
تارغت المغقد : 1955 م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراه شغ عظثجئ الئارول 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : أ. طعظث طتمعد جطسان التسظ 
المظخإ : ظائإ المثغر السام 

تارغت الاسغغظ : 1996/08/01م   
تارغت المغقد : 1969م    

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1991م . 
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : أ.سئث الرتمظ عاحط سئث الضرغط أبع ظعار  
المظخإ : طثغر طالغ وإداري  

تارغت الاسغغظ : 1998/08/01م  
تارغت المغقد : 1953م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1975م  
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : ج.ظئغض جططغ خطغئا الربدغ 
المظخإ : طثغر الثراجات والاثطغط والاسعغص 

تارغت الاسغغظ : 1996/07/02م 
تارغت المغقد : 1955م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعلعجغا 1978م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : م. طتمث خطغض سارف ضعضح 
المظخإ : طثغر التفر 

تارغت الاسغغظ : 2013/08/01م 
تارغت المغقد : 1950 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ بارول 1975م.
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : ج.طتمث طخطفى السماغرة 
المظخإ : طثغر اقجاضحاف  

تارغت الاسغغظ : 1996/09/04م  
تارغت المغقد : 1958م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعشغجغاء 1983م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : م. جالط طتمث خعغطئ 
المظخإ : طثغر اقظااج 

تارغت الاسغغظ : 2002/06/25م 
تارغت المغقد : 1964 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ باروضغماوغئ 1996م
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : غازي  شالح اتمث الفقتات 
المظخإ : طثغرالطعازم والمساعدسات

تارغت الاسغغظ : 1996/08/27م 
تارغت المغقد : 1967م 

الحعادة السطمغئ :بضالعرغعس ادارة اسمال 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

اقجط : د.غالإ طعجى الخقح طسابرة 
المظخإ : رئغج طةطج ا�دارة

تارغت السدعغئ : 2016/05/10 م 
تارغت المغقد : 1958م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ عظثجئ الضعرباء (تتضط).
الطاصئ  (وزارة  جابص  سام  أطغظ   : السمطغئ  الثئرات 

والبروة المسثظغئ).

اقجط : د. تتسغظ طةغر طتمث الصطاوظئ   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/01/01 م   
تارغت المغقد : 1956م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ  الصاظعن 2014م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام / خاص (اقطارات).

اقجط : أ. طروان طتمث سطغ الصطغحات   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/12/06 م 
تارغت المغقد : 1952 م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس تصعق وإجازة بالمتاطاة  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : أ. جاطغ ضاطض جمغض داوود    
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2014/06/08 م   
تارغت المغقد : 1975م   

الحعادة السطمغئ : طاجساغر إدارة أسمال  دولغئ 2005م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

 

اقجط : د.سئثالتضغط طعجى سئث الصادر الحئطغ   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2014/12/01م   
تارغت المغقد : 1966م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراه إصاخاد 2000م 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : ج. تازم طتمث الراطغظغ
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/04 م    
تارغت المغقد : 1956 م    

الحعادة السطمغئ : دبطعم سالغ/ جغعلعجغا تطئغصغئ  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

اقجط : م.تسظ جسعد التغاري   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/24م   
تارغت المغقد : 1971م   

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ طغضاظغك 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

    

المعظفعن 
بـــطس سثد المعظفغظ والمساثثطغـظ شغ الحرضــــــئ شغ ســــام 2016 (201) طعظفــــًا وطساثثطـــــًا (194 : 2015) طعزسغظ 

تسإ اخاخاخعط وطعاصع سمطعط سطى الظتع الاالغ : -

ا�دارة السطغا والمساحارون

دائرة الثراجات و الاثطغط

دائرة اقجاضحاف 

دائرة التفر 

دائرة ا�ظااج  

الثائرة المالغئ وا�دارغئ 

دائرة الطعازم والمساعدسات 

وتثة الاثصغص  

وتثة السقطئ الساطئ 

المةمعع

المةمععأخرىدبطعمجاطسغالثوائر

2

 1

12

8

5

12

6

2

1

49

-

-

1

28

13

2

2

-

-

46

-

-

-

63

14

9

20

-

-

106

2

1

13

99

32

23

28

2

1

201

الاثرغإ وتظمغئ الصعى الئحرغئ
ترخئ الحرضئ سطى تطعغر افداء الفظغ وا�داري لمعظفغعا ورشع ضفاءاتعط طظ خقل دورات تثرغئغئ وطآتمرات 

وورحات سمض طاثخخئ داخض افردن وخارجه. 

•الاثرغإ داخض افردن وخارجه :
اجامرت الحرضـــــئ باثرغإ وتـــــأعغض سثد طظ طعظفغ الحرضــــئ شغ المةاقت الاالغئ :- 

1. دورات شظغئ (بقبئ طعظفغظ)
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اقجط : د.سئث الرتمظ  تسظ سئث الصادر صطغحات 
المظخإ : طثغر سام 

تارغت الاسغغظ : 1997/01/08م 
تارغت المغقد : 1955 م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراه شغ عظثجئ الئارول 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : أ. طعظث طتمعد جطسان التسظ 
المظخإ : ظائإ المثغر السام 

تارغت الاسغغظ : 1996/08/01م   
تارغت المغقد : 1969م    

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1991م . 
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : أ.سئث الرتمظ عاحط سئث الضرغط أبع ظعار  
المظخإ : طثغر طالغ وإداري  

تارغت الاسغغظ : 1998/08/01م  
تارغت المغقد : 1953م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1975م  
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : ج.ظئغض جططغ خطغئا الربدغ 
المظخإ : طثغر الثراجات والاثطغط والاسعغص 

تارغت الاسغغظ : 1996/07/02م 
تارغت المغقد : 1955م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعلعجغا 1978م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : م. طتمث خطغض سارف ضعضح 
المظخإ : طثغر التفر 

تارغت الاسغغظ : 2013/08/01م 
تارغت المغقد : 1950 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ بارول 1975م.
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : ج.طتمث طخطفى السماغرة 
المظخإ : طثغر اقجاضحاف  

تارغت الاسغغظ : 1996/09/04م  
تارغت المغقد : 1958م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعشغجغاء 1983م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : م. جالط طتمث خعغطئ 
المظخإ : طثغر اقظااج 

تارغت الاسغغظ : 2002/06/25م 
تارغت المغقد : 1964 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ باروضغماوغئ 1996م
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : غازي  شالح اتمث الفقتات 
المظخإ : طثغرالطعازم والمساعدسات

تارغت الاسغغظ : 1996/08/27م 
تارغت المغقد : 1967م 

الحعادة السطمغئ :بضالعرغعس ادارة اسمال 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

اقجط : د.غالإ طعجى الخقح طسابرة 
المظخإ : رئغج طةطج ا�دارة

تارغت السدعغئ : 2016/05/10 م 
تارغت المغقد : 1958م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ عظثجئ الضعرباء (تتضط).
الطاصئ  (وزارة  جابص  سام  أطغظ   : السمطغئ  الثئرات 

والبروة المسثظغئ).

اقجط : د. تتسغظ طةغر طتمث الصطاوظئ   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/01/01 م   
تارغت المغقد : 1956م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ  الصاظعن 2014م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام / خاص (اقطارات).

اقجط : أ. طروان طتمث سطغ الصطغحات   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/12/06 م 
تارغت المغقد : 1952 م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس تصعق وإجازة بالمتاطاة  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : أ. جاطغ ضاطض جمغض داوود    
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2014/06/08 م   
تارغت المغقد : 1975م   

الحعادة السطمغئ : طاجساغر إدارة أسمال  دولغئ 2005م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

 

اقجط : د.سئثالتضغط طعجى سئث الصادر الحئطغ   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2014/12/01م   
تارغت المغقد : 1966م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراه إصاخاد 2000م 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : ج. تازم طتمث الراطغظغ
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/04 م    
تارغت المغقد : 1956 م    

الحعادة السطمغئ : دبطعم سالغ/ جغعلعجغا تطئغصغئ  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

اقجط : م.تسظ جسعد التغاري   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/24م   
تارغت المغقد : 1971م   

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ طغضاظغك 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

    

أجماء أسداء طةطج ا�دارة وظئثه سظ ضض طظعط: 

19



اقجط : د.سئث الرتمظ  تسظ سئث الصادر صطغحات 
المظخإ : طثغر سام 

تارغت الاسغغظ : 1997/01/08م 
تارغت المغقد : 1955 م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراه شغ عظثجئ الئارول 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : أ. طعظث طتمعد جطسان التسظ 
المظخإ : ظائإ المثغر السام 

تارغت الاسغغظ : 1996/08/01م   
تارغت المغقد : 1969م    

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1991م . 
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : أ.سئث الرتمظ عاحط سئث الضرغط أبع ظعار  
المظخإ : طثغر طالغ وإداري  

تارغت الاسغغظ : 1998/08/01م  
تارغت المغقد : 1953م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1975م  
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : ج.ظئغض جططغ خطغئا الربدغ 
المظخإ : طثغر الثراجات والاثطغط والاسعغص 

تارغت الاسغغظ : 1996/07/02م 
تارغت المغقد : 1955م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعلعجغا 1978م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : م. طتمث خطغض سارف ضعضح 
المظخإ : طثغر التفر 

تارغت الاسغغظ : 2013/08/01م 
تارغت المغقد : 1950 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ بارول 1975م.
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : ج.طتمث طخطفى السماغرة 
المظخإ : طثغر اقجاضحاف  

تارغت الاسغغظ : 1996/09/04م  
تارغت المغقد : 1958م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعشغجغاء 1983م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : م. جالط طتمث خعغطئ 
المظخإ : طثغر اقظااج 

تارغت الاسغغظ : 2002/06/25م 
تارغت المغقد : 1964 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ باروضغماوغئ 1996م
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : غازي  شالح اتمث الفقتات 
المظخإ : طثغرالطعازم والمساعدسات

تارغت الاسغغظ : 1996/08/27م 
تارغت المغقد : 1967م 

الحعادة السطمغئ :بضالعرغعس ادارة اسمال 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

اقجط : د.غالإ طعجى الخقح طسابرة 
المظخإ : رئغج طةطج ا�دارة

تارغت السدعغئ : 2016/05/10 م 
تارغت المغقد : 1958م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ عظثجئ الضعرباء (تتضط).
الطاصئ  (وزارة  جابص  سام  أطغظ   : السمطغئ  الثئرات 

والبروة المسثظغئ).

اقجط : د. تتسغظ طةغر طتمث الصطاوظئ   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/01/01 م   
تارغت المغقد : 1956م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ  الصاظعن 2014م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام / خاص (اقطارات).

اقجط : أ. طروان طتمث سطغ الصطغحات   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/12/06 م 
تارغت المغقد : 1952 م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس تصعق وإجازة بالمتاطاة  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : أ. جاطغ ضاطض جمغض داوود    
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2014/06/08 م   
تارغت المغقد : 1975م   

الحعادة السطمغئ : طاجساغر إدارة أسمال  دولغئ 2005م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

 

اقجط : د.سئثالتضغط طعجى سئث الصادر الحئطغ   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2014/12/01م   
تارغت المغقد : 1966م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراه إصاخاد 2000م 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : ج. تازم طتمث الراطغظغ
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/04 م    
تارغت المغقد : 1956 م    

الحعادة السطمغئ : دبطعم سالغ/ جغعلعجغا تطئغصغئ  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

اقجط : م.تسظ جسعد التغاري   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/24م   
تارغت المغقد : 1971م   

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ طغضاظغك 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

    

أجماء ورتإ أحثاص ا�دارة السطغا وظئثه سظ ضض طظعط:
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اقجط : د.سئث الرتمظ  تسظ سئث الصادر صطغحات 
المظخإ : طثغر سام 

تارغت الاسغغظ : 1997/01/08م 
تارغت المغقد : 1955 م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراه شغ عظثجئ الئارول 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : أ. طعظث طتمعد جطسان التسظ 
المظخإ : ظائإ المثغر السام 

تارغت الاسغغظ : 1996/08/01م   
تارغت المغقد : 1969م    

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1991م . 
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : أ.سئث الرتمظ عاحط سئث الضرغط أبع ظعار  
المظخإ : طثغر طالغ وإداري  

تارغت الاسغغظ : 1998/08/01م  
تارغت المغقد : 1953م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس طتاجئئ 1975م  
الثئرات السمطغئ : صطاع خاص 

اقجط : ج.ظئغض جططغ خطغئا الربدغ 
المظخإ : طثغر الثراجات والاثطغط والاسعغص 

تارغت الاسغغظ : 1996/07/02م 
تارغت المغقد : 1955م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعلعجغا 1978م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : م. طتمث خطغض سارف ضعضح 
المظخإ : طثغر التفر 

تارغت الاسغغظ : 2013/08/01م 
تارغت المغقد : 1950 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ بارول 1975م.
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : ج.طتمث طخطفى السماغرة 
المظخإ : طثغر اقجاضحاف  

تارغت الاسغغظ : 1996/09/04م  
تارغت المغقد : 1958م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس جغعشغجغاء 1983م  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : م. جالط طتمث خعغطئ 
المظخإ : طثغر اقظااج 

تارغت الاسغغظ : 2002/06/25م 
تارغت المغقد : 1964 م 

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ باروضغماوغئ 1996م
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : غازي  شالح اتمث الفقتات 
المظخإ : طثغرالطعازم والمساعدسات

تارغت الاسغغظ : 1996/08/27م 
تارغت المغقد : 1967م 

الحعادة السطمغئ :بضالعرغعس ادارة اسمال 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

اقجط : د.غالإ طعجى الخقح طسابرة 
المظخإ : رئغج طةطج ا�دارة

تارغت السدعغئ : 2016/05/10 م 
تارغت المغقد : 1958م 

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ عظثجئ الضعرباء (تتضط).
الطاصئ  (وزارة  جابص  سام  أطغظ   : السمطغئ  الثئرات 

والبروة المسثظغئ).

اقجط : د. تتسغظ طةغر طتمث الصطاوظئ   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/01/01 م   
تارغت المغقد : 1956م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراة شغ  الصاظعن 2014م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام / خاص (اقطارات).

اقجط : أ. طروان طتمث سطغ الصطغحات   
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2010/12/06 م 
تارغت المغقد : 1952 م  

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس تصعق وإجازة بالمتاطاة  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام

اقجط : أ. جاطغ ضاطض جمغض داوود    
المظخإ : سدع طةطج ا�دارة 

تارغت السدعغئ : 2014/06/08 م   
تارغت المغقد : 1975م   

الحعادة السطمغئ : طاجساغر إدارة أسمال  دولغئ 2005م   
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

 

اقجط : د.سئثالتضغط طعجى سئث الصادر الحئطغ   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2014/12/01م   
تارغت المغقد : 1966م   

الحعادة السطمغئ : دضاعراه إصاخاد 2000م 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام 

اقجط : ج. تازم طتمث الراطغظغ
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/04 م    
تارغت المغقد : 1956 م    

الحعادة السطمغئ : دبطعم سالغ/ جغعلعجغا تطئغصغئ  
الثئرات السمطغئ : صطاع سام.

اقجط : م.تسظ جسعد التغاري   
المظخإ : سدع طةطج اقدارة 

تارغت السدعغئ : 2015/08/24م   
تارغت المغقد : 1971م   

الحعادة السطمغئ : بضالعرغعس عظثجئ طغضاظغك 
الثئرات السمطغئ : صطاع سام وخاص

    

السطسطئ الجطظغئ لفرباح
بالثغظار افردظغ 

خــاشغ ربح (خسارة) السظئ 

إتاغاذغ إجئاري  

إتاغاذغ إخاغاري

إتاغاذغ خاص  

(خسائر) أرباح طثورة

المةمعع

أربـاح / ( خسائر )        
طثورة شغ بثاغئ  السظئ

تعزغع أرباح
تتعغقت إتاغاذغ  إخاغاري

أرباح / ( خسائر )    
طثورة شغ ظعاغئ السظئ

طظ 2012/01/01الئغــــان
ولظعاغئ 2012/12/31

2,534,433

302,654

605,308

-

1,626,471

2,534,433

43,307

(750,000)
743,976

1,663,754

1,363,215

175,019

350,037

-

838,159

1,363,215

1,663,754

-

2,501,913

1,008,147

121,395

242,790

-

643,962

1,008,147

2,501,913

-

3,145,875

1,067,116

131,554

263,108

-

672,454

1,067,116

3,145,875

-

3,818,329

(2,813,833)

-

-

-

-

(2,813,833)

3,818,329

(2,919,000)
2,019,225

104,721

طظ 2013/01/01
ولظعاغئ 2013/12/31

طظ 2014/01/01
ولظعاغئ 2014/12/31

طظ 2015/01/01
ولظعاغئ 2015/12/31

طظ 2016/01/01
ولظعاغئ 2016/12/31
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طسآولغــئ طةطـج ا�دارة ســظ إســثاد الئغاظــات المالغـــئ 
واجامرارغئ الحرضئ

المالغئ  افوراق  عغؤئ  طفعضغ  طةطج  سظ  الخادرة   2004 لسظئ  الاثصغص  وطساغغر  ا�شخاح  باسطغمات  سمًق 
باقجاظاد فتضام المادة (12/ ف) طظ صاظعن افوراق المالغئ رصط 76 لسظئ 2002، غصر طةطج ا�دارة بسثم 
وجعد أي أطعر جععرغئ صث تآبر سطى اجامرارغئ الحرضئ خقل السظئ المالغئ الاالغئ، ضما غصر طةطج ا�دارة  

بمسآولغاه سظ إسثاد الئغاظات المالغئ وتعشغر ظزام رصابئ شسال شغ الحرضئ. 

رئغج طةطج ا�دارة      
الاعصغع :  د.غالإ طسابرة   

ظائإ رئغج طةطج ا�دارة      
الاعصغع :  د. تتسغظ الصطاوظئ  

       
افسداء

الاعصغع :  أ.طروان الصطغحات  

الاعصغع :  أ. جاطغ داوود   

الاعصغع : د. سئثالتضغط الحئطغ  

الاعصغع :  ج. تازم الراطغظغ  

الاعصغع :  م. تسظ التغاري  

إصرار سظ طسآولغئ ا�دارة الاظفغثغئ تعل ختئ المسطعطات 
المالغئ  افوراق  عغؤئ  طفعضغ  طةطج  سظ  الخادرة   2004 لسظئ  الاثصغص  وطساغغر  ا�شخاح  باسطغمات  سمًق 
باقجاظاد فتضام المادة  ( 12/ ف ) طظ صاظعن افوراق المالغئ رصط 76 لسظئ 2002 ، تصر وتآضث ا�دارة الاظفغثغئ 

سطى ختئ ودصئ وإضامال المسطعطات والئغاظات العاردة شغ الاصرغر السظعي لسام 2016  . 

رئغج طةطج ا�دارة    المثغــر المــالغ         المثغر الســــام    
                            

د.غالإ طسابرة د.سئثالرتمظ صطغحات   سئث الرتمظ أبع ظعار    
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تطئغص الصعاسث ا�رحادغئ لثلغض تعضمئ الحرضات المثرجئ 
شغ بعرخئ سمان

صاطئ الحرضئ باقلاجام باطئغص جمغع الصعاسث ا�طرة والصعاسث الساطئ شغ دلغض صعاسث تعضمئ الحرضات المثرجئ 
الحرضات  ا�رحادغئ شغ دلغض تعضمئ  الصعاسث  باقلاجام باطئغص طسزط  الحرضئ  شغ بعرخئ سمان ضما صاطئ 
المثرجئ شغ بعرخئ سمان شغما سثا بسخ الئظعد لط تطئصعا الحرضئ أو تط تطئغصعا ججئغاً ولفجئاب الاالغئ :- 

الفخض افول
 بظث 14 

الئاب البالث 
بظث 5 

الئاب البالث 
بظث 6 

الئاب الرابع 
الفخض افول 

بظث 11 

الئاب الثاطج 
بظث 4 

أجئاب سثم تطئغص الصاسثة ظص الصاسثةالمرجع 

تمبغض تضعطغ 

تمبغض تضعطغ

تسإ صاظعن الحرضات
 طادة 145 

تمبغض تضعطغ 

طثرجئ شغ السعق الباظغ وغغر طاثاولئ بالسعق
( طمطعضئ لطثجغظئ )

صئض  طظ  المصثطئ  واقصاراتات  الحضاوى  قجاصئال  آلغئ  وضع 
طعاضغع  بإدراج  الثاخئ  إصاراتاتعط  ذلك  شغ  بما  المساعمغظ 
. بحضض غدمظ دراجاعا  الساطئ  العغؤئ  طسغظئ سطى جثول أسمال 

وإتثاذ الصرار المظاجإ بحأظعا خقل شارة زطظغئ طتثدة . 

غرجض المساعط الراغإ بالارحغح لسدعغئ طةطج ا�دارة بإرجال 
ظئثة تسرغفغئ سظه صئض إظاعاء السظئ المالغئ لطحرضئ والاغ تسئص 
المةطج  الساطئ قظاثاب  العغؤئ  إجاماع  شغعا  الاغ جغسصث  السظئ 
وشغ عثه التالئ غرشص طةطج إدارة الحرضئ عثه الظئثة الاسرغفغئ 

بالثسعة المعجعئ لطمساعمغظ لتدعر إجاماع العغؤئ الساطئ . 

غاط ا�سقن سظ طعسث وطضان سصث إجاماع العغؤئ الساطئ شغ بقث 
ختش غعطغئ طتطغئ ولمرتغظ سطى افصض وسطى المعصع اقلضاروظغ .

بإصالئ  لطمطالئئ  وذلك  سادي  غغر  ساطئ  عغؤئ  إجاماع  سصث  ذطإ 
طةطج إدارة الحرضئ أو أي سدع شغه ، لطمساعمغظ الثغظ غمطضعن 

20 % طظ أجعط الحرضئ . 

تصعم الحرضئ بإجاثثام طعصسعا اقلضاروظغ سطى حئضئ اقظارظئ 
لاسجغج ا�شخاح والحفاشغئ وتعشغر المسطعطات . 
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ظاائب افسمال والمرضج المالغ لطحرضئ
غعخغ طةطج إدارة الحرضئ إلى عغؤاضط الضرغمئ بالمعاشصئ سطى الصعائط المالغئ ضما شغ 31 ضاظعن أول 2016 
المظحعرة شغ عثا الاصرغر وتثوغرخاشغ افرباح المثورة الئالشئ (104,721) دغظارًا أردظغًا بسث أن تط إذفاء ضاطض 
الئالس  افخاغاري  افتاغاذغ  تساب  رخغث  ضاطض  وتتعغض   ، أردظغًا  دغظارًا   (2,813,833) الئالشئ  السظئ  خسارة 
(2,019,225) دغظارًا أردظغًا إلى افرباح المثورة وشصا قتضام المادة (187/ب)  طظ صاظعن الحرضات رصط 22 لسظئ 
1997 وتسثغقته وتعزغع أرباح سطى المساعمغظ خقل السظئ وبمئطس (2,919,000) دغظارًا أردظغاً وبظسئئ %19.46 

طظ رأجمال الحرضئ.

وظعد شغ عثه المظاجئئ أن ظآضث لتدراتضط، سطى جقطئ العضع المالغ لطحرضئ وعع طا تزعره صائمئ المرضج 
المالغ لطحرضئ ضمـــــا عغ شغ 31 ضاظعن افول 2016 بعضعح، تغث بطشئ صغمـــئ المعجــعدات (23,077,335) 
والئالشئ  البابائ  المعجعدات  خاشغ  أطــــا  أردظغاً،  دغظارًا   (16,127,684) طظعــا  والماثاولئ  أردظغاً  دغظارًا 
الشـــــاز بالضاطض، ضما بطس طةمعع تصعق  أردظغًا شق زالئ تسمض بضفاءة، وإذفاء طماطضات  (6,949,651) دغظارًا 
غغر  والمططعبات  أردظغًا  دغظارًا   (477,483) الماثاولئ  والمططعبات  أردظغاً  دغظارًا   (20,433,249) المسـاعمغظ 

الماثاولئ (2,166,603) دغظارًا أردظغًا . 

وتةثر ا�حارة إلى أن رخغث اقتاغاذغ ا�جئاري لطحرضئ غئطــــــس (5,328,528) دغظـــارًا أردظغاً وغحضض تعالــــغ 
(35.5%) طظ رأس المال المخرح به والمثشعع والئالس (15,000,000) دغظار أردظغ، با�ضاشئ إلى ظسئئ الاثاول 
المرتفسئ (المعجعدات الماثاولــئ / المططعبات الماثاولئ) والاغ غخض طسثلعـــا إلى (33.7) طرة، عغ لامضغظ 
وإتفاصغئ  الرغحئ   لتصض  ا�طاغاز   �تفاصغات  وشصًا  والاطعغر  ا�جاضحاف  أسمال  تظفغث  طعاخطئ  طظ  الحرضئ 

المحارضئ با�ظااج لمظطصئ حرق الخفاوي .

أطــا شغما غاسطص بظاائب افسمــال شإن طا تزعره صائمئ الثخض الحاطض لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 
تضالغش   بةمغع  الحاطض  الثخض  صائمئ  تتمغض  إلى  شغسعد  أردظغًا  دغظارًا   (2,813,833) بطشئ  خسارة  خاشغ  طظ 
الاظصغإ الماسطصئ بئؤر رصط (11) شغ طظطصئ حرق الخفاوي والئالشئ (2,480,447) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ اسمال 
ظاجتئ، وجمغع تضالغش إخقح  أسمال غغر  بأظعا  السظئ  2015/12/31 وتط تصغغمعا خقل  باارغت  الاظصغإ سطغعا 
وإضمال بؤر رصط (24) شغ طظطصئ إطاغاز الرغحئ والئالشئ (858,665) دغظار أردظغ والاغ اظاعئ افسمال سطغعا خقل 

السظئ وتط تصغغمعا بأظعا أسمال غغر ظاجتئ . 

وتةثر ا�حارة إلى أن غالئغئ إغراد الحرضئ لظعاغئ ضاظعن أول 2016 صث تأتى طظ إغراد الشاز والثي بطشئ الضمغئ 
المظاةئ والمئاسئ  طظه (4,112) بطغعن صثم طضسإ طصارظًئ طع إظااج طصثاره (4,341) بطغعن صثم طضسإ شغ سام 

2015، أي باظثفاض  طصثاره (0.229) بطغعن صثم طضسإ وبظسئئ إظثفاض ذئغسغئ طصئعلئ تئطس (%5.28). 

وصث بطس إغراد الشاز خقل السام 2016 طا طصثاره  (5,822,089) دغظار أردظغ طصارظـئ طـع طئطـس (6,146,189) دغظار 
اردظغ لسام 2015، أي باظثفاض طصثاره (324,100) دغظــــار اردظغ و بطشئ تخئ التضعطئ طظ إغراد الشـــاز طئطس  
(1,164,418) دغظار أردظغ وبظسئئ 50% طظ خاشغ ا�غراد بسث صغام حرضئ الئارول العذظغئ بتسط طا ظسئاه %60 
طظ إجمالغ إغراد الشاز المظاب لشرض اجارداد جمغع الاضالغش والظفصات الماضئثة شغما غاسطص بالسمطغات الئارولغئ 

ذات الخطئ با�ظااج التالغ وشصاً قتفاصغـــات صـــاظعن تخثغص اتفاصغئ اقطاغاز رصط (1) لسظئ 2010 .
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الصعائط المالغئ
31 ضاظعن افول 2016



حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
صائمئ المرضج المالغ 

ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016

المعجعدات

طعجعدات غغر طاثاولئ -
طماطضات وطسثات

طماطضات غاز 

طعجعدات طاثاولئ –
طثجون

ذطط طثغظئ
أرخثة طثغظئ أخرى

ظصث وأرخثة لثى الئظعك

طةمعع المعجعدات

تصعق المطضغئ والمططعبات

تصعق المطضغئ -
رأس المال المثشعع

اتاغاذغ اجئاري 
اتاغاذغ اخاغاري

أرباح طثورة

طةمعع تصعق المطضغئ

المططعبات - 

طططعبات غغر طاثاولئ –
طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ

إغرادات طظح طآجطئ

طططعبات طاثاولئ –
ذطط دائظئ

أرخثة دائظئ أخرى
طثخص ضرغئئ الثخض

 
طةمعع المططعبات

طةمعع تصعق المطضغئ والمططعبات

إغداتات

3
4

5
6
7
8

9

10
11

12
13
19

2016
دغظـــــار

651ر949ر6
-

651ر949ر6

680ر120ر6
856ر486ر1
052ر178

096ر342ر8
684ر127ر16

335ر077ر23

000ر000ر15
528ر328ر5

-
721ر104

249ر433ر20

472ر769
131ر397ر1
603ر166ر2

966ر356
517ر120

-
483ر477

086ر644ر2

335ر077ر23

2015
دغظـــــار

188ر275ر6
391ر503ر2
579ر778ر8

827ر648ر4
928ر423ر1
491ر237

357ر113ر15
603ر423ر21

182ر202ر30

000ر000ر15
528ر328ر5
225ر019ر2
329ر818ر3

082ر166ر26

960ر409ر1
757ر337ر1
717ر747ر2

066ر958
765ر142
552ر187

383ر288ر1
100ر036ر4

182ر202ر30
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حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
صائمئ الثخــض الحاطض 

لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016

المعجعدات

تخئ الحرضئ طظ إغراد الشاز
تضالغش طساردة

إغرادات أخرى
إغرادات إذفاء طظح طآجطئ

إغراد شعائث بظضغئ
المسارد طظ طثخص طثجون بطغء الترضئ

طخارغش تحشغطغئ
طخارغش ادارغئ

طخارغش جغعشغجغائغئ
اذفاء طخارغش إجاضحاف طظطصئ حرق الخفاوي
اذفاء طخارغش إجاضحاف طظطصئ إطاغاز الرغحئ 

طضاشأة أسداء طةطج اقدارة
المسارد طظ (طخروف) طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ

(خسارة) ربح السظئ صئض ضرغئئ الثخض
ضرغئئ الثخض

(خسارة) ربح السظئ
بظعد الثخض الحاطض افخرى 

طةمعع الثخض الحاطض لطسظئ

التخئ افجاجغئ والمثفدئ لطسعط طظ (خسارة) ربح السظئ

إغداتات

14
15

11

17
18

10

19

20

2016
دغظـــــار

418ر164ر1
253ر493ر3
671ر657ر4

460ر39
619ر859
027ر390

000ر000ر1
(562ر685ر4)
(995ر715ر1)

(955ر35)
(447ر480ر2)
(665ر858)

(960ر1)
974ر17

(833ر813ر2)
-

(833ر813ر2)
-

(833ر813ر2)

شطج/دغظــار
(0/188)

2015
دغظـــــار

238ر229ر1
713ر687ر3
951ر916ر4

722ر11
988ر259
669ر629

-
(952ر631ر2)
(645ر660ر1)

(064ر29)
(839ر73)

-
(000ر35)

(290ر107)

540ر280ر1
(424ر213)

116ر067ر1
-

116ر067ر1

شطج/دغظــار
(0/071)
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حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
صائمئ الاشغرات شغ تصعق المطضغئ

لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016

 - 2016
الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ 2016

افرباح المعزسئ (إغداح 16)
طةمعع الثخض الحاطض لطسظئ

المتّعل طظ اقتاغاذغات (إغداح 9)

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016

- 2015
الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ 2015

طةمعع الثخض الحاطض لطسظئ

المتّعل الى اقتاغاذغات (إغداح 9)

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2015

رأس المال
المثشعع
دغظـــار

000ر000ر15
-
-

-

000ر000ر15

000ر000ر15
-

-

000ر000ر15

اتاغاذغ
إجئاري
دغظـــار

528ر328ر5
-
-

-

528ر328ر5

974ر196ر5
-

554ر131

528ر328ر5

اتاغاذغ
اخاغاري
دغظـــار

225ر019ر2
-
-

(225ر019ر2)

-

117ر756ر1
-

108ر263

225ر019ر2

أرباح طثورة
دغظـــار

329ر818ر3
(000ر919ر2)
(833ر813ر2)

225ر019ر2

721ر104

875ر145ر3
116ر067ر1

(662ر394)

329ر818ر3

المةمــعع
دغظـــار

082ر166ر26
(000ر919ر2)
(833ر813ر2)

-

249ر433ر20

966ر098ر25
116ر067ر1

-

082ر166ر26
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حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
صائمئ الاثشصات الظصثغـئ

لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016

المعجعدات

افظحطئ الاحشغطغئ
(خسارة) ربح السظئ صئض ضرغئئ الثخض

تسثغقت سطى:
اجاعقضات وإذفاءات

خسائر اجائساد طماطضات وطسثات
إغراد شعائث بظضغئ

إغراد إذفاء طظح طآجطئ
طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ

المسارد طظ طثخص طثجون بطغء الترضئ
إذفاء طخارغش اجاضحاف آبار

الاشغر شغ رأس المال الساطض:
طثجون

ذطط طثغظئ
أرخثة طثغظئ أخرى

ذطط دائظئ
أرخثة دائظئ أخرى

طضاشأة ظعاغئ الثثطئ المثشعسئ
ضرغئئ الثخض المثشعسئ

خاشغ الاثشص الظصثي (المساثثم شغ) طظ افظحطئ الاحشغطغئ

افظحطئ اقجابمارغئ
شعائث بظضغئ طصئعضئ

حراء طماطضات وطسثات
ودائع لثى الئظعك تساتص خقل شارة تجغث سظ بقبئ أحعر

تضالغش طماطضات غاز

خاشغ الاثشص الظصثي المساثثم شغ افظحطئ اقجابمارغئ

افظحطئ الامعغطغئ
إغرادات طظح طآجطئ

أرباح طعزسئ سطى المساعمغظ 

الاثشص الظصثي المساثثم شغ افظحطئ الامعغطغئ

خاشغ الظصص شغ الظصث وطا شغ تضمه
الظصث وطا شغ تضمه ضما شغ بثاغئ السظئ

الظصث وطا شغ تضمه ضما شغ ظعاغئ السظئ

إغداتات

10

4

10
19

8

8

2016
دغظـــــار

(833ر813ر2)

712ر252ر1
5

(027ر390)
(619ر859)
574ر226

(000ر000ر1)
112ر339ر3

(853ر471)
(928ر62)
006ر91

(100ر601)
(248ر22)

(062ر867)
(552ر187)

(813ر366ر2)

460ر358
(180ر927ر1)
(000ر000ر1)
(721ر835)

(441ر404ر3)

993ر918
(000ر919ر2)
(007ر000ر2)

(261ر771ر7)
357ر113ر15
096ر342ر7

2015
دغظـــــار

540ر280ر1

390ر073ر1
2

(669ر629)
(988ر259)
341ر213

-
-

(540ر798)
973ر81
054ر2

381ر664
(750ر17)

(051ر106)
(789ر143)

894ر359ر1

096ر671
(997ر308ر1)
(296ر549ر7)
(391ر503ر2)
(588ر690ر10)

-
-
-

(694ر330ر9)
755ر894ر16
061ر564ر7
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حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(1) ســام
تأجسئ حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة ("الحرضئ") باارغت 21 تجغران 1995 برأجمال 
000ر000ر20 دغظار طصسط الى 000ر000ر20 جعط بصغمئ إجمغئ دغظار لطسعط العاتث، تط تسثغض رأس المال 
طتثودة  لطتفر  الئاراء  حرضئ  دطب  تط  تغث   ،2001 الباظغ  تحرغظ  أول  باارغت  آخرعا  وضان  طرات  سثة 
سصث  تسثغض  وتط  الثشارغئ  بالصغمئ  المتثودة  الساطئ  المساعمئ  العذظغئ  الئارول  حرضئ  طع  المسآولغئ 
الاأجغج والظزام افجاجغ لطحرضئ تسإ صاظعن الحرضات تغث أخئح رأس المال المخرح به والمثشعع 

000ر000ر15 جعط بصغمئ إجمغئ دغظار لطسعط العاتث طعزع ضما غطغ:

جعط / دغظــار           
890ر987ر14  - حرضئ إدارة المساعمات التضعطغئ * 

110ر12  - بظك افردن دبغ ا�جقطغ    

المساعمات  ادارة  حرضئ  وضااب   2016 تجغران   28 تارغت   (286) رصط  العزراء  طةطج  صرار  الى  اجاظادا   *
التضعطغئ رصط 47/2016 باارغت 1 أغسطج 2016 والمادمظ ظصض طساعمئ وزارة المالغئ شغ حرضئ الئارول 

العذظغئ الى اجط حرضئ إدارة المساعمات التضعطغئ باارغت 28 تمعز 2016.

طظ أعط غاغات الحرضئ الاظصغإ سظ الظفط والشاز الطئغسغ وأغئ طعاد عغثروضربعظغئ أخرى وتةمغع وطسالةئ 
وطئادلئ  وظصض  لاثجغظ  طاثخخئ  طعاظغء  واجابمار  وإدارة  وإصاطئ  العغثروضربعظغئ  المعاد  جمغع  وتثجغظ 
الظفط والشاز وطحاصاتعما واطاقك وجائط الظصض القزطئ، واقتةار بالئارول الثام وطحاصاته داخض الممطضئ 
افردظغئ العاحمغئ وخارجعا والمساعمئ شغ إظحاء خظاسات ذات سقصئ والصغام بةمغع أسمال التفر وإظحاء 

طراضج الخغاظئ والفتص وتصثغط جمغع أظعاع الثثطات المساظثة فسمال التفر.

تصعم الحرضئ بئغع ضاطض إظااجعا طظ الشاز الطئغسغ المساثرج طظ تصض الرغحئ (الماعاجث شغ حرق افردن) 
إلى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ تسإ افجسار الاغ غاط تتثغثعا طظ صئض طةطج العزراء.

تط إصرار الصعائط المالغئ طظ طةطج إدارة الحرضئ شغ جطساه المظسصثة باارغت 30 حئاط 2017

اظدمام حرضئ IPG بالمحارضئ شغ اقظااج – 

اجاسرض طةطج العزراء ضااب طسالغ وزغر الطاصئ والبروة المسثظغئ وضااب طسالغ رئغج طةطج ادارة حرضئ 
العزراء شغ  2016 وصرر طةطج  آذار   1 تارغت   30/1/378 المتثودة رصط  الساطئ  المساعمئ  العذظغئ  الئارول 
جطساعا  سظ  الخادرة  اقصاخادغئ  الاظمغئ  لةظئ  تعخغئ  سطى  بظاًء   2016 آذار   23 باارغت  المظسصثة  جطساه 
المظسصثة باارغت 16 آذار 2016 المعاشصئ سطى اتفاصغئ طحارضئ شغ اقظااج قطاغاز الرغحئ بغظ الحرضئ وحرضئ 
اي بغ جغ اوغض اظث جاز لغماث وطقتصعا (اتفاصغئ تعالئ تخئ قطاغاز الرغحئ، اتفاصغئ تحشغض اطاغاز الرغحئ، 

اتفاصغئ تظفغث قطاغاز الرغحئ).
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وشغما غطغ أعط بظعد اتفاصغئ المحارضئ شغ اقظااج قطاغاز الرغحئ

اجاظادًا فتضام المادة (8) طظ اتفاصغئ اقطاغاز الخادرة بمعجإ الصاظعن رصط (1) لسظئ 2010 والاغ تظـص سطى طا غطغ:- 
(لخاتإ اقطاغاز التص شغ ان غئغع او غتغض او غاخرف شغ ضض او ججء طظ تصعصه او اطاغازاته او تخخه او الاجاطاته 
بمعجإ اقطاغاز) الى ذرف بالث طآعض شظغـــًا وطالغًا طالط تسارض التضعطئ سطى عثه التعالئ خقل بقبغظ غعطا طظ 
رصط  افشثط  العزراء  رئغج  دولئ  ضااب  الى  وبا�حارة  التعالئ.  باطك  الصغام  بظغاه  لطعزغر  اقطاغاز  خاتإ  اخطار 
58/11/1/1825 تارغت 29 ظغسان 2015 بثخعص اجاصطاب حرغك اجاراتغةغ واغةاد شرخئ اجابمارغئ طعاتغئ لرشث 
وتطعغر طراشص حرضئ الئارول العذظغئ وخططعا الاعجسغئ، وا�غســاز الى حرضئ الئارول العذظغئ برشع تصـرغر الى وزارة 
الطاصئ والبروة المسثظغئ تعل اعامام حرضئ IPG بالثخعل شغ حراضئ اجاراتغةغئ. وسطغه شصث صاطئ حرضئ الئارول 
العذظغئ بالثخعل شغ طفاوضات طع حرضئ IPG واجفرت المئاتبات والمفاوضات طع حرضئ IPG الى الاعخض الى خغشئ 

تعاشصغئ سطى أعط الئظعد الاالغئ: -

1. خغشئ المحارضئ تضعن سطى اجاس المحارضئ شغ اقظااج بةجء طظ تخئ حرضئ الئارول العذظغئ طع سثم المساس
شغ تخئ التضعطئ.

2. تسري الصعاظغظ والطعائح افردظغئ وافظزمئ المظحعرة لاظفغثعا سطى تفسغر وظفاذ وأداء عثه اقتفاصغئ.
3. غضعن التث اقدظى طظ اقظفاق سطى طظطصئ اطاغاز الرغحئ خقل شارة اقجاضحاف والاصغغط وطثتعا (4) جظعات طئطس

(70) ططغعن دوقر اطرغضغ غظفص طظعا لئرظاطب السظئ افولى طئطس (28) ططغعن دوقر أطرغضغ. 
4. تصعم حرضئ IPG بثشع طئطس (50) ططغعن دوقر اطرغضغ سظث تعصغع اتفاصغات بغع الشاز ووخعل ضمغات اقظااج الى

(300) ططغعن صثم طضسإ غعطغا، بتغث تثشع سطى (25) حعر وبمسثل (2) ططغعن دوقر حعرغا.
5. تطاجم IPG بالعخعل إلى طسثل إظااج غخض إلى (50) ططغعن صثم طضسإ غعطغاً خقل السظئ افولى طظ طرتطئ

اقجاضحاف والاصغغط.
6. تطاجم حرضئ IPG بحرط العخعل إلى ضمغئ إظااج تجغث سظ خمسغظ ططغعن صثم طضسإ صغاجغ شغ الغعم

(50 م صط ق /ي) ضحرط أجاجغ لطثخعل شغ طرتطئ الاطعغر وا�ظااج، وشغ تال سثم العخعل إلى عثه الضمغئ، 
لمةطج إدارة الحرضئ بسث طثاذئئ العزغر وطرور جاغظ غعطًا سطى إخطار حرضئ IPG إظعاء السمض بعثه اقتفاصغئ 

وخثور طعاشصئ طةطج العزراء سطى عثا ا�ظعاء.
7. شغ تال اظستاب حرضئIPG  خقل شارة اقجاضحاف والاصغغط تطاجم باسثغث الفرق بغظ التث اقدظى طظ اقظفاق

وبغظ طا تط اظفاصه شسطغا تاى تارغت اقظستاب الى حرضئ الئارول العذظغئ.
8. تتافر حرضئ الئارول العذظغئ وذعال شارة المحارضئ بضمغئ طظ اظااج الشاز الطئغسغ (اقظاــاج التالغ) تئطس (15)

ططغعن صثم طضسإ غعطغا، وشغ تـــال اظثفدئ ضمغئ اقظااج التالغ سظ (15) ططغعن صثم طضسإ غعطغا، تصعم حرضئ 
IPG باسعغخ حرضئ الئارول العذظغئ سظ عثا الظصص وذعال شارة المحارضئ. 

9. تضعن ظسإ المحارضئ شغ ا�ظااج بضمغات اقظااج ا�ضاشغئ شغ اطاغاز الرغحئ والاغ تجغث سظ(15) ططغعن صثم طضسإ
غعطغا ذعال شارة المحارضئ ضما غطغ:-

IPG الحرضئ   التضعطئ    
%30 غاز ذئغسغ   %50    %20  
%30 ظــفــــط   %55    %15  

35



حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016 

10. غضعن جصش اجارداد ضطش السمطغات الئارولغئ خقل شارة اقجاضحاف والاصغغط (60%) وخقل شارة الاطعغر واقظااج (%70).

11. تطاجم حرضئ  IPG باجاثثام تفارات حرضئ الئارول العذظغئ وبتالاعا السطغمئ وبافجسار الافدغطغئ المافص سطغعا.
12. تطاجم حرضئ IPG باجاثثام ضادر التفارات والضعادر اقخرى لحرضئ الئارول العذظغئ شغ سمطغاتعا الئارولغئ شغ

طظاذص المحارضئ.
13. تطاجم حرضئ IPG بثشع ضفالئ تسظ الاظفغث وصغماعا ططغعن دوقر أطرغضغ خقل (90) غعم طظ اجاقم المعصع.

14. ق غتص لحرضئ IPG  الاظازل او بغع او اتالئ ضض او ججء طظ تخاعا الى اي حرضئ اخرى اق بسث التخعل سطى
طعاشصئ العزغر وحرضئ الئارول العذظغئ.

15. تطاجم حرضئ IPG باسطغط حرضئ الئارول العذظغئ ضاشئ المسطعطات والثراجات والاصارغر الفظغئ سظ اطاغاز الرغحئ
وطظطصئ الخفاوي سظث تعصغع اقتفاصغئ.

16. تتافر حرضئ الئارول العذظغئ وذعال شارة المحارضئ بمطضغاعا لضاشئ اخعلعا المظصعلئ وغغر المظصعلئ داخـض
وخارج طظطصئ اقطاـغاز، سطى اظه غتص لحــرضئ IPG ولاظفــغث سمطغاتعا الئارولغئ اقظافاع بالمراشص واقخعل داخض 

طظطصئ اقطاغاز طصابض اقجسار الافدغطغئ الاغ غاط اقتفاق سطغعا.
17. تصعم حرضئ IPG بامعغض ضاطض سمطغاتعا طظث تارغت السرغان وذعال شارة المحارضئ وسطى ظفصاعا وتثعا، وق

تاتمض حرضئ الئارول العذظغئ اغئ ظفصات او اسئاء تمعغطغئ ذعال شارة المحارضئ.
18. أجسار بغع الشاز الطئغسغ تضعن وشص افجسار السالمغئ والسائثة شغ المظطصئ.

19. با�ضاشئ إلى التاقت افخرى المظخعص سطغعا شغ عثه اقتفاصغئ، لمةطج إدارة حرضئ الئارول العذظغئ بسث
طثاذئئ طسالغ وزغر الطاصئ والبروة المسثظغئ إظعاء السمض بعثه اقتفاصغئ شغ التاقت الاالغئ:

 أ- سثم الاجام IPG باظفغث خطئ وبرظاطب السمض وا�ظفاق السظعغئ لطسظئ افولى طظ طرتطئ اقجاضحاف والاصغغط
وشص المرشص (أ) طظ ططتص اتفاصغئ الاظفغث.

 ب- سثم صغامIPG باصثغط و/أو تشثغئ و/أو تةثغث الضفاقت المططعبئ.

20. ق غارتإ أي الاجام سطى أي طظ الطرشغظ تال سثم الاعخض إلى اتفاق ظعائغ أو لط تخثر طعاشصئ التضعطئ.

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016 

صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف شغ طظطصئ حرق الخفاوي رصط (14) لسظئ 2014

خثر باارغت 1 ظغسان 2014 الصاظعن رصط (14) لسظئ 2014 صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف 
الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  بغظ جططئ  الخفاوي  وإظااجه شغ طظطصئ حرق  إضاحاشه وتطعغره  وتصغغط  الئارول  سظ 
الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ 

المتثودة. 

تغث ان حرضئ الئارول العذظغئ صث وجثت شغ حرضئ IPG الضفاءة الفظغئ والصثرة المالغئ وان التث اقدظى طظ اقظفاق 
المطاجم به طظ صئض حرضئ IPG عع 30 ططغعن دوقر اطرغضغ خقل شارة اقجاضحاف والاصغغط، وجظثا لطمادة (31) طظ 
المئرطئ بغظ التضعطئ اقردظغئ طمبطئ بعزارة الطاصئ والبروة  اتفاصغئ المحارضئ شغ اقظااج لمظطصئ حرق الخفاوي 
المسثظغئ وحرضئ الئارول العذظغئ (المصاول) شان وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ ق طاظع لثغعا طظ تعالئ التخئ شغ 
العذظغئ  الئارول  التخئ، وتط طثاذئئ حرضئ  الاظازل بثخعص تعالئ  اتفاصغئ  اسقه وتعصغع  الغعا  المحار  اقتفاصغئ 
بالمعاشصئ سطى الاظازل بظاءا سطى صرار طةطج العزراء باارغت 28 آذار 2016 بالمعاشصئ سطى اتفاصغئ المحارضئ شغ اقظااج 
طع حرضئ IPG قطاغاز الرغحئ، تغث ان خقتغئ المعاشصئ سطى الاظازل بمعجإ الصاظعن رصط (14) لسظئ 2014 عع طظ 
خقتغات وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ باسائارعا الثطش الصاظعظغ والعاصسغ لسططئ المخادر الطئغسغئ طمبطئ بعزغر 

الطاصئ والبروة المسثظغئ.

شغما غطغ أعط بظعد اتفاصغئ الاظازل

تغث أن لثى حرضئ الئارول العذظغئ تصعصاً تساصثغئ واطاغازات وواجئات والاجاطات بمصادى اتفاصغئ المحارضئ شغ 
ا�ظااج بغظ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ (الثطش الصاظعظغ لسططئ المخادر الطئغسغئ بمعجإ الصاظعن رصط 17 لسظئ 
2014) وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة طظ أجض اقجاضحاف سظ الئارول وتطعغره وإظااجه شغ 

طظطصئ حرق الخفاوي المعصسئ باارغت 16 ظغسان سام 2014 والمخادق سطغعا بالصاظعن رصط (14) لسظئ 2014.

المحشطئ  والحرضئ  اقتفاصغئ  عثه  شغ  (المصاول  المتثودة  الساطئ  المساعمئ  العذظغئ  الئارول  حرضئ  أن  وتغث 
المسآولئ سظ تظفغث اقلاجاطات العاردة شغ اتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج المثضعرة أسقه ترغإ شغ الاظازل سظ ضض 
(IPG) وأن حرضئ أي بغ جغ ترغإ شغ صئعل عثا  الاساصثغئ وواجئاتعا والاجاطاتعا الى حرضئ أي بغ جغ  تصعصعا 

الاظازل وتظفغث برظاطب السمض ضما عع وارد شغ عثه اقتفاصغئ.
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10. غضعن جصش اجارداد ضطش السمطغات الئارولغئ خقل شارة اقجاضحاف والاصغغط (60%) وخقل شارة الاطعغر واقظااج (%70).

11. تطاجم حرضئ  IPG باجاثثام تفارات حرضئ الئارول العذظغئ وبتالاعا السطغمئ وبافجسار الافدغطغئ المافص سطغعا.
12. تطاجم حرضئ IPG باجاثثام ضادر التفارات والضعادر اقخرى لحرضئ الئارول العذظغئ شغ سمطغاتعا الئارولغئ شغ

طظاذص المحارضئ.
13. تطاجم حرضئ IPG بثشع ضفالئ تسظ الاظفغث وصغماعا ططغعن دوقر أطرغضغ خقل (90) غعم طظ اجاقم المعصع.

14. ق غتص لحرضئ IPG  الاظازل او بغع او اتالئ ضض او ججء طظ تخاعا الى اي حرضئ اخرى اق بسث التخعل سطى
طعاشصئ العزغر وحرضئ الئارول العذظغئ.

15. تطاجم حرضئ IPG باسطغط حرضئ الئارول العذظغئ ضاشئ المسطعطات والثراجات والاصارغر الفظغئ سظ اطاغاز الرغحئ
وطظطصئ الخفاوي سظث تعصغع اقتفاصغئ.

16. تتافر حرضئ الئارول العذظغئ وذعال شارة المحارضئ بمطضغاعا لضاشئ اخعلعا المظصعلئ وغغر المظصعلئ داخـض
وخارج طظطصئ اقطاـغاز، سطى اظه غتص لحــرضئ IPG ولاظفــغث سمطغاتعا الئارولغئ اقظافاع بالمراشص واقخعل داخض 

طظطصئ اقطاغاز طصابض اقجسار الافدغطغئ الاغ غاط اقتفاق سطغعا.
17. تصعم حرضئ IPG بامعغض ضاطض سمطغاتعا طظث تارغت السرغان وذعال شارة المحارضئ وسطى ظفصاعا وتثعا، وق

تاتمض حرضئ الئارول العذظغئ اغئ ظفصات او اسئاء تمعغطغئ ذعال شارة المحارضئ.
18. أجسار بغع الشاز الطئغسغ تضعن وشص افجسار السالمغئ والسائثة شغ المظطصئ.

19. با�ضاشئ إلى التاقت افخرى المظخعص سطغعا شغ عثه اقتفاصغئ، لمةطج إدارة حرضئ الئارول العذظغئ بسث
طثاذئئ طسالغ وزغر الطاصئ والبروة المسثظغئ إظعاء السمض بعثه اقتفاصغئ شغ التاقت الاالغئ:

 أ- سثم الاجام IPG باظفغث خطئ وبرظاطب السمض وا�ظفاق السظعغئ لطسظئ افولى طظ طرتطئ اقجاضحاف والاصغغط
وشص المرشص (أ) طظ ططتص اتفاصغئ الاظفغث.

 ب- سثم صغامIPG باصثغط و/أو تشثغئ و/أو تةثغث الضفاقت المططعبئ.

20. ق غارتإ أي الاجام سطى أي طظ الطرشغظ تال سثم الاعخض إلى اتفاق ظعائغ أو لط تخثر طعاشصئ التضعطئ.

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016 

صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف شغ طظطصئ حرق الخفاوي رصط (14) لسظئ 2014

خثر باارغت 1 ظغسان 2014 الصاظعن رصط (14) لسظئ 2014 صاظعن تخثغص إتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لقجاضحاف 
الطئغسغئ وخطفعا  المخادر  بغظ جططئ  الخفاوي  وإظااجه شغ طظطصئ حرق  إضاحاشه وتطعغره  وتصغغط  الئارول  سظ 
الصاظعظغ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ شغ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ 

المتثودة. 

تغث ان حرضئ الئارول العذظغئ صث وجثت شغ حرضئ IPG الضفاءة الفظغئ والصثرة المالغئ وان التث اقدظى طظ اقظفاق 
المطاجم به طظ صئض حرضئ IPG عع 30 ططغعن دوقر اطرغضغ خقل شارة اقجاضحاف والاصغغط، وجظثا لطمادة (31) طظ 
المئرطئ بغظ التضعطئ اقردظغئ طمبطئ بعزارة الطاصئ والبروة  اتفاصغئ المحارضئ شغ اقظااج لمظطصئ حرق الخفاوي 
المسثظغئ وحرضئ الئارول العذظغئ (المصاول) شان وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ ق طاظع لثغعا طظ تعالئ التخئ شغ 
العذظغئ  الئارول  التخئ، وتط طثاذئئ حرضئ  الاظازل بثخعص تعالئ  اتفاصغئ  اسقه وتعصغع  الغعا  المحار  اقتفاصغئ 
بالمعاشصئ سطى الاظازل بظاءا سطى صرار طةطج العزراء باارغت 28 آذار 2016 بالمعاشصئ سطى اتفاصغئ المحارضئ شغ اقظااج 
طع حرضئ IPG قطاغاز الرغحئ، تغث ان خقتغئ المعاشصئ سطى الاظازل بمعجإ الصاظعن رصط (14) لسظئ 2014 عع طظ 
خقتغات وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ باسائارعا الثطش الصاظعظغ والعاصسغ لسططئ المخادر الطئغسغئ طمبطئ بعزغر 

الطاصئ والبروة المسثظغئ.

شغما غطغ أعط بظعد اتفاصغئ الاظازل

تغث أن لثى حرضئ الئارول العذظغئ تصعصاً تساصثغئ واطاغازات وواجئات والاجاطات بمصادى اتفاصغئ المحارضئ شغ 
ا�ظااج بغظ وزارة الطاصئ والبروة المسثظغئ (الثطش الصاظعظغ لسططئ المخادر الطئغسغئ بمعجإ الصاظعن رصط 17 لسظئ 
2014) وحرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة طظ أجض اقجاضحاف سظ الئارول وتطعغره وإظااجه شغ 

طظطصئ حرق الخفاوي المعصسئ باارغت 16 ظغسان سام 2014 والمخادق سطغعا بالصاظعن رصط (14) لسظئ 2014.

المحشطئ  والحرضئ  اقتفاصغئ  عثه  شغ  (المصاول  المتثودة  الساطئ  المساعمئ  العذظغئ  الئارول  حرضئ  أن  وتغث 
المسآولئ سظ تظفغث اقلاجاطات العاردة شغ اتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج المثضعرة أسقه ترغإ شغ الاظازل سظ ضض 
(IPG) وأن حرضئ أي بغ جغ ترغإ شغ صئعل عثا  الاساصثغئ وواجئاتعا والاجاطاتعا الى حرضئ أي بغ جغ  تصعصعا 

الاظازل وتظفغث برظاطب السمض ضما عع وارد شغ عثه اقتفاصغئ.
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(2) السغاجات المتاجئغئ

أجج إسثاد الصعائط المالغئ -

- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمئثأ الضطفئ الاارغثغئ.
- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمساغغر الاصارغر المالغئ الثولغئ الخادرة سظ طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ.

- إن الثغظار افردظغ عع سمطئ إظعار الصعائط المالغئ والثي غمبض السمطئ الرئغسغئ لطحرضئ.

الاشغرات شغ السغاجات المتاجئغئ –

لطسظئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  اتئسئ  الاغ  تطك  طع  طافصئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  المائسئ  المتاجئغئ  السغاجات  ان 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2015، باجابظاء أن الحرضئ صاطئ باطئغص الاسثغقت الاالغئ بثًأ طظ 1 ضاظعن الباظغ 2016:

ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ الصعائط المالغئ المظفخطئ (تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 وطسغار 
الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 1)

صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ خقل حعر آب 2014 باسثغض طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 (الصعائط المالغئ المظفخطئ) 
والثي أتاح لطمظحآت خغار اتئاع ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ طتاجئئ اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ والتطغفئ والحرضات تتئ 
السغطرة المحارضئ ضما عع طعضح شغ طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 28. ضما تط اجراء تسثغض آخر سطى طسغار الاصارغر المالغئ 
الثولغ رصط 1 والثي غسمح لطمظحآت الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ تطئغص اقجابظاء العارد شغ طسغار الاصارغر المالغئ 

الثولغ رصط 1 والثاص بسمطغات اقظثطاج صئض تارغت الامطك.

طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (1) سرض الصعائط المالغئ -(تسثغقت)
تحمض عثه الاسثغقت تتسغظات طتثودة تارضج سطى افطعر الاالغئ:

• الةععرغئ
• الاخظغفات والاةمغع 

• عغضض اقغداتات
• اقشخاح سظ السغاجات المتاجئغئ 

• سرض بظعد الثخض الحاطض ا�خر الظاتةئ سظ اقجابمارات الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (10) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (28) - المظحآت اقجابمارغئ
تسالب عثه الاسثغقت افطعر الاغ ظاةئ طظ أبر تطئغص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث لطمظحآت الاغ غظطئص سطغعا تسرغش 

المظحأة اقجابمارغئ وتعضح اقطعر الاالغئ:

• غظطئص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث سطى الحرضئ اقم الاابسئ لمظحأة اجابمارغئ، سظثطا تصعم المظحأة اقجابمارغئ
بصغاس جمغع اجابماراتعا شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.
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• غاط تعتغث الصعائط المالغئ لطحرضئ الاابسئ الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ وتصعم باصثغط خثطات
لطمظحأة اقجابمارغئ. وغاط صغاس جمغع اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ افخرى سطى أجاس الصغمئ السادلئ. 

• تطئغص ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ صئض المظحآت الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ والاغ تمطك تخئ شغ
حرضئ تطغفئ أو طحارغع طحارضئ والاغ غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ: تسمح الاسثغقت سطى طسغار المتاجئئ 
المطضغئ  اتئاع ذرغصئ تصعق  المحارضئ - لطمسابمر سظث  التطغفئ والمحارغع  الحرضات  (28) اقجابمارات شغ  الثولغ رصط 
با�بصاء سطى الطرغصئ المائسئ طظ صئض المظحآت اقجابمارغئ التطغفئ أو المحارغع المحارضئ سظث صغاطعا بصغاس اجابماراتعا 

شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.

تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (16) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (38): تعضغح اقجالغإ المصئعلئ 
قتاساب اقجاعقضات وا�ذفاءات

المظفسئ  تسضج  اقغرادات  ان   (38) رصط  الثولغ  المتاجئئ  وطسغار   (16) رصط  الثولغ  المتاجئئ  طسغار  شغ  الاسثغقت  تعضح 
اقصاخادغئ الماتخطئ طظ تحشغض اقسمال (الاغ غضعن اقخض ججء طظعا) ولغج طظ المظاشع اقصاخادغئ الاغ اجاثثم شغعا 
عثا اقخض. وبالظاغةئ ق غةعز اجاثثام عثا اقجطعب قجاعقك المماطضات وا�قت والمسثات، وغمضظ اجاثثاطه شصط شغ 

ظروف طتثودة �ذفاء المعجعدات غغر المطمعجئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (11) - الارتغئات المحارضئ – التخص شغ المحارغع المحارضئ 
تاططإ الاسثغقت سطى طسغار الاصارغر الثولغ رصط (11) طظ المحشض تطئغص طسغار الاصارغر الثولغ رصط (3) "اظثطاج اقسمال" 
سظث طسالةئ اقجاتعاذ سطى التخص شغ السمطغات المحارضئ بتغث غمبض الظحاط شغ السمطغئ المحارضئ أسمال تةارغئ. تعضح 
عثه الاسثغقت ضثلك ان التخص السابصئ شغ المحارغع المحارضئ ق غاط اسادة صغاجعا سظث اقجاتعاذ سطى تخص اضاشغئ 
شغ ظفج المحروع المحارك طع اقتافاظ بالسغطرة المحارضئ. با�ضاشئ الى ذلك غحمض ظطاق عثا المسغار سطى اقجابظاءات 
لعثه الاسثغقت بتغث ق غاط تطئغصعا سظثطا تضعن اقذراف الاغ تاصاجط السغطرة المحارضئ طمطعضئ طظ ظفج الحرضئ افم. 

تطئص عثه الاسثغقت لعما لضض طظ ا�جاتعاذ سظث بثاغئ المحروع المحارك أو شغ تال التخعل سطى تخص إضاشغئ شغ 
ظفج المحروع المحارك.

لط غظاب سظ تطئغص عثه الاسثغقت أي أبر سطى المرضج المالغ أو افداء المالغ لطحرضئ.

اجاثثام الاصثغرات -
إن إسثاد الصعائط المالغئ وتطئغص السغاجات المتاجئغئ غاططإ طظ إدارة الحرضئ الصغام باصثغرات واجاعادات تآبر سطى 
طئالس المعجعدات والمططعبات وا�شخاح سظ اقلاجاطات المتامطئ. إن عثه الاصثغرات واقجاعادات تآبر أغدا سطى ا�غرادات 
الصغام بأتضام واجاعادات عاطئ لاصثغر طئالس وأوصات  إدارة الحرضئ  والمخارغش والمثخخات وبحضض خاص غاططإ طظ 
طئظغئ  المثضعرة  الاصثغرات  إن  المساصئض.  شغ  الاصثغرات  تطك  اوضاع وظروف  سظ  الظاجمئ  المساصئطغئ  الظصثغئ  الاثشصات 
بالدرورة سطى شرضغات وسعاطض طاسثدة لعا درجات طافاوتئ طظ الاصثغر وسثم الاغصظ وإن الظاائب الفسطغئ صث تثاطش سظ 

الاصثغرات وذلك ظاغةئ الاشغرات شغ المساصئض شغ أوضاع وظروف تطك المثخخات.
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طماطضات وطسثات –
تزعر المماطضات والمسثات بالضطفئ بسث تظجغض اقجاعقك الماراضط وأي طثخص طصابض الاثظغ شغ الصغمئ.

غتاسإ اقجاعقك باجاثثام ذرغصئ الصسط البابئ وغاط تصثغر ظسإ اقجاعقك بظاًء سطى افسمار ا�ظااجغئ الاالغئ:

    ٪     
15-2 أبظغئ وإظحاءات  

15 طتطات ا�ظااج  
10 تفارات   
10 طثغمات   

15-10 ورش وطثائرات   
20 أظزمئ ا�تخاقت  
15 آلغات وطرضئات  
15 طسثات طضائغئ  
10 أباث وطفروحات  

سظثطا غصض المئطس الممضظ اجارداده طظ أي طظ المماطضات والمسثات سظ خاشغ صغماعا الثشارغئ شإظه غاط تثفغخ صغماعا 
الى الصغمئ الممضظ اجاردادعا وتسةض صغمئ الاثظغ شغ صائمئ الثخض الحاطض.

غاط طراجسئ السمر اقظااجغ وذرغصئ اقجاعقك بحضض دوري لطاأضث طظ أن ذرغصئ وشارة اقجاعقك تاظاجإ طع المظاشع 
اقصاخادغئ الماعصسئ طظ المماطضات والمسثات.

غاط اتاساب الظفصات الماضئثة قجائثال أي طظ طضعظات المماطضات والمسثات ضئظث طظفخض وغاط رجمطاه ضما غاط حطإ 
المساصئطغئ  اقصاخادغئ  المظاشع  زغادة  سظث  شصط  القتصئ  افخرى  الظفصات  رجمطئ  غاط  ججء طسائثل.  الثشارغئ في  المئالس 

الماسطصئ بالمماطضات والمسثات.  غاط إبئات جمغع الظفصات افخرى شغ صائمئ الثخض الحاطض ضمخروف.

طثجون –
تزعر الئداسئ بسسر الضطفئ أو خاشغ الصغمئ الئغسغئ أغعما أصض. تمبض تضالغش الئداسئ جمغع المخارغش الماضئثة �غخال 

الئداسئ الى طعصسعا ووضسعا التالغ وتتثد الضطفئ بإتئاع طاعجط الضطفئ المرجح.

ذطط طثغظئ –
المئالس المصثر سثم تتخغطعا. غاط تضعغظ طثخص  الفاتعرة افخطغ بسث تظجغض طثخص لصاء  تثرج الثطط المثغظئ بمئطس 
لطثطط المحضعك شغ تتخغطعا سظثطا غضعن عظالك دلغض طعضعسغ غحغر الى اتامالغئ سثم الامضظ طظ تتخغض الثطط المثغظئ.

الظصث وطا شغ تضمه –
لشرض إسثاد صائمئ الاثشصات الظصثغئ شإن الظصث وطا شغ تضمه غحامض سطى الظصث شغ الخظثوق وأرخثة لثى الئظعك وودائع 

صخغرة افجض والاغ لثغعا تعارغت اجاتصاق بقبئ احعر او اصض بسث تظجغض ارخثة الئظعك الثائظئ.

ذطط دائظئ وطساتصات-
غاط ابئات المططعبات لطمئالس المساتصئ السثاد شغ المساصئض لطئدائع او الثثطات المساطمئ جعاء تمئ او لط تاط المطالئئ 

بعا طظ صئض المعرد.

المظح المآجطئ –
غاط اقساراف بالمظح المصثطه ضأغراد طآجض شغ تال تأضث الحرضئ طظ صثرتعا باقلاجام بماططئات تطك المظح والتخعل سطغعا. تصعم 
الحرضئ بافساراف بأغراد تطك المظح شغ صائمئ الثخض الحاطض سطى طثى الفارة الاغ تاضئث شغعا الحرضئ طخارغش طاسطصئ بالمظتئ.
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طثخخات –
غاط ا�ساراف بالمثخخات سظثطا غضعن سطى الحرضئ الاجام (صاظعظغ او شسطغ) ظاتب سظ تثث جابص، وان تسثغث ا�لاجاطات 

طتامض وغمضظ صغاس صغماعا بحضض غسامث سطغه.

طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ –
تصعم الحرضئ بإتاساب طثخص ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ الثغظ زادت طثة خثطاعط شغ الحرضئ سظ 15 جظئ. غاط تسةغض 
سطى  الفائثة  طسثقت  تمبض  شائثة  طسثل  وباجاثثام  المساصئطغئ  الظصثغئ  لطاثشصات  التالغئ  الصغمئ  أجاس  سطى  ا�لاجام 

السظثات التضعطغئ. 

ا�غرادات –
بمعجإ اتفاصغئ ا�طاغاز غاط تتصغص تخئ الحرضئ طظ إغرادات طئغسات الشاز سظث الاعرغث وإخثار الفاتعرة لطسمغض.

غاط تتصص إغرادات الفعائث الئظضغئ وشصًا لمئثأ ا�جاتصاق.

تضالغش الاظصغإ والاثمغظ (الابمغظ) وطماطضات الشاز –
غاط طسالةئ تضالغش الاظصغإ والاثمغظ بإتئاع ذرغصئ "الةععد الظاجتئ"، والاغ تظص سطى طا غطغ:

إن جمغع الاضالغش الماسطصئ بالتخعل سطى تص الاظصغإ وتضالغش تفر ا�بار ا�جاضحاشغئ والاصغغط تخئح تضالغش رأجمالغئ 
بحضض طئثئغ ضمعجعدات غغر ططمعجئ.  

غاط تتمغض الاضالغش ا�جاضحاشغئ سظ المسطعطات الجلجالغئ الساطئ وتضالغش الثراجات الةغعلعجغئ والةغعشغجغائغئ والاضالغش 
افخرى غغر المتثدة سطى طظطصئ اجاضحاف طسغظئ إلى صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تظحأ شغعا.

اذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر غغر ظاجتئ سظث ظعاغئ الاصغغط، شإن جمغع الاضالغش الماسطصئ بعثا الئؤر غاط تتمغطعا سطى 
صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تط الاعخض شغعا الى عثه الصظاسئ، اطا إذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر ظاجح وتةاري، 

شااط رجمطئ عثه الاضالغش ضمماطضات غاز بتغث غاط اذفاؤعا سطى السمر اقظااجغ لطئؤر.

ضرغئئ الثخض –
تصعم الحرضئ بأخث طثخص لدرغئئ الثخض وشصاً لصاظعن ضرغئئ الثخض رصط (34) لسظئ 2014 وصاظعن ا�طاغاز رصط (1) لسظئ 
2010، ووشصًا لمسغار المتاجئئ الثولغ رصط (12) تغث غظص عثا المسغار سطى تسةغض الدرغئئ المآجطئ الظاتةئ سظ الفرق طا 

بغظ الصغمئ المتاجئغئ والدرغئغئ لطمعجعدات والمططعبات.  

السمقت اقجظئغئ 
غاط تسةغض المساطقت الاغ تاط بالسمقت افجظئغئ خقل السظئ بأجسار الخرف السائثة شغ تارغت إجراء المساطقت، ضما غاط 
المالغ.  المالغئ المسةطئ بالسمقت افجظئغئ بأجسار الخرف السائثة باارغت صائمئ المرضج  تتـعغض المعجعدات والمططعبات 

تثرج جمغع الفروصات الظاتةئ سظ سمطغات الاتعغض ضمظ صائمئ الثخض الحاطض.
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(2) السغاجات المتاجئغئ

أجج إسثاد الصعائط المالغئ -

- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمئثأ الضطفئ الاارغثغئ.
- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمساغغر الاصارغر المالغئ الثولغئ الخادرة سظ طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ.

- إن الثغظار افردظغ عع سمطئ إظعار الصعائط المالغئ والثي غمبض السمطئ الرئغسغئ لطحرضئ.

الاشغرات شغ السغاجات المتاجئغئ –

لطسظئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  اتئسئ  الاغ  تطك  طع  طافصئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  المائسئ  المتاجئغئ  السغاجات  ان 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2015، باجابظاء أن الحرضئ صاطئ باطئغص الاسثغقت الاالغئ بثًأ طظ 1 ضاظعن الباظغ 2016:

ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ الصعائط المالغئ المظفخطئ (تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 وطسغار 
الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 1)

صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ خقل حعر آب 2014 باسثغض طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 (الصعائط المالغئ المظفخطئ) 
والثي أتاح لطمظحآت خغار اتئاع ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ طتاجئئ اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ والتطغفئ والحرضات تتئ 
السغطرة المحارضئ ضما عع طعضح شغ طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 28. ضما تط اجراء تسثغض آخر سطى طسغار الاصارغر المالغئ 
الثولغ رصط 1 والثي غسمح لطمظحآت الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ تطئغص اقجابظاء العارد شغ طسغار الاصارغر المالغئ 

الثولغ رصط 1 والثاص بسمطغات اقظثطاج صئض تارغت الامطك.

طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (1) سرض الصعائط المالغئ -(تسثغقت)
تحمض عثه الاسثغقت تتسغظات طتثودة تارضج سطى افطعر الاالغئ:

• الةععرغئ
• الاخظغفات والاةمغع 

• عغضض اقغداتات
• اقشخاح سظ السغاجات المتاجئغئ 

• سرض بظعد الثخض الحاطض ا�خر الظاتةئ سظ اقجابمارات الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (10) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (28) - المظحآت اقجابمارغئ
تسالب عثه الاسثغقت افطعر الاغ ظاةئ طظ أبر تطئغص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث لطمظحآت الاغ غظطئص سطغعا تسرغش 

المظحأة اقجابمارغئ وتعضح اقطعر الاالغئ:

• غظطئص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث سطى الحرضئ اقم الاابسئ لمظحأة اجابمارغئ، سظثطا تصعم المظحأة اقجابمارغئ
بصغاس جمغع اجابماراتعا شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.
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• غاط تعتغث الصعائط المالغئ لطحرضئ الاابسئ الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ وتصعم باصثغط خثطات
لطمظحأة اقجابمارغئ. وغاط صغاس جمغع اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ افخرى سطى أجاس الصغمئ السادلئ. 

• تطئغص ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ صئض المظحآت الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ والاغ تمطك تخئ شغ
حرضئ تطغفئ أو طحارغع طحارضئ والاغ غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ: تسمح الاسثغقت سطى طسغار المتاجئئ 
المطضغئ  اتئاع ذرغصئ تصعق  المحارضئ - لطمسابمر سظث  التطغفئ والمحارغع  الحرضات  (28) اقجابمارات شغ  الثولغ رصط 
با�بصاء سطى الطرغصئ المائسئ طظ صئض المظحآت اقجابمارغئ التطغفئ أو المحارغع المحارضئ سظث صغاطعا بصغاس اجابماراتعا 

شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.

تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (16) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (38): تعضغح اقجالغإ المصئعلئ 
قتاساب اقجاعقضات وا�ذفاءات

المظفسئ  تسضج  اقغرادات  ان   (38) رصط  الثولغ  المتاجئئ  وطسغار   (16) رصط  الثولغ  المتاجئئ  طسغار  شغ  الاسثغقت  تعضح 
اقصاخادغئ الماتخطئ طظ تحشغض اقسمال (الاغ غضعن اقخض ججء طظعا) ولغج طظ المظاشع اقصاخادغئ الاغ اجاثثم شغعا 
عثا اقخض. وبالظاغةئ ق غةعز اجاثثام عثا اقجطعب قجاعقك المماطضات وا�قت والمسثات، وغمضظ اجاثثاطه شصط شغ 

ظروف طتثودة �ذفاء المعجعدات غغر المطمعجئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (11) - الارتغئات المحارضئ – التخص شغ المحارغع المحارضئ 
تاططإ الاسثغقت سطى طسغار الاصارغر الثولغ رصط (11) طظ المحشض تطئغص طسغار الاصارغر الثولغ رصط (3) "اظثطاج اقسمال" 
سظث طسالةئ اقجاتعاذ سطى التخص شغ السمطغات المحارضئ بتغث غمبض الظحاط شغ السمطغئ المحارضئ أسمال تةارغئ. تعضح 
عثه الاسثغقت ضثلك ان التخص السابصئ شغ المحارغع المحارضئ ق غاط اسادة صغاجعا سظث اقجاتعاذ سطى تخص اضاشغئ 
شغ ظفج المحروع المحارك طع اقتافاظ بالسغطرة المحارضئ. با�ضاشئ الى ذلك غحمض ظطاق عثا المسغار سطى اقجابظاءات 
لعثه الاسثغقت بتغث ق غاط تطئغصعا سظثطا تضعن اقذراف الاغ تاصاجط السغطرة المحارضئ طمطعضئ طظ ظفج الحرضئ افم. 

تطئص عثه الاسثغقت لعما لضض طظ ا�جاتعاذ سظث بثاغئ المحروع المحارك أو شغ تال التخعل سطى تخص إضاشغئ شغ 
ظفج المحروع المحارك.

لط غظاب سظ تطئغص عثه الاسثغقت أي أبر سطى المرضج المالغ أو افداء المالغ لطحرضئ.

اجاثثام الاصثغرات -
إن إسثاد الصعائط المالغئ وتطئغص السغاجات المتاجئغئ غاططإ طظ إدارة الحرضئ الصغام باصثغرات واجاعادات تآبر سطى 
طئالس المعجعدات والمططعبات وا�شخاح سظ اقلاجاطات المتامطئ. إن عثه الاصثغرات واقجاعادات تآبر أغدا سطى ا�غرادات 
الصغام بأتضام واجاعادات عاطئ لاصثغر طئالس وأوصات  إدارة الحرضئ  والمخارغش والمثخخات وبحضض خاص غاططإ طظ 
طئظغئ  المثضعرة  الاصثغرات  إن  المساصئض.  شغ  الاصثغرات  تطك  اوضاع وظروف  سظ  الظاجمئ  المساصئطغئ  الظصثغئ  الاثشصات 
بالدرورة سطى شرضغات وسعاطض طاسثدة لعا درجات طافاوتئ طظ الاصثغر وسثم الاغصظ وإن الظاائب الفسطغئ صث تثاطش سظ 

الاصثغرات وذلك ظاغةئ الاشغرات شغ المساصئض شغ أوضاع وظروف تطك المثخخات.
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طماطضات وطسثات –
تزعر المماطضات والمسثات بالضطفئ بسث تظجغض اقجاعقك الماراضط وأي طثخص طصابض الاثظغ شغ الصغمئ.

غتاسإ اقجاعقك باجاثثام ذرغصئ الصسط البابئ وغاط تصثغر ظسإ اقجاعقك بظاًء سطى افسمار ا�ظااجغئ الاالغئ:

    ٪     
15-2 أبظغئ وإظحاءات  

15 طتطات ا�ظااج  
10 تفارات   
10 طثغمات   

15-10 ورش وطثائرات   
20 أظزمئ ا�تخاقت  
15 آلغات وطرضئات  
15 طسثات طضائغئ  
10 أباث وطفروحات  

سظثطا غصض المئطس الممضظ اجارداده طظ أي طظ المماطضات والمسثات سظ خاشغ صغماعا الثشارغئ شإظه غاط تثفغخ صغماعا 
الى الصغمئ الممضظ اجاردادعا وتسةض صغمئ الاثظغ شغ صائمئ الثخض الحاطض.

غاط طراجسئ السمر اقظااجغ وذرغصئ اقجاعقك بحضض دوري لطاأضث طظ أن ذرغصئ وشارة اقجاعقك تاظاجإ طع المظاشع 
اقصاخادغئ الماعصسئ طظ المماطضات والمسثات.

غاط اتاساب الظفصات الماضئثة قجائثال أي طظ طضعظات المماطضات والمسثات ضئظث طظفخض وغاط رجمطاه ضما غاط حطإ 
المساصئطغئ  اقصاخادغئ  المظاشع  زغادة  سظث  شصط  القتصئ  افخرى  الظفصات  رجمطئ  غاط  ججء طسائثل.  الثشارغئ في  المئالس 

الماسطصئ بالمماطضات والمسثات.  غاط إبئات جمغع الظفصات افخرى شغ صائمئ الثخض الحاطض ضمخروف.

طثجون –
تزعر الئداسئ بسسر الضطفئ أو خاشغ الصغمئ الئغسغئ أغعما أصض. تمبض تضالغش الئداسئ جمغع المخارغش الماضئثة �غخال 

الئداسئ الى طعصسعا ووضسعا التالغ وتتثد الضطفئ بإتئاع طاعجط الضطفئ المرجح.

ذطط طثغظئ –
المئالس المصثر سثم تتخغطعا. غاط تضعغظ طثخص  الفاتعرة افخطغ بسث تظجغض طثخص لصاء  تثرج الثطط المثغظئ بمئطس 
لطثطط المحضعك شغ تتخغطعا سظثطا غضعن عظالك دلغض طعضعسغ غحغر الى اتامالغئ سثم الامضظ طظ تتخغض الثطط المثغظئ.

الظصث وطا شغ تضمه –
لشرض إسثاد صائمئ الاثشصات الظصثغئ شإن الظصث وطا شغ تضمه غحامض سطى الظصث شغ الخظثوق وأرخثة لثى الئظعك وودائع 

صخغرة افجض والاغ لثغعا تعارغت اجاتصاق بقبئ احعر او اصض بسث تظجغض ارخثة الئظعك الثائظئ.

ذطط دائظئ وطساتصات-
غاط ابئات المططعبات لطمئالس المساتصئ السثاد شغ المساصئض لطئدائع او الثثطات المساطمئ جعاء تمئ او لط تاط المطالئئ 

بعا طظ صئض المعرد.

المظح المآجطئ –
غاط اقساراف بالمظح المصثطه ضأغراد طآجض شغ تال تأضث الحرضئ طظ صثرتعا باقلاجام بماططئات تطك المظح والتخعل سطغعا. تصعم 
الحرضئ بافساراف بأغراد تطك المظح شغ صائمئ الثخض الحاطض سطى طثى الفارة الاغ تاضئث شغعا الحرضئ طخارغش طاسطصئ بالمظتئ.
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طثخخات –
غاط ا�ساراف بالمثخخات سظثطا غضعن سطى الحرضئ الاجام (صاظعظغ او شسطغ) ظاتب سظ تثث جابص، وان تسثغث ا�لاجاطات 

طتامض وغمضظ صغاس صغماعا بحضض غسامث سطغه.

طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ –
تصعم الحرضئ بإتاساب طثخص ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ الثغظ زادت طثة خثطاعط شغ الحرضئ سظ 15 جظئ. غاط تسةغض 
سطى  الفائثة  طسثقت  تمبض  شائثة  طسثل  وباجاثثام  المساصئطغئ  الظصثغئ  لطاثشصات  التالغئ  الصغمئ  أجاس  سطى  ا�لاجام 

السظثات التضعطغئ. 

ا�غرادات –
بمعجإ اتفاصغئ ا�طاغاز غاط تتصغص تخئ الحرضئ طظ إغرادات طئغسات الشاز سظث الاعرغث وإخثار الفاتعرة لطسمغض.

غاط تتصص إغرادات الفعائث الئظضغئ وشصًا لمئثأ ا�جاتصاق.

تضالغش الاظصغإ والاثمغظ (الابمغظ) وطماطضات الشاز –
غاط طسالةئ تضالغش الاظصغإ والاثمغظ بإتئاع ذرغصئ "الةععد الظاجتئ"، والاغ تظص سطى طا غطغ:

إن جمغع الاضالغش الماسطصئ بالتخعل سطى تص الاظصغإ وتضالغش تفر ا�بار ا�جاضحاشغئ والاصغغط تخئح تضالغش رأجمالغئ 
بحضض طئثئغ ضمعجعدات غغر ططمعجئ.  

غاط تتمغض الاضالغش ا�جاضحاشغئ سظ المسطعطات الجلجالغئ الساطئ وتضالغش الثراجات الةغعلعجغئ والةغعشغجغائغئ والاضالغش 
افخرى غغر المتثدة سطى طظطصئ اجاضحاف طسغظئ إلى صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تظحأ شغعا.

اذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر غغر ظاجتئ سظث ظعاغئ الاصغغط، شإن جمغع الاضالغش الماسطصئ بعثا الئؤر غاط تتمغطعا سطى 
صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تط الاعخض شغعا الى عثه الصظاسئ، اطا إذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر ظاجح وتةاري، 

شااط رجمطئ عثه الاضالغش ضمماطضات غاز بتغث غاط اذفاؤعا سطى السمر اقظااجغ لطئؤر.

ضرغئئ الثخض –
تصعم الحرضئ بأخث طثخص لدرغئئ الثخض وشصاً لصاظعن ضرغئئ الثخض رصط (34) لسظئ 2014 وصاظعن ا�طاغاز رصط (1) لسظئ 
2010، ووشصًا لمسغار المتاجئئ الثولغ رصط (12) تغث غظص عثا المسغار سطى تسةغض الدرغئئ المآجطئ الظاتةئ سظ الفرق طا 

بغظ الصغمئ المتاجئغئ والدرغئغئ لطمعجعدات والمططعبات.  

السمقت اقجظئغئ 
غاط تسةغض المساطقت الاغ تاط بالسمقت افجظئغئ خقل السظئ بأجسار الخرف السائثة شغ تارغت إجراء المساطقت، ضما غاط 
المالغ.  المالغئ المسةطئ بالسمقت افجظئغئ بأجسار الخرف السائثة باارغت صائمئ المرضج  تتـعغض المعجعدات والمططعبات 

تثرج جمغع الفروصات الظاتةئ سظ سمطغات الاتعغض ضمظ صائمئ الثخض الحاطض.

39



حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016 

(2) السغاجات المتاجئغئ

أجج إسثاد الصعائط المالغئ -

- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمئثأ الضطفئ الاارغثغئ.
- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمساغغر الاصارغر المالغئ الثولغئ الخادرة سظ طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ.

- إن الثغظار افردظغ عع سمطئ إظعار الصعائط المالغئ والثي غمبض السمطئ الرئغسغئ لطحرضئ.

الاشغرات شغ السغاجات المتاجئغئ –

لطسظئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  اتئسئ  الاغ  تطك  طع  طافصئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  المائسئ  المتاجئغئ  السغاجات  ان 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2015، باجابظاء أن الحرضئ صاطئ باطئغص الاسثغقت الاالغئ بثًأ طظ 1 ضاظعن الباظغ 2016:

ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ الصعائط المالغئ المظفخطئ (تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 وطسغار 
الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 1)

صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ خقل حعر آب 2014 باسثغض طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 (الصعائط المالغئ المظفخطئ) 
والثي أتاح لطمظحآت خغار اتئاع ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ طتاجئئ اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ والتطغفئ والحرضات تتئ 
السغطرة المحارضئ ضما عع طعضح شغ طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 28. ضما تط اجراء تسثغض آخر سطى طسغار الاصارغر المالغئ 
الثولغ رصط 1 والثي غسمح لطمظحآت الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ تطئغص اقجابظاء العارد شغ طسغار الاصارغر المالغئ 

الثولغ رصط 1 والثاص بسمطغات اقظثطاج صئض تارغت الامطك.

طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (1) سرض الصعائط المالغئ -(تسثغقت)
تحمض عثه الاسثغقت تتسغظات طتثودة تارضج سطى افطعر الاالغئ:

• الةععرغئ
• الاخظغفات والاةمغع 

• عغضض اقغداتات
• اقشخاح سظ السغاجات المتاجئغئ 

• سرض بظعد الثخض الحاطض ا�خر الظاتةئ سظ اقجابمارات الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (10) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (28) - المظحآت اقجابمارغئ
تسالب عثه الاسثغقت افطعر الاغ ظاةئ طظ أبر تطئغص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث لطمظحآت الاغ غظطئص سطغعا تسرغش 

المظحأة اقجابمارغئ وتعضح اقطعر الاالغئ:

• غظطئص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث سطى الحرضئ اقم الاابسئ لمظحأة اجابمارغئ، سظثطا تصعم المظحأة اقجابمارغئ
بصغاس جمغع اجابماراتعا شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.
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• غاط تعتغث الصعائط المالغئ لطحرضئ الاابسئ الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ وتصعم باصثغط خثطات
لطمظحأة اقجابمارغئ. وغاط صغاس جمغع اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ افخرى سطى أجاس الصغمئ السادلئ. 

• تطئغص ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ صئض المظحآت الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ والاغ تمطك تخئ شغ
حرضئ تطغفئ أو طحارغع طحارضئ والاغ غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ: تسمح الاسثغقت سطى طسغار المتاجئئ 
المطضغئ  اتئاع ذرغصئ تصعق  المحارضئ - لطمسابمر سظث  التطغفئ والمحارغع  الحرضات  (28) اقجابمارات شغ  الثولغ رصط 
با�بصاء سطى الطرغصئ المائسئ طظ صئض المظحآت اقجابمارغئ التطغفئ أو المحارغع المحارضئ سظث صغاطعا بصغاس اجابماراتعا 

شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.

تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (16) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (38): تعضغح اقجالغإ المصئعلئ 
قتاساب اقجاعقضات وا�ذفاءات

المظفسئ  تسضج  اقغرادات  ان   (38) رصط  الثولغ  المتاجئئ  وطسغار   (16) رصط  الثولغ  المتاجئئ  طسغار  شغ  الاسثغقت  تعضح 
اقصاخادغئ الماتخطئ طظ تحشغض اقسمال (الاغ غضعن اقخض ججء طظعا) ولغج طظ المظاشع اقصاخادغئ الاغ اجاثثم شغعا 
عثا اقخض. وبالظاغةئ ق غةعز اجاثثام عثا اقجطعب قجاعقك المماطضات وا�قت والمسثات، وغمضظ اجاثثاطه شصط شغ 

ظروف طتثودة �ذفاء المعجعدات غغر المطمعجئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (11) - الارتغئات المحارضئ – التخص شغ المحارغع المحارضئ 
تاططإ الاسثغقت سطى طسغار الاصارغر الثولغ رصط (11) طظ المحشض تطئغص طسغار الاصارغر الثولغ رصط (3) "اظثطاج اقسمال" 
سظث طسالةئ اقجاتعاذ سطى التخص شغ السمطغات المحارضئ بتغث غمبض الظحاط شغ السمطغئ المحارضئ أسمال تةارغئ. تعضح 
عثه الاسثغقت ضثلك ان التخص السابصئ شغ المحارغع المحارضئ ق غاط اسادة صغاجعا سظث اقجاتعاذ سطى تخص اضاشغئ 
شغ ظفج المحروع المحارك طع اقتافاظ بالسغطرة المحارضئ. با�ضاشئ الى ذلك غحمض ظطاق عثا المسغار سطى اقجابظاءات 
لعثه الاسثغقت بتغث ق غاط تطئغصعا سظثطا تضعن اقذراف الاغ تاصاجط السغطرة المحارضئ طمطعضئ طظ ظفج الحرضئ افم. 

تطئص عثه الاسثغقت لعما لضض طظ ا�جاتعاذ سظث بثاغئ المحروع المحارك أو شغ تال التخعل سطى تخص إضاشغئ شغ 
ظفج المحروع المحارك.

لط غظاب سظ تطئغص عثه الاسثغقت أي أبر سطى المرضج المالغ أو افداء المالغ لطحرضئ.

اجاثثام الاصثغرات -
إن إسثاد الصعائط المالغئ وتطئغص السغاجات المتاجئغئ غاططإ طظ إدارة الحرضئ الصغام باصثغرات واجاعادات تآبر سطى 
طئالس المعجعدات والمططعبات وا�شخاح سظ اقلاجاطات المتامطئ. إن عثه الاصثغرات واقجاعادات تآبر أغدا سطى ا�غرادات 
الصغام بأتضام واجاعادات عاطئ لاصثغر طئالس وأوصات  إدارة الحرضئ  والمخارغش والمثخخات وبحضض خاص غاططإ طظ 
طئظغئ  المثضعرة  الاصثغرات  إن  المساصئض.  شغ  الاصثغرات  تطك  اوضاع وظروف  سظ  الظاجمئ  المساصئطغئ  الظصثغئ  الاثشصات 
بالدرورة سطى شرضغات وسعاطض طاسثدة لعا درجات طافاوتئ طظ الاصثغر وسثم الاغصظ وإن الظاائب الفسطغئ صث تثاطش سظ 

الاصثغرات وذلك ظاغةئ الاشغرات شغ المساصئض شغ أوضاع وظروف تطك المثخخات.
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طماطضات وطسثات –
تزعر المماطضات والمسثات بالضطفئ بسث تظجغض اقجاعقك الماراضط وأي طثخص طصابض الاثظغ شغ الصغمئ.

غتاسإ اقجاعقك باجاثثام ذرغصئ الصسط البابئ وغاط تصثغر ظسإ اقجاعقك بظاًء سطى افسمار ا�ظااجغئ الاالغئ:

    ٪     
15-2 أبظغئ وإظحاءات  

15 طتطات ا�ظااج  
10 تفارات   
10 طثغمات   

15-10 ورش وطثائرات   
20 أظزمئ ا�تخاقت  
15 آلغات وطرضئات  
15 طسثات طضائغئ  
10 أباث وطفروحات  

سظثطا غصض المئطس الممضظ اجارداده طظ أي طظ المماطضات والمسثات سظ خاشغ صغماعا الثشارغئ شإظه غاط تثفغخ صغماعا 
الى الصغمئ الممضظ اجاردادعا وتسةض صغمئ الاثظغ شغ صائمئ الثخض الحاطض.

غاط طراجسئ السمر اقظااجغ وذرغصئ اقجاعقك بحضض دوري لطاأضث طظ أن ذرغصئ وشارة اقجاعقك تاظاجإ طع المظاشع 
اقصاخادغئ الماعصسئ طظ المماطضات والمسثات.

غاط اتاساب الظفصات الماضئثة قجائثال أي طظ طضعظات المماطضات والمسثات ضئظث طظفخض وغاط رجمطاه ضما غاط حطإ 
المساصئطغئ  اقصاخادغئ  المظاشع  زغادة  سظث  شصط  القتصئ  افخرى  الظفصات  رجمطئ  غاط  ججء طسائثل.  الثشارغئ في  المئالس 

الماسطصئ بالمماطضات والمسثات.  غاط إبئات جمغع الظفصات افخرى شغ صائمئ الثخض الحاطض ضمخروف.

طثجون –
تزعر الئداسئ بسسر الضطفئ أو خاشغ الصغمئ الئغسغئ أغعما أصض. تمبض تضالغش الئداسئ جمغع المخارغش الماضئثة �غخال 

الئداسئ الى طعصسعا ووضسعا التالغ وتتثد الضطفئ بإتئاع طاعجط الضطفئ المرجح.

ذطط طثغظئ –
المئالس المصثر سثم تتخغطعا. غاط تضعغظ طثخص  الفاتعرة افخطغ بسث تظجغض طثخص لصاء  تثرج الثطط المثغظئ بمئطس 
لطثطط المحضعك شغ تتخغطعا سظثطا غضعن عظالك دلغض طعضعسغ غحغر الى اتامالغئ سثم الامضظ طظ تتخغض الثطط المثغظئ.

الظصث وطا شغ تضمه –
لشرض إسثاد صائمئ الاثشصات الظصثغئ شإن الظصث وطا شغ تضمه غحامض سطى الظصث شغ الخظثوق وأرخثة لثى الئظعك وودائع 

صخغرة افجض والاغ لثغعا تعارغت اجاتصاق بقبئ احعر او اصض بسث تظجغض ارخثة الئظعك الثائظئ.

ذطط دائظئ وطساتصات-
غاط ابئات المططعبات لطمئالس المساتصئ السثاد شغ المساصئض لطئدائع او الثثطات المساطمئ جعاء تمئ او لط تاط المطالئئ 

بعا طظ صئض المعرد.

المظح المآجطئ –
غاط اقساراف بالمظح المصثطه ضأغراد طآجض شغ تال تأضث الحرضئ طظ صثرتعا باقلاجام بماططئات تطك المظح والتخعل سطغعا. تصعم 
الحرضئ بافساراف بأغراد تطك المظح شغ صائمئ الثخض الحاطض سطى طثى الفارة الاغ تاضئث شغعا الحرضئ طخارغش طاسطصئ بالمظتئ.
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طثخخات –
غاط ا�ساراف بالمثخخات سظثطا غضعن سطى الحرضئ الاجام (صاظعظغ او شسطغ) ظاتب سظ تثث جابص، وان تسثغث ا�لاجاطات 

طتامض وغمضظ صغاس صغماعا بحضض غسامث سطغه.

طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ –
تصعم الحرضئ بإتاساب طثخص ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ الثغظ زادت طثة خثطاعط شغ الحرضئ سظ 15 جظئ. غاط تسةغض 
سطى  الفائثة  طسثقت  تمبض  شائثة  طسثل  وباجاثثام  المساصئطغئ  الظصثغئ  لطاثشصات  التالغئ  الصغمئ  أجاس  سطى  ا�لاجام 

السظثات التضعطغئ. 

ا�غرادات –
بمعجإ اتفاصغئ ا�طاغاز غاط تتصغص تخئ الحرضئ طظ إغرادات طئغسات الشاز سظث الاعرغث وإخثار الفاتعرة لطسمغض.

غاط تتصص إغرادات الفعائث الئظضغئ وشصًا لمئثأ ا�جاتصاق.

تضالغش الاظصغإ والاثمغظ (الابمغظ) وطماطضات الشاز –
غاط طسالةئ تضالغش الاظصغإ والاثمغظ بإتئاع ذرغصئ "الةععد الظاجتئ"، والاغ تظص سطى طا غطغ:

إن جمغع الاضالغش الماسطصئ بالتخعل سطى تص الاظصغإ وتضالغش تفر ا�بار ا�جاضحاشغئ والاصغغط تخئح تضالغش رأجمالغئ 
بحضض طئثئغ ضمعجعدات غغر ططمعجئ.  

غاط تتمغض الاضالغش ا�جاضحاشغئ سظ المسطعطات الجلجالغئ الساطئ وتضالغش الثراجات الةغعلعجغئ والةغعشغجغائغئ والاضالغش 
افخرى غغر المتثدة سطى طظطصئ اجاضحاف طسغظئ إلى صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تظحأ شغعا.

اذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر غغر ظاجتئ سظث ظعاغئ الاصغغط، شإن جمغع الاضالغش الماسطصئ بعثا الئؤر غاط تتمغطعا سطى 
صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تط الاعخض شغعا الى عثه الصظاسئ، اطا إذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر ظاجح وتةاري، 

شااط رجمطئ عثه الاضالغش ضمماطضات غاز بتغث غاط اذفاؤعا سطى السمر اقظااجغ لطئؤر.

ضرغئئ الثخض –
تصعم الحرضئ بأخث طثخص لدرغئئ الثخض وشصاً لصاظعن ضرغئئ الثخض رصط (34) لسظئ 2014 وصاظعن ا�طاغاز رصط (1) لسظئ 
2010، ووشصًا لمسغار المتاجئئ الثولغ رصط (12) تغث غظص عثا المسغار سطى تسةغض الدرغئئ المآجطئ الظاتةئ سظ الفرق طا 

بغظ الصغمئ المتاجئغئ والدرغئغئ لطمعجعدات والمططعبات.  

السمقت اقجظئغئ 
غاط تسةغض المساطقت الاغ تاط بالسمقت افجظئغئ خقل السظئ بأجسار الخرف السائثة شغ تارغت إجراء المساطقت، ضما غاط 
المالغ.  المالغئ المسةطئ بالسمقت افجظئغئ بأجسار الخرف السائثة باارغت صائمئ المرضج  تتـعغض المعجعدات والمططعبات 

تثرج جمغع الفروصات الظاتةئ سظ سمطغات الاتعغض ضمظ صائمئ الثخض الحاطض.
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(2) السغاجات المتاجئغئ

أجج إسثاد الصعائط المالغئ -

- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمئثأ الضطفئ الاارغثغئ.
- تط إسثاد الصعائط المالغئ وشصا لمساغغر الاصارغر المالغئ الثولغئ الخادرة سظ طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ.

- إن الثغظار افردظغ عع سمطئ إظعار الصعائط المالغئ والثي غمبض السمطئ الرئغسغئ لطحرضئ.

الاشغرات شغ السغاجات المتاجئغئ –

لطسظئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  اتئسئ  الاغ  تطك  طع  طافصئ  المالغئ  الصعائط  اسثاد  شغ  المائسئ  المتاجئغئ  السغاجات  ان 
المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2015، باجابظاء أن الحرضئ صاطئ باطئغص الاسثغقت الاالغئ بثًأ طظ 1 ضاظعن الباظغ 2016:

ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ الصعائط المالغئ المظفخطئ (تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 وطسغار 
الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 1)

صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ خقل حعر آب 2014 باسثغض طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 27 (الصعائط المالغئ المظفخطئ) 
والثي أتاح لطمظحآت خغار اتئاع ذرغصئ تصعق المطضغئ شغ طتاجئئ اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ والتطغفئ والحرضات تتئ 
السغطرة المحارضئ ضما عع طعضح شغ طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 28. ضما تط اجراء تسثغض آخر سطى طسغار الاصارغر المالغئ 
الثولغ رصط 1 والثي غسمح لطمظحآت الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ تطئغص اقجابظاء العارد شغ طسغار الاصارغر المالغئ 

الثولغ رصط 1 والثاص بسمطغات اقظثطاج صئض تارغت الامطك.

طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (1) سرض الصعائط المالغئ -(تسثغقت)
تحمض عثه الاسثغقت تتسغظات طتثودة تارضج سطى افطعر الاالغئ:

• الةععرغئ
• الاخظغفات والاةمغع 

• عغضض اقغداتات
• اقشخاح سظ السغاجات المتاجئغئ 

• سرض بظعد الثخض الحاطض ا�خر الظاتةئ سظ اقجابمارات الاغ تائع ذرغصئ تصعق المطضغئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (10) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (28) - المظحآت اقجابمارغئ
تسالب عثه الاسثغقت افطعر الاغ ظاةئ طظ أبر تطئغص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث لطمظحآت الاغ غظطئص سطغعا تسرغش 

المظحأة اقجابمارغئ وتعضح اقطعر الاالغئ:

• غظطئص ا�جابظاء طظ طاططئات الاعتغث سطى الحرضئ اقم الاابسئ لمظحأة اجابمارغئ، سظثطا تصعم المظحأة اقجابمارغئ
بصغاس جمغع اجابماراتعا شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.
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• غاط تعتغث الصعائط المالغئ لطحرضئ الاابسئ الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ وتصعم باصثغط خثطات
لطمظحأة اقجابمارغئ. وغاط صغاس جمغع اقجابمارات شغ الحرضات الاابسئ افخرى سطى أجاس الصغمئ السادلئ. 

• تطئغص ذرغصئ تصعق المطضغئ طظ صئض المظحآت الاغ ق غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ والاغ تمطك تخئ شغ
حرضئ تطغفئ أو طحارغع طحارضئ والاغ غظطئص سطغعا تسرغش المظحأة اقجابمارغئ: تسمح الاسثغقت سطى طسغار المتاجئئ 
المطضغئ  اتئاع ذرغصئ تصعق  المحارضئ - لطمسابمر سظث  التطغفئ والمحارغع  الحرضات  (28) اقجابمارات شغ  الثولغ رصط 
با�بصاء سطى الطرغصئ المائسئ طظ صئض المظحآت اقجابمارغئ التطغفئ أو المحارغع المحارضئ سظث صغاطعا بصغاس اجابماراتعا 

شغ الحرضات الاابسئ سطى أجاس الصغمئ السادلئ.

تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (16) وطسغار المتاجئئ الثولغ رصط (38): تعضغح اقجالغإ المصئعلئ 
قتاساب اقجاعقضات وا�ذفاءات

المظفسئ  تسضج  اقغرادات  ان   (38) رصط  الثولغ  المتاجئئ  وطسغار   (16) رصط  الثولغ  المتاجئئ  طسغار  شغ  الاسثغقت  تعضح 
اقصاخادغئ الماتخطئ طظ تحشغض اقسمال (الاغ غضعن اقخض ججء طظعا) ولغج طظ المظاشع اقصاخادغئ الاغ اجاثثم شغعا 
عثا اقخض. وبالظاغةئ ق غةعز اجاثثام عثا اقجطعب قجاعقك المماطضات وا�قت والمسثات، وغمضظ اجاثثاطه شصط شغ 

ظروف طتثودة �ذفاء المعجعدات غغر المطمعجئ.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (11) - الارتغئات المحارضئ – التخص شغ المحارغع المحارضئ 
تاططإ الاسثغقت سطى طسغار الاصارغر الثولغ رصط (11) طظ المحشض تطئغص طسغار الاصارغر الثولغ رصط (3) "اظثطاج اقسمال" 
سظث طسالةئ اقجاتعاذ سطى التخص شغ السمطغات المحارضئ بتغث غمبض الظحاط شغ السمطغئ المحارضئ أسمال تةارغئ. تعضح 
عثه الاسثغقت ضثلك ان التخص السابصئ شغ المحارغع المحارضئ ق غاط اسادة صغاجعا سظث اقجاتعاذ سطى تخص اضاشغئ 
شغ ظفج المحروع المحارك طع اقتافاظ بالسغطرة المحارضئ. با�ضاشئ الى ذلك غحمض ظطاق عثا المسغار سطى اقجابظاءات 
لعثه الاسثغقت بتغث ق غاط تطئغصعا سظثطا تضعن اقذراف الاغ تاصاجط السغطرة المحارضئ طمطعضئ طظ ظفج الحرضئ افم. 

تطئص عثه الاسثغقت لعما لضض طظ ا�جاتعاذ سظث بثاغئ المحروع المحارك أو شغ تال التخعل سطى تخص إضاشغئ شغ 
ظفج المحروع المحارك.

لط غظاب سظ تطئغص عثه الاسثغقت أي أبر سطى المرضج المالغ أو افداء المالغ لطحرضئ.

اجاثثام الاصثغرات -
إن إسثاد الصعائط المالغئ وتطئغص السغاجات المتاجئغئ غاططإ طظ إدارة الحرضئ الصغام باصثغرات واجاعادات تآبر سطى 
طئالس المعجعدات والمططعبات وا�شخاح سظ اقلاجاطات المتامطئ. إن عثه الاصثغرات واقجاعادات تآبر أغدا سطى ا�غرادات 
الصغام بأتضام واجاعادات عاطئ لاصثغر طئالس وأوصات  إدارة الحرضئ  والمخارغش والمثخخات وبحضض خاص غاططإ طظ 
طئظغئ  المثضعرة  الاصثغرات  إن  المساصئض.  شغ  الاصثغرات  تطك  اوضاع وظروف  سظ  الظاجمئ  المساصئطغئ  الظصثغئ  الاثشصات 
بالدرورة سطى شرضغات وسعاطض طاسثدة لعا درجات طافاوتئ طظ الاصثغر وسثم الاغصظ وإن الظاائب الفسطغئ صث تثاطش سظ 

الاصثغرات وذلك ظاغةئ الاشغرات شغ المساصئض شغ أوضاع وظروف تطك المثخخات.
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طماطضات وطسثات –
تزعر المماطضات والمسثات بالضطفئ بسث تظجغض اقجاعقك الماراضط وأي طثخص طصابض الاثظغ شغ الصغمئ.

غتاسإ اقجاعقك باجاثثام ذرغصئ الصسط البابئ وغاط تصثغر ظسإ اقجاعقك بظاًء سطى افسمار ا�ظااجغئ الاالغئ:

    ٪     
15-2 أبظغئ وإظحاءات  

15 طتطات ا�ظااج  
10 تفارات   
10 طثغمات   

15-10 ورش وطثائرات   
20 أظزمئ ا�تخاقت  
15 آلغات وطرضئات  
15 طسثات طضائغئ  
10 أباث وطفروحات  

سظثطا غصض المئطس الممضظ اجارداده طظ أي طظ المماطضات والمسثات سظ خاشغ صغماعا الثشارغئ شإظه غاط تثفغخ صغماعا 
الى الصغمئ الممضظ اجاردادعا وتسةض صغمئ الاثظغ شغ صائمئ الثخض الحاطض.

غاط طراجسئ السمر اقظااجغ وذرغصئ اقجاعقك بحضض دوري لطاأضث طظ أن ذرغصئ وشارة اقجاعقك تاظاجإ طع المظاشع 
اقصاخادغئ الماعصسئ طظ المماطضات والمسثات.

غاط اتاساب الظفصات الماضئثة قجائثال أي طظ طضعظات المماطضات والمسثات ضئظث طظفخض وغاط رجمطاه ضما غاط حطإ 
المساصئطغئ  اقصاخادغئ  المظاشع  زغادة  سظث  شصط  القتصئ  افخرى  الظفصات  رجمطئ  غاط  ججء طسائثل.  الثشارغئ في  المئالس 

الماسطصئ بالمماطضات والمسثات.  غاط إبئات جمغع الظفصات افخرى شغ صائمئ الثخض الحاطض ضمخروف.

طثجون –
تزعر الئداسئ بسسر الضطفئ أو خاشغ الصغمئ الئغسغئ أغعما أصض. تمبض تضالغش الئداسئ جمغع المخارغش الماضئثة �غخال 

الئداسئ الى طعصسعا ووضسعا التالغ وتتثد الضطفئ بإتئاع طاعجط الضطفئ المرجح.

ذطط طثغظئ –
المئالس المصثر سثم تتخغطعا. غاط تضعغظ طثخص  الفاتعرة افخطغ بسث تظجغض طثخص لصاء  تثرج الثطط المثغظئ بمئطس 
لطثطط المحضعك شغ تتخغطعا سظثطا غضعن عظالك دلغض طعضعسغ غحغر الى اتامالغئ سثم الامضظ طظ تتخغض الثطط المثغظئ.

الظصث وطا شغ تضمه –
لشرض إسثاد صائمئ الاثشصات الظصثغئ شإن الظصث وطا شغ تضمه غحامض سطى الظصث شغ الخظثوق وأرخثة لثى الئظعك وودائع 

صخغرة افجض والاغ لثغعا تعارغت اجاتصاق بقبئ احعر او اصض بسث تظجغض ارخثة الئظعك الثائظئ.

ذطط دائظئ وطساتصات-
غاط ابئات المططعبات لطمئالس المساتصئ السثاد شغ المساصئض لطئدائع او الثثطات المساطمئ جعاء تمئ او لط تاط المطالئئ 

بعا طظ صئض المعرد.

المظح المآجطئ –
غاط اقساراف بالمظح المصثطه ضأغراد طآجض شغ تال تأضث الحرضئ طظ صثرتعا باقلاجام بماططئات تطك المظح والتخعل سطغعا. تصعم 
الحرضئ بافساراف بأغراد تطك المظح شغ صائمئ الثخض الحاطض سطى طثى الفارة الاغ تاضئث شغعا الحرضئ طخارغش طاسطصئ بالمظتئ.

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

طثخخات –
غاط ا�ساراف بالمثخخات سظثطا غضعن سطى الحرضئ الاجام (صاظعظغ او شسطغ) ظاتب سظ تثث جابص، وان تسثغث ا�لاجاطات 

طتامض وغمضظ صغاس صغماعا بحضض غسامث سطغه.

طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ –
تصعم الحرضئ بإتاساب طثخص ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ الثغظ زادت طثة خثطاعط شغ الحرضئ سظ 15 جظئ. غاط تسةغض 
سطى  الفائثة  طسثقت  تمبض  شائثة  طسثل  وباجاثثام  المساصئطغئ  الظصثغئ  لطاثشصات  التالغئ  الصغمئ  أجاس  سطى  ا�لاجام 

السظثات التضعطغئ. 

ا�غرادات –
بمعجإ اتفاصغئ ا�طاغاز غاط تتصغص تخئ الحرضئ طظ إغرادات طئغسات الشاز سظث الاعرغث وإخثار الفاتعرة لطسمغض.

غاط تتصص إغرادات الفعائث الئظضغئ وشصًا لمئثأ ا�جاتصاق.

تضالغش الاظصغإ والاثمغظ (الابمغظ) وطماطضات الشاز –
غاط طسالةئ تضالغش الاظصغإ والاثمغظ بإتئاع ذرغصئ "الةععد الظاجتئ"، والاغ تظص سطى طا غطغ:

إن جمغع الاضالغش الماسطصئ بالتخعل سطى تص الاظصغإ وتضالغش تفر ا�بار ا�جاضحاشغئ والاصغغط تخئح تضالغش رأجمالغئ 
بحضض طئثئغ ضمعجعدات غغر ططمعجئ.  

غاط تتمغض الاضالغش ا�جاضحاشغئ سظ المسطعطات الجلجالغئ الساطئ وتضالغش الثراجات الةغعلعجغئ والةغعشغجغائغئ والاضالغش 
افخرى غغر المتثدة سطى طظطصئ اجاضحاف طسغظئ إلى صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تظحأ شغعا.

اذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر غغر ظاجتئ سظث ظعاغئ الاصغغط، شإن جمغع الاضالغش الماسطصئ بعثا الئؤر غاط تتمغطعا سطى 
صائمئ الثخض الحاطض شغ السظئ الاغ تط الاعخض شغعا الى عثه الصظاسئ، اطا إذا تئغظ ظاغةئ الاظصغإ أن الئؤر ظاجح وتةاري، 

شااط رجمطئ عثه الاضالغش ضمماطضات غاز بتغث غاط اذفاؤعا سطى السمر اقظااجغ لطئؤر.

ضرغئئ الثخض –
تصعم الحرضئ بأخث طثخص لدرغئئ الثخض وشصاً لصاظعن ضرغئئ الثخض رصط (34) لسظئ 2014 وصاظعن ا�طاغاز رصط (1) لسظئ 
2010، ووشصًا لمسغار المتاجئئ الثولغ رصط (12) تغث غظص عثا المسغار سطى تسةغض الدرغئئ المآجطئ الظاتةئ سظ الفرق طا 

بغظ الصغمئ المتاجئغئ والدرغئغئ لطمعجعدات والمططعبات.  

السمقت اقجظئغئ 
غاط تسةغض المساطقت الاغ تاط بالسمقت افجظئغئ خقل السظئ بأجسار الخرف السائثة شغ تارغت إجراء المساطقت، ضما غاط 
المالغ.  المالغئ المسةطئ بالسمقت افجظئغئ بأجسار الخرف السائثة باارغت صائمئ المرضج  تتـعغض المعجعدات والمططعبات 

تثرج جمغع الفروصات الظاتةئ سظ سمطغات الاتعغض ضمظ صائمئ الثخض الحاطض.
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(3) طماطضات وطسثات

2016

الضطفئ -
الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ 2016

اضاشات 
اجائسادات

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016

ا�جاعقك الماراضط -
الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ 2016

اجاعقك السظئ 
اجائسادات

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016

خاشغ الصغمئ الثشارغئ –
ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016

أرض
طئظى ا�دارة

دغظـــار

635ر234
-
-

635ر234

-
-
-
-

635ر234

أبظغئ
وإظحاءات
دغظــــار

114ر008ر2
-
-

114ر008ر2

350ر237ر1
573ر42

-
923ر279ر1

191ر728

طتطات
ا�ظااج
دغظــــار

549ر862ر10
492ر324

-
041ر187ر11

956ر939ر8
178ر457

-
134ر397ر9

907ر789ر1

تـفارات
دغظــــار

102ر635ر8
303ر552ر1

-
405ر187ر10

594ر811ر5
586ر607

-
180ر419ر6

225ر768ر3

طثغمـات
دغظـــار

048ر335
286ر5

-
334ر340

960ر314
360ر3

-
320ر318

014ر22

ورش
وطثائرات

دغظـــار

213ر685
076ر11

-
289ر696

045ر469
144ر39

-
189ر508

100ر188

آلغات
وطرضئات
دغظـــار

017ر739
200ر4

(960ر35)
257ر707

400ر571
688ر50
(956ر35)
132ر586

125ر121

طسثات
طضائغئ
دغظـــار

831ر321
292ر20
(615ر1)

508ر340

900ر222
903ر47
(614ر1)

189ر269

319ر71

أباث
وطفروحات

دغظـــار

186ر73
531ر9

-
717ر82

302ر52
280ر4

-
582ر56

135ر26

المةمعع
دغظــــار

695ر894ر23
180ر927ر1
(575ر37)

300ر784ر25

507ر619ر17
712ر252ر1
(570ر37)

649ر834ر18

651ر949ر6
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2015

الضطفئ -
الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ 2015

اضاشات 
اجائسادات

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2015

ا�جاعقك الماراضط -
الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ 2015

اجاعقك السظئ 
اجائسادات

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2015

خاشغ الصغمئ الثشارغئ –
ضما شغ 31 ضاظعن افول 2015

أرض
طئظى ا�دارة

دغظـــار

635ر234
-
-

635ر234

-
-
-
-

635ر234

أبظغئ
وإظحاءات
دغظــــار

114ر008ر2
-
-

114ر008ر2

735ر194ر1
615ر42

-
350ر237ر1

764ر770

طتطات
ا�ظااج
دغظــــار

932ر848ر10
617ر13

-
549ر862ر10

928ر528ر8
028ر411

-
956ر939ر8

593ر922ر1

تـفارات
دغظــــار

651ر698ر7
451ر936

-
102ر635ر8

016ر336ر5
578ر475

-
594ر811ر5

508ر823ر2

طثغمـات
دغظـــار

698ر329
350ر5

-
048ر335

181ر312
779ر2

-
960ر314

088ر20

ورش
وطثائرات

دغظـــار

115ر432
098ر253

-
213ر685

055ر432
990ر36

-
045ر469

168ر216

أظزمئ 
ا�تخاقت

دغظـــار

616ر25
-

(616ر25)
-

614ر25
-

(614ر25)
-

-

آلغات
وطرضئات
دغظـــار

017ر683
000ر56

-
017ر739

595ر516
805ر54

-
400ر571

617ر167

طسثات
طضائغئ
دغظـــار

484ر282
347ر39

-
831ر321

573ر176
327ر46

-
900ر222

931ر98

أباث
وطفروحات

دغظـــار

052ر68
134ر5

-
186ر73

034ر49
268ر3

-
302ر52

884ر20

المةمعع
دغظــــار

314ر611ر22
997ر308ر1
(616ر25)

695ر894ر23

731ر571ر16
390ر073ر1
(614ر25)

507ر619ر17

188ر275ر6
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(4) طماطضات غـاز

2015     2016          
دغظـــــار دغظـــــار           

   
447ر480ر2 447ر480ر2   إضمال وإخقح بؤر حرق الخفاوي (بؤر 11)   

944ر22 665ر858   إضمال وإخقح بؤر الرغحئ (بؤر 24)    
- (112ر339ر3)   غظجل: ا�ذفاء الماراضط     

391ر503ر2    -         

شغما غطغ الترضئ سطى ا�ذفاء الماراضط ضما شغ 31 ضاظعن افول:
2015     2016          

دغظـــــار دغظـــــار           
   

-    - الرخغث شغ بثاغئ السظئ     
- 112ر339ر3   إذفاء السظئ       
- 112ر339ر3   الرخغث شغ ظعاغئ السظئ     

(5) طثجون
2015    2016         

دغظـــــار دغظـــــار           
   

995ر986 439ر969   صطع غغار ولعازم طتطئ الشاز     
832ر111ر5 241ر601ر5   صطع غغار ولعازم ا�بار والتفارات    
827ر098ر6 680ر570ر6           

(000ر450ر1) (000ر450)   طثخص صطع غغار ولعازم بطغؤئ الترضئ   
827ر648ر4 680ر120ر6           

شغما غطغ ططثص ترضئ طثخص صطع غغار ولعازم بطغؤئ الترضئ:
2015    2016         

دغظـــــار دغظـــــار           
   

000ر450ر1 000ر450ر1   الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ    
- (000ر000ر1)   المسارد طظ المثخص     

000ر450ر1 000ر450   الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول    

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
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(6) ذطط طثغظــئ

حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ (إغداح 22)
حرضئ تراظج جطعبال

أخــرى

غظجل: طثخص ذطط طحضعك شغ تتخغطعا

بطشئ صغمئ الثطط المحضعك شغ تتخغطعا 562ر973 دغظار ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016 و2015.
شغما غطغ جثول أسمار الثطط غغر المحضعك شغ تتخغطعا ضما شغ 31 ضاظعن افول: 

2016
2015

شغ تصثغر إدارة الحرضئ شإظه طظ الماعصع تتخغض الثطط غغر المحضعك شغ تتخغطعا بالضاطض. ق تصعم 
الحرضئ بالتخعل سطى ضماظات طصابض عثه الثطط.

(7) أرخثة طثغظئ أخرى

إغرادات شعائث طساتصئ
طخارغش طثشعسئ طصثطًا

أطاظات ضرغئئ الثخض والمئغسات
تأطغظات طساردة

أخــرى
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(4) طماطضات غـاز

2015     2016          
دغظـــــار دغظـــــار           

   
447ر480ر2 447ر480ر2   إضمال وإخقح بؤر حرق الخفاوي (بؤر 11)   

944ر22 665ر858   إضمال وإخقح بؤر الرغحئ (بؤر 24)    
- (112ر339ر3)   غظجل: ا�ذفاء الماراضط     

391ر503ر2    -         

شغما غطغ الترضئ سطى ا�ذفاء الماراضط ضما شغ 31 ضاظعن افول:
2015     2016          

دغظـــــار دغظـــــار           
   

-    - الرخغث شغ بثاغئ السظئ     
- 112ر339ر3   إذفاء السظئ       
- 112ر339ر3   الرخغث شغ ظعاغئ السظئ     

(5) طثجون
2015    2016         

دغظـــــار دغظـــــار           
   

995ر986 439ر969   صطع غغار ولعازم طتطئ الشاز     
832ر111ر5 241ر601ر5   صطع غغار ولعازم ا�بار والتفارات    
827ر098ر6 680ر570ر6           

(000ر450ر1) (000ر450)   طثخص صطع غغار ولعازم بطغؤئ الترضئ   
827ر648ر4 680ر120ر6           

شغما غطغ ططثص ترضئ طثخص صطع غغار ولعازم بطغؤئ الترضئ:
2015    2016         

دغظـــــار دغظـــــار           
   

000ر450ر1 000ر450ر1   الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ    
- (000ر000ر1)   المسارد طظ المثخص     

000ر450ر1 000ر450   الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول    
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(6) ذطط طثغظــئ

حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ (إغداح 22)
حرضئ تراظج جطعبال

أخــرى

غظجل: طثخص ذطط طحضعك شغ تتخغطعا

بطشئ صغمئ الثطط المحضعك شغ تتخغطعا 562ر973 دغظار ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016 و2015.
شغما غطغ جثول أسمار الثطط غغر المحضعك شغ تتخغطعا ضما شغ 31 ضاظعن افول: 

2016
2015

شغ تصثغر إدارة الحرضئ شإظه طظ الماعصع تتخغض الثطط غغر المحضعك شغ تتخغطعا بالضاطض. ق تصعم 
الحرضئ بالتخعل سطى ضماظات طصابض عثه الثطط.

(7) أرخثة طثغظئ أخرى

إغرادات شعائث طساتصئ
طخارغش طثشعسئ طصثطًا

أطاظات ضرغئئ الثخض والمئغسات
تأطغظات طساردة

أخــرى

2016
دغظـــــار

405ر461ر1
340ر927
673ر71

418ر460ر2
(562ر973)
856ر486ر1

2015
دغظـــــار

928ر423ر1
340ر927
222ر46

490ر397ر2
(562ر973)
928ر423ر1

2016
دغظـــــار

567ر31
456ر27
803ر21
970ر63
256ر33

052ر178

2015
دغظـــــار

608ر77
557ر29
526ر33
353ر66
447ر30

491ر237

الثطط غغر المساتصئ وغغر 
المحضعك شغ تتخغطعا

دغظـــــار

272ر967
566ر896

الثطط المساتصئ وغغر المحضعك 
شغ تتخغطعا 1-30 غعم

دغظـــــار

584ر519
362ر527

المةمعع
دغظـــــار

856ر486ر1
928ر423ر1
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(8) ظصث وأرخثة لثى الئظعك

ودائع تساتص خقل بقبئ أحعر*
ودائع تتئ الططإ **

الظصث وطا شغ تضمه

ودائع صخغرة افجض تساتص خقل شارة تجغث سظ بقبئ أحعر*

*   غاط ربط العدائع فجض لمثة ق تجغث سظ جائ أحعر وتتمض طسثل شائثة 25ر%3.
** تتمض العدائع تتئ الططإ شائثة تارواح طا بغظ 1٪ الى 5ر٪2.

(9) تصعق المطضغئ

- رأس المال –

غئطس رأجمال الحرضئ المخرح به والمثشعع 000ر000ر15 دغظار طصسط الى 000ر000ر15 جعط بصغمئ إجمغئ 
دغظار لطسعط العاتث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016.

- اتاغاذغ إجئاري –

غمبض رخغث عثا الئظث طا تط تتعغطه طظ خاشغ افرباح السظعغئ صئض ضرغئئ الثخض خقل السظعات بظسئئ 10٪ وعع 
غغر صابض لطاعزغع سطى المساعمغظ. عثا وصث واشصئ العغؤئ الساطئ لطحرضئ سطى اقجامرار شغ اصاطاع عثه الظسئئ 

السظعغئ الى ان غئطس عثا اقتاغاذغ طا غسادل طصثار راس طال الحرضئ المخرح به.

- اتاغاذغ اخاغاري –

غمبض رخغث عثا الئظث طا تط تتعغطه طظ خاشغ افرباح السظعغئ صئض ضرغئئ الثخض بظسئئ 20٪ ضتث اسطى وذلك 
وشصاً لصرار طةطج إدارة الحرضئ وعع صابض لطاعزغع سطى المساعمغظ.

واشصئ العغؤئ الساطئ غغر السادغئ لطحرضئ باارغت 22 ضاظعن افول 2016 سطى تتعغض رخغث اقتاغاذغ اقخاغاري 
إلى تساب افرباح المثورة.
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(10) طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ

إن الترضئ سطى طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ ضما غطغ:

الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ
المثخص خقل السظئ
المثشعع خقل السظئ *

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول

تط تتثغث صغمئ المثخص سطى أجاس الصغمئ التالغئ لصغمئ ا�لاجام ا�جمالغئ باارغت الصعائط المالغئ 
باجاثثام ظسئئ خخط 6٪ الممابطئ لظسئئ الفائثة سطى السظثات التضعطغئ.

*غادمظ عثا المئطس طا صغماه 514ر622 دغظار تط خرشعا لطساططغظ شغ الحرضئ بظاء سطى صرار طةطج اقدارة 
رصط 32/2016 شغ الةطسئ رصط 9/2016 باارغت 25 تمعز 2016 و المادمظ إسطاء التص لطساططغظ المساتصغظ  
لمضاشآة ظعاغئ الثثطئ بخرف 50% طظ طساتصاتعط ضتث أسطى شغ ظزام طعظفغ الحرضئ رصط (2) لسظئ 2014. 

تط تعزغع طخروف طضاشأة ظعاغئ الثثطئ ضما غطغ:

طخارغش تحشغطغئ
طخارغش ادارغئ

صائمئ الثخض الحاطض

(11) اغرادات طظح طآجطئ/ طاثاولئ
غمبض عثا الرخغث طظتئ بصغمئ 971ر108ر2 دغظار طصثطئ طظ حرضئ BP لامعغض حراء ضاغطات غازغه و 
خجاظات سطى ان غاط تخظغفعا ضإغراد طآجض غاط اقساراف به سطى طثى السمر ا�ظااجغ لطمعجعدات وسطى 

أجاس طسصعل و طظزط وذلك تماحغا طع طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 20. 

عثا وصث صاطئ الحرضئ خقل السام 2016 باجاقم طا صغماه 273ر543 دغظار والاغ تمبض طظتئ طعاد طظ 
حرضئ BP وصغثعا ضمظ المثجون.

2016
دغظـــــار

446ر916ر6
650ر425

096ر342ر7

000ر000ر1
096ر342ر8

2015
دغظـــــار

695ر199ر7
366ر364

061ر564ر7

296ر549ر7
357ر113ر15
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(8) ظصث وأرخثة لثى الئظعك

ودائع تساتص خقل بقبئ أحعر*
ودائع تتئ الططإ **

الظصث وطا شغ تضمه

ودائع صخغرة افجض تساتص خقل شارة تجغث سظ بقبئ أحعر*

*   غاط ربط العدائع فجض لمثة ق تجغث سظ جائ أحعر وتتمض طسثل شائثة 25ر%3.
** تتمض العدائع تتئ الططإ شائثة تارواح طا بغظ 1٪ الى 5ر٪2.

(9) تصعق المطضغئ

- رأس المال –

غئطس رأجمال الحرضئ المخرح به والمثشعع 000ر000ر15 دغظار طصسط الى 000ر000ر15 جعط بصغمئ إجمغئ 
دغظار لطسعط العاتث ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016.

- اتاغاذغ إجئاري –

غمبض رخغث عثا الئظث طا تط تتعغطه طظ خاشغ افرباح السظعغئ صئض ضرغئئ الثخض خقل السظعات بظسئئ 10٪ وعع 
غغر صابض لطاعزغع سطى المساعمغظ. عثا وصث واشصئ العغؤئ الساطئ لطحرضئ سطى اقجامرار شغ اصاطاع عثه الظسئئ 

السظعغئ الى ان غئطس عثا اقتاغاذغ طا غسادل طصثار راس طال الحرضئ المخرح به.

- اتاغاذغ اخاغاري –

غمبض رخغث عثا الئظث طا تط تتعغطه طظ خاشغ افرباح السظعغئ صئض ضرغئئ الثخض بظسئئ 20٪ ضتث اسطى وذلك 
وشصاً لصرار طةطج إدارة الحرضئ وعع صابض لطاعزغع سطى المساعمغظ.

واشصئ العغؤئ الساطئ غغر السادغئ لطحرضئ باارغت 22 ضاظعن افول 2016 سطى تتعغض رخغث اقتاغاذغ اقخاغاري 
إلى تساب افرباح المثورة.

2016
دغظـــــار

960ر409ر1
574ر226
(062ر867)
472ر769

2015
دغظـــــار

670ر302ر1
341ر213
(051ر106)
960ر409ر1

2016
دغظـــــار

548ر244
-

(974ر17)
574ر226

2015
دغظـــــار

561ر50
490ر55

290ر107
341ر213
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(10) طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ

إن الترضئ سطى طثخص طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ ضما غطغ:

الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ
المثخص خقل السظئ
المثشعع خقل السظئ *

الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول

تط تتثغث صغمئ المثخص سطى أجاس الصغمئ التالغئ لصغمئ ا�لاجام ا�جمالغئ باارغت الصعائط المالغئ 
باجاثثام ظسئئ خخط 6٪ الممابطئ لظسئئ الفائثة سطى السظثات التضعطغئ.

*غادمظ عثا المئطس طا صغماه 514ر622 دغظار تط خرشعا لطساططغظ شغ الحرضئ بظاء سطى صرار طةطج اقدارة 
رصط 32/2016 شغ الةطسئ رصط 9/2016 باارغت 25 تمعز 2016 و المادمظ إسطاء التص لطساططغظ المساتصغظ  
لمضاشآة ظعاغئ الثثطئ بخرف 50% طظ طساتصاتعط ضتث أسطى شغ ظزام طعظفغ الحرضئ رصط (2) لسظئ 2014. 

تط تعزغع طخروف طضاشأة ظعاغئ الثثطئ ضما غطغ:

طخارغش تحشغطغئ
طخارغش ادارغئ

صائمئ الثخض الحاطض

(11) اغرادات طظح طآجطئ/ طاثاولئ
غمبض عثا الرخغث طظتئ بصغمئ 971ر108ر2 دغظار طصثطئ طظ حرضئ BP لامعغض حراء ضاغطات غازغه و 
خجاظات سطى ان غاط تخظغفعا ضإغراد طآجض غاط اقساراف به سطى طثى السمر ا�ظااجغ لطمعجعدات وسطى 

أجاس طسصعل و طظزط وذلك تماحغا طع طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 20. 

عثا وصث صاطئ الحرضئ خقل السام 2016 باجاقم طا صغماه 273ر543 دغظار والاغ تمبض طظتئ طعاد طظ 
حرضئ BP وصغثعا ضمظ المثجون.
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2016
دغظـــــار

-
281ر292

-
685ر64

966ر356

2015
دغظـــــار

806ر444
786ر284
474ر228

-
066ر958

2016
دغظـــــار

497ر44
960ر1

958ر52
102ر21

517ر120

2015
دغظـــــار

597ر24
000ر35
235ر71
933ر11

765ر142

2016
دغظـــــار

089ر822ر5
(253ر493ر3)
(418ر164ر1)
418ر164ر1

2015
دغظـــــار

189ر146ر6
(713ر687ر3)
(238ر229ر1)
238ر229ر1

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(12) ذطط دائظئ

ذطئ حطمئرجر
ذطئ وزارة المالغئ (إغداح 22)

ذطئ حرضئ وجضع أبع ظئغ
أخـرى

(13) أرخثة دائظئ أخرى

طثخخات طاظعسئ
طضاشأة أسداء طةطج ا�دارة

طخارغش طساتصئ
أخرى

(14) تخئ الحرضئ طظ إغراد الشاز

إجمالغ إغراد الشاز خقل السظئ
غظجل: اجارداد تضالغش سمطغات بارولغئ

غظجل: تخئ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ (إغداح 1)

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(15) تضالغش السمطغات الئارولغئ الصابطئ لقجارداد
- صاطئ لةظئ اساماد الاضالغش الثاضسئ قجارداد ضطش السمطغات الئارولغئ والمحضطئ طظ صئض وزغر الطاصئ والبروة المسثظغئ

باساماد ضطش السمطغات الئارولغئ لطفارة طظ أول أغار 2002 ولشاغئ 31 ضاظعن افول 2015 تغث تمئ المخادصئ سطى طئطس 
279ر269ر64 دغظار ضضطش سمطغات صابطئ لقجارداد، تط اجارداد طئطس 253ر493ر3 دغظار 713ر687ر3 دغظار و873ر116ر4 
طظعا خقل  دغظار  دغظار و570ر769ر1  دغظار و635ر538ر5  دغظار و738ر437ر5  دغظار و185ر909ر4  دغظار و903ر529ر4 
افسعام 2016 و2015 و2014 و2013 و2012 و2011 و2010 و2005، سطى الاعالغ، وبثلك شإن الرخغث المثور والمعاشص 

سطغه طظ صئض الطةظئ المحضطئ غئطس 409ر786ر30 دغظار ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016.

- صاطئ الطةظئ بمراجسئ ضطش السمطغات الئارولغئ لطفارة طظ أول ضاظعن الباظغ 2016 ولشاغئ 30 أغطعل 2016 والئالشئ
965ر800ر5 دغظار عثا ولط تخثر الطةظئ تصرغرعا تاى تارغت الصعائط المالغئ.

- لط تصط الطةظئ بمراجسئ ضطش السمطغات الئارولغئ لطفارة طظ أول تحرغظ افول 2016 ولشاغئ 31 ضاظعن افول 2016
والئالشئ 385ر488ر1 دغظار.

(16) أرباح طعزسئ
واشصئ العغؤئ الساطئ شغ اجاماسعا الثي سصث باارغت 14 آذار 2016 سطى تعزغع أرباح سطى المساعمغظ بظسئئ 6٪ طظ رأس 

المال والئالشئ 000ر900 دغظار سطى المساعمغظ.
سطى  أرباح  تعزغع  سطى   2016 افول  ضاظعن   22 باارغت  سصث  الثي  اجاماسعا  شغ  السادغئ  غغر  الساطئ  العغؤئ  واشصئ  ضما 

المساعمغظ بظسئئ 46ر13٪ طظ رأس المال والئالشئ 000ر019ر2 دغظار سطى المساعمغظ.

(17) طخارغش تحشغطغئ

رواتإ وأجعر وطظاشع أخرى
طضاشؤئ ظعاغئ الثثطئ المثشعسئ

صطع غغار
اجاعقضات

طخارغش خغاظئ وتحشغض 
طتروصات وضعرباء وطغاه

طخارغش تأطغظ
طخارغش إخقح وخغاظئ آبار الرغحئ 

أخرى

غطرح: المرجمض لئؤر حرق الخفاوي (بؤر 11)
خاشغ المخارغش الاحشغطغئ
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إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(12) ذطط دائظئ

ذطئ حطمئرجر
ذطئ وزارة المالغئ (إغداح 22)

ذطئ حرضئ وجضع أبع ظئغ
أخـرى

(13) أرخثة دائظئ أخرى

طثخخات طاظعسئ
طضاشأة أسداء طةطج ا�دارة

طخارغش طساتصئ
أخرى

(14) تخئ الحرضئ طظ إغراد الشاز

إجمالغ إغراد الشاز خقل السظئ
غظجل: اجارداد تضالغش سمطغات بارولغئ

غظجل: تخئ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ (إغداح 1)

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(15) تضالغش السمطغات الئارولغئ الصابطئ لقجارداد
- صاطئ لةظئ اساماد الاضالغش الثاضسئ قجارداد ضطش السمطغات الئارولغئ والمحضطئ طظ صئض وزغر الطاصئ والبروة المسثظغئ

باساماد ضطش السمطغات الئارولغئ لطفارة طظ أول أغار 2002 ولشاغئ 31 ضاظعن افول 2015 تغث تمئ المخادصئ سطى طئطس 
279ر269ر64 دغظار ضضطش سمطغات صابطئ لقجارداد، تط اجارداد طئطس 253ر493ر3 دغظار 713ر687ر3 دغظار و873ر116ر4 
طظعا خقل  دغظار  دغظار و570ر769ر1  دغظار و635ر538ر5  دغظار و738ر437ر5  دغظار و185ر909ر4  دغظار و903ر529ر4 
افسعام 2016 و2015 و2014 و2013 و2012 و2011 و2010 و2005، سطى الاعالغ، وبثلك شإن الرخغث المثور والمعاشص 

سطغه طظ صئض الطةظئ المحضطئ غئطس 409ر786ر30 دغظار ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016.

- صاطئ الطةظئ بمراجسئ ضطش السمطغات الئارولغئ لطفارة طظ أول ضاظعن الباظغ 2016 ولشاغئ 30 أغطعل 2016 والئالشئ
965ر800ر5 دغظار عثا ولط تخثر الطةظئ تصرغرعا تاى تارغت الصعائط المالغئ.

- لط تصط الطةظئ بمراجسئ ضطش السمطغات الئارولغئ لطفارة طظ أول تحرغظ افول 2016 ولشاغئ 31 ضاظعن افول 2016
والئالشئ 385ر488ر1 دغظار.

(16) أرباح طعزسئ
واشصئ العغؤئ الساطئ شغ اجاماسعا الثي سصث باارغت 14 آذار 2016 سطى تعزغع أرباح سطى المساعمغظ بظسئئ 6٪ طظ رأس 

المال والئالشئ 000ر900 دغظار سطى المساعمغظ.
سطى  أرباح  تعزغع  سطى   2016 افول  ضاظعن   22 باارغت  سصث  الثي  اجاماسعا  شغ  السادغئ  غغر  الساطئ  العغؤئ  واشصئ  ضما 

المساعمغظ بظسئئ 46ر13٪ طظ رأس المال والئالشئ 000ر019ر2 دغظار سطى المساعمغظ.

(17) طخارغش تحشغطغئ

رواتإ وأجعر وطظاشع أخرى
طضاشؤئ ظعاغئ الثثطئ المثشعسئ

صطع غغار
اجاعقضات

طخارغش خغاظئ وتحشغض 
طتروصات وضعرباء وطغاه

طخارغش تأطغظ
طخارغش إخقح وخغاظئ آبار الرغحئ 

أخرى

غطرح: المرجمض لئؤر حرق الخفاوي (بؤر 11)
خاشغ المخارغش الاحشغطغئ

طتطئ الشاز
دغظـــــار

846ر810
004ر68

854ر115
216ر539
800ر114
104ر152
040ر21
794ر68
611ر37

269ر928ر1
-

269ر928ر1

2016
تفــارات
دغظـــــار

532ر412ر1
544ر176
623ر190
910ر617
265ر233
117ر54
650ر42

-
652ر29

293ر757ر2
-

293ر757ر2

2015

دغظـــــار

330ر098ر2
561ر50

164ر181
512ر976
426ر273
780ر185
617ر64

-
992ر65

382ر896ر3
(430ر264ر1)
952ر631ر2

المةمـــعع
دغظـــــار

378ر223ر2
548ر244
477ر306

126ر157ر1
065ر348
221ر206
690ر63
794ر68
263ر67

562ر685ر4
-

562ر685ر4
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2016
دغظـــــار

552ر187
-

(552ر187)
-

2015
دغظـــــار

917ر117
424ر213
(789ر143)
552ر187

2016
دغظـــــار

2015
دغظـــــار

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(18) طخارغش إدارغئ

158ر973 240ر046ر1  رواتإ وأجعر وطظاشع أخرى      
490ر55   - طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ     
878ر96 586ر95  اجاعقضات        
254ر80 149ر74  طخارغش جفر وتظصقت       

038ر41 765ر98  اجاحارات        
153ر89 325ر68  أتساب وتظصقت أسداء طةطج ا�دارة     
407ر43 293ر43  طخارغش خغاظئ        
685ر61 482ر54  طخارغش طتروصات وجغارات      
278ر48 644ر47  عاتش وضعرباء وطغاه       
653ر27 842ر37  صرذاجغئ وططئعسات واحاراضات     
777ر40 850ر20  رجعم ورخص وغراطات       

925ر3 851ر4   طخارغش تأطغظ        
949ر98 968ر123  أخرى         

645ر660ر1 995ر715ر1           

(19) ضرغئئ الثخض
لط غاط اتاساب طثخص لدرغئئ الثخض سظ ظاائب أسمال الحرضئ لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 

وذلك بسئإ زغادة المخارغش المصئعلئ ضرغئغاً سظ ا�غرادات الثاضسئ لدرغئئ الثخض. 

عثا وصاطئ الحرضئ باتاساب ضرغئئ الثخض سظ ظاائب أسمال الحرضئ لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 
2015 وشصاً لصاظعن ضرغئئ الثخض رصط (34) لسام 2014 وصاظعن ا�طاغاز رصط (1) لسظئ 2010.

صاطئ الحرضئ بالتخعل سطى طثالخئ ظعائغئ طظ دائرة ضرغئئ الثخض تاى سام 2014.
وشغما غطغ ططثص ترضئ طثخص ضرغئئ الثخض:

الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ
المثخص خقل السظئ

المثشعع خقل السظئ
الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

ططثص تسعغئ الربح المتاجئغ طع الربح الدرغئغ:

(الثسارة) الربح المتاجئغ
طخارغش غغر طصئعلئ ضرغئغًا
أغرادات غغر خاضسئ ضرغئغًا

(الثسارة) الربح الدرغئغ

ظسئئ ضرغئئ الثخض الصاظعظغئ (وشصًا لصاظعن افطاغاز)
ظسئئ ضرغئئ الثخض الفسطغئ

(20) تخئ السعط طظ (خسارة) ربح السظئ

(خسارة) ربح السظئ (دغظار)
الماعجط المرجح لسثد اقجعط (جعط)

التخئ افجاجغئ والمثفدئ لطسعط طظ (خسارة)
ربح السظئ إلى المساعمغظ

إن التخئ المثفدئ لطسعط طظ ربح السظئ طساوغئ لطتخئ افجاجغئ لطسعط.

(21) الاجاطات طتامطئ

سطى الحرضئ باارغت الصعائط المالغئ الاجاطات طتامض أن تطرأ تامبض شغما غطغ:

ضفاقت بظضغئ
إسامادات طساظثغئ
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(18) طخارغش إدارغئ

158ر973 240ر046ر1  رواتإ وأجعر وطظاشع أخرى      
490ر55   - طضاشأة ظعاغئ الثثطئ لطمعظفغظ     
878ر96 586ر95  اجاعقضات        
254ر80 149ر74  طخارغش جفر وتظصقت       

038ر41 765ر98  اجاحارات        
153ر89 325ر68  أتساب وتظصقت أسداء طةطج ا�دارة     
407ر43 293ر43  طخارغش خغاظئ        
685ر61 482ر54  طخارغش طتروصات وجغارات      
278ر48 644ر47  عاتش وضعرباء وطغاه       
653ر27 842ر37  صرذاجغئ وططئعسات واحاراضات     
777ر40 850ر20  رجعم ورخص وغراطات       

925ر3 851ر4   طخارغش تأطغظ        
949ر98 968ر123  أخرى         

645ر660ر1 995ر715ر1           

(19) ضرغئئ الثخض
لط غاط اتاساب طثخص لدرغئئ الثخض سظ ظاائب أسمال الحرضئ لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 2016 

وذلك بسئإ زغادة المخارغش المصئعلئ ضرغئغاً سظ ا�غرادات الثاضسئ لدرغئئ الثخض. 

عثا وصاطئ الحرضئ باتاساب ضرغئئ الثخض سظ ظاائب أسمال الحرضئ لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول 
2015 وشصاً لصاظعن ضرغئئ الثخض رصط (34) لسام 2014 وصاظعن ا�طاغاز رصط (1) لسظئ 2010.

صاطئ الحرضئ بالتخعل سطى طثالخئ ظعائغئ طظ دائرة ضرغئئ الثخض تاى سام 2014.
وشغما غطغ ططثص ترضئ طثخص ضرغئئ الثخض:

الرخغث ضما شغ أول ضاظعن الباظغ
المثخص خقل السظئ

المثشعع خقل السظئ
الرخغث ضما شغ 31 ضاظعن افول

2016
دغظـــــار

(833ر813ر2)
-

(000ر000ر1)
(833ر813ر3)

٪15
-

2015
دغظـــــار

540ر280ر1
287ر142

-
827ر422ر1

٪15
7ر٪16

2016
دغظـــــار

(833ر813ر2)
000ر000ر15

شطج/دغظـــار

(0/188)

2015
دغظـــــار

116ر067ر1
000ر000ر15

شطج/دغظـــار

0/071

2016
الصغمئ          الاأطغظ الظصثي

دغظار                   دغظار
000ر995           600ر57
620ر1 698ر53 

2015
الصغمئ          الاأطغظ الظصثي

دغظار                   دغظار
000ر995           600ر57
003ر4 426ر133 

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

ططثص تسعغئ الربح المتاجئغ طع الربح الدرغئغ:

(الثسارة) الربح المتاجئغ
طخارغش غغر طصئعلئ ضرغئغًا
أغرادات غغر خاضسئ ضرغئغًا

(الثسارة) الربح الدرغئغ

ظسئئ ضرغئئ الثخض الصاظعظغئ (وشصًا لصاظعن افطاغاز)
ظسئئ ضرغئئ الثخض الفسطغئ

(20) تخئ السعط طظ (خسارة) ربح السظئ

(خسارة) ربح السظئ (دغظار)
الماعجط المرجح لسثد اقجعط (جعط)

التخئ افجاجغئ والمثفدئ لطسعط طظ (خسارة)
ربح السظئ إلى المساعمغظ

إن التخئ المثفدئ لطسعط طظ ربح السظئ طساوغئ لطتخئ افجاجغئ لطسعط.

(21) الاجاطات طتامطئ

سطى الحرضئ باارغت الصعائط المالغئ الاجاطات طتامض أن تطرأ تامبض شغما غطغ:

ضفاقت بظضغئ
إسامادات طساظثغئ

51



2016
دغظـــــار

405ر461ر1

2015
دغظـــــار

928ر423ر1

2016
دغظـــــار

281ر292

2015
دغظـــــار

786ر284

2016
دغظـــــار

089ر822ر5
418ر164ر1
182ر325
325ر68

2015
دغظـــــار

189ر146ر6
238ر229ر1
888ر316
533ر137

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016
 

(22) طساطقت طع جعات ذات سقصئ

تمبض الةعات ذات السقصئ المساعمغظ الرئغسغظ وأسداء طةطج ا�دارة وا�دارة الاظفغثغئ السطغا والحرضات الاغ عط 
شغعا طساعمعن رئغسغعن غاط اساماد جغاجات افجسار والحروط الماسطصئ بعثه المساطقت طظ صئض إدارة الحرضئ.

بظعد صائمئ المرضج المالغ ضما شغ 31 ضاظعن افول:

ذطط طثغظئ -
حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ المساعمئ الساطئ المتثودة

ذطط دائظئ -

وزارة المالغئ

بظعد صائمئ الثخض الحاطض لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول:

صغمئ شعاتغر الشاز المعردة لحرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ
تخئ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ

رواتإ وطظاشع ا�دارة الاظفغثغئ السطغا
طضاشآت وأتساب وتظصقت رئغج وأسداء طةطج ا�دارة

الصداغا المصاطئ سطى الحرضئ   (23)

بطشئ صغمئ الصداغا المصاطئ سطى الحرضئ ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016 طئطس 116ر55 دغظار (2015: 608ر14 
دغظار). وترى إدارة الحرضئ وطساحارعا الصاظعظغ أظه لظ غارتإ سطغعا أغئ الاجاطات جععرغئ لصاء عثه الصدغئ.

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(24) اتاغاذغات الشـاز

بظاًء سطى أتثث دراجئ لاصثغر اقتاغاذغات الشازغئ الاغ تط إجراؤعا خقل سام 2006 طظ صئض المساحار 
السالمغ المثاص (IPR) تط تصثغر اقتاغاذغات بما غسادل 3ر102 ططغار صثم طضسإ شغ ظعاغئ سام 2006. 
المتغطئ  المظطصئ  أظعا تمئ شغ  الاصثغرات تغث  الاتفر شغ عثه  أن عظالك طئالشئ شغ  الثراجئ  تحغر 

با�بار ولط غثخض شغعا أي تصثغر لقتاغاذغات الشازغئ شغ طسزط طساتئ التصض.

بظاًء سطى ظاائب الثراجات الثاخطغئ الاغ تةرغعا الحرضئ بخعرة طسامرة والاغ تط تتثغبعا خقل سام 2007 
تصثغرات  شإن  شصط،  المظاةئ  ولفبار  وتتفزًا  واصسغئ  اقتاغاذغات  اتاساب  ذرق  أضبر  وشص  تمئ  والاغ 

اقتاغاذغ شغ تثعا افدظى تئطس 443 ططغار صثم طضسإ. 

(25) الصغمئ السادلئ لفدوات المالغئ

تامبض افدوات المالغئ شغ المعجعدات المالغئ والمططعبات المالغئ.
تاضعن المعجعدات المالغئ طظ الظصث شغ الخظثوق وافرخثة لثى الئظعك والثطط المثغظئ وبسخ افرخثة 

المثغظئ افخرى. تاضعن المططعبات المالغئ طظ الثطط الثائظئ وبسخ افرخثة الثائظئ افخرى.

إن الصغمئ السادلئ لفدوات المالغئ ق تثاطش بحضض جععري سظ الصغمئ الثشارغئ لعثه افدوات.
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(22) طساطقت طع جعات ذات سقصئ

تمبض الةعات ذات السقصئ المساعمغظ الرئغسغظ وأسداء طةطج ا�دارة وا�دارة الاظفغثغئ السطغا والحرضات الاغ عط 
شغعا طساعمعن رئغسغعن غاط اساماد جغاجات افجسار والحروط الماسطصئ بعثه المساطقت طظ صئض إدارة الحرضئ.

بظعد صائمئ المرضج المالغ ضما شغ 31 ضاظعن افول:

ذطط طثغظئ -
حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ المساعمئ الساطئ المتثودة

ذطط دائظئ -

وزارة المالغئ

بظعد صائمئ الثخض الحاطض لطسظئ المظاعغئ شغ 31 ضاظعن افول:

صغمئ شعاتغر الشاز المعردة لحرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ
تخئ تضعطئ الممطضئ افردظغئ العاحمغئ

رواتإ وطظاشع ا�دارة الاظفغثغئ السطغا
طضاشآت وأتساب وتظصقت رئغج وأسداء طةطج ا�دارة

الصداغا المصاطئ سطى الحرضئ   (23)

بطشئ صغمئ الصداغا المصاطئ سطى الحرضئ ضما شغ 31 ضاظعن افول 2016 طئطس 116ر55 دغظار (2015: 608ر14 
دغظار). وترى إدارة الحرضئ وطساحارعا الصاظعظغ أظه لظ غارتإ سطغعا أغئ الاجاطات جععرغئ لصاء عثه الصدغئ.

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(24) اتاغاذغات الشـاز

بظاًء سطى أتثث دراجئ لاصثغر اقتاغاذغات الشازغئ الاغ تط إجراؤعا خقل سام 2006 طظ صئض المساحار 
السالمغ المثاص (IPR) تط تصثغر اقتاغاذغات بما غسادل 3ر102 ططغار صثم طضسإ شغ ظعاغئ سام 2006. 
المتغطئ  المظطصئ  أظعا تمئ شغ  الاصثغرات تغث  الاتفر شغ عثه  أن عظالك طئالشئ شغ  الثراجئ  تحغر 

با�بار ولط غثخض شغعا أي تصثغر لقتاغاذغات الشازغئ شغ طسزط طساتئ التصض.

بظاًء سطى ظاائب الثراجات الثاخطغئ الاغ تةرغعا الحرضئ بخعرة طسامرة والاغ تط تتثغبعا خقل سام 2007 
تصثغرات  شإن  شصط،  المظاةئ  ولفبار  وتتفزًا  واصسغئ  اقتاغاذغات  اتاساب  ذرق  أضبر  وشص  تمئ  والاغ 

اقتاغاذغ شغ تثعا افدظى تئطس 443 ططغار صثم طضسإ. 

(25) الصغمئ السادلئ لفدوات المالغئ

تامبض افدوات المالغئ شغ المعجعدات المالغئ والمططعبات المالغئ.
تاضعن المعجعدات المالغئ طظ الظصث شغ الخظثوق وافرخثة لثى الئظعك والثطط المثغظئ وبسخ افرخثة 

المثغظئ افخرى. تاضعن المططعبات المالغئ طظ الثطط الثائظئ وبسخ افرخثة الثائظئ افخرى.

إن الصغمئ السادلئ لفدوات المالغئ ق تثاطش بحضض جععري سظ الصغمئ الثشارغئ لعثه افدوات.
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الجغادة (الظصص)
بسسر الفائثة
(ظصطئ أجاس)

50
(50)

افبر سطى
ربح السظئ صئض
ضرغئئ الثخض

دغظار

710ر41
(710ر41)

الجغادة (الظصص)
بسسر الفائثة
(ظصطئ أجاس)

50
(50)

افبر سطى
ربح السظئ صئض
ضرغئئ الثخض

دغظار

567ر75
(567ر75)

حرضئ الئارول العذظغئ المساعمئ الساطئ المتثودة
إغداتات تعل الصعائط المالغئ

31 ضاظعن افول 2016

(26) إدارة المثاذر
طثاذر أجسار الفائثة-

ان الحرضئ طسرضئ لمثاذر أجسار الفائثة سطى طعجعداتعا والاغ تتمض شائثة وتامبض شغ العدائع لثى الئظعك.

تامبض تساجغئ صائمئ الثخض الحاطض بأبر الاشغرات المفارضئ الممضظئ بأجسار الفعائث سطى ربح الحرضئ 
لسظئ واتثة، وغاط اتاسابعا سطى المعجعدات والمططعبات المالغئ الاغ تتمض جسر شائثة طاشغر ضما شغ 

31 ضاظعن افول.

غعضح الةثول الاالغ تساجغئ صائمئ الثخض الحاطض لطاشغرات الممضظئ المسصعلئ سطى أجسار الفائثة ضما 
شغ 31 ضاظعن افول، طع بصاء جمغع الماشغرات افخرى المآبرة بابائ.

- 2016

السمطـــئ

دغظار أردظغ
دغظار أردظغ

- 2015

السمطـــئ

دغظار أردظغ
دغظار أردظغ
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طثاذر اقئامان-

العشاء  سظ  افخرى  والةعات  المثغظغظ  سةج  أو  تثطش  سظ  تظةط  صث  الاغ  المثاذر  عغ  ا�ئامان  طثاذر 
بالاجاطاتعط تةاه الحرضئ.

ترى الحرضئ بأظعا لغسئ طسرضئ بثرجئ ضئغرة لمثاذر اقئامان تغث تصعم بعضع جصش ائاماظغ لطسمقء 
طع طراصئئ الثطط الصائمئ بحضض طسامر. ضما تتافر الحرضئ بافرخثة والعدائع لثى طآجسات طخرشغئ 

رائثة.

تصعم الحرضئ بئغع ضاطض إظااجعا طظ الشاز الطئغسغ إلى حرضئ تعلغث الضعرباء المرضجغئ المساعمئ الساطئ 
المتثودة.

طثاذر السغعلئ-

تسمض الحرضئ سطى إدارة طثاذر السغعلئ وذلك سظ ذرغص إدارة المعجعدات لمصابطئ المططعبات شغ تطك 
الفارات طظ خقل اغرادات الحرضئ.

تساتص الثطط الثائظئ خقل شارة ق تاةاوز البقبئ أحعر.

طثاذر السمقت-

إن طسزط تساطقت الحرضئ عغ بالثغظار افردظغ والثوقر افطرغضغ. إن جسر خرف الثغظار طربعط بسسر 
غغر جععري سطى  السمقت  أبر طثاذر  شإن  وبالاالغ  دغظار)،  لضض  (41/1 دوقر  افطرغضغ  الثوقر  بابئ طع 

الصعائط المالغئ.
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(27) اقتثاث القتصئ

اطاغاز  لمظطصئ  ا�ظااج  شغ  المحارضئ  اتفاصغئ  طظ   (9) المادة  إلى  واجاظادًا  المالغئ،  الصعائط  لاارغت  قتصًا 
الرغحئ بغظ حرضئ الئارول العذظغئ وحرضئ IPG المئرطئ باارغت 29 آذار 2016، صرر طةطج إدارة الحرضئ 
اطاغاز  لمظطصئ  ا�ظااج  شغ  المحارضئ  اتفاصغئ  اظعاء   2017 الباظغ  ضاظعن   9 باارغت  المظسصثة  جطساه  شغ 

.IPG الرغحئ بغظ حرضئ الئارول العذظغئ وحرضئ

عثا وصث صام طةطج ادراة الحرضئ شغ جطساه المظسصثة باارغت 9 ضاظعن الباظغ 2017 اظعاء اتفاصغئ الاظازل 
سظ طظطصئ حرق الخفاوي تغث ان حرضئ IPG لط تصثم ضفالئ تسظ الاظفغث و ضفالئ الةمارك المططعباغظ 
والمظخعص سطغعما شغ اتفاصغئ المحارضئ شغ ا�ظااج لمظطصئ حرق الخفاوي والخادرة بمعجإ الصاظعن 

14 لسظئ 2014.

إدارة رأس المال  (28)

غامبض العثف الرئغسغ شغما غاسطص بإدارة رأجمال الحرضئ بالاأضث طظ المتاشزئ سطى ظسإ رأجمال طقئمئ 
بحضض غثسط ظحاط الحرضئ وغسزط تصعق المطضغئ.

تصعم الحرضئ بإدارة عغضطئ رأس المال وإجراء الاسثغقت القزطئ سطغعا شغ ضعء تشغرات  ظروف السمض. 
المال  الماسطصئ بعغضطئ رأس  بأغئ تسثغقت سطى افعثاف والسغاجات وا�جراءات  الحرضئ  عثا ولط تصط 

خقل السظئ التالغئ والسظئ السابصئ.

ا�جئاري  واقتاغاذغ  المثشعع  المال  رأس  شغ  تامبض  المال  رأس  عغضطئ  شغ  المادمظئ  الئظعد  إن 
افول  31 ضاظعن  249ر433ر20 دغظار ضما شغ  والئالس طةمعسعا  المثورة  وافرباح  ا�خاغاري  وا�تاغاذغ 

2016 طصابض 082ر166ر26 دغظار ضما شغ 31 ضاظعن افول 2015. 
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(29) طساغغر الاصارغر المالغئ الثولغئ والافسغرات الةثغثة والاسثغقت الخادرة وغغر الظاشثة بسث

تط إخثار طساغغر طالغئ جثغثة وطسثلئ تاى 31 ضاظعن افول 2016 إق أظعا غغر ططجطئ تاى ا�ن ولط تطئص طظ صئض الحرضئ:

طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (9) اقدوات المالغئ
صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ بإخثار طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 9 "اقدوات المالغئ" بضاطض 
المالغئ  المعجعدات  وصغاس  لاخظغش  المتاجئغئ  المسالةئ  المسغار  عثا  وغئغظ   ،2014 تمعز  خقل  طراتطه 
واقلاجاطات المالغئ وبسخ السصعد لئغع أو حراء اقدوات غغر المالغئ. وصث تط إخثار عثا المسغار قجائثال 
طسغار المتاجئئ الثولغ رصط 39 "تخظغش وصغاس اقدوات المالغئ". صاطئ الحرضئ باطئغص المرتطئ افولى طظ 
طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 9 ضما خثرت خقل السام 2009، وضان الاطئغص افولغ لطمرتطئ افولى شغ 
1 ضاظعن الباظغ 2011 وجاصعم الحرضئ باطئغص طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط 9 الةثغث باارغت الاطئغص 

اقلجاطغ شغ 1 ضاظعن الباظغ 2018 والثي جغضعن له أبر سطى تخظغش وصغاس المعجعدات المالغئ.

طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (15) اقغرادات طظ السصعد طع السمقء
غئغظ طسغار رصط (15) المسالةئ المتاجئغئ لضض اظعاع اقغرادات الظاحؤئ طظ السصعد طع السمقء، وغظطئص عثا 
السصعد  باجابظاء  لطسمقء  والئدائع  الثثطات  لاعرغث  سصعد  شغ  تثخض  الاغ  المظحآت  جمغع  سطى  المسغار 

الثاضسئ لمساغغر اخرى طبض طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (17) اقغةارات.

غتض عثا المسغار بثقً طظ المساغغر والافسغرات الاالغئ:

- طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (11) سصعد اقظحاء
- طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (18) اقغراد

- تفسغر لةظئ طساغغر الاصارغر (13) براطب وقء السمقء
- تفسغر لةظئ طساغغر الاصارغر (15) اتفاصغات اظحاء السصارات

- تفسغر لةظئ طساغغر الاصارغر (18) سمطغات ظصض اقخعل طظ السمقء
- الافسغر (31) اقغراد – سمطغات المصاغدئ الاغ تظطعي سطى خثطات اسقظغئ.

غةإ تطئغص المسغار لطفارات الاغ تئثأ شغ أو بسث 1 ضاظعن الباظغ 2018 طع السماح بالاطئغص المئضر.
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طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (16) سصعد اقغةار 
صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغ بإخثار طسغار الاصارغر المالغئ الثولغ رصط (16) "سصعد اقغةار" خقل 

ضاظعن الباظغ 2016 الثي غتثد طئادئ اقساراف والصغاس والسرض واقشخاح سظ سصعد اقغةار.

طاططئات طسغار الاصارغر المالغئ الثولغئ رصط (16) طحابه بحضض جععري لطماططئات المتاجئغئ لطمآجر شغ 
طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (17). وشصا لثلك، المآجر غسامر شغ تخظغش سصعد اقغةار سطى اظعا سصعد اغةار 

تحشغطغئ او سصعد اغةار تمعغطغئ، بتغث غصعم بمسالةئ عثان الظعسان طظ السصعد بحضض طثاطش.

غاططإ طسغار أسثاد الاصارغر الثولغئ رصط (16) طظ المساأجر ان غصعم باقساراف بافخعل واقلاجاطات لةمغع 
سصعد اقغةار الاغ تجغث طثتعا سظ 12 حعر، اق إذا ضان اقخض ذو صغمئ طظثفدئ وغاططإ طظ المساأجر 
المامبض  الظاتب  واقلاجام  المساأجر  بافخض  اقساراف  شغ  والمامبض  اقخض  اجاثثام  شغ  بتصه  اقساراف 

بثشسات اقغةار.

جغاط تطئغص عثا المسغار اسائارا طظ 1 ضاظعن الباظغ 2019، طع السماح بالاطئغص المئضر.

تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (7) – تسثغض سطى ا�غداتات
تأتغ الاسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (7) - صائمئ الاثشصات الظصثغئ - ضةجء طظ طئادرة طةطج 
الصعائط  طساثثطغ  تجوغث  المظحأة  طظ  تاططإ  والاغ  با�غداتات  الماسطصئ  الثولغئ  المتاجئئ  طساغغر 
المالغئ بإغداتات تمضظعط طظ تصغغط الاشغرات شغ المططعبات الظاتةئ سظ افظحطئ الامعغطغئ الاغ تحمض 
أرصام  إظعار  المظحاة  طظ  غاططإ  ق  الاسثغض  لعثا  اقولغ  الاطئغص  إن  الظصثغئ.  وغغر  الظصثغئ  الاشغرات 
المصارظئ لطسظعات السابصئ. جغاط تطئغص عثه الاسثغقت لطفارات الاغ تئثأ شغ أو بسث 1 ضاظعن الباظغ 

2017، طع السماح بالاطئغص المئضر. 

إن تطئغص عثه الاسثغقت غاططإ طظ الحرضئ إضاشئ طسطعطات اغداتغئ طتثودة.
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تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ رصط (2) –تخظغش وصغاس طساطقت الثشع سطى أجاس افجعط 
سطى  الثشع   -(2) رصط  المالغئ  الاصارغر  طسغار  تسثغقت سطى  بإخثار  الثولغئ  المتاجئئ  طساغغر  صام طةطج 
صغاس  سطى  اقجاتصاق  تأبغر حروط  رئغسغئ:  أطعر  بقبئ  الاسثغقت  تحمض عثه  بتغث  افجعط-  أجاس 
خغار  طع  افجعط  أجاس  سطى  الثشع  طساططئ  وتخظغش  الظصث،  طصابض  افجعط  أجاس  سطى  الثشع  المساططئ 
أجاس  سطى  الثشع  طساططئ  وحروط  أتضام  سطى  الاسثغقت  وطتاجئئ  الدرغئئ  الاجاطات  طصابض  الاسعغئ 
افجعط الاغ تشغر تخظغفعا طظ طساططئ دشع سطى أجاس افجعط طصابض الظصث إلى طساططئ دشع سطى أجاس 

افجعط طصابض أدوات تصعق المطضغئ.

2018 طع  الباظغ  1 ضاظعن  بسث  أو  تئثأ شغ  الاغ  لطفارات  الاسثغقت بحضض طساصئطغ  غةإ تطئغص عثه 
السماح بالاطئغص المئضر.

تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ رصط (4) – تطئغص طسغار الاصارغر المالغئ رصط (9) "اقدوات 
المالغئ" طع طسغار الاصارغر المالغئ رصط (4) "سصعد الاأطغظ"

صام طةطج طساغغر المتاجئئ الثولغئ شغ أغطعل 2016 بإخثار تسثغقت سطى طسغار الاصارغر المالغئ رصط (4) 
لمسالةئ افطعر الاغ صث تظاب طظ اخاقف تارغت تطئغص طسغار الاصارغر المالغئ رصط (9) وطسغار الاصارغر المالغئ 

الةثغث لسصعد الاأطغظ رصط (17).

تصثم الاسثغقت خغارغظ بثغطغظ لطمظحآت الاغ تخثر سصعد خاضسئ لمسغار الاصارغر المالغئ رصط (4): اجابظاء 
طآصئ طظ تطئغص طسغار الاصارغر المالغئ رصط (9) لطسظعات الاغ تئثأ صئض 1 ضاظعن الباظغ 2021 ضتث اصخى، 
او السماح لطمظحأة الاغ تطئص طسغار الاصارغر المالغئ رصط (9) بإسادة تخظغش الربح أو الثسارة الظاتةئ سظ 
عثه المعجعدات المالغئ خقل الفارة طظ افرباح والثسائر الى الثخـض الحاطض ضما لع أن المظحأة ذئصئ 

طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (39) سطى عثه المعجعدات المالغئ.
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تسثغقت سطى طسغار المتاجئئ الثولغ رصط (40) -تتعغقت اقجابمارات السصارغئ
تعضح عثه الاسثغقت طاى غةإ سطى المةمعسئ\الحرضئ\الئظك تتعغض (إسادة تخظغش) السصارات بما شغعا 

السصارات تتئ الاظفغث أو الاطعغر إلى او طظ بظث اقجابمارات السصارغئ.

تظص الاسثغقت ان الاشغر شغ اجاثثام السصار غتثث سظث تعشر طاططئات تسرغش اقجابمارات السصارغئ (او 
شغ تال لط تسث طاططئات الاسرغش طاعشرة) وغضعن عظاك دلغض سطى الاشغر شغ اقجاثثام. إن طةرد الاشغر 

شغ ظغئ ا�دارة قجاثثام السصار ق غمبض دلغض سطى الاشغر شغ اقجاثثام. 

طع   2018 الباظغ  ضاظعن   1 بسث  أو  شغ  تئثأ  الاغ  لطفارات  طساصئطغ  بحضض  الاسثغقت  عثه  تطئغص  غاط 
السماح بالاطئغص المئضر لعثه الاسثغقت طع ضرورة ا�شخاح سظه.

تفسغر رصط (22) - لةظئ تفسغرات طساغغر الاصارغر المالغئ الثولغئ – المساطقت بالسمقت افجظئغئ 
والثشسات المصثطئ

الماسطص  اقولغ  اقساراف  سظث  الثي جغساثثم  السائث  الخرف  تتثغث جسر  سظث  أظه  الافسغر  غعضح عثا 
بأخض أو طخروف أو دخض (أو ججء طظه) أو سظث إلشاء اقساراف بأخض أو الاجام غغر ظصثي طاسطص بثشسات 
طصثطئ، شإن تارغت المساططئ عع الاارغت الثي تصعم شغه المظحأة باقساراف افولغ بافخض او اقلاجام غغر 

الظصثي الثي ظحأت سظه تطك الثشسات المصثطئ.

غمضظ لطمظحآت تطئغص عثه الاسثغقت بأبر رجسغ أو طساصئطغ.

غاط تطئغص عثا الافسغر لطفارات الاغ تئثأ شغ أو بسث 1 ضاظعن الباظغ 2018 طع السماح بالاطئغص المئضر 
لعثا الافسغر طع ضرورة ا�شخاح سظه. 

(30) أرصام طصارظئ

تط اسادة تئعغإ بسخ أرصام 2015 لااظاجإ طع تئعغإ أرصام الصعائط المالغئ لسام 2016 ولط غظاب سظ 
اسادة الائعغإ أي أبر سطى افرباح أو تصعق المطضغئ.
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