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اإلراصٗ فلػ تقضٓض   

  

 

 املْقضًٓ          الغارٗ/ مغاٍنٕ ؽضك٘ طٔب٘ القابط٘      

 

 الغالو علٔكه ّصمح٘ اهلل ّبضكاتُ ،،

 

الاؾاضًٓ لئبا٘ القابطا٘ ،  ه ىاُ ٓغاض فلاػ إراصٗ  طٔبا٘   ٌ ٓقازو ؿطاضاتكه          ّ اـاامػ ىتَااٛ الاااو املاالٕ    إمع  

املتالقا٘  الاؾضًٓ عً  عنال طٔب٘ ّؽضكاتَا التابا٘ مضهقًا بُ القْاٜه املالٔ٘ املزقق٘ ّاإلٓطاسات ّ اـامػتقضٓضِ الغيْٖ 

صًا لايَر طٔبا٘ ّسضااَا الازاٜه علاٙ املتاظاو التااو        ّاعاتنضا ،  و31/12/2014ٍا املْاهق 09/03/1436 امليتَٔ٘ يفاملالٔ٘ للغي٘ بَا 

ٓؤكاز علاٙ  ٌ تقضٓاض    القابطا٘  ه ٌ فلػ إراصٗ طٔب٘ ; بكاه٘  ىعن٘ سْكن٘ الؾضكات ّماآري اإلهصاح ّمتيلبات الؾفاهٔ٘

املاْقضٗ ، ّماع   فلػ اإلراصٗ ّالقْاٜه املالٔ٘ املضهق٘ بُ تتْاهق متاماًا ماع مٜشا٘ اؿْكنا٘ الصاارصٗ ماً ٍٔٝا٘ الغاْ  املالٔا٘          

ماع  صقاٙ    ٙمتيلبات األىعن٘ الصارصٗ مً دَات امختصاص ، إضاه٘ إىل مٜش٘ اؿْكن٘ اـاا٘ بئب٘ القابط٘ اليت تتناؽ

  املناصعات الااملٔ٘ يف ٍشا اجملال ، ّسلك علٙ اليشْ التالٕ :

 

 : املؤؽضات املالٔ٘ -  ًّم

 اؿنز سققت خالهلا طٔب٘ ما ٓلٕ :عؾضٌّ عامًا مً اليذاسات املتْالٔ٘ ّهلل ّ مخغ٘

 

 ستاااٙمياااش إىؾااااٛ طٔبااا٘   املْطعااا٘ األصبااااحبلغااات  -    

 ّاألصبااااح اليعاااامٕ امستٔااااطٕ طاٜااازَا و31/12/2014

 ماااً% 327,40ملٔاااٌْ صٓاااال بيغاااب٘   (4,911) املبقااااٗ

 . طٔب٘ الص مس

 

( ملٔااٌْ  5,211 و )31/12/2014 كنااا يف األاااْل قٔناا٘ -ب  

 .طٔب٘ % مً ص مسال 347,40 صٓال بيغب٘
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 طٔب٘% مً ص مسال 266,53 بيغب٘ صٓالملٌْٔ ( 3,998) و31/12/2014 كنا يفاملغاٍنني  سقْ    -دا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ملٌْٔ صٓال بيغب٘ 2,597) و31/12/2014 ستّٙاملقرتح تْطٓاَا ميش إىؾاٛ طٔب٘  ع٘مبلغ األصباح املْط -ر

 .طٔب٘  ص مسال مً  173,13%

 القٔن٘ املْطع٘ / ملٌْٔ صٓال ىغب٘ الضبح املْطع الغي٘ املالٔ٘
 50 %10 و ) عَه ميش٘(1994

 37,5 %5 و1995

 37,5 %5 و1997

 37,5 %5 و1998

 37,5 %5 و1999

 52,5 %7 و2003

 60 %8 و2004

 90 %12 و2005

 147,6 %12 و2006

 216,9 %15 و2007

 270 %21,92 ) عَه ميش٘( و2007

 225 %15 و2008

 180 %12 و2009

 150 %10 و2010

 150 %10 و2011

 180 %12 و2012

 210 %14 و2013

 390 %26 و2014

 75 % 5 و2014 صباح إضاهٔ٘ مقرتح تْطٓاَا 

 2,597 - اإلمجالٕ
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صعه  بٔاىٕ إلمجالٕ الضبح املْطع للغَه  -ّ                                                 صعه بٔاىٕ إلمجالٕ األصباح املْطع٘ ّاملقرتح -ٍا   

 ميش إىؾاٛ طٔب٘ ستٙ ّاملقرتح تْطٓاُ                                                  .صٓال( ملٌْٔ 2,597)  املالتْطٓاَا مقاصى٘ مع ص ؼ 

          ( صٓال.33,99و )31/12/2014                                                                                                                                           

 

 

 

 

 صعه بٔاىٕ ْٓضح اجملنْع الرتاكنٕ للضبح املْطع ّاألصباح املْطع٘ -ط
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 اجملنْع الرتاكنٕ للضبح املْطع  قٔن٘ الضبح املْطع 
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و ثاه تْالات طٓاارات ص ؼ    1988( ملٔاٌْ صٓاال هقا  يف عااو     500مع مالسع٘  ٌ طٔب٘ قز بز ت بض مسال قزصِ )

 املال سغب املْضح يف البٔاٌ  رىاِ :

 

 ص ؼ املال باز الظٓارٗ الظٓارٗمبلغ  ص ؼ املال قبل الظٓارٗ الغي٘

 750,000,000 250,000,000 500,000,000 و1997

 1,230,365,000 480,365,000 750,000,000 و2006

 1,500,000,000 269,635,000 1,230,365,000 و2007

 

 

ٍْ عباصٗ عً  عَه  ( صٓال319,635,000مببلغ )ص ؼ املال  يفظٓارٗ المبلغ إمجالٕ مً   % 31,20علنًا بأٌ ما ىغبتُ 

 ّالاؾضًٓ عامًا املاضٔ٘. اـنغ٘قامت طٔب٘ بتْطٓاَا علٙ املغاٍنني خالل  ٘ميش

 

 

 

 مببلاغ  و31/12/2014 كناا يف اليعاامٕ   ستٔاطٕإلا صأز -ح

 . طٔب٘% مً ص مسال 66,67( ملٌْٔ صٓال بيغب٘ 1,000)

 

 

 

 

 

 

 و 31/12/2014ستااٙ  طٔباا٘ميااش إىؾاااٛ األصباااح  اااايف  -ط

مااً  %255,73( ملٔااٌْ صٓااال بيغااب٘   3,836)مببلااغ 

 .ا اؿالٕص مساهل

 

 

 
 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

رصٌد اإلحتٌاطً 
النظامً حتى نهاٌة 

 م2014دٌسمبر 

 رأس المال

1.000 

1.500 

ل
ا
ٓ
ص
 ٌ
ْ
ٔ
ل
مل
ا
ب
غ 
ل
ا
ب
مل
ا

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

صافى األرباح حتى 
نهاٌة دٌسمبر 

 م2014

 رأس المال

3.836 

1.500 

ل
ا
ٓ
ص
 ٌ
ْ
ٔ
ل
مل
ا
ب
غ 
ل
ا
ب
مل
ا

 



 22من  5الصفحة 
 

 : األىؾي٘ الضٜٔغٔ٘ - ثاىًٔا

 

٘      -كؾضك٘ قابط٘  -طٔب٘  متاصؼ ٘     الازٓز  مً األىؾاي٘ الايت ؼقاق  ضضاضاَا املدتلفا  ماً خاالل  سصعَاا اإلعاتجناصٓ

اـازمات  املتياْع : الاقااصٖ ، الغأاسٕ ، الصاياعٕ ، الظصاعإ ،       امعاتجناص سٔاح تاتاط طٔبا٘ صاٜازٗ يف فاال       املدتلف٘ ;

 : التالٔ٘ يف القياعات اعتجناصاتَاّتتنجل 

 ؛ العقاري القطاع -1
 

 :ؽضك٘ الاقٔق للتينٔ٘ الاقاصٓ٘

 

( عاَه متتلاك   194,596,000مْطع علٙ ) ( صٓال1,945,960,000) الاقٔق البالغ ص مسال  % م89,9ًمتتلك طٔب٘ ما ىغبتُ  

متتلك ؽضك٘ الاقٔق مضكظ طٔب٘ الغكين ّالتذاصٖ ّمضكظ اجملٔزٖ الغكين ّالتذاصٖ ّ،  (  عَه174,938,804طٔب٘ ميَا )

ماً هٝا٘ مخاػ     ٓقع مشاهلنا مباؽضٗالاقٔق الشٖ ّمبيٙ هيز   املْادَني للنغذز اليبْٖ الؾضٓف مً اؾَ٘ الؾنالٔ٘ ،

مً اؾَ٘ اؾيْبٔ٘ الغضبٔ٘، إضاه٘ إىل مؾضّعات  خضٚ  للنغذز اليبْٖ الؾضٓفمٔلٔئْو املْادُ  طٔب٘لْو ، ّهيز  

   .ؼت التصنٔه

ً ( ما 2 ما باليغب٘ للنْقف التيفٔشٖ جملنْع٘ املؾاصٓع الاقاصٓ٘ لؾضك٘ الاقٔق هغٔته اإلؽاصٗ إلَٔا يف اؾزّل صقاه ) 

 الفقضٗ صاباًا مً ٍشا التقضٓض.

 

 ؽضك٘ مزٓي٘ املاضه٘ امقتصارٓ٘:

 

مت تأعاأػ ؽااضك٘ مزٓياا٘ املاضهاا٘ امقتصااارٓ٘ )ؽااضك٘ مغاااٍن٘ عاماا٘ ( ضاانً ؼااالف مااع فنْعاا٘ مااً الؾااضكاٛ   

( صٓال مْطع علٙ 3,393,000,000مبؾاصك٘ مؤعغ٘ امللك عبزاهلل لْالزُٓ لإلعكاٌ التينْٖ بض مسال قزصِ ) امعرتاتٔذٔني

، ّهاضٖ الانال سالٔاًا علاٙ اعاتكنال تيآْض البئا٘ التشتٔا٘          ( عاَه 10,860,000( عَه متتلك ميَا طٔب٘ )339,300,000)

مغااٍن٘ طٔبا٘ ّؽاضكتَٔا التااباتني )الاقٔاق ّ صاي( مبزٓيا٘        ملؾاصٓع الؾضك٘ ّاليت قاصبت  عناهلا علٙ امىتَاٛ ، ّتبلغ

% مً ص مسال ؽضك٘ مزٓي٘ املاضه٘ 6,71( صٓال بيغب٘ 241,790,000املاضه٘ امقتصارٓ٘ ّالؾضكات التابا٘ هلا مبلغ ّقزصِ )

 امقتصارٓ٘ ّسلك سغب التفصٔل التالٕ:

 اليؾاط الضٜٔغٕ إعه الؾضك٘ و

الكٔاٌ 

 القاىْىٕ

ص ؼ املال 

 املزهْع

مبلغ مغاٍن٘ 

 طٔب٘

 عزر األعَه

ىغب٘ 

 املغاٍن٘

ؽضك٘ مزٓي٘ الغريٗ  1

 للتيْٓض الاقاصٖ

عقاصات ّخزمات 

 عقاصٓ٘

مغْٝلٔ٘ 

 قزّرٗ

387,000,000 77,400,000 7,740,000 20% 

ؽضك٘ ميْصٖ مزٓي٘  2

 املاضه٘ اإلقتصارٓ٘

عقاصات ّخزمات 

 عقاصٓ٘

مغْٝلٔ٘ 

 قزّرٗ

830,000,000 55,790,000 4,160,000 5,01% 

ؽضك٘ مزٓي٘ املاضه٘  3

 اإلقتصارٓ٘

عقاصات ّخزمات 

 عقاصٓ٘

مغاٍن٘ 

 عام٘

3,393,000,000 108,600,000 10,860,000 3,20% 

 %6,71 22,760,000 241,790,000 3,393,000,000 اجملنااااااااااااااااْع                                 

 

 للتيْٓض الاقاصٖ :ؽضك٘ كياٌ الزّلٔ٘ 

و تأعاأػ ؽااضك٘ كياااٌ الزّلٔاا٘ للتياآْض الاقاااصٖ )ؽااضك٘ مغاااٍن٘   13/04/2004ٍااا املْاهااق 23/02/1425مت بتاااصٓ  

( عاَه  مباا   3,567,038( عاَه متتلاك ميَاا طٔبا٘ )    169,400,000( صٓال مْطع علاٙ ) 1,694,000,000مقفل٘( بض مسال قزصِ )

ّ  % مً ص ؼ املال سٔح ترتكظ  2,11ىغبتُ  تانال  اعتجناصاتَا سالًٔا يف إراصٗ األمالي ّالتيْٓض الغكين ّاملضاكاظ التذاصٓا٘ ، 

األّل ٍاْ مؾاضّع مؾااصل الغاكين بؾانال دازٗ ّالجااىٕ ٍاْ         ، الؾضك٘ سالًٔا علٙ تيْٓض مؾضّعني صٜٔغٔني يف املنلك٘ 

( مازٌ يف  7املضاكاظ التذاصٓا٘ يف )  مؾضّع مؾاصل ٍٔلظ بؾنال مزٓي٘ الضٓاض ، ّقز قامت الؾضك٘ بتيْٓض فنْع٘ ماً  

 ( ملٔاص صٓال.1,8املنلك٘ باعتجناصات تظٓز عً )

 

 ؽضك٘ مك٘ لإلىؾاٛ ّالتانري :

 

( صٓال ّٓتنجل ىؾاط الؾضك٘ يف التيآْض الاقااصٖ ّاماتالي ّتاناري     1,648,162,400ؽضك٘ مغاٍن٘ عاْرٓ٘ بض مسال )

ّمتتلاك طٔبا٘ عازر     ،يزعٔ٘ الالطم٘ لإلىؾااٛ ّالاتانري  بكاه٘ األعنال اهلاملياطق اجملاّصٗ للشضو املكٕ باإلضاه٘ إىل القٔاو 

 %( مً ص مساهلا.0.81( عَه بيغب٘ )164,816,240( عَه مً  عَه ؽضك٘ مك٘ البالغ عزرٍا )1,330,000)
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 ؛    السٌاحً القطاع -2
 :)  صاي( الؾضك٘ الاضبٔ٘ للنياطق الغٔاسٔ٘

 بتأعاأػ الؾااضك٘ الاضبٔاا٘ للنياااطق الغاأاسٔ٘ ) صاي( و 05/03/1997ٍااا املْاهااق 26/10/1417بتاااصٓ  قاماات طٔباا٘ 

لالعاتفارٗ ماً مقْماات اؾاشب الغأاسٕ الايت تتنٔاظ بَاا مييقا٘           -الشصاع الغٔاسٕ لئبا٘   -)ؽضك٘ مغاٍن٘ مقفل٘ (

% ماً ص مساال ) صاي(الباالغ     86,87ىغابتُ   ّمتتلك طٔب٘ القابط٘ ماا ،  املزٓي٘ امليْصٗ خاا٘ ّبقٔ٘ مياطق املنلك٘ عام٘

 كاط  إسازٚ  تاتاط ) صاي(  ، ّ ( عاَه 43,437,045( عاَه متتلاك ميَاا طٔبا٘ )    50,000,000مْطع علاٙ )  ( صٓال500,000,000)

سٔاح طاْصت امليعْما٘ الغأاسٔ٘ املتكاملا٘      ، مبييقا٘ املزٓيا٘ املياْصٗ    يف املنلك٘ ّ كط ؽضك٘ عٔاسٔ٘ غٔاس٘ ال اتؽضك

ّٓيبع ّالااال ّاملتنجلا٘ يف    ّمك٘ املكضم٘ يف املييق٘ مبؾضّعاتَا الانالق٘ اليت تزٓضٍا يف كل مً املزٓي٘ امليْصٗالْسٔزٗ 

٘  صاي  ديش٘ طٔبا٘   ٘    الغاكئ ّميتذاع ٓيباع  صاي   ،  املْادَا٘ للنغاذز اليباْٖ الؾاضٓف     ّ ديشا٘ اجملٔازٖ  صاي الغاكئ

( 2زقٔ٘ يف مزٓي٘ دزٗ الشٖ عٔته اإلؽاصٗ إلُٔ يف اؾازّل صقاه )  ، إضاه٘ إىل مؾضّع هيز  ّؽقق هيالاال  صاي  ّميتذع

 مً الفقضٗ صاباًا مً ٍشا التقضٓض.

 

 الؾضك٘ الاضبٔ٘ املالٔظٓ٘ إلراصٗ الطٔاه٘ ) صاماؼ(:

هقاز قامات   ، لاْو(   5لغضض إهار كٔاٌ متدصص يف إراصٗ ّتؾغٔل الفيار  ّامليتذاات الغٔاسٔ٘ ّالرتهَٔٔ٘ هٝ٘ )  

بتاااصٓ   -) ؽااضك٘ سات مغااْٝلٔ٘ قاازّرٗ (    -بتأعاأػ الؾااضك٘ الاضبٔاا٘ املالٔظٓاا٘ إلراصٗ الطاأاه٘ ) صاماااؼ(     ) صاي( 

% مً ص مساهلا البالغ ملٔاٌْ صٓاال  ّ متتلاك ؽاضك٘     95ما ىغبتُ  ) صاي(سٔح متتلك ، و 23/12/2008ٍا املْاهق 25/12/1429

 .% 5ال ) صاماؼ( ّقزصٍا ٍغيض  ىفضا دلْبال املالٔظٓ٘  اليغب٘ املتبقٔ٘ مً ص مس

 

 ؛ الصناعً القطاع-3
  

 : ؽضك٘ الشصاع املكني    

 

 -)ؽاضك٘ مغااٍن٘ مقفلا٘ (    تأعٔػ ؽضك٘ الاشصاع املكاني الصاياعٔ٘    و 28/02/2008ٍا املْاهق 21/02/1429بتاصٓ  مت 

 (500)( عَه مازهْع مياُ مبلاغ    100,000,000مْطع علٙ ) صٓال(  1,000,000,000بض مسال قزصِ ) -الشصاع الصياعٕ لئب٘ 

اعتزعاٛ )طلاب( القغا  الجالاح    ب قامت الشصاع املكني الصياعٔ٘ و 2014، ّخالل الضبع األّل مً عاو ملٌْٔ صٓال عاْرٖ 

ّقز قاو  بالكاملصٓال مزهْعًا (  1,000,000,000البالغ ) صٓال، لٔصبح ص ؼ املال (500,000,000)مببلغ  اّاألخري مً ص مساهل

ملٌْٔ صٓال ّبياٛا علُٔ هقز قضص فلػ إراصٗ الشصاع املكاني اإلكتفااٛ بَاشا املبلاغ ّباشلك       (400املغاٍنني بتغزٓز مبلغ )

، ّعلٙ ضْٛ التْدَات املغتقبلٔ٘ لئب٘ ( ملٌْٔ صٓال900اابح ص ؼ املال املزهْع لؾضك٘ الشصاع املكني الصياعٔ٘ ٓبلغ )

علٙ اليؾاط الاقاصٖ ّامعتجناص هُٔ مبدتلف األّدُ ّتقلٔص امعتجناص يف اجملامت األخاضٚ ّسلاك   القابط٘ اليت عرتكظ 

ىتٔذ٘ للنتغريات ّالعضّل اليت اعتذزت يف املييق٘ املضكظٓ٘ باملزٓي٘ املياْصٗ املتنجلا٘ يف قاضاص الزّلا٘ بتْعاا٘ املغاذز       

ملنلْكاا٘ لئباا٘ القابطاا٘ ّؽااضكيت الاقٔااق ّ صاي البيااْٖ الؾااضٓف ّمااا عاأرتتب علااٙ سلااك مااً ىااظع ملكٔاا٘ الاقاااصات ا 

ّالتآْض عً ىظع ملكٔتَا األماض الاشٖ عأتْهض مااُ لئبا٘ عأْل٘ ىقزٓا٘ كابريٗ عاتبز  ماَاا طٔبا٘ با سٌ اهلل رّصٗ             

سلاك  دزٓزٗ مً امعتجناص الشٖ عٔرتكظ علٙ اليؾاط األعاعٕ لئب٘ ٍّْ امعتجناص الاقاصٖ بكاه٘  ىْاعُ، ّبيااًٛا علاٙ   

ألعاَه املتبقٔا٘ املنلْكا٘ للؾاضكات التاباا٘ لئبا٘ يف ؽاضك٘ الاشصاع املكاني الصاياعٔ٘ بالقٔنا٘            طٔب٘ بؾضاٛ اامت هقز ق

علٙ ضْٛ التيغٔق الشٖ مت ماع اؾَاات سات الاالقا٘ معاتكنال اإلداضاٛات      ّ ،و30/06/2014تاصٓ  ب الزهرتٓ٘ لتلك األعَه

اؾنأا٘ الانْمٔا٘ ضاري الاارٓا٘ الجالجا٘       ٓازت  نلٔ٘ الؾاضاٛ هقاز   اليعامٔ٘ ّؼزٓز املغاص اليعامٕ الشٖ عٔرتتب علٙ ع

و قاضاص املغااٍنني ببٔاع  عاَنَه إىل املغااٍه      20/08/2014ٍاا املْاهاق   24/10/1435تااصٓ   ملغاٍنٕ الشصاع املكني املياقازٗ يف  

            ٘ اعاتكنال بقٔا٘   ّ طٔب٘ القابط٘ مبا هلاا ماً سقاْ  ّماا علَٔاا ماً التظاماات ّؼْٓلاَا إىل هاضع لؾاضك٘ طٔبا٘ القابطا

اإلدضاٛات اليعامٔ٘ ّؼْٓل ملكٔا٘ ؽاضك٘ الاشصاع املكاني ّاعاتجناصاتَا يف ؽاضك٘ األمسازٗ الاضبٔا٘ الغااْرٓ٘ )عااهكْ(           

 .القابطّ٘ؽضك٘ ّاس٘ األلٔال الظدادٔ٘ إىل طٔب٘ 
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 ؽضك٘ اممسزٗ الاضبٔ٘ الغاْرٓ٘ ) عاهكْ(:

 

ّمتتلاك  ( عاَه  333,333,333مْطعا٘ علاٙ عازر )    ( صٓال 3,333,333,330) بض مسال ٓبلغ عاْرٍّٕٓ٘ ؽضك٘ مغاٍن٘ 

( عاَه م  3,020,000ميَاا عازر )      -% ( ماً ص مساال )عااهكْ(    1,91ّبيغب٘ قزصٍا ) ( عَه6,355,000طٔب٘ القابط٘ عزر )

ماً األعاَه اإلمجالٔا٘     -  تظال باعه ؽضك٘ الشصاع املكني الصياعٔ٘ اؾاصٖ إىَاٛ إدضاٛات ؼْٓل ملكٔتَا لئب٘ القابط٘

)لغاهكْ( ّتظاّل ) عاهكْ( الازٓز مً األىؾي٘ اليت مً  ٍنَاا تصائع األمسازٗ ظنٔاع  ىْاعَاّإىتااز األمْىٔاا ّالْٔصٓاا        

 ّاملٔالمني ّسامض الكطٓتٔك.

 

 الؾضك٘ الغاْرٓ٘ للصياعات امعاعٔ٘ )عابك( :

( عااَه 3,000,000,000مْطعاا٘ علااٙ عاازر ) صٓااال( 30,000,000,000ٍّاإ ؽااضك٘ مغاااٍن٘ عاااْرٓ٘ بض مسااال ٓبلااغ ) 

ّٓتنجاال ىؾاااطَا األعاعاإ يف اااياع٘   ،ص مساهلااا%( مااً 0.14( عااَه ّبيغااب٘ )4,080,000ّمتتلااك طٔباا٘ القابطاا٘ عاازر ) 

البرتّكٔنآّات ّاممسزٗ ّاؿزٓز ّالصلب ّاألملْىْٔو ّضريٍاا ماً الصاياعات اهلٔازصّ كضبْىٔا٘ امعاعأ٘ ّالصاياعات        

 . ملبتكضٗاالبالعتٔكٔ٘ 
 

 ؽضك٘ ّاس٘ األلٔال الظدادٔ٘:

( عَه 9,450,000عزر )بَا  طٔب٘ القابط٘( صٓال متتلك ؽضك٘ 350,000,000ؽضك٘ مغاٍن٘ مقفل٘ ٓبلغ ص مساهلا )

قبل ؼْٓلَا لئب٘ علٙ طٓارٗ سص٘ الشصاع املكني الصياعٔ٘  عبق للؾضكاٛ اإلتفا مً ص مساهلا ّقز  %(20) ٖ ما ىغبتُ 

م  ىُ مل تغتكنل اإلدضاٛات اليعامٔ٘ لتازٓل سص٘ إ% مً ص مسال ؽضك٘ ّاس٘ األلٔال الظدادٔ٘ 27لتصبح بيغب٘ 

 .الؾضكاٛ

 ؽضك٘ املزٓي٘ امليْصٗ للتنْص ّمؾتقاتَا )متْص(:

ٌ ؼْٓال مغااٍن٘ طٔبا٘ القابطا٘ إىل     أجمللاػ اإلراصٗ بؾا  علٙ ضْٛ ما  ؽري إلُٔ يف التقضٓض الغيْٖ الضابع ّالاؾضٌّ 

ماً سصاص   ( سصا٘  35باازر ) امليْصٗ للتنْص ّمؾتقاتَا )متاْص(  املزٓي٘ ؽضك٘ الشصاع املكني الصياعٔ٘ يف ص مسال ؽضك٘ 

ؽاري    ملاا   ّهقاا ّ ا ،اهلا %( يف ص مس35مبا ىغبتُ )( صٓال 10,000,000)( سص٘ ّبض مسال قزصِ 100)٘متْص البالغص مسال ؽضك٘ 

بتاااصٓ   -ؽااضك٘ سات مغااْٝلٔ٘ قاازّرٗ  -متااْص املاازٗ القاىْىٔاا٘ لؾااضك٘ ّبغاابب اىقطاااٛتقضٓااض مااً  ىااُ ىااص اللٔااُ يف إ

و هقز طالبت طٔبا٘ بتصافٔ٘ الؾاضك٘ بغابب كالفاات الْضاع القااىْىٕ للؾاضك٘ لاازٗ          15/10/2011ٍا املْاهق 29/11/1432

خأص الصاياعٕ إم  ٌ بااض الؾاضكاٛ صهاض       عباب تتالق عصص الؾضكاٛ اآلخضًٓ ّعزو تازٓل الغذل التذااصٖ ّالرت 

ٍاا  27/06/1434ازص سكاه اككنا٘ امراصٓا٘ بتااصٓ       سٔحعنلٔ٘ التصفٔ٘ مما اعتزعٙ صهع املْضْع للنشكن٘ اإلراصٓ٘ 

ىتَااٛ مازتَا ٍّإ عؾاضٌّ عاي٘ تيتَإ       إلو املتطنً صهض الزعْٚ املتنجل٘ يف طلب تصفٔ٘ الؾاضك٘  07/05/2013املْاهق 

ٚ اؿكاه   اإعتٝيال ٍاش  ، ّقز متٍا09/11/1432بتاصٓ   اؿكاه الصاارص بتااصٓ     الايت  ٓازت بازّصٍا    قكنا٘ امعاتٝيال    لاز

٘ ٍشِ تكٌْ الزعْٚ  بشلكو املتطنً صهض الزعْٚ ّ 07/05/2013ٍا املْاهق 27/06/1434 ّعلاٙ ضاْٛ املغاتذزات    ، ميتَٔا

التيغٔق مع اراصٗ ( مً ٍشا التقضٓض هقز مت 3)ٗ اليت طض ت سٔال ؽضك٘ الشصاع املكني الصياعٔ٘ ّهق ما اؽري إلُٔ بالفقض

تاازٓل عقاز التأعأػ ّهقاًا لعّضااع اليعامٔا٘       ّؽضك٘ متْص لإلبقاٛ علٙ اعه طٔب٘ القابطا٘ كأساز الؾاضكاٛ يف متاْص     

 لشلك.

 ؛ الزراعً القطاع-4
 :)تاري(  ؽضك٘ طٔب٘ للتينٔ٘ الظصاعٔ٘

)ؽاضك٘ سات مغاْٝلٔ٘ قازّرٗ(     للتينٔا٘ الظصاعٔا٘ )تااري(   تغتجنض طٔب٘ يف اجملال الظصاعٕ مً خالل ؽضك٘ طٔب٘ 

% مً ص مساهلاا الباالغ   54,8اليت متتلك طٔب٘ هَٔا ما ىغبتُ و 09/10/1993ٍّا املْاهق 23/04/1414ّاليت مت تأعٔغَا بتاصٓ  

٘ 274,000( سصا٘  متتلاك ميَاا طٔبا٘ عازر )     500,000مْطعًا علٙ عزر ) ( صٓال50,000,000)  كاط  ( يتاار )، ّتااز   ( سصا

سٔح متتلك عزر ماً املؾاضّعات الظصاعٔا٘ املتدصصا٘ بظصاعا٘ اليدٔال سغاب         ، املزٓي٘ امليْصٗييق٘ ؽضك٘ طصاعٔ٘ مب

 -التالٕ:

 مؾضّع الاؾريٗ: -  
( 11,478ٓاتط مؾضّع اليدٔل التابع لا)تاري( مبييق٘ الاؾاريٗ األكاط علاٙ مغاتْٚ املييقا٘ سٔاح  كنلات )تااري( طصاعا٘ )         

و 2001( ايفًا متجل  هدض  ىْاع التنْص املاضّها٘ يف املنلكا٘ ، ّقاز باز  املؾاضّع باإلىتااز األّلإ عااو         27) نل٘ تؾنل  كجض مً

( طياًا يف عااو   88( طيًا مً الضطب ّالتنْص، ثه تْالت الظٓارٗ يف اإلىتااز خاالل األعاْاو التالٔا٘ لتصال إىل  )     24ب ىتاز سْالٕ )

، بغبب ىقل  مَات اليدٔل املْدْرٗ بالاؾاريٗ إىل مؾاضّع نٔال اـاضٓه      و ّسلك2013( طيًا يف عاو 166مقاصى٘ ب ىتاز)و 2014
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ّتقْو الؾضك٘ سالًٔا ب سالل  ايال اليدٔل اجملزٓ٘ اعتجناصٓا كالاذْٗ ّالايطٗ ّالصفاّٖ بزًم ماً األاايال األقال عاٜازَا     

 اعتجناصًٓا.
و ّاالت إراصٗ مؾضّع تاري الظصاعٕ بالاؾاريٗ خاالل الضباع الضاباع     2014باز اىتَاٛ مْعه دين اكصْل للنْعه الظصاعٕ    

 .سغب اؾزّل الظمينللانلٔات الظصاعٔ٘ 

 مؾضّع  متاٌ:   -ب

كاه ماً املزٓيا٘     170متكيت )تاري( عنز اهلل مً إكنال طصاع٘ مؾاضّعَا الجااىٕ لليدٔال الْاقاع مبييقا٘  متااٌ علاٙ بااز           

( نل٘ ماً  داْر    8,362( مرت مضبع سٔح تبلغ الياق٘ اإلمجالٔ٘ للنؾضّع )645,070امليْصٗ علٙ طضٓق الاال البالغ مغاستُ )

اايال  التناْص املتنجلا٘ يف الاذاْٗ ّالاياطٗ ّالصافاّٖ ّاجملازّل ّٓتْقاع مبؾأٝ٘ اهلل تاااىل  ٌ ٓباز  ٍاشا املؾاضّع بااكْصٗ              

ّؼقق الفغاٜل املظصّع٘ ّهلل اؿنز مازمت منْ دٔزٗ ىعاضًا للدزما٘ الظصاعٔا٘ املتكاملا٘      و.2015ْص يف عاو إىتادُ مً التن

   .املقزم٘ للفغاٜل 

 مؾضّع )تاري( اـضٓه:    -ز

٘    %( مً اـي٘ املقضصٗ معتكنال طصاع٘ مؾضّع65متكيت الؾضك٘ ّهلل اؿنز مً إلاط )       َا الجالاح لليدٔال الْاقاع مبييقا

، ّ قامات الؾاضك٘ بتااصٓ     ( مارت مضباع  794,493الااال مبغااس٘ إمجالٔا٘ تبلاغ )     –الْاقا٘ علٙ طضٓق املزٓيا٘ املياْصٗ   اـضٓه 

الايت تبلاغ   و بتْقٔع عقز ؽضاٛ األصض املالاق٘ ملؾضّع الؾضك٘ باـضٓه مً اؾَ٘ الغضبٔ٘ ا16/11/2014ٍا املْاهق 23/01/1436

رت مضبع مت عنز اهلل امىتَاٛ مً تغْٓتَا ّتجبٔت ىقاط الظصاع٘ هَٔاا ّؼزٓاز خياْط    ( م128,957,19مغاستَا اإلمجالٔ٘ )

ؽبكات الضٖ ، كنا مت عنز اهلل امىتَااٛ ماً تيفٔاش كامال  عناال تغآْض مؾاضّع الؾاضك٘ بااـضٓه سٔاح بلاغ طاْل الغاْص              

 ( بْابات للنؾضّع.3( مرت طْلٕ إضاه٘ إىل عنل )5224)

 

 الخدمات ؛ قطاع-5
 :  ) تاكْما( طٔب٘ للنقاّمت ّالصٔاى٘ؽضك٘ 

 تظاّل طٔب٘ القابط٘ ىؾااط الصأاى٘ ّاليعاها٘ ّالتؾاغٔل ماً خاالل ؽاضك٘ طٔبا٘ للنقااّمت ّالصأاى٘ )تاكْماا(           

لؾاضك٘  و ٍّإ ؽاضك٘ تاباا٘    27/07/1991ٍاا املْاهاق   16/10/1417)ؽضك٘ سات مغْٝلٔ٘ قزّرٗ( ّاليت مت تأعٔغَا بتاصٓ  

الباالغ   تاكْماا  % ماً ص مساال  94ماا ىغابتُ   الاقٔاق   متتلاك ّ -الشصاع الاقاصٖ لئبا٘ القابطا٘    -اصٓ٘ الاق الاقٔق للتينٔ٘

( سص٘ ميَا ّ) صاي( متتلك اؿصاص املتبقٔا٘   4,700( سص٘ متتلك الاقٔق )5,000مْطع علٙ )( ملٌْٔ صٓال 5,000,000)

ّ عاأ٘ الزّلٔاا٘ ليعاااو   املْااااف٘ القٔا، ّعاابق  ٌ سصاالت تاكْمااا علااٙ ؽااَارٗ      ( سصاا٘ 300ّقاازصٍا )  اؾااْرٗ اآلٓااظ

(ISO9001:2008 )كنقاّل مؤٍال لتؾاغٔل ّاأاى٘ املبااىٕ      ٍٔٝ٘ تيْٓض املزٓي٘ امليْصٗمً قبل ( تاكْما) ، ّمت تصئف

 ٘ ٗ   ّاملؾضّعات يف املييق٘ املضكظٓا ٘     (تاكْماا )، مماا  باضط مْقاع    باملزٓيا٘ املياْص  املنٔاظ باني مياهغأَا يف املييقا٘ املضكظٓا

 اكٔي٘ باملغذز اليبْٖ الؾضٓف ; سٔح تقْو سالًٔا بتؾغٔل ّأاى٘ عزر مً الفيار   يف املزٓي٘ امليْصٗ .

كنا قامت )تاكْما( بالتْعع يف ىؾاطاتَا خاصز املزٓي٘ امليْصٗ ّالزخْل يف مؾضّعات دزٓازٗ مبشاهعا٘ ٓيباع سٔاح     

 باهلٔٝ٘ امللكٔ٘ مبزٓي٘ ٓيبع . تقْو سالًٔا بتيفٔش عقْر أاى٘ ّىعاه٘ ّتؾغٔل ثالخ مؾاصٓع

 :ؽضك٘ طْر إلراصٗ ّتغْٓق الاقاص

، و 13/04/1999ٍا املْاهق 27/12/1419)ؽضك٘ سات مغْٝلٔ٘ قزّرٗ( بتاصٓ  ؽضك٘ طْر إلراصٗ ّتغْٓق الاقاص  تاعغت

٘  -( الاقٔق)ّمتتلك   (1,000.000)الاقااص الباالغ    إلراصٗ ّتغآْق ( طاْر )% ماً ص مساال ؽاضك٘    90 - التابا٘ لئب٘ القابطا

( 10,000( سص٘ ميَا ّمتتلك تاكْما اؿصص املتبقٔ٘ ّقزصٍا )90,000( سص٘ متتلك الاقٔق )100,000مْطع علٙ )صٓال 

عازرًا ماً املضاكاظ الغاكئ٘ ّالتذاصٓا٘ ّهاق  سازخ الايعه التقئا٘ ّاإلراصٓا٘ الايت مت تصانٔنَا             ( طاْر )، ّتازٓض  سص٘ 

 .(ISO 9001:2008)اؾْرٗ اآلٓظّ املْااف٘ القٔاعٔ٘ ليعاو علٙ ؽَارٗ ( طْرسصلت ) ّقز ، خصٔصًا هلشا الغضض

 

 ؽضك٘ مضاهق طٔب٘ :

لؾضك٘ مت البزٛ بأعنال التصفٔ٘   ىُ قزّهق ما اؽري إلُٔ يف التقضٓض الغيْٖ الضابع ّالاؾضٌّ جمللػ اإلراصٗ مً  

 مضاهق طٔب٘ ّاملصفٕ ؽضك٘ طمين مت امتفا  علُٔ بنيّهق دزّل ( صٓال 10,000,000مضاهق طٔب٘ البالغ ص مساهلا )

تأخض هقز ، ه ىُ لعضّل تتالق مبصلش٘ الظكاٗ  و2014ّالشٖ ٓتْقع مً خاللُ امىتَاٛ مً  عنال التصفٔ٘ خالل عاو 

تأخضت إدضاٛات التصفٔ٘ ّم طالت مغاعٕ إراصٗ مضاهق طٔب٘ مغتنضٗ لالىتَاٛ  ّبالتالٕ إازاص ؽَارٗ الظكاٗ اليَأٜ٘

 .و2015ّٓتْقع اإلىتَاٛ ميَا خالل اليصف األّل مً عاو  مً تلك اإلدضاٛات
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 :و2014لااو  إٓضارات طٔب٘ ّإعَامُ يف مً  ىؾي٘ طٔب٘ ّتْطٓاَا اؾغضايف ْٓضح اؾزّل التالٕ سذه كل ىؾاط ّ

  ( 1)  دزّل صقه 

 

 الااباااأااااااااٌ و
 / املييق٘ / املزٓي٘ الزّل٘

 (اإلٓضار مصزص )ميؾأ
 سذه اليؾاط

 )صٓال عاْرٖ(

إعَاو اليؾاط يف 

 اإلٓضارات

 )صٓال عاْرٖ(

 ىغب٘ إعَاو 

 يف اإلٓضارات  اليؾاط

1 
 -مك٘  –الغاْرٓ٘:  املزٓي٘  اليؾاط الاقاصٖ

 الضٓاض
5,147,006,437 1,423,664,973 86,39% 

2 

 اليؾاط الغٔاسٕ 

 الغاْرٓ٘:

 -الاال –ٓيبع  -مك٘   -املزٓي٘ 

 دزٗ -اـط  –الضٓاض 

656,248,378 121,102,074 7,35% 

 %3,41 56,184,454 1,332,763,878 ٓيبع  -: اؾبٔل الغااْرٓ٘ اليؾاط الصياعٕ  3

 %2,62 43,143,946 14,400,241 ٓيبع -: املزٓي٘  الغااْرٓ٘ اـزماتىؾاط  4
 %0,23 3,801,205 114,446,456 الاال  -: املزٓي٘ الغااْرٓ٘ اليؾاط الظصاعٕ  5

 %100,00 1,647,896,652 7,264,865,390  اإلداااااناااااااااااااااالٕ
 

 

  ٌ ىيِْ إىل  ٌ طٔب٘ القابط٘ لٔػ لزَٓا اعتجناصات خاصز املنلك٘.   ّىْر     

 

   : األسزاخ اؾٍْضٓ٘ -  ثالجًا

( 390% ماً ص ؼ املاال  ب مجاالٕ مبلاغ قازصِ )       26مبا ٓاارل ىغاب٘    و2014قامت طٔب٘ القابط٘ بتْطٓع  صباح خالل عاو  -1

( ملٔاٌْ  120% مً ص ؼ املال مببلغ ّقزصِ )8بيغب٘  2014عً الضباني األّل ّالجاىٕ لااو  ًاملٌْٔ صٓال ، ّاليت متجل  صباس

عاً الضباع   ّ صباساًا  ( ملٔاٌْ صٓاال   150مً ص ؼ املال مببلغ ّقزصِ )% 10و بيغب٘ 2014إعتجيأٜ٘  عً الااو  ًاصٓال ، ّ صباس

مً % 3و بيغب٘ 2014إضاهٔ٘ عً  الااو  ًاّ صباس ( ملٌْٔ صٓال75% مً ص ؼ املال مببلغ ّقزصِ )5بيغب٘  و2014الجالح لااو 

 .( ملٌْٔ صٓال45ص ؼ املال مببلغ ّقزصِ )

      و  بؾأٌ مْاهق٘ فلػ إراصٗ طٔب٘ القابط٘ علٙ قاضاص  2013ّالاؾضًٓ ( لااو  ابعالضري إلُٔ بالتقضٓض الغيْٖ ) ّهق ما  ؽ -2

%(  88إسزٚ الؾضكات التابا٘ عابقًا لئب٘ القابط٘ ّاليت تبلغ ىغب٘ مغاٍن٘ طٔبا٘ هَٔاا )   -تصفٔ٘ ؽضك٘ آها  اؾْرٗ 

 اإلدضاٛات اليعامٔ٘ لؾيب الغذل التذاصٖ لؾضك٘ آها  اؾْرٗ .علٙ اعتكنال ٓانل مصفٕ الؾضك٘  هال ٓظال

ٍاا  4/3/1435قٔااو طٔبا٘ القابطا٘ بتااصٓ      و  بؾاأٌ  2013ّالاؾاضًٓ ( لاااو    باع االضّهق ما  ؽري إلُٔ باالتقضٓض الغايْٖ )    -3

ًا لصأغ٘  اعتكنال إدضاٛات سصْهلا علٙ قاضض بيكإ متْاهاق ماع  سكااو الؾاضٓا٘ اإلعاالمٔ٘ ّهقا        بو 5/1/2014املْاهق 

 صباناٜ٘ ملٌْٔ صٓال لفرتٗ طمئ٘ مزتَا عاو مٔالرٖ ّاساز قابلا٘    (400,000,000)التْص  مً بيك الضٓاض مببلغ قزصِ 

تغاازٓز  كاماال مبلااغ  و23/07/2014ٍااا املْاهااق 26/09/1435هقااز قااضص فلااػ إراصٗ طٔباا٘ بتاااصٓ   للتذزٓااز لااااو آخااض ، 

 و.29/09/2014، ّقامت طٔب٘ بغزار مبلغ القضض املشكْص بتاصٓ   لقضض املؾاص الُٔ مبكضًاا

( 500)بلاغ  مب او باعتزعاٛ )طلاب( القغا  الجالاح ّاألخاري ماً ص مساهلا      12/01/2014الشصاع املكني الصياعٔ٘ قامت ؽضك٘  -4

بتغازٓز مبلاغ   ّقاز قااو املغااٍنني    ( ملٔاٌْ صٓاال   1,000ّمباا قٔنتاُ )  صبح ص ؼ املال مازهْعًا بالكامال   ٔملٌْٔ صٓال، ل

ّباشلك  اابح ص ؼ املاال املازهْع     ّبياٛ علُٔ هقز قضص فلػ إراصٗ الشصاع املكني امكتفاٛ بَاشا املبلاغ   ( ملٌْٔ صٓال 400)

ٛ ضاو قضص فلػ إراصٗ طٔبا٘ القابطا٘ ؽا   23/06/2014، ّبتاصٓ  ( ملٌْٔ صٓال 900لؾضك٘ الشصاع املكني الصياعٔ٘ مبلغ )

٘   تللؾاضكات ال  عاَه األقلٔا٘ املنلْكاا٘                   مت تْضاأشُ بالبياز صقااه  ّهااق ماا  ابااا٘ لئبا٘ يف ؽااضك٘ الاشصاع املكااني الصاياعٔ

 . بَشا التقضٓض مً ثاىًٔا امىؾي٘ الضٜٔغٔ٘ -القياع الصياعٕ  - (3)

ٍااا املْاهااق  24/05/1435تاااصٓ  بمت اعااتالو اؿكااه الصااارص مااً قكناا٘ امعااتٝيال اإلراصٓاا٘ مبييقاا٘ مكاا٘ املكضماا٘         -5

ٗ      و 25/03/2014 بتااصٓ    املتطنً املصارق٘ ّتأٓٔز اؿكه الصارص مً الازاٜضٗ املدتصا٘ باككنا٘ اإلراصٓا٘ باملزٓيا٘ املياْص

و الشٖ ٓقطٕ ب لغااٛ قاضاص ّطاصٗ املالٔا٘ املتطانً تقازٓض الاقااص املؾااص إلٔاُ ّاملنلاْي          23/12/2013ٍا املْاهق 20/02/1435

ٍا ّإلاظاو ّطاصٗ املالٔا٘ ب عاارٗ التقازٓض لقٔنا٘ الاقااص       06/07/1427( ّتاصٓ  48/1/8ب٘ القابط٘ بالصك صقه )لؾضك٘ طٔ
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 ٘ ّدااصٖ متاباا٘ كال ماً  هاضع ّطاصٗ املالٔا٘ باملزٓيا٘ املياْصٗ ٍّٔٝا٘          ،  ّهقًا ليعاو ىظع ملكٔ٘ الاقاصات للنيفا٘ الااما

 .بَشا اـصْصتيْٓض املزٓي٘ امليْصٗ 

الؾاضك٘ الاضبٔا٘ للنيااطق الغأاسٔ٘      قٔااو و بؾاأٌ  2013ّالاؾاضًٓ ( لاااو    باع االضلُٔ بالتقضٓض الغايْٖ )  ّهق ما  ؽري إ -6

% ماً  86,88ٍّٕ إسزٚ الؾضكات التابا٘ لؾاضك٘ طٔبا٘ القابطا٘ ّ متجال الاشصاع الغأاسٕ هلاا ّ متتلاك طٔبا٘           -) صاي( 

علٙ متْٓال طْٓال األدال متْاهاق ماع  سكااو الؾاضٓا٘ اإلعاالمٔ٘ ّهقاا لصأغ٘            اإدضاٛات سصْهلباعتكنال  -ص مساهلا 

مخغٌْ ملٌْٔ صٓاال ملازٗ عؾاض عايْات ؽاامل٘ هارتٗ الغاناح ،        ماٜتاٌ ّ (250,000,000)مببلغ التْص  مً بيك الضٓاض ، 

 .التنْٓل املشكْص و هقز مت تأدٔل الانل باتفاقٔ٘ 23/03/2014ّعلٙ ضْٛ التيغٔق الشٖ مت مع بيك الضٓاض بتاصٓ  

اعاتكنال إداضاٛات سصاْهلا علاٙ قاضض بيكإ متْاهاق ماع         قامات طٔبا٘ ب   و 18/05/2014ٍا املْاهاق  19/07/1435بتاصٓ   -7

 صباناٜ٘ ملٌْٔ  (400,000,000)مببلغ قزصِ  البيك الغاْرٖ الفضىغٕ سكاو الؾضٓا٘ اإلعالمٔ٘ ّهقًا لصٔغ٘ التْص  مً 

٘    صٓال لفرتٗ طمئ٘ مزتَا عاو مٔالرٖ ّاسز قابل٘ للتذزٓز لااو آخض ، كناا  ٌ   ّسلك لتاظٓظ اعاتجناصات طٔبا٘ القابطا

الطناىات املقزم٘ لقاٛ القضض املؾاص إلُٔ تتنجل يف عيز ألمض مببلغ التنْٓل إضاه٘ إىل صًٍ  ّصا  مالٔ٘ مملْك٘ لئبا٘  

 . القابط٘ 

و اعااتلنت طٔباا٘ ّؽااضكتَٔا التاااباتني كاال مااً  ؽااضك٘ الاقٔااق للتينٔاا٘ الاقاصٓاا٘ ّالؾااضك٘ الاضبٔاا٘   2014خااالل عاااو  -8

للنياطق الغٔاسٔ٘ )  صاي( مبالغ قٔه تآْطات باض الاقااصات املنلْكا٘ لئبا٘ ّالاقٔاق ّ صاي الْاقاا٘ ضانً ىياا         

ٔاااح بلاااغ إمجاااالٕ مباااالغ التآْطاااات   مؾاااضّع تْعاااا٘ خاااارو اؿاااضمني الؾاااضٓفني للنغاااذز اليباااْٖ الؾاااضٓف س  

 صٓال . ( 1,089,235,533)ب مجالٕ مبلغ   صٓال ؼقق ميَا  صباح مً عنلٔ٘ التآْض املشكْص ( 1,385,092,305)

طٔباا٘ القابطاا٘ إدااضاٛات سصااْهلا علااٙ قااضض بيكاإ متْاهااق مااع  سكاااو الؾااضٓا٘     و  إعااتكنلت08/12/2014  بتاااصٓ  -9

ماٜيت ملٌْٔ صٓال لفارتٗ طمئا٘ مازتَا عات٘      200,000,000ً بيك الضٓاض مببلغ قزصِ اإلعالمٔ٘ ّهقًا لصٔغ٘ التْص  م

 ؽَض قابل٘ للتذزٓز لفرتٗ مماثل٘ ، ّسلك لتاظٓاظ اعاتجناصات طٔبا٘ القابطا٘، كناا  ٌ الطاناىات املقزما٘ لقااٛ القاضض          

 لؾضك٘ لئب٘ القابط٘. املؾاص إلُٔ تتنجل يف عيز ألمض مببلغ التنْٓل إضاه٘ إىل صًٍ  ّصا  مالٔ٘ مملْك٘

اؾنأ٘ الانْمٔ٘ الاارٓ٘ التاعع ّالاؾضًٓ ملغاٍنٕ طٔب٘  و عقزت31/12/2014ٍا املْاهق 09/03/1436  بتاصٓ   -10

 رّصتُ اؾزٓزٗلئب٘ القابط٘ يف لليعض يف دزّل  عناهلا املتنجل يف إىتداب فلػ إراصٗ  ّسلكادتناعَا القابط٘ 

و ّملزٗ ثالخ عيْات سٔح مت إىتداب  عطاٛ فلػ اإلراصٗ طبقا ألعلْب التصْٓت 01/01/2015اليت تبز  مً  )التاعا٘(

الرتاكنٕ متؾٔا مع  سكاو اليعاو األعاعٕ لئب٘ ّمٜش٘ اؿْكن٘ الصارصٗ مً ٍٔٝ٘ الغْ  املالٔ٘ ّسلك علٙ اليشْ 

 اآلتٕ :

 األعتاس/  محز بً إبضأٍه اؿصني . .1

 يف .املَيزؼ/  ىػ بً قنز ااحل اري  .2

 األعتاس/ تضكٕ بً ىْال الغزٓضٖ .  .3

 األعتاس/ عارل بً قنز الظٓز .  .4

 األعتاس/ ضغاٌ بً ٓاعض ؽليب . .5

 الزكتْص/ ّلٔز بً قنز الأغٙ . .6

 املؤعغ٘ الاام٘ للتأمٔيات اإلدتناعٔ٘ ّميجلَا األعتاس/ هَز بً قنز الفْاط .  .7

 لاظٓظ امللق . املؤعغ٘ الاام٘ للتقاعز ّميجلَا املَيزؼ/ عاْر بً عبزا .8

 ايزّ  امعتجناصات الاام٘ ّميجلُ امعتاس/ عاز بً ااحل الْتٔز .  .9

 

عقز  عطاٛ فلػ اراصٗ طٔب٘ القابط٘ الشًٓ مت اختٔاصٍه مً قبل اؾنأ٘ الانْمٔ٘ الاارٓ٘ التاعا٘ ّالاؾضًٓ ّقز 

اإلراصٗ ّاختٔااص الازكتْص/ ّلٔاز باً     سٔح قضصّا اختٔاص املَيزؼ/ ىػ بً قنز اااحل اارييف صٜٔغاًا جمللاػ     إدتناعًا 

   .قنز الأغٙ ىاٜبًا لضٜٔػ فلػ اإلراصٗ ّتأني الضٜٔػ التيفٔشٖ األعتاس/ عارل بً قنز الظٓز عطًْا ميتزبًا
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( جمللػ اإلراصٗ مً تْقع طٔب٘ القابطا٘ لتشقٔاق   ّالاؾضًٓ الضابعّهق ما  ؽري إلُٔ يف التقضٓض الغيْٖ الغابق ) -11

 :بؾأٌ سلك ما ٓلٕ هقز ؼقق ،و2014خالل الااو املالٕ تقضٓبًا ( ملٌْٔ صٓال 355مْسزٗ تصل إىل )فنل  صباح 

 البٔاٌ و
 و2014ؼقٔقُ خالل عاو املتْقع 

 و2013يف التقضٓض الغيْٖ لااو 

 ) صٓال عاْرٖ (

خالل هالًٔا اكقق 

  و2014عاو 

 )صٓال عاْرٖ(
 مالسعات

1 
 صباح ص مسالٔ٘ ىاػ٘ 

 عً بٔع عقاصات 

- 1,089,235,533 

باااض ىتٔذاا٘ للتآْطااات املتشصاال٘ عااً ىااظع ملكٔاا٘   

تقع ضانً ىياا  تْعاا٘ املغاذز اليباْٖ      اليت اقاصات ال

   الؾضٓف.

 230,974,804 267,000,000 فنل  صباح تؾغٔلٔ٘ 2

عازار املاتناضًٓ ّاؿذااز ىتٔذا٘       قضاص ؽفٔضبغبب 

القاٜن٘ للشضو املكٕ الؾضٓف ّتْقف بٔع  عنال التْعا٘ 

ىتٔذاا٘ قااضاص   الغااكئ٘ مبضكااظ طٔباا٘ الغااكين    الؾااقق

 تْعا٘ املغذز اليبْٖ الؾضٓف.

إٓضارات إعتجناصات  3

 متيْع٘

88,000,000 40,509,288 

امعاتجناصات  املتْقا٘ ماً  ٓضارات اإل ىتٔذ٘ عزو ؼقٔق

 . املغتجنض هَٔاالؾضكات  يفاملتيْع٘ 
 اإلدااانااااالاااإ

355,000,000 1,360,719,625 
 

 

  عنال الؾضك٘ املغتقبلٔ٘: - صاباًا

  بضط األعنال املغتقبلٔ٘ للؾضك٘ عتكٌْ ّهق اآلتٕ:     

ً ) الغابق الغيْٖ التقضٓض يف إلُٔ  ؽري ما ّهق -    ٌ  اإلراصٗ جمللاػ ( الضابع ّالاؾاضٓ ٖ  املْقاف  بؾاأ ٘  التيفٔاش  جملنْعا

٘  ّخاصز راخل - الاقاصٓ٘ املؾاصٓع ٘  املييقا ٘  املضكظٓا ٗ  باملزٓيا ٗ   املياْص ٘  -ّالضٓااض ّداز ً  لكال  املنلْكا ٘  ما  ؽاضك

 الاشصاع  -(  صاي) الغٔاسٔ٘ للنياطق الاضبٔ٘ ّالؾضك٘ - القابط٘ لئب٘ الاقاصٖ الشصاع - الاقاصٓ٘ للتينٔ٘ الاقٔق

٘   اـيا  ّهاق  املؾااصٓع   عناال  اعاتكنال ه ىُ ٓته الانل علٙ  - القابط٘ لئب٘ الغٔاسٕ  ،املقاضصٗ هلاا    التيفٔشٓا

 (:2) صقه اؾزّل يف مْضح ٍْ ما سغب ّسلك

  (2دزّل صقه )

 و
 إعه املؾضّع

 ّ))الؾضك٘ املالك٘ لُ((
مغاس٘ 

 (2واألصض )
 مضسل٘ املؾضّع املْقع

 لضٓاضبٔلتنْصاهيز   1

 )ؽضك٘ الاقٔق( 

ساإ الالٔااا علااٙ  -الضٓاااض   10,902

املكضما٘  طآّ٘ طضٓاق مكا٘   

ديْبًا ّطضٓاق التدصصإ   

 ضضبًا.

لتؾاااغٔل   كاااابجْصٌؽاااضك٘ مٔلٔئاااْو مت امتفاااا  ماااع  -

ّٓاته الانال   ،   ( Biltmore)الاالم٘ التذاصٓ٘ ب الفيز 

ميَاا   امىتَاّٛاليت ٓتْقع  علٙ اعتكنال  عنال التصنٔه

علاٙ ضاْٛ العاضّل    و 2015خالل اليصف األّل ماً عااو   

 مزٓي٘ الضٓاض.ّاملتيلبات التيعٔنٔ٘ ألماى٘ 

2 
 هيز  الصفْٗ

 )ؽضك٘ الاقٔق(
1,822  

 صقاااه القيااااتني -املزٓيااا٘ 

باؾَاااااااااااااااا٘  2019ّ  2018

ماااااً الؾاااانالٔ٘ الغضبٔااااا٘  

كياا  املييقاا٘ املضكظٓاا٘  

اكٔيااا٘ باملغاااذز اليباااْٖ 

 الؾضٓف.

مَيزعااٌْ اعتؾاااصٌْٓ للقٔاااو مت تانٔاز مكتااب رٓااْاٌ   - -

عاااو بأعنااال تصاانٔه املؾااضّع خااالل الضبااع الجاااىٕ مااً   

 و .2014

لتؾاااغٔل   كاااابجْصٌمٔلٔئااْو  اإلتفااا  ماااع ؽاااضك٘  مت  - -

 . الفيز 

ٓته الانل علٙ اعتكنال  عناال التصانٔه الايت ٓتْقاع       - -

 و.2015اإلىتَاٛ ميَا خالل اليصف األّل مً عاو 

3 

مؾضّع هيز  دزٗ 

 صاي ّ ديش٘ بٔتاىٙ 

 الفيزقٔ٘

 )ؽضك٘  صاي(

69/9,585  

طضٓااااق األىاااازلػ  -داااازٗ 

مٔزاٌ طاص  بً طٓار مشال 

 عٕ الضّٓػ.

ٓته الانال علاٙ إعاتكنال  عناال التصانٔه للنؾاضّع كفياز         

 ّ ديش٘ هيزقٔ٘ هٝ٘ مخػ لْو.
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ٌ ( 305) إىل ٓصال   رخل فنل ؼقٔق مبؾٔٝ٘ اهلل تااىل طٔب٘ تتْقع -ب   ٕ  الاااو  خاالل  صٓاال  ملٔاْ  و2015 القاارو  املاال

 :ٓلٕ ملا ّهقًا

 

 

 

 

و ألصباح ص مسالٔ٘ ىاػا٘ عاً قاضاص    2015تْقاات  ّ تقزٓضات خالل الااو املالٕ   ّٖىْر  ٌ ىؾري بأىُ مل ٓته إرصاز  

الزّل٘ اـاص بتْعا٘ املغذز اليبْٖ الؾضٓف ّما عأرتتب علٔاُ ماً ىاظع ملكٔا٘ الاقااصات املتبقٔا٘ ّاملنلْكا٘         

مالْماات    ْٖر لئب٘ ّؽضكتَٔا التاباتني الاقٔق ّ)  صاي( ّما عٔيتر عً سلك مً آثاص مالٔ٘ ىعاضًا لاازو ّدا   

  .عً قٔه تآْطات ىظع امللكٔ٘  ّ تْاصٓ  اضهَا  ّ تاصٓ  سلك اليظع

 

 املداطض اليت تْادََا  عنال طٔب٘: - خامغًا

 ٘تْادُ سالًٔا طٔب٘ ّؽضكتَا التاباا اإلراصٗ ّالاؾضًٓ جمللػ  الضابعّهق ما  ؽري إلُٔ يف التقضٓض الغيْٖ الغابق 

اليت تقع ضنً ىيا  تْعا٘ املغذز اليباْٖ الؾاضٓف الايت     -الاقٔق كاطض تقزٓض الاقاصات املنلْك٘ لئب٘ ّالاقٔق 

 .الاارلّ٘سلك خْهًا مً تقزٓض قٔن٘ تآْطات تلك الاقاصات بأقل مً قٔنتَا  -و 2013 علً عيَا خالل الااو 

اإلٓاضارات التؾاغٔلٔ٘ بااز ىاظع ملكٔا٘       انفااض ضكنا تْادُ طٔب٘ ّؽاضكتَٔا التااباتني الاقٔاق ّ) صاي( كاط   

لإلٓضارات ّسلك إىل  ٌ ٓته إعارٗ اعاتجناص مباالغ تآْطاات تلاك الاقااصات      الاقاصات املنلْك٘ للؾضكات املشكْصٗ املزصٗ 

 ّبزٛ ؼقٔق اإلٓضارات مً الاقاصات اؾزٓزٗ ّسلك باز اكتنال مضسل٘ اإلىؾاٛ ّبزٛ تؾغٔل ٍشِ الاقاصات.

         

هٔنا عزا سلك م تْادُ طٔب٘ يف الْقت امليعْص  ٓ٘ كاطض تتالق مبيتذاتَا ّطٓارٗ إىتادَا ّتاامالتَا يف الغاْ  سٔاح            

كنا  ىُ  تتاامل طٔب٘ مع عزر ضري قزّر مً الانالٛ األهضار ّاملؤعغات ّالؾضكات يف ؽتٙ اجملامت ّمً كتلف اؾيغٔات ، 

هَٔاا ،  ماا ماً سٔاح املدااطض املتالقا٘         ق  بالقْاىني ّاألسكااو امليعنا٘ للقياعاات الايت تغاتجنض     م تْدز سالًٔا كاطض تتال

    ٘ تانال ّمجٔااع   سٔااح، بأقال التكاالٔف   تتاامال يف فااال تقئا٘ املالْمااات   باالتيْص الغاضٓع يف التقئاا٘ ّتكلفتَاا هاا ٌ طٔبا

 . تقئ٘ سزٓج٘ ّمتيْصٗ  ىعن٘ؽضكاتَا التابا٘ ّهق 

 

 شقات ّاملزهْعات اليعامٔ٘:املغت -  عارعًا

ٖ  التقضٓاض  يف إلُٔ  ؽري ما ّهق -   ً  الضاباع ) الغاابق  الغايْ ٌ  اإلراصٗ جمللاػ ( ّالاؾاضٓ الظكاْٖ لئبا٘    املْقاف  بؾاأ

ً القابط٘   اـاص ب ضاه٘ بيز مغتشقات سّٖ عالق٘ ّمغتشقات مقاّلني آخضًٓ إىل الْعاٛ الظكْٖ لععْاو ما

 ( صٓااال11,506,257)قاازصِ ّ مااع مصاالش٘ الظكاااٗ ّالاازخل املدتلااف علٔااُ  مجااالٕ املبلااغ ( بو 1998و ستااٙ 1992)

٘  امعتٝياهٔ٘ بالضٓاض مبقتطٙ اعتٝيال طٔب٘ علاٙ قاضاص   اككن٘ ّامليعْص اماو  ٘  اللذيا٘ امعاتٝياهٔ  الظكْٓا

ّتعلنَااا ميااُ ، هقااز قاماات اككناا٘ امعااتٝياهٔ٘ بالضٓاااض باايقض سكااه  ٍااا1431( للااااو 963الطااضٓبٔ٘ صقااه )

و القاضٕ باازو ّمٓا٘ اككنا٘    16/11/2011ٍا املْاهق 20/12/1432راصٓ٘ باملزٓي٘ امليْصٗ الصارص بتاصٓ  إل٘ اكناك

          ٘ إلراصٓا٘ باملزٓيا٘   ا باليعض يف ٍاشا الاتعله ّعازو إختصاااَا بااليعض يف ٍاشِ القطأ٘ ّإعاارٗ اؿكاه للنشكنا

امليااْصٗ سكنَااا يف ٍااشا  باملزٓياا٘راصٓاا٘ إلاّمل تصاازص اككناا٘ ، امليااْصٗ لليعااض يف امعاارتاض املقاازو مااً طٔباا٘  

          .امعرتاض املشكْص ستٙ تاصٓ  إازاص ٍشا التقضٓض

تغاتشق الازهع ألٓا٘ دَا٘     ّماؤثضٗ  ّهٔنا عزا سلك م ْٓدز علٙ طٔبا٘  ٓا٘ مباالغ   ّ صعاْو دٍْضٓا٘ ٍّاما٘                        

 . تيعٔنٔ٘  ّ صقابٔ٘

 :ٍشِ املبالغ مقاصى٘ بالااو الغابق سغب اآلتٕ( 3ّْٓضح اؾزّل صقه )             

 ( 3دزّل صقه ) 

 و2013  و2014  البٔاٌ و
 11,506,257 11,506,257 مبلغ الظكاٗ الؾضعٔ٘ املارتض علُٔ  1

 37,496 49,840 مغتشقات املؤعغ٘ الاام٘ للتأمٔيات امدتناعٔ٘ 2

 اا 6,268,576 تكالٔف  خضٚ 3

 

 

 

 

 

 243,000,000  صباح تؾغٔلٔ٘إمجالٕ 
 62,000,000 إٓضارات متيْع٘
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و  قامات طٔبا٘ باعاتكنال    18/05/2014بتااصٓ   مً األسزاخ اؾٍْضٓ٘ مً البيز ثالجًا  (7)ّهق ما  ؽري إلُٔ بالفقضٗ  –ب 

إدضاٛات سصْهلا علٙ قضض بيكٕ متْاهق مع  سكاو الؾضٓا٘ اإلعالمٔ٘ ّهقًا لصٔغ٘ التْص  ماً البياك الغااْرٖ    

فرتٗ طمئ٘ مزتَا عااو مأالرٖ ّاساز قابلا٘ للتذزٓاز      (  صباناٜ٘ ملٌْٔ صٓال ل400,000,000الفضىغٕ مببلغ قزصِ )

 . لااو آخض ّسلك لتاظٓظ اعتجناصات طٔب٘ القابط٘

 

و  إعتكنلت طٔبا٘ القابطا٘    08/12/2014بتاصٓ   مً البيز ثالجًا مً األسزاخ اؾٍْضٓ٘  (9)ّهق ما  ؽري إلُٔ بالفقضٗ  -ز 

إلدضاٛات سصْهلا علٙ قضض بيكٕ متْاهق مع  سكااو الؾاضٓا٘ اإلعاالمٔ٘ ّهقاًا لصأغ٘ التاْص  ماً بياك الضٓااض          

  ماٜيت ملٌْٔ صٓال لفرتٗ طمئ٘ مزتَا عت٘  ؽَض قابل٘ للتذزٓز لفرتٗ مماثل٘. (200,000,000)مببلغ قزصِ 

 

 :  بٔاٌ مْدظ بيتاٜر  عنال الؾضك٘ ّ اْهلا ّخصْمَا خالل اـنػ عيْات األخريٗ - عاباًا

 ( 4دزّل صقه ) 

  الزخل ) لف صٓال( مؤؽضات قاٜن٘

 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 البٔااااٌ

 247,665 393,783 446,590 379,404 501,053 اليؾاط     إٓضارات
 111,948 107,596 159,375 131,649 220,773 اليؾاط تكالٔف
 135,717 286,187 287,215 247,755 280,280 اليؾاط صبح فنل

 53,681 67,797 59,344 39,447 49,305 ّتغْٓقٔ٘ إراصٓ٘ مصاصٓف
 20,264 32,785 187,513 68,554 1,019,177 اايف   -األخضٚ  اإلٓضارات

 10,202 14,433 8,946 12,844 35,924   الااااظكاااااااااااااااااااااااااٗ

 92,098 236,742 406,438 264,019 1,214,228 الضباااح اااااااااااااااااايف
 

 

 مؤؽضات املضكظ املالٕ ) لف صٓال(

 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 البٔااااٌ

 401,260 371,085 225,213 356,279 856,868 متزاّل٘ مْدْرات

 321,816 313,190 290,606 298,656 483,625 متزاّل٘ ميلْبات
 79,444 57,895 (65,393) 57,623 373,243 الاامل املال ص ؼ

 2,037,468 1,847,101 2,600,947 2,168,300 2,409,726 األخضٚ األاْل

 1,189,912 1,459,199 1,245,301 1,807,379 1,944,883 األاْل الجابت٘  اايف

 3,306,824 3,364,195 3,780,855 4,033,302 4,317,394 املْدْرات اايف

 430,324 329,242 332,208 341,864 330,329 األخضٚ  امليلْبات

 1,217 اا 86,019 205,714 400,000 األدل طْٓل٘ قضّض
 2,875,283 3,034,953 3,362,628 3,485,724 3,997,523 املغاٍنني سقْ 
 3,306,824 3,364,195 3,780,855 4,033,302 4,727,852 امللكٔ٘ ّسقْ اـصْو  اايف

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 املال املزهْع  ص ؼ
 1,204,847 1,000,000 1,106,468 1,106,468 1,106,468 اإلستٔاطٔات
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 و ) لف صٓال(:3201و مقاصى٘ بالااو املالٕ 4201بٔاٌ بالفضّ  اؾٍْضٓ٘ يف اليتاٜر التؾغٔلٔ٘ للااو املالٕ  - ثاميًا

 ( 5دزّل صقه ) 

 و2013 و2014 البٔاٌ و

 مبلغ التغري

 بالظٓارٗ  ّ )اليقص( 

 اإلمضاهات  عباب % ىغب٘ التغري

 379,404 501,053 اليؾاط إٓضارات 1

121,649 

 

32,06% 

مناااْ صتفااااع إىل ٓااااْر عااابب اإل

 تأدري الؾاقق ّاكاالت  آضارات 

ّهيز  يف مضكظ طٔب٘  التذاصٓ٘

ّاصتفاااااع امٓااااضارات  الاقٔااااق 

صتفاااااع اإلٓااااضارات ّ ااكققاااا٘ 

التؾغٔلٔ٘ الياػا٘ عاً تؾاغٔل    

آااضارات ّمنااْ هيااار  دزٓاازٗ  

 .املؾاصٓع اـاا٘ بتاكْما 

 %67,70 89,124 131,649 220,773 اليؾاط تكالٔف 2

مناااْ صتفااااع إىل ٓااااْر عااابب اإل

امٓاااااضارات ّرخاااااْل هياااااار  

املؾااصٓع  ّمناْ   دزٓزٗ للدزم٘ 

 .اـاا٘ بتاكْما 

 %13,13 32,525 247,755 280,280 صبح اليؾاط إمجالٕ 3

مناااْ صتفااااع إىل ٓااااْر عااابب اإل

 تأدري الؾاقق ّاكاالت  آضارات 

ّهيز  يف مضكظ طٔب٘  التذاصٓ٘

ّاصتفاااااع امٓااااضارات  الاقٔااااق 

صتفاااااع اإلٓااااضارات ّ ااكققاااا٘ 

التؾغٔلٔ٘ الياػا٘ عاً تؾاغٔل    

آااضارات هيااار  دزٓاازٗ ّمنااْ   

 .املؾاصٓع اـاا٘ بتاكْما 

4 

 عنْمٔ٘إراصٓ٘ ّ مصاصٓف

 ّبٔع ّتغْٓق

49,305 39,447 9,858 24,99% 

يف املصاااصٓف  صتفاااعاإلٓاااْر عاابب 

امراصٓاااا٘ ّالانْمٔاااا٘ إىل تطاااانً 

املصاصٓف امراصٓ٘ الانْمٔ٘  للاااو  

 اضل مكاهآت للااملني.و 2014

 آضارات اليؾاط. مصتفاعىتٔذ٘  %10,88 22,667 208,308 230,975 اليؾاط صبح اايف 5

 %1,386,68 950,623 68,554 1,019,177 اايف -األخضٚ  اإلٓضارات 6

يف صتفااع  غبب الضٜٔغإ لإل ٓاْر ال

إىل األصبااااااح امٓااااضارات امخااااضٚ   

الض مسالٔاا٘ الاايت ؼققاات ىتٔذاا٘    

للتآْطااات الاايت سصاالت علَٔااا    

 ّؽاااضكتَٔا الاقٔاااق ّاصايطٔبااا٘ 

الياػ٘ عاً ىاظع ملكٔا٘ عقاصاتَاا     

الْاقااااا٘ ااااانً ىيااااا  تْعااااا٘  

بامضااه٘   املغذز اليباْٖ الؾاضٓف  

 .اىل آضارات امعتجناص 

 %179,69 23,080 12,844 35,924 الؾضعٔ٘ الظكاٗ 7

الظكاااٗ الؾااضعٔ٘ ىتٔذاا٘  اصتفااات 

 .لإلصتفاع بامصباح

 %359,90 950,210 264,018 1,214,228 الضبااااح اايف 8

الاضبح التؾاغٔلٕ   ىتٔذ٘ اىل اصتفاع 

 ّامٓضارات امخضٚ.

 %547,73 315,620 57,623 373,243 املال الاامل ص ؼ 9

ىتٔذاااااا٘ مصتفاااااااع املْدااااااْرات 

املتزاّلاا٘ ّاليقااز بااالبيْي ّطٓااارٗ 

اإلعااااااتجناصات قصااااااريٗ سذااااااه 

 األدل)افقات املضاع٘(  .

 %14,68 511,799 3,485,724 3,997,523 املغاٍنني سقْ  10

ىغاااب٘ إلصتفااااع صاااأز األصبااااح    

 املبقاٗ.
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 : الؾضكات التابا٘ ّالؾقٔق٘ لئب٘ ّمكاٌ مقضٍابٔاٌ ب - تاعاًا

 هنا هْ  مً ص مساهلا ( :%  50الؾضكات التابا٘ لئب٘ ) اليت متلك طٔب٘ ىغب٘  -1

 إعاه الؾضك٘  و
اليؾاط 

 الضٜٔػ

 

ص ؼ املال  

 املزهْع

عزر 

 عَه/سصص 

 الؾضك٘

 لكٔ٘م ىغب٘

 طٔب٘

 عزر

 امعَه/اؿصص

 املنلْك٘ لئب٘

مقض 

التأعٔػ 

 ّاملقض الزاٜه
ؽضك٘ الاقٔق للتينٔ٘  1

 الاقاصٓ٘   

 الغاْرٓ٘ 174,938,804 %89,89 194,596,000 1,945,960,000 عقاص

الؾضك٘ الاضبٔ٘  2

للنياطق 

 الغٔاسٔ٘) صاي( 

هيار  

 ّعٔاس٘
 الغاْرٓ٘ 43,437,045 86,88% 50,000,000 500,000,000

ؽضك٘ طٔب٘ للتينٔ٘  3

 (الظصاعٔ٘ )تاري

 الغاْرٓ٘ 274,000 %54,80 500,000 50,000,000 طصاع٘

 

 (: ص مساهلا مً%  50عً تقل ىغب٘القابط٘  طٔب٘ متلك اليت) القابط٘  لئب٘ الؾقٔق٘ الؾضكات -2

 اليؾاط الضٜٔػ اعه الؾضك٘ و
ص ؼ املال 

 املزهْع

عزر 

 عَه/سصص 

 الؾضك٘

ىغب٘ ملكٔ٘ 

 طٔب٘

 عزر

 امعَه/اؿصص

 املنلْك٘ لئب٘

مقض 

التأعٔػ 

 ّاملقض الزاٜه

1 
ؽضك٘ مزٓي٘ املاضه٘ 

 اإلقتصارٓ٘ 
 الغاْرٓ٘ 10,860,000 %3,20 339,300,000 3,393,000,000 عقاصات ّخزمات

2 
ؽضك٘ مزٓي٘ الغريٗ 

 للتيْٓض الاقاصٖ 
 الغاْرٓ٘ 7,740,000 %20 3,870,000 387,000,000 عاقاااااااااااااااااصات

3 
ؽضك٘ ميْصٖ مزٓي٘ 

 املاضه٘ اإلقتصارٓ٘
 الغاْرٓ٘ 860,000 %1,04 83,000,000 830,000,000 عاقاااااااااااااااااصات

4 
ؽضك٘ كياٌ الزّلٔ٘ 

 للتيْٓض الاقاصٖ 
 الغاْرٓ٘ 35,670,380 %2,11 169,400,000 1,694,000,000 عاقاااااااااااااااااصات

 الغاْرٓ٘ 100,000 %10 1,000,000 10,000,000 ؼت التصفٔ٘   ؽضك٘ مضاهق طٔب٘ 5

ؽضك٘ املزٓي٘ امليْصٗ للتنْص  6

 ّمؾتقاتَا )متْص(
 الغاْرٓ٘ 35,000 %35 100,000 10,000,000 اياعاا٘

ؽضك٘ ّاس٘ األلٔال  7

 الظدادٔ٘
 الغاْرٓ٘ 7,000,000 %20 35,000,000 350,000,000 اياعاا٘ 

ؽضك٘ اممسزٗ الاضبٔ٘  8

 الغاْرٓ٘ )عاهكْ(
 الغاْرٓ٘ 6,355,000 %1,91 333,333,333 3,333,333,330 اياعاا٘

الؾضك٘ الغاْرٓ٘ للصياعات  9

 امعاعٔ٘ )عابك(
 الغاْرٓ٘ 4,080,000 %0,14 3,000,000,000 30,000,000,000 اياعاا٘

10 
 الغاْرٓ٘ 1,330,000 %0,81 164,816,240 1,648,162,400 عاقاااااااااااااااااصات ؽضك٘ مك٘ لإلىؾاٛ ّالتانري

 

 سْكن٘ الؾضك٘ : - عاؽضًا

ُ  الشٖ اؿْكن٘ ىعاو تيبٔق و2014 عاو خالل طٔب٘ ّاالت ُ   ؽاري  ماا  ّهاق  - تبيتا ٖ  التقضٓاض  يف إلٔا  الغاابق  الغايْ

ً  التاعا٘ للنارٗ ّتيبٔقًا - (ّالاؾضًٓ ضابعال) ٘  ما ٘  مٜشا ٗ  الؾاضكات  سْكنا ً  الصاارص ٘  ما ٘  الغاْ   ٍٔٝا  ىاْهنط  يف املالٔا

٘  ؾاضكات لل اإلراصٗ فلػ تقضٓض ٓتطنً بأٌ تقتطٕ ّاليتّتازٓالتَا الالسق٘  و2006 ٘  املغااٍن ٘  الااما  عاْ   يف املزصدا

٘   سكااو  مً تيبٔقُ مت عنا تقضٓضًا الغاْرٓ٘ األعَه ٘  ّباضامر  سلاك  ّ عاباب  ٓاته  مل ّماا  الالٜشا  تتبياٍاا  الايت  اؿْكنا

٘ الؾاضكات الصاارصٗ ماً ٍٔٝا٘     سْكنا  مٜش٘ يف ّصر ما ظنٔع القابط٘ طٔب٘ لتظاوا ٍشا تقضٓضىا يف ىؤكز ه ىيا ; الؾضك٘

 املْاهاق  ٍاا 25/11/1427 بتااصٓ   اعتنازٍا   ٌإراصٗ طٔبا٘   جمللاػ  عابق  الايت  -الغْ  املالٔا٘ ّكاشلك مٜشا٘ سْكنا٘ طٔبا٘      

  .  و16/12/2006

عأًا مً إراصٗ طٔب٘ القابط٘ يف املتظاو عنآ٘ سقْ  مغااٍنَٔا ّامتازارًا ملاا ٓتالاق مبْضاْع تاااصض املصااحل يف        

 إعازار عٔاعا٘ تيعأه تاااصض     مٜش٘ سْكن٘ طٔب٘ ّإىفاسًا لتاامٔه ّ ىعن٘ ٍٔٝ٘ الغْ  املالٔ٘ املضتبي٘ بشلك هقز مت

  .و26/05/2012ٍا املْاهق 05/07/1433( املؤصذ يف 3/2012قضاص صقه )و/الاملصاحل ّاعتنارٍا مً فلػ إراصٗ طٔب٘ مبْدب 
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 سقْ  املغاٍنني ّعالقات  اشاب املصاحل: - اؿارٖ عؾض

ٕ  اليعااو  يف بتطنٔيَا ّسلك املصاحل ّ اشاب مغاٍنَٔا ؿقْ  خااًا اعتباصًا القابط٘ طٔب٘ تْلٕ ٘  األعاعا  للؾاضك

ً  امليلْب٘ باملالْمات املغتجنضًٓ باتاظّٓاز طأابا٘ تاقاْو كاناا ، طٔب٘٘ سْكن ّمٜش٘ ٘  مْقاع  خاالل  ما ٘  طٔبا  القابطا

 التياآْض مااً املغااتنض ىصاأبُ لااُ ّكاااٌ و04/03/1998 بتاااصٓ  تزؽاأيُ مت الااشٖ (www.taiba.com.sa) اإللكرتّىاإ

 باعااتجناصاتَا ٓتالااق مااا كاال ّاااْل علااٙ سضاااًا - األخااضٚ اجملااامت يف طٔباا٘ اٍتنامااات عااً ٓقاال مالااشٖ  - ّالتشاازٓح

، ّقاز بلاغ عازر طّاص املْقاع      بؾؤّىَا ّاملَتنني األعنال ّصدال ّعنالَٜا مغاٍنَٔا مجٔع إىل املالٔ٘ ّمضاكظٍا ّ ىؾيتَا

 هَٔاا  ٓاته ( ماياا  تْااال ) الايْاٌ ؼنل اإللكرتّىٕ مبْقاَا مغاس٘ طٔب٘ خصصت كنا ، ( طاٜض1,317,539و )2014يف عاو 

 .املْقع طّاص مً تضر اليت ّاألعٝل٘ امعتفغاصات كاه٘ علٙ الضر

 :سقْ  املغاٍنني يف  صباح األعَه - الجاىٕ عؾض

 (  عٔاع٘ تْطٓع األصباح : 

يف طٔب٘ علٙ ؼقٔق عْاٜز ّمكاعب فظٓ٘ للنغتجنضًٓ يف  عَه طٔب٘ ، ّميتز تاتنز عٔاع٘ تْطٓع األصباح         

  ثض تلك الاْاٜز ّاملكاعب لٔؾنل اكاّص التالٔ٘ :

تْطٓع  صباح ىقزٓ٘ فظٓ٘ علٙ املغاٍنني ، باز األخش يف امعتباص الاْامل املدتلف٘ القاٜن٘ ّقت التْطٓع مبا يف  -1

ص ؼ املال الاامل ّاألصباح القابل٘ للتْطٓع ّسزّر امٜتناٌ املتاس٘ لئب٘ سلك الْضع املالٕ لئب٘ ّمتيلبات 

 باإلضاه٘ إىل الْضع امقتصارٖ الااو.

 طٓارٗ ّتاعٔه قٔن٘ الغَه عً طضٓق طٓارٗ عْامل التأثري اإلهابٔ٘ يف قٔن٘ الغَه ّاليت ميَا : -2

 الزهرتٓ٘ للغَه .الانل علٙ طٓارٗ سقْ  املغاٍنني ّبالتالٕ طٓارٗ القٔن٘  2/1

 عتنضاص يف تْطٓاات األصباح اليقزٓ٘ بؾكل متْاطٌ مع ؼقٔق الظٓارٗ يف قٔن٘ الغَه .إلاكاهع٘ ّا 2/2

ألّقات املياعب٘ ّمبا وقق متيلبات ىعاو ٍٔٝ٘ الغْ  املالٔ٘ عً األخباص ّالبٔاىات  اإلهصاح يف  2/3

 ّاملالْمات اليت تؤثض يف قٔن٘ األعَه .

فاىٔ٘ للنغاٍنني يف سال٘ تْهض العضّل ّاملتيلبات اـاا٘ بشلك املضتبي٘ باألصباح املبقاٗ ميح  عَه  -3

 ّمكْىات سقْ  املغاٍنني يف املضاكظ ّالقْاٜه املالٔ٘ لئب٘ .

 تْطٓع األصباح : ب  (

األصباح علٙ بياًٛا علٙ قضاص اؾنأ٘ الاام٘ بتْطٓع ّ( مً اليعاو األعاعٕ لئب٘ القابط٘ 46ّهقًا للنارٗ ) -1

تْطع األصباح الغيْٓ٘ الصاهٔ٘ للؾضك٘ باز سغه مجٔع املصضّهات الانْمٔ٘ ّالتكالٔف  ه ىُ املغاٍنني

 األخضٚ مبا هَٔا الظكاٗ املفضّض٘ ؽضعًا علٙ الْدُ اآلتٕ :

 % ماً األصبااح الصااهٔ٘ لتكآًْ إستٔااطٕ ىعاامٕ ، ّهاْط للذنأا٘ الااما٘ الاارٓا٘ ّقاف ٍاشا            10هيب     -   

 التذئب متٙ بلغ اإلستٔاطٕ املشكْص ىصف ص ؼ املال .

 هْط بقضاص مً اؾنأ٘ الاام٘ الاارٓ٘ إىؾاٛ إستٔاطٔات  خضٚ ّهق ما تضاِ.   -   

 % مً ص ؼ املال املزهْع .5ْٓطع مً الباقٕ باز سلك رها٘  ّىل للنغاٍنني تاارل    -   

أٗ فلػ اإلراصٗ عز  قصٙ قزصِ ماٜيت  لف صٓال لكل عطْ % مً الباقٕ ملكاه5ىصص باز ما تقزو       -   

 .ّْٓطع الباقٕ باز سلك علٙ املغاٍنني كشص٘ إضاهٔ٘ يف األصباح

   :و يف تْطٓع األصباح 2014 لااو املقرتس٘ ّالتْأات امليبق٘ القضاصات -2
 و.  2014 الااو املالٕ% مً ص مساهلا عً 26( ملٌْٔ صٓال بيغب٘ 390قامت طٔب٘ القابط٘ بتْطٓع  صباح مببلغ ) -   

( 0,50( ملٌْٔ صٓال بْاقع )75% مً ص ؼ املال مببلغ )5بيغب٘  إضاهٔ٘ ٓقرتح فلػ اإلراصٗ تْطٓع  صباح  -ب 

و لٔصبح إمجالٕ ما مت ّعٔته تْطٓاُ مً  صباح للغي٘ املالٔ٘ 2014صٓال للغَه الْاسز عً الضبع األخري مً عاو 

 ( صٓال للغَه الْاسز.3,10% مً ص ؼ املال ّبْاقع )31( صٓال بيغب٘ 465,000,000و مبلغ )2014
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 و :2015تْقاات اضل األصباح لااو  -3

ملٌْٔ( صٓال للغي٘  300تتْقع طٔب٘ القابط٘  ٌ تقْو بتْطٓع  صباح علٙ مغاٍنَٔا ب مجالٕ مبلغ قزصِ )      

ملٌْٔ( صٓال ، ّ ٌ ٓكٌْ تْطٓع سلك علٙ  1,500البالغ )% مً ص مسال طٔب٘ 20و  ٖ مبا ٓاارل ىغب٘ 2015املالٔ٘ 

املغاٍنني الكضاو بؾكل رّصٖ كل ثالث٘  ؽَض دضًٓا علٙ عارتَا بَشا اـصْص ، ما مل وزخ تغٔري دٍْضٖ 

 و.2015علٙ األصباح املتْقا٘ خالل عاو 
 ص مسال طٔب٘ القابط٘: - الجالح عؾض

 

 صٓال 1,500,000,000 ص ؼ املال املصضح بُ
 عَه 150,000,000 عزر األعَه املصزصٗ )مجٔع  عَه الؾضك٘  عَه عارٓ٘(

 صٓال 1,500,000,000 ص ؼ املال املزهْع
 صٓال  10 القٔن٘ اممسٔ٘ للغَه
 صٓال  10 القٔن٘ املزهْع٘ للغَه

 

 

 

 فلػ اإلراصٗ: - عؾض الضابع

 

 :   غؤّلٔاتاملّ َاو  ( امل
اعتنار التْدَات اإلعرتاتٔذٔ٘ ّاألٍزال الضٜٔغ٘ لئب٘ القابط٘ ّاإلؽضال يف مَاو اجمللػ األعاعٔ٘ ترتكظ                     

علااٙ تيفٔااشٍا ّّضااع  ىعناا٘ ّضااْاب  للضقاباا٘ الزاخلٔاا٘ ّاإلؽااضال الااااو علَٔااا ، ّاعتنااار املْاطىااات الضٜٔغاأ٘ 

اشاب املصاحل مً  دال محاآتَه ّسفاغ    ّالغٔاعات املالٔ٘ ّالتأكز مً تيبٔق الغٔاعات اليت تيعه الاالق٘ مع  

سقااْقَه ، ّالتأكااز مااً تيبٔااق الغٔاعااات ّاإلدااضاٛات الاايت تطاانً اساارتاو طٔباا٘ القابطاا٘ لعىعناا٘ ّاللااْاٜح   

ّالتظامَا باإلهصاح عً املالْمات اؾٍْضٓ٘ للنغاٍنني ّالزاٜيني ّ اشاب املصاحل اآلخضًٓ ، باإلضاه٘ إىل الازٓاز  

 . ا ّصر باليعاو األعاعٕ للؾضك٘مً املَاو األخضٚ ّهقًا مل

 

 :٘  عطاُٜ ّبٔاٌ الؾضكات املغاٍن٘ األخضٚ اليت ٓؾاصي كل عطْ يف عطْٓتَاعطْٓ ّتصئف لػاجمل تؾكٔلب(     
(  عطاٛ مجٔاَه  عطاٛ ضري تيفٔشٓني عزا ىاٜب صٜٔػ فلػ اإلراصٗ  9ٓتكٌْ فلػ إراصٗ طٔب٘ القابط٘ مً )       

 ّسلك ّهقًا للذزّل  رىاِ:،  الاطْ امليتزبّ

 و
 إعه الاطْ

)) ملاضه٘ الغريٗ الشاتٔ٘ لكل عطْ ىأمل طٓاصٗ مْقع 

 ((  www.taiba.com.saالؾضك٘ اإللكرتّىٕ 

 التصئف
 الؾضكات املغاٍن٘ األخضٚ

 اليت ٓؾاصي يف عطْٓ٘ فلػ إراصتَا

 مقفل٘ (()) عْاٛ كاىت مزصد٘  ّ 

1 
 األعتاس/ إبضأٍه بً قنز الأغٙ

 )صٜٔػ فلػ اإلراصٗ(

 ضري تيفٔشٖ

 .ااهْم فنْع٘ ؽضك٘ إراصٗ فلػ

 .الفضىغٕ الغاْرٖ البيك إراصٗ فلػ

 .املضاعٕ ؽضك٘ إراصٗ فلػ

 .ٓيبع  مسيت ؽضك٘ إراصٗ فلػ

2 
 األعتاس/ عبزاهلل بً قنز الظٓز 

 امليتزب()ىاٜب صٜٔػ اجمللػ الاطْ  

 (. صاي) الغٔاسٔ٘ للنياطق الاضبٔ٘ الؾضك٘ إراصٗ فلػ تيفٔشٖ

 اااااااااا مغتقل األعتاس/  محز بً إبضأٍه اؿصني 3

 مغتقل ارييف قنز ااحل  ىػ بً/َيزؼامل 4
 .دبل عنض للتيْٓض ؽضك٘ إراصٗ فلػ

 .مني للتينٔ٘ ّالتيْٓض الانضاىٕألؽضك٘ البلز ا إراصٗ فلػ

 . و القضٚ للتينٔ٘ ّاإلعناص ؽضك٘ إراصٗ فلػ

 (. صاي) فلػ إراصٗ الؾضك٘ الاضبٔ٘ للنياطق الغٔاسٔ٘ ضري تيفٔشٖ الزكتْص/ محز بً عٔف البتال 5

 اااااااااا ضري تيفٔشٖ )*(                    هَز بً قنز الفْاطاألعتاس/  6

 اااااااااا مغتقل عاز بً ااحل الْتٔزاألعتاس/  7

 اااااااااا مغتقل املَيزؼ/ عاْر بً عبز الاظٓظ امللق 8

 ضري تيفٔشٖ األعتاس/ ضغاٌ بً ٓاعض ؽليب 9
 .فلػ إراصٗ ؽضك٘ الاقٔق للتينٔ٘ الاقاصٓ٘

 (. صاي) فلػ إراصٗ الؾضك٘ الاضبٔ٘ للنياطق الغٔاسٔ٘
 

 لنؤعغ٘لجاًل محْر بً عاؽق املضٓظٓق مماألعتاس/ ً عبزًم لاطْٓ٘ اجمللػ  هَز بً قنز الفْاطاألعتاس/ و إىطه 01/04/2014بتاصٓ   )*(

      . اإلدتناعٔ٘لتأمٔيات ل الاام٘

http://www.taiba.com.sa/
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 هلشِ امدتناعات : األعطاٛادتناعات ّاؾزّل التالٕ ْٓضح عذل سطْص  (7 دا( بلغ عزر ادتناعات فلػ اإلراصٗ )  
 

 إعه الاطْ و
امدتناع 

امّل 

 و27/02/2014

امدتناع 

الجاىٕ 

 و06/04/2014

امدتناع 

 الجالح

 و23/06/2014

امدتناع 

الضابع 

 و04/09/2014

امدتناع 

 اـامػ

 و02/11/2014

امدتناع 

 الغارؼ

 و07/12/2014

امدتناع 

 الغابع

 و31/12/2014

امجالٕ 

 امدتناعات

األعتاس/ إبضأٍه  1

 بً قنز الأغٙ
 6

 األعتاس/ عبزاهلل 2

 بً قنز الظٓز

X X   X X X 2 

األعتاس/  محز باً   3

 إبضأٍه اؿصني
 X  X    5 

4 
ً  /َيزؼامل   ىاػ با

 قناااااااز اااااااااحل

 ارييف
       7 

الزكتْص/ محز بً  5

 عٔف البتال
       7 

محْر بً األعتاس/  6

 عاؽق املضٓظٓق

 X X X X X X 1 

7 

هَااز بااً  األعااتاس/ 

 الفْاطقنز 

X      6 

عاااز بااً األعااتاس/  8

 ااحل الْتٔز
       7 

9 
املَيااازؼ/ عااااْر  

باااً عباااز الاظٓاااظ 

 امللق
       7 

األعتاس/ ضغاٌ بً  10

 ٓاعض ؽليب
 X X     5 

 

 : التقٔٔه الغيْٖ جمللػ اإلراصٗ ر( 

املكاهآت  الضابا٘ ّالجالثٌْ مً مٜش٘ سْكن٘ طٔب٘ بؾأٌ مَاو ؾي٘( مً املارٗ 4علٙ ضْٛ ما ّصر يف الفقضٗ )       

الرتؽٔشات املتالق٘ بتشزٓز دْاىب الطاف ّالقْٗ يف فلػ اإلراصٗ ّاقرتاح مااؾتَا مبا ٓتفق مع مصلش٘ طٔب٘ ّ

سٔح  -ني ٔه الغيْٖ ألعطاٛ اجمللػ مبؾاصك٘ مً األعطاٛ املغتقلٔهٔتْىل صٜٔػ فلػ اإلراصٗ قٔارٗ عنلٔ٘ التق

 ٔه لكل عطْ مً األعطاٛ اليت مً  بضطٍا ما ٓلٕ :ٔٓؾنل ماآري التق -مت تصنٔه منْسز للتقٔٔه 

 يف تغَه ّمقرتسات قآزٗ ّإراصٓ٘ دزٓزٗ اعتجناصٓ٘  هكاص بتقزٓه ّاإلبزاع األهكاص بيضح ّاملبارصٗ التنٔظ   -  1

 .ّاإلراصٖ املالٕ الؾضك٘  راٛ صهع
 .الؾدصٔ٘ املصلش٘ علٙ الاام٘ املصلش٘ تغلٔب -  2

 الؾفاهٔ٘ مببارئميَا  ٓتالق ما خاا٘ الضمسٔ٘ ّالتالٔنات ّاألىعن٘ للنذلػ الزاخلٔ٘ بالالٜش٘ التقٔز -  3

 .املصاحل تااصض ّىعاو
ّٓته عضض ىتاٜر التقٔٔه  و01/01/2009جمللػ اليت بز ت يف اّقز بز  تيبٔق ٍشا التقٔٔه اعتباصًا مً رّصٗ        

 الغيْٖ علٙ اجمللػ مع ىَآ٘ كل عاو مالٕ .

 

 :و2014ضادا٘ اعتقاللٔ٘ األعطاٛ ّسامت تااصض املصاحل خالل الااو املالٕ ( مٍا

املكاهآت ٘ ؾي( مً املارٗ الضابا٘ ّالجالثني مً مٜش٘ سْكن٘ طٔب٘ املتالق٘ مبَاو 5تانؾًٔا مع  سكاو الفقضٗ )        

اليت تقتطٕ التأكز بؾكل عيْٖ مً اعتقاللٔ٘ األعطاٛ املغتقلني ّعزو ّدْر  ٖ تااصض مصاحل إسا الرتؽٔشات ّ

كاٌ الاطْ ٓؾغل عطْٓ٘ فلػ إراصٗ ؽضك٘  خضٚ ، هقز قامت ؾي٘ املكاهآت ّالرتؽٔشات بتقٔٔه اعتقاللٔ٘ 

 األعطاٛ املغتقلني ٍّه :

 األعتاس/  محز بً إبضأٍه اؿصني.   -  1
 ارييف. قنز ااحلبً   ىػ/َيزؼامل -  2

  األعتاس/ عاز بً ااحل الْتٔز      - 3
 .عاْر بً عبزالاظٓظ امللق/ املَيزؼ -  4

 سٔح تبني اعتقاللٔ٘ ٍؤمٛ األعطاٛ ّعزو ّدْر تااصض يف مصاؿَه مع مصاحل طٔب٘. 
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 : ( مكاهآت  عطاٛ فلػ اإلراصٗ ّكباص التيفٔشٓنيّ

( 46( ّ )21ىْر  ٌ ىْضح  ٌ  عطاٛ فلػ اإلراصٗ م ٓتقاضٌْ  ٓ٘ مكاهآت  ّ امتٔاطات عزا ما ىصت علُٔ املارتني )     

مً اليعاو األعاعٕ لئب٘ مً مكاهأٗ ّبزل سطْص ادتناعات فلػ اإلراصٗ ّاللذاٌ امليبجق٘ عيُ إضاه٘ إىل بزمت 

البٔاٌ التالٕ ْٓضح ادتناع ٓاقز خاصز مقض إقام٘ الاطْ ، ّ اإلقام٘ ّاإلعاؽ٘ ّالتيقالت ّبزل إصكاب عً كل

هَٔه املزٓض  مبًاملكاهآت ّالضّاتب ّاملصضّهات املزهْع٘ ألعطاٛ فلػ اإلراصٗ ّالاطْ امليتزب ّكباص التيفٔشٓني 

 علٙ اليشْ التالٕ: و2014الااو  خاللاملالٕ لئب٘ القابط٘ 

 : مكاهآت ّتآْطات  عطاٛ فلػ اإلراصٗ -  ّم

 هاااااااااااااااااااااااااإلع و
بزمت سطْص فلػ اإلراصٗ 

 ّاللذاٌ الضٜٔغٔ٘

 صٓال عاْرٖ

 املكاهآت

 ّالتآْطات

 صٓال عاْرٖ

 200,000 45,490 )صٜٔػ اجمللػ(            الأغٙ         زاااناشأه بً ماااااألعتاس/ إبضاٍ 1
 5,800,000 9,000 امليتزب( ىاٜب صٜٔػ اجمللػ ّالاطْ)  عبزاهلل بً قنز الظٓز/ األعتاس 2
 200,000 29,970 )عطْ اجمللػ(                              األعتاس/  محز بً إبضأٍه اؿصني 3
  200,000 45,095 )عطْ اجمللػ(                     ارييف        قنز ااحل  ىػ بً/َيزؼامل 4
 200,000 53,783 )عطْ اجمللػ(                                     الزكتْص/ محز بً عٔف البتال 5

6 
 )عطْ اجمللػ(          بً عاؽق املضٓظٓق              محْر األعتاس/ 

و باليغب٘ للبزمت ّعً عاو 31/03/2014و إىل 01/01/2014للفرتٗ مً 

 و باليغب٘ للنكاهأٗ.2013
11,000 200,000 

7 

 )عطْ اجمللػ(                          هَز بً قنز الفْاط        األعتاس/ 

 و باليغب٘ للبزمت هق .31/12/2014و إىل 01/04/2014للفرتٗ مً 
35,000 - 

 عاز بً ااحل الْتٔز                                       )عطْ اجمللػ(األعتاس/  8
30,000 

21,000     )*( 
200,000  )*( 

 200,000 29,000 )عطْ اجمللػ(                            املَيزؼ/ عاْر بً عبز الاظٓظ امللق 9
  200,000 33,513 )عطْ اجمللػ(                                       األعتاس/ ضغاٌ بً ٓاعض ؽليب 10

 

 )* ( مت اضل ٍشا املبلغ لصيزّ  امعتجناصات الاام٘ الشٖ ميجلُ الاطْ املشكْص.       

 

 ثاىًٔا: مكاهآت ّتآْطات كباص التيفٔشٓني:

 

 الْظٔف٘ هاااااااااااااااااااااااااإلع و
 املكاهآت

صٓال  ّالتآْطات

 عاْرٖ

الضّاتب 

 ّاألداااااْص

 صٓال عاْرٖ

 2,250,000 - الضٜٔػ التيفٔشٖ        بً قنز الظٓز / عارلاألعتاس 1

 955,000 165,000 ىاٜب الضٜٔػ التيفٔشٖ ّ مني عض فلػ اإلراصٗ   ميً بً محظٗ عأزاألعتاس/  2

      مْهق  محز الظعيباألعتاس /  3
ّصٜٔػ قغه الؾٌْٝ  ىاٜب الضٜٔػ للشْكن٘

 القاىْىٔ٘

53,400 300,938 

 197,663 35,400 الؾؤٌّ املالٔ٘إراصٗ مزٓض       صؽار طاٍض ابحاألعتاس /  4
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 ؾاٌ فلػ اإلراصٗ: - عؾض اـامػ
 سّٖ مً خاصدٔني ّ عطاٛ اجمللػ  عطاٛ قبل مً عطْٓتَا تؾكٔل ٓته هضعٔ٘ ؾاٌ( 4) اجمللػ عً ٓتفضع        

 :ٓلٕ كنا ٍّٕ ّالتدصصات اـطات

  :خالل الااو  ًا ّاسزًاادتناع عقزتاللذي٘ التيفٔشٓ٘ ّقز  -   

 

 

 يف اآلتٕ : اللذي٘ ّاختصااات مَاو ّتتنجل

 الؾااضك٘  ٍاازال ؼقٔااق إىل املْااال٘ ّامعااتجناصٓ٘ الض مسالٔاا٘ للنؾااضّعات التيفٔشٓاا٘ اـياا  ّمياقؾاا٘ رصاعاا٘ -  1 

 . سٔاهلا مياعب٘ تضاٍا اليت ّالتْأات باملقرتسات اإلراصٗ فلػ علٙ ّالاضض ىتاٜذَا ّتقٔٔه تيفٔشٍا ّمتابا٘

 .اإلراصٗ فلػ قبل مً بَا كلفت اليت املَاو كاه٘ - 2

 

 :خالل الااو  ادتناعاتمخغ٘  ّقز عقزتؾي٘ املضادا٘  -ب 

 

 عزر مضات اؿطْص امليصب هاااااااااااااااااااااااااإلع و

 2 الضٜٔػ *  محْر بً عاؽق املضٓظٓقاألعتاس/  1
 5 عطْ عاز بً ااحل الْتٔزاألعتاس/  2
 3 عطْ *       الفْاطهَز بً قنز األعتاس/  3

 5 الضٜٔػ األعتاس/ ىااض بً عبزاهلل الاْيف 4

 .و إىطه امعتاس/ محْر بً عاؽق املضٓظٓق ممجاًل للنؤعغ٘ الاام٘ للتأمٔيات اإلدتناع01/04/2014٘ٔ  *   بتاصٓ  

 : اآلتٕ يف اللذي٘ ّاختصااات مَاو ّتتنجل

الؾضك٘ مً  دل التشقق مً مزٚ هاعلٔتَا يف تيفٔش األعنال ّاملَنات اليت اإلؽضال علٙ إراصٗ املضادا٘ الزاخلٔ٘ يف  -  1

 سزرٍا هلا فلػ اإلراصٗ .

 ؾأىُ.برصاع٘ ىعاو الضقاب٘ الزاخلٔ٘ ّّضع تقضٓض مكتْب عً ص َٓا ّتْأاتَا  -  2

  هَٔا . رصاع٘ تقاصٓض املضادا٘ الزاخلٔ٘ ّمتابا٘ تيفٔش اإلدضاٛات التصشٔشٔ٘ للنلشْظات الْاصرٗ -  3

التْأ٘ جمللػ اإلراصٗ بتأني اكاعبني القاىْىٔني ّهصلَه ّؼزٓز  تاابَه ، ّٓضاعٙ عيز التْأ٘ بالتأني  -  4

التأكز مً اعتقاللٔتَه علٙ  ٌ تقْو الؾضك٘ بتقزٓض تكلف٘ املضادا٘ مً قبلَا قبل طلب عضّض املضادا٘ ّ ٌ 

 ٓكٌْ األقضب للتقزٓض ٍْ الشٖ ٓته اختٔاصِ .

متابا٘  عنال اكاعبني القاىْىٔني ، ّاعتنار  ٖ عنل خاصز ىيا   عنال املضادا٘ اليت ٓكلفٌْ بَا  ثياٛ قٔامَه  -  5

 بأعنال املضادا٘ .

 رصاع٘ خي٘ املضادا٘ مع اكاعب القاىْىٕ ّإبزاٛ ملشْظاتَا علَٔا . -  6

 ؾأىَا .برصاع٘ ملشْظات اكاعب القاىْىٕ علٙ القْاٜه املالٔ٘ ّمتابا٘ ما مت  -  7

 ؾأىَا .برصاع٘ القْاٜه املالٔ٘ األّلٔ٘ ّالغيْٓ٘ قبل عضضَا علٙ فلػ اإلراصٗ ّإبزاٛ الض ٖ ّالتْأ٘  -  8

 . ؾأىَابرصاع٘ الغٔاعات اكاعبٔ٘ املتبا٘ ّإبزاٛ الض ٖ ّالتْأ٘ جمللػ اإلراصٗ  -  9

 : خالل الااو إدتناعنياملكاهآت ّقز عقزت ّ ؾي٘ الرتؽٔشات -دا 

 

 عزر مضات اؿطْص امليصب هاااااااااااااااااااااااااإلع و

 2 الضٜٔػ األعتاس/ إبضأٍه بً قنز الأغٙ 1

 2 عطْ األعتاس/ محز بً إبضأٍه اؿصني 2
 2 عطْ الزكتْص/ محز بً عٔف البتال 3
 2 عطْ بً ٓاعض ؽليب األعتاس/ ضغاٌ 4

 عزر مضات اؿطْص امليصب هاااااااااااااااااااااااااإلع و

 1 الضٜٔػ األعتاس/ عبزاهلل بً قنز الظٓز 1
 1 عطْ املَيزؼ/  ىػ بً قنز ااحل ارييف 2
 1 عطْ الزكتْص/ محز بً عٔف البتال 3
 1 عطْ عاز بً ااحل الْتٔز                    األعتاس /  4
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 ّتتنجل مَاو ّاختصااات اللذي٘ يف اآلتٕ :

التْأ٘ جمللػ اإلراصٗ بالرتؽٔح لاطآْ٘ اجمللاػ ّهقاًا للغٔاعاات ّاملااآري املاتنازٗ ماع مضاعااٗ عازو تضؽأح  ٖ            -  1

 ؽدص عبق إراىتُ ظضمي٘ كل٘ بالؾضل ّاألماى٘ .

ٗ   امليلْباا٘ لالستٔادااات املضادااا٘ الغاايْٓ٘ -  2 ّإعاازار ّاااف للقاازصات   مااً املَاااصات املياعااب٘ لاطاآْ٘ فلااػ اإلراص

مبا يف سلك ؼزٓز الْقت الشٖ ٓلاظو  ٌ ىصصاُ الاطاْ ألعناال فلاػ       ;ّاملؤٍالت امليلْب٘ لاطْٓ٘ فلػ اإلراصٗ 

 اإلراصٗ.

 مضادا٘ ٍٔكل فلػ اإلراصٗ ّصهع التْأات يف ؽأٌ التغٔريات اليت ميكً إدضاؤٍا . -  3

 ؼزٓز دْاىب الطاف ّالقْٗ يف فلػ اإلراصٗ ، ّاقرتاح مااؾتَا مبا ٓتفق مع مصلش٘ الؾضك٘. -  4

التأكز بؾكل عيْٖ مً اعتقاللٔ٘ األعطاٛ املغتقلني ، ّعزو ّدْر  ٖ تااصض مصاحل إسا كاٌ الاطْ ٓؾاغل عطآْ٘    -  5

 فلػ إراصٗ ؽضك٘  خضٚ .

اٛ فلااػ اإلراصٗ ّكباااص التيفٔااشٓني ، ّٓضاعااٙ عيااز ّضااع تلااك ّضااع عٔاعااات ّاضااش٘ لتآْطااات ّمكاهااآت  عطاا -  6

 الغٔاعات اعتدزاو ماآري تضتب  باألراٛ .

  :خالل الااو مل تاقز  ٖ إدتناع ؾي٘ املغؤّلٔ٘ امدتناعٔ٘  -ر 

 امليصب ه اااااااااااااااااااااااااإلع و

 الضٜٔػ األعتاس/ إبضأٍه بً قنز الأغٙ 1

 عطْ األعتاس / عبزاهلل بً قناز الظٓز          2

 عطْ األعتاس/ محز بً إبضأٍه اؿصني 3
 عطْ املَيزؼ/ عاْر بً عبز الاظٓظ امللق 4

 

 : ّتتنجل مَاو ّاختصااات اللذي٘ يف اآلتٕ 

 .القابط٘ لئب٘ امدتناعٔ٘ املغْٝلٔ٘ ّماآري  عػ إعزار -  1

 مبا بَا ّاملَتنني ّالبٔٝ٘ ّمْصرَٓا ّعنالَٜا مغاٍنَٔا مْ امدتناعٔ٘ طٔب٘ مغْٝلٔ٘ ّبضامر عٔاعات تبين -  2

 .ؽأىَا يف اإلراصٗ جمللػ ّالتْأ٘ املصاحل  اشاب لزٚ عيَا املجلٙ الصْصٗ ّصعه طٔب٘ مسا٘ علٙ إهابًا ٓياكػ
 .امدتناعٔ٘ املغْٝلٔ٘ لطامر تقزٓضٓ٘ ّمٔظاىٔ٘ تيفٔشٓ٘ خي٘ إعزار -  3
 .القابط٘ طٔب٘ لزٚ املاتنزٗ امدتناعٔ٘ املغْٝلٔ٘ بضامر تيبٔق متابا٘ -  4

 :ّالتاامالت مع األطضال سّٖ الاالق٘ املصاحل يف  ىؾي٘ طٔب٘ - عؾض الغارؼ

( املنلْكا٘ لئبا٘ يف   3025لتاأدري مبياٙ هياز  راص الكاْثض املقااو علاٙ قياا٘ األصض صقاه )         ًا بضمت طٔب٘ القابط٘ عقز -1

اؾَ٘ الغضبٔ٘ مً كي  املييق٘ املضكظٓ٘ اكٔي٘ باملغاذز اليباْٖ الؾاضٓف ملازٗ مخاػ عايْات ٍذضٓا٘ اعتبااصًا ماً          

الٓني ّمخغناٜ٘  لف صٓال ماع الؾاضك٘   (  صبا٘ م4,500,000و ب هاص عيْٖ قزصِ )13/07/2010ٍا املْاهق 01/08/1431تاصٓ  

 -% مً ص مساهلا86,88إسزٚ الؾضكات التابا٘ لئب٘ القابط٘ متتلك طٔب٘ ما ىغبتُ  -الاضبٔ٘ للنياطق الغٔاسٔ٘ ) صاي( 

الاضٜٔػ  فلػ اإلراصٗ يف طٔبا٘ القابطا٘ ، كناا  ٌ     الزكتْص/ محز بً عٔف البتال عطّْٓض ؼ فلػ إراصٗ ؽضك٘  صاي 

ٓؾغل عطْٓ٘ فلػ إراصٗ ؽضك٘  صاي ، ّقاز  قاضت اؾنأا٘     قنز الظٓزبً  عارل/ امعتاسطٔب٘ القابط٘  التيفٔشٖ يف

و ٍشا التاامل الشٖ مت بني ؽاضك٘  06/04/2014ٍا املْاهق 06/06/1435املياقزٗ بتاصٓ   ّالاؾضًٓ الجامي٘الانْمٔ٘ الاارٓ٘ 

لتاأدري مبياٙ الفياز      و 08/11/2014ٍاا املْاهاق   15/01/1436صٓ  بتاا ّالاشٖ اىتَاٙ   ، طٔب٘ القابط٘ ّؽاضكتَا التاباا٘  صاي  

 املشكْص ملغتجنض آخض . 

ٍاا  23/11/1434 بضمات طٔبا٘ القابطا٘ بتااصٓ      ّهق ما اؽري إلُٔ بالتقضٓض الغيْٖ الضاباع ّالاؾاضٌّ جمللاػ اإلراصٗ هقاز      -2

ّعااْهت رآااينكػ مببلااغ ّقاازصِ و اتفاقٔاا٘ تياآْض ّتيبٔااق بضفٔااات سلااْل  عنااال ىعاااو مآكض29/09/2013املْاهااق 

( ماٜتاٌ ّ صبا٘ ّثالثٌْ ّعباناٜ٘ ّمخغٌْ صٓال مزتَا عت٘  ؽَض قابل٘ للتذزٓز طبقاًا ملضاسال امىتَااٛ ماً     234,750)

إسازٚ ؽاضكات عارتاتا     -لفا بٔبْل  ىيا  األعنال املتفق علَٔا ّما ٓلَٔا مً تقزٓه خزمات الصٔاى٘ ّاملغاىزٗ مع ؽضك٘ 

 عتاس/ ضغاٌ بً ٓاعض ؽليب  . ألراصٗ طٔب٘ القابط٘ اإّاليت ٓض ؼ فلػ إراصتَا عطْ فلػ  -الااملٔ٘ لتقئ٘ املالْمات 
و با بضاو  10/09/2014ٍاا املْاهاق   15/11/1435قامت كل مً طٔبا٘ القابطا٘ ّعارتاتا الااملٔا٘ لتقئا٘ املالْماات بتااصٓ              

تفاقٔا٘ األّىل لازعه ىعااو رآاينكػ مآكضّعاْهت مْضاْع امتفاقٔا٘ املؾااص إلَٔاا ّسلاك بتيبٔاق            اتفاقٔ٘ مكنلا٘ لال 

ليعاو رآينكػ لؾاضك٘ مآكضّعاْهت    2012( لٔتْاكب مع اإلازاص اؾزٓز CRMبضفٔات ىعاو إراصٗ عالقات الانالٛ )

  . صبا٘ عؾض صٓاًم ّتغاٌْ ٍلل٘( ثالمثاٜ٘ ّعؾضٌّ  لفًا ّمخغناٜ٘ ّ 90/320,514ّسلك مببلغ إمجالٕ قزصِ )
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 ٓ٘ مصالش٘ يف هٝا٘ األعاَه سات األسقٔا٘ يف التصآْت ألٖ  ؽاداص ّم        و31/12/2014م ْٓدز خالل الااو املالٕ امليتَٕ يف  -3

كتتاب تاْر ألعطاٛ فلػ اإلراصٗ ّكباص التيفٔاشٓني  ّ  هاضار  عاضٍه يف  عاَه الؾاضك٘      إتْدز  ٓ٘ سقْ  خٔاص ّسقْ  

ّتْدز مصلش٘ تاْر لباض  عطاٛ فلػ اإلراصٗ ّكباص التيفٔشٓني يف  عَه الؾاضك٘ ّالبٔاىاات التالٔا٘ تْضاح سصاص      

  ب٘ القابط٘ :ّاملالي الضٜٔغٔني بئّ هضار  عضٍه األعَه ألعطاٛ فلػ اإلراصٗ ّكباص التيفٔشٓني 

 : و2014 عاو خالل ّتغريٍا ّ هضار  عضٍه اإلراصٗ فلػ ألعطاٛ املنلْك٘ األعَه بازر بٔاٌ -    
 

 و
 إعه الاطْ

 )مجٔاَه عاْرٓني(
عزر األعَه يف 

 بزآ٘ الااو

ىغب٘ امللكٔ٘ 

يف بزآ٘ 

 الااو

اايف التغري يف 

عزر األعَه 

 خالل الااو

ىغب٘ التغري 

 و2014خالل 

 

عزر إمجالٕ 

األعَه يف 

 ىَآ٘ الااو

إمجالٕ ىغب٘ 

التنلك يف ىَآ٘ 

 الااو 

 األعتاس/ إبضأٍه بً قنز الأغٙ 1

 )صٜٔػ اجمللػ(
1,000 0,00067% -- -- 1,000 0,00067% 

2 
 األعتاس/ عبزاهلل بً قنز الظٓز

ّالضٜٔػ  ىاٜب صٜٔػ اجمللػ ّالاطْ امليتزب

 التيفٔشٖ
1,041,000 0,694% 193,109 0.129 % 1,234,109 0,82% 

 %0,007 10,600 -- -- %0,007 10,600 األعتاس/  محز بً إبضأٍه اؿصني 3

 %0,00067 1,000 - - - - %0,00067 1,000 املَيزؼ/  ىػ بً قنز ااحل ارييف 4

 %0,005 8,000 - - - - %0,005 8,000 الااااااااتاالزكتْص/ محز بً عٔف الب 5

6 

        قنز الفْاطهَز بً األعتاس/ 

 ٘  ممجاال املؤعغاا٘ الااماا٘ للتأمٔيااات امدتناعٔاا

ّاألعَه املْضاش٘ ٍإ  عاَه اؾَا٘ الايت ميجلاَا       

 هق 

10,491,042 6,99% (3,551,929) ( 2.368 %)  6,939,113 4,63% 

7 
 عاز بً ااحل الْتٔزاألعتاس /

 ٘ ّاألعااَه ،  ممجاال ااايزّ  امعااتجناصات الااماا

 .اليت ميجلَا هق املْضش٘ ٍٕ  عَه اؾَ٘ 

5,484,374 3,66% - - - - 5,484,374 3,66% 

8 

 املَيزؼ/ عاْر بً عبز الاظٓظ امللق

ّاألعاااَه  ،  ممجااال املؤعغااا٘ الاامااا٘ للتقاعاااز   

 .املْضش٘ ٍٕ  عَه اؾَ٘ اليت ميجلَا هق 
5,484,375 3,66% - - - - 5,484,375 3,66% 

 %0,35 526,931 %0,017 25,931 %0,334 501,000 األعتاس/ ضغاٌ بً ٓاعض ؽليب 9
 

 

 و :2014بئب٘ القابط٘ ّتغريٍا خالل الااو  ّ هضار  عضٍهبٔاٌ بازر األعَه املنلْك٘ للتيفٔشٓني  -ب  

 

 اإلعااااااااااه و
عزر األعَه 

يف بزآ٘ 

 الااو

ىغب٘ امللكٔ٘ 

يف بزآ٘ 

 الااو 

اايف التغري 

يف عزر األعَه 

 خالل الااو

ىغب٘ التغري 

 خالل  الااو 

إمجالٕ عزر 

األعَه بيَآ٘ 

 الااو

إمجالٕ ىغب٘ 

التنلك بيَآ٘ 

 الااو 

 %0,00067 1,000 %(0,011) (16,000) %0,01133 17,000   قنز الظٓزبً  ارلاألعتاس / ع 1
 %0,00067 1,000 %(0,0027) (4,000) %0,00333 5,000 األعتاس /  ميً بً محظٗ عأز   2

 

 قاٜن٘ املالي الضٜٔغٔني:  -دا 
 : و2014% هنا هْ  ّتغريٍا خالل عاو 5بٔاٌ بأمساٛ ّعزر ّىغب٘ ملكٔ٘ املغاٍنني الشًٓ ميلكٌْ 

 

 اؾيغٔ٘ إعه املغتجنض و
عزر األعَه              

 يف بزآ٘ الااو 
ىغب٘ امللكٔ٘ 

 يف بزآ٘ الااو
 عزر األعَه          

 كنا يف ىَآ٘ الااو 
إمجالٕ ىغب٘ 

 التنلك بيَآ٘ الااو 

 الؾٔ / قنز بً إبضأٍه الأغٕ 1
 %6,167   9,250,000 %4,867 7,300,000 عاْرٖ

 %16,692 25,037,496 %16,692 25,037,496 ٘عاْرٓ (*) ؽضك٘ ماعك القابط٘ 2

 الؾٔ / قنز ااحل بً محظٗ ارييف 3
 %11,629 17,443,811 %9,738 14,606,461 عاْرٖ

 )*( مملْك٘ لغاارٗ الؾٔ  قنز بً إبضأٍه الأغٙ ّ ّمرِ .     

% مً 99.9993 ( مغاٍه بيغب34,120٘مغاٍه ميَه ) (34,145) و31/12/2014بلغ عزر مغاٍنٕ طٔب٘ القابط٘ يف   - 

    % مً ضري الغاْرٓني.0,0007مغاٍه بيغب٘   (25)الغاْرٓني ّعزر 

و 2014مل تتلق طٔب٘ القابط٘  ٖ إخياصات مً مغاٍنَٔا هٔنا ٓتالق بأٖ تغٔري يف ىغب ملكٔتَه خالل الااو املالٕ   -  

 . ُساطّهق ما عبق إٓعزا إخياصات  عطاٛ فلػ اإلراصٗ ّاإلراصٗ التيفٔشٓ٘ 



 22من  23الصفحة 
 

 

 

 إقضاصات ّهقًا ملتيلبات ىعاو سْكن٘ الؾضكات الصارص مً ٍٔٝ٘ الغْ  املالٔ٘: -عؾض  الغابع

يف طٔباااا٘ ّؽااااضكاتَا التابااااا٘.                             الصااااشٔح بالؾااااكلعااااذالت اؿغااااابات  عاااازت  بااااأٌ اإلراصٗ فلااااػ ٓقااااض -1

ً  اختالهاات   ٖ تْدز م  ىُّ ٘  مااآري  عا ٗ  اكاعاب ً  الصاارص ٘  عا ٘  اهلٔٝا  م ّ ، القااىْىٔني  للنشاعابني  الغااْرٓ

٘  القاْاٜه  علٙ القاىْىٕ اكاعب مً دٍْضٓ٘ مالسعات  ٖ تْدز ٘  املالٔا ٘  لئبا  ّٓلتاظو  ، و2014 للاااو  القابطا

 سْل ؼفعات ألٖ املضادع إبزاٛ سال يف تيلبَا إضاهٔ٘ مالْمات بأٖ املالٔ٘ الغْ  ٍٔٝ٘ بتظّٓز اإلراصٗ فلػ

 .الغيْٓ٘ املالٔ٘ القْاٜه

٘ يف بفاالٔا٘   ّىفش علٔن٘  عػ علٙ  عز الزاخلٔ٘ الضقاب٘ ىعاو  ٌ اإلراصٗ فلػ ٓقض -2 ٘  طٔبا  ّؽاضكاتَا  القابطا

 . التابا٘

 ٓقض فلػ اإلراصٗ  ىُ م ْٓدز  ٖ ؽك ٓشكض يف قزصٗ طٔب٘ علٙ مْاال٘ ىؾاطَا إٌ ؽاٛ اهلل تااىل. -3

م تييبق علٙ طٔب٘ القابط٘ ّٓلتظو اجمللػ ْٓر فلػ إراصٗ طٔب٘ القابط٘  ٌ ٓؾري إىل  ٌ املْاضٔع التالٔ٘   -4

 باإلهصاح عيَا متٙ ما قامت طٔب٘ بتبئَا  ّ يف سال سزّثَا:

 .(Share Option Schemes) خٔاص ؿقْ  خي  بتيبٔق سالًٔا القابط٘ طٔب٘ تقْو م -  
 . عَهإىل  للتشْٓل قابل٘ للزًٓ  رّات القابط٘ لئب٘ تْدز م -ب 
 مْظفَٔا  سز  ّ القابط٘ بئب٘ التيفٔشٓني  سز  ّ املغاٍنني مً  ٖ مع تياطل  ّ اتفا   ٖ عقز ٓته مل -ز 

 . خضٚ دٍْضٓ٘ مصلش٘  ٖ  ّ األصباح يف سقُ عً التياطل مبْدبُ مت التابا٘ ؽضكاتَا إسزٚ  ّ
  ٖ مً  ّ اهلٔٝ٘ مًطٔب٘  علٙ مفضّض استٔاطٕ قٔز  ّ دظاٛ  ّ عقْب٘  ٖ تيفٔشو 2014خالل عاو  ٓته مل -ر                         

  .  خضٚ قطأٜ٘  ّ تيعٔنٔ٘  ّ إؽضاهٔ٘ دَ٘
ًٛ - التصْٓت يف خاا٘ بأّلْٓ٘ تتنتع  عَه  ّ امتٔاط  عَه طٔب٘ لزٚ لٔػ -ٍا                 فلػ  عطاٛ  ّ للنغاٍنني عْا

 يف ّمتغآّ٘ اممسٔ٘ القٔن٘ متغآّ٘ عارٓ٘  عَه عً عباصٗ طٔب٘  عَه كل ٌ ّ - ميغْبَٔا  ّ اإلراصٗ

 .اليعاو سغب اؿقْ  مً ّضريٍا التصْٓت سقْ 

 املغتشق٘ الظكاٗ كصص بقٔز ّتقْو ّالزخل، الظكاٗ مصلش٘ ألىعن٘ ّهقًا للظكاٗ القابط٘ طٔب٘ ؽطع -ّ 

 ّدزت إٌ - للظكاٗ اليَاٜٕ الضب  عيز تيض  اليت التازٓالت قٔز ّٓته الزخل قاٜن٘ علٙ ّؼنٔلُ عيًْٓا

 .هَٔا الضب  ٓته اليت الفرتٗ يف -
 اليقصاٌ  ّ بالظٓارٗ هَٔا ملكٔتُ ىغب٘ تغري غصْص مغاٍنَٔا  سز مً إؽااص  ٖ القابط٘ طٔب٘ تتلق مل -ط                         

 قامت هقز الؾفاهٔ٘ مبز  علٙ ميَا ّسضاًا ، ّاإلرصاز التغذٔل قْاعز مً( 30) صقه املارٗ يف إلَٔه ّاملؾاص

 ّالتغري التيفٔشٓني ّكباص ّديغٔاتَه املغاٍنني كباص سصص عً التقضٓض ٍشا يف باإلهصاح القابط٘ طٔب٘

 (.تزاّل) األعَه تغذٔل ؽضك٘ مً رّصٓ٘ بصف٘ إلَٔا تضر اليت للتقاصٓض ّهقًا علَٔا طض  الشٖ
  ٖ تطنً مل كنا ، إراصتَا فلػ ألٖ عطْ مً  عطاٛ ىْع  ٖ مً ىقزٖ قضض  ٖ القابط٘ طٔب٘ تقزو مل -ح              

 .الغري مع ميَه ّاسز ٓاقزِ قضض
 

 ْلٔ٘ امدتناعٔ٘ لئب٘ القابط٘:ٝاملغ -عؾض الجامً 

 

 خزماتَا تْطٓع يف املتذغزٗ امدتناعٔ٘ املغؤّلٔ٘ مً رصد٘  قصٙ ؼقٔق علٙ تأعٔغَا ميش القابط٘ طٔب٘ ر بت

 تغتفٔز اليت امدتناعٔ٘ األٍزال بتشقٔق الغيْٓ٘  صباسَا ؼقٔق باز  ّ  ثياٍٛا  ّ اـزم٘ ميبع عيز عْاٛ ّ ىؾيتَا

 ّخييَا القابط٘ طٔب٘ اعرتاتٔذٔ٘ تغب ّمل،  املأؾٔ٘ ّمغتْٓاتَه هٝاتَه مبدتلف املْاطيني مً ؽضو٘  كط ميَا

 بَا للااملنيمً طٔب٘  املقزم٘ اـزمات  بْاب طض  تيْعت و2014 عاو ّيف،  امدتناعٕ باؾاىب امٍتناو مً ّ ٍزاهَا

 :ػاِ اجملتنع باآلتٕ  عاٍنت سٔح ؽضاٜشُ بكاه٘ ّللنذتنع

 

 

 



 22من  24الصفحة 
 

 

  ًّم: مغاٍنات فنْع٘ ؽضكات طٔب٘ القابط٘ ػاِ اجملتنع: 

   .   ىؾي٘ اؾنأات اـريٓ٘ اإلىغاىٔ٘: 

 .رعه ىؾاط تْطٓع الغل٘ الغشأٜ٘ للنغتفٔزًٓ ظنأ٘ مغتْرع املزٓي٘ امليْصٗ اـريٖ  .1

 ( ميظل.12رعه ىؾاط تضمٔه مياطل األعض اكتاد٘ ظنأ٘ مغتْرع املزٓي٘ امليْصٗ اـريٖ لازر ) .2
 تالٔنٔ٘:  ثقاهٔ٘ ّ ب .  مؤعغات

 املغاٍن٘ يف ػَٔظ ماضض الكتاب باؾاما٘ اإلعالمٔ٘ باملزٓي٘ امليْصٗ.           

 :   ىؾي٘ اؾنأات اـريٓ٘ التقئ٘ ّاليبٔ٘دا . 

صنٔه البْاب٘ اإللكرتّىٔ٘ الزاخلٔ٘ ّاـاصدٔ٘ جمللػ التيغأق باني اؾنأاات اـريٓا٘ باملزٓيا٘      رعه عنلٔ٘ ت .1

 امليْصٗ.

 رعه بضىامر طٔب٘ التْعْٖ للشز مً راٛ الغكضٖ. .2

 . رعه هاالٔات اؾنأ٘ اـريٓ٘ ملكاهش٘ التزخني باملزاصؼ ّاملضاكظ التذاصٓ٘ .3
 ّامدتناعٔ٘ : الضٓاضٔ٘ر . األىؾي٘ 

 املزٓي٘ امليْصٗ .مبييق٘ قٔه  للقزصٗ ّالتشنل الشٖ  ٔلصعآ٘ عبا  اـ           
 ٍا .  خزم٘ بْٔت اهلل: 

 املزٓي٘ امليْصٗ . ييق٘ غادز مباملاملغاٍن٘ يف ػزٓز هضش باض 
 

 املغْٝلٔ٘ امدتناعٔ٘ ػاِ املْاصر البؾضٓ٘ لئب٘ القابط٘ : ثاىًٔا: 

، ّإمنا مشل فتناَا الزاخلٕ ّاملتنجل  هق  امدتناعٔ٘ علٙ اجملتنع اـاصدٕمل ٓقتصض رّص طٔب٘ يف مغْٝلٔتَا 

تغاٙ طٔب٘ إىل تأٍٔل الايااض الغاْرٓ٘  ّاكاهع٘ علَٔا مً خالل تْهري بضامر تزصٓبٔ٘ مبْاصرٍا البؾضٓ٘ سٔح 

الالطم٘ لتشقٔق  ٍزال  لتاظٓظ قزصاتَه ّاكتغاب املَاصاتاليت وتادٌْ إلَٔا ؼقق  كط عزر مً عاعات التزصٓب 

قابط٘ ، ّكشلك تْهري البٔٝ٘ املياعب٘ للانل ّتْهري ؽبك٘ راخلٔ٘  ٓتْاٛو ّمَامَا باز ؼْهلا إىل ؽضك٘ الؾضك٘ ّمبا

كنا تيبق طٔب٘ القابط٘ ىعاو سْاهظ ٓاتط دظًٛا مً ثقاه٘ طٔب٘ القابط٘ ، إضاه٘ إىل تقزٓه ، للنالْمات )امىرتاىت( 

 : مً  بضطٍا ما ٓلٕعزٗ  ىعن٘ ّبضامر 

 .مليغْبٕ طٔب٘ ّ عضٍه الؾامل٘ اليبٔ٘ الضعآ٘   -     

 ّالقضّض الؾدصٔ٘ . الغٔاصات قضّض بضىامر  -ب  
 .للنضٗ األّىل الظّاز علٙ املقزمني للنْظفني يقزٓ٘ال غاعزاتامل   -دا 
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 اهلٔكل التيعٔنٕ لئب٘ القابط٘: -التاعع عؾض 

 :و بالصٔغ٘ التال15/02/2012٘ٔاهق ٍا امل23/03/1433ْو علٙ اهلٔكل التيعٔنٕ لئب٘ املاتنز مً قبل فلػ اإلراصٗ بتاصٓ  2014مل ٓيض   ٖ تازٓالت خالل عاو 
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 :  القابط٘لئب٘  امعرتاتٔذٔ٘املْقف التيفٔشٖ للدي٘  - الاؾضٌّ

ر بت طٔب٘ القابط٘ ميش تأعٔغَا علاٙ تيفٔاش  عناهلاا ّهقاًا ـيا  اعارتاتٔذٔ٘ مزصّعا٘ ّماتنازٗ ، ّتانال طٔبا٘                  

 و 2015و  ّتيتَإ بيَآا٘ الغاي٘ املالٔا٘     2012سالًٔا مبْدب خي٘ اعرتاتٔذٔ٘ مزتَا  صباا٘ عايْات باز ت ماً الغاي٘ املالٔا٘       

 :يف ما ٓلٕ ّاليت متجلت  ٍه  ٍزاهَا

 . يف الؾضكات التابا٘ ّالؾقٔق٘خالل عيْات اـي٘ طٓارٗ سذه امعتجناصات   -
 الؾضكات التابا٘ ّالؾقٔق٘.إمجالٕ الاْاٜز اإلعتجناصٓ٘ مً طٓارٗ   -

 

 

 املٔظاىٔ٘ الانْمٔ٘: - ّالاؾضٌّ اؿارٖ

علٙ سطضاتكه املتنجل٘ يف قاٜن٘ املضكظ املالٕ تعَض املٔظاىٔ٘ الانْمٔ٘ املْسزٗ ّإٓطاساتَا املضهق٘ بَا ّاملاضّض٘ 

 و اآلتٕ :31/12/2014ّقاٜن٘ الزخل املْسزتني عً الغي٘ املالٔ٘ امليتَٔ٘ يف 

( 4,354,609,041) بلاغ ّاإلطفااٛات ستاٙ سلاك التااصٓ  قاز        ٌ فنْع األاْل ضري املتزاّل٘ باز سغاه اإلعاتَالكات    -1

 .صٓال

 ثاض املكاعاب ضاري     اعاتباار ( صٓاال بااز   1,944,882,768) مببلاغ  امعاتَالي  بااز  الجابت٘ األاْل قٔن٘ اايف إرصاز مت -2

ً  تظٓاز  بأعاااص  القابط٘ طٔب٘ ؽضكات باض إىل القابط٘ لئب٘ مملْك٘ كاىت عقاصاتاكقق٘ الياػ٘ عً بٔع   عا

 املْسزٗ املالٔ٘ القْاٜه إعزار عيز الجابت٘ املْدْرات يف الظٓارٗ ٍشِ  ثض إعتباار مت ّقز ، ّ تيفٔشٍا  ؽضاَٜا تكلف٘

 .القاىْىٔني للنشاعبني الغاْرٓ٘ اهلٔٝ٘ عً الصارصٗ اكاعبٔ٘ باملاآري إلتظامُا القابط٘ لئب٘

و 27/07/2014بتااصٓ    -إسزٚ الؾضكات التابا٘ لئبا٘ القابطا٘    -ؽضك٘ الاقٔق للتينٔ٘ الاقاصٓ٘ )الاقٔق(  قامت  -3

( ملٔاٌْ  120قٔنتاُ ) ّ و 31/07/2013بتاصٓ  مً بيك الضٓاض الشٖ سصلت علُٔ  قضض تْص  طْٓل األدل بغزار 

 .صٓال

و 24/06/2014بتااصٓ    -إسزٚ الؾضكات التابا٘ لئبا٘ القابطا٘    -الغٔاسٔ٘ ) صاي( الؾضك٘ الاضبٔ٘ للنياطق قامت -4

ُ  الاشٖ  متْاهق مع  سكااو الؾاضٓا٘ اإلعاالمٔ٘    ملزٗ تغع عيْات طْٓل األدل قضض تْص  بغزار  ماً   سصالت علٔا

كا٘  صاي  بغضض تيفٔش مؾضّع هياز   لّسلك  و07/02/2012ٍا املْاهق 15/03/1433بتاصٓ  البيك الغاْرٖ الفضىغٕ 

بتاااصٓ    ( الغاأاسٔ٘ ) صاي الؾااضك٘ الاضبٔاا٘ للنياااطق  قاماات ، كنااا( ملٔااٌْ صٓااال  100بقٔناا٘ إمجالٔاا٘ قاازصٍا ) 

علاٙ   اسصاْهل لغاضض    و25/6/2013بتااصٓ    مع بيك الضٓااض   بتأدٔل الانل بامتفاقٔ٘ اليت ّقاتَاو 27/03/2014

( 250بقٔنا٘ )  متْاهق مع  سكااو الؾاضٓا٘ اإلعاالمٔ٘ ّهقاا لصأغ٘ التاْص        ملزٗ عؾض عيْات متْٓل طْٓل األدل 

 . ّ سلك لغضض متْٓل إىؾاٛ مؾضّع هيز  اـط  صاي مبزٓي٘ اـطملٌْٔ صٓال 
 

                  ّالفقااضتنيامساازاخ اؾٍْضٓاا٘  ًاثالجاا ( ماا11ً،  9صقااه ) تنييف الفقااضمااا مت سكااضِ تلااك القااضّض ّمااا عاازا ّهٔنااا  

و ماً  2014الاااو   خاللاملغتشقات ّاملزهْعات اليعامٔ٘ سْل القضض الشٖ سصلت علُٔ طٔب٘ عارعًا ( مً ب ، ز)

( 200ّالقضض الشٖ سصلت علُٔ مً بيك الضٓااض ّمبلغاُ )    ( ملٌْٔ صٓال400ّمبلغُ )الغاْرٖ الفضىغٕ بيك ال

 . م ْٓدز علٙ طٔب٘  ّ  ٖ مً ؽضكاتَا التابا٘  ٓ٘ قضّض قاٜن٘ ستٙ تاصىُ ه ىُملٌْٔ صٓال  

 

 

 

 

 



 22من  27الصفحة 
 

 

ْ  كناا و 2014اايف األصباح لااو   ٌ -5 ٘  مابني  ٍا ٗ  الازخل  بقاٜنا ، ّٓقارتح فلاػ   صٓاال ( 1,214,228,477) بلاغ  قاز  املْساز

  بؾأىَا ما ٓلٕ :اإلراصٗ 
 

  صٓال عاْرٖ صٓال عاْرٖ 
  566,645,131                                                                                                           و2013ّتْطٓاات  صباح عاو  التغْٓات بازو 1/1/2014األصباح املبقاٗ يف  صأز

  1,214,228,477  و2014اايف  صباح الااو املالٕ  

    : تْطٓع

 .املال ؼ ص مً% 26للنغاٍنني ب مجالٕ ما ىغبتُ ّإضاهٔ٘ صبع عيْٓ٘ رّصٓ٘   صباح -

 ) مت تْطٓاَا ( .  

 

(390,000,000) 

  

ً  الضابا٘ للفقضٗ ّهقًا اإلراصٗ فلػ عطاٛأل مكاهأٗ ؽصٔص - ٗ  ما ً (  46)  املاار  اليعااو  ما

% ( مً املتبقٕ مً األصباح ّعز  قصٙ قازصِ مااٜيت  لاف صٓاال      5) بْاقع لئب٘ األعاعٕ

 .لكل عطْ 

(1,800,000) 

  

   (000,00075,)     % مً ص ؼ املال.  5 صباح مقرتح تْطٓاَا بْاقع     -

  (800,000466,)  س٘ كتْطٓاات  صباح    املقرتاليت مت تْطٓاَا  ّ تلك  األصباح إمجالٕ

                   860,073,1,314  و31/12/2014صأز األصباح املبقاٗ يف 

 

 الضقاب٘ ّاملضادا٘ الزاخلٔ٘ : - ّالاؾضٌّ الجالح

 ّاليتإراصٗ للنضادا٘ الزاخلٔ٘  طٔب٘تؤكز إراصٗ طٔب٘ بأىُ قز مت إعزار عذالت اؿغابات بؾكل اشٔح ، ّْٓدز لزٚ      

تضهع تقاصٓضٍا للذي٘ املضادا٘ ّ ٌ ؾي٘ املضادا٘ سضات علٙ التأكز ماً  ٌ ىعااو الضقابا٘ الزاخلٔا٘ يف طٔبا٘  عاز علاٙ        

٘   إداضاٛات  عػ علٔن٘ ّٓته تيفٔشِ بفاعلٔا٘، ّٓقاض فلاػ اإلراصٗ بصاش٘      هٔناا عازا ماا مت سكاضِ يف     ّ ، الضقابا٘ الزاخلٔا

م ْٓداز  ٓا٘ عقاْر  بضمتَاا طٔبا٘ ماع الغاري ّْٓداز بَاا          ه ىاُ   عؾض مً ٍشا التقضٓاض  رؼ( مً البيز الغا3، 2، 1) اتالفقض

عالقا٘ باأٖ    ٖمصلش٘ دٍْضٓ٘ ألسز  عطاٛ فلػ إراصٗ طٔب٘  ّ صٜٔػ فلاػ إراصتَاا  ّ مازٓضٍا املاالٕ  ّ ألٖ ؽادص س     

ُ عؾض ماً ٍاشا التقضٓاض ه    غابعمً البيز ال( 4صقه )( ر ؽري إلُٔ يف الفقضٗ )كنا ّ ، ميَه م ْٓداز  ٖ عقْبا٘  ّ داظاٛ  ّ      ىا

مفضّض علٙ الؾضك٘ مً اهلٔٝ٘  ّ مً  ٓ٘ دَ٘ إؽضاهٔ٘  ّ تيعٔنٔ٘  ّ قطأٜ٘ ، ّقاز قامات طٔبا٘ خاالل      استٔاطٕقٔز 

ّسصلت بشلك علاٙ ؽاَارٗ ماً مصالش٘ الظكااٗ       و2013بغزار مغتشقات الظكاٗ الؾضعٔ٘ عً الااو املالٕ  و2014الغي٘ املالٔ٘ 

 ي٘ امليْصٗ.ّالزخل باملزٓ

 : ىتاٜر املضادا٘ الغيْٓ٘ لفاعلٔ٘ إدضاٛات الضقاب٘ الزاخلٔ٘ بالؾضك٘ - ّالاؾضٌّ الضابع

تؤمً مٜش٘ سْكنا٘ طٔبا٘ ّالالٜشا٘ املالٔا٘ ّاإلراصٓا٘ بئبا٘ عنال املضاداا٘ الزاخلٔا٘ ّإراصٗ املدااطض سٔاح تتاْىل             

 ىعن٘ الضقاب٘ الزاخلٔ٘ ّبأٌ األعنال اليت ٓته تيفٔاشٍا   مَامَا ؼت إؽضال ؾي٘ املضادا٘ للتأكز مً مزٚ هاالٔ٘ ّكفاٛٗ

تغري ّهق األٍزال املْضْع٘ بكفاٛٗ عالٔ٘ ّاقتصارٓ٘ مً خالل التأكز مً عالم٘ املالْمات ّرصد٘ الجق٘ هَٔا ّاعاتدزاو  

 طض  التشلٔل ّالقٔاؼ ّمزٚ ميابقتَا للناآري ّالتظامَا باللْاٜح ّاألىعن٘ ّعالم٘ محآ٘ األاْل.

قز ر بت املضادا٘ الزاخلٔ٘ ّإراصٗ املداطض علٙ تقازٓه تقاصٓضٍاا الزّصٓا٘ الضبأا٘ إىل ؾيا٘ املضاداا٘ الايت تتطانً         ّ

ىتاٜر تقٔٔه الضقاب٘ الزاخلٔ٘ ّتيبٔق  ىعن٘ صقابٔ٘ مياعاب٘ إلراصٗ املدااطض بئبا٘ القابطا٘ ّالؾاضكات التاباا٘ سٔاح        

امليصْص علَٔا يف ىعاو اؿْكن٘ رصاع٘ تلاك التقااصٓض ّماا تطانيتُ ماً       تتْىل ؾي٘ املضادا٘ طبقًا ملَامَا ّاختصاااتَا

ّعضض تلاك اليتااٜر يف ادتناعاات     -إٌ ّدزت  -تْأات ّمتابا٘ تيفٔش اإلدضاٛات التصشٔشٔ٘ للنالسعات الْاصرٗ هَٔا 

 فلػ اإلراصٗ التالٔ٘ لٔكٌْ علٙ عله بَا.

٘   2014ّهٔنا ىص الااو املاالٕ   ٘  و هقاز قامات ؾيا ٘  صٓضابتظّٓاز فلاػ اإلراصٗ بتقا    املضاداا عاً ىتااٜر  عناهلاا     رّصٓا

ّتْأاتَا سْل كفاٛٗ ّهاعلٔ٘ الضقاب٘ الزاخلٔ٘ سٔاح اتطاح  ىاُ م ْٓداز مالسعاات دٍْضٓا٘ تغاتزعٕ  ٓا٘ إداضاٛات          

 تصشٔشٔ٘ ّ ٌ ما ّصر هَٔا مً مالسعات ضري دٍْضٓ٘ قز اطلع علَٔا اجمللػ ّمت متاباتَا ّتالهَٔا.
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 :الجالثٌْتْأات فلػ اإلراصٗ للذنأ٘ الاام٘ الاارٓ٘  - ّالاؾضٌّ اـامػ 

 علٙ ضْٛ ما تقزو ه ٌ فلػ اإلراصٗ ٓقرتح علٙ سطضاتكه اآلتٕ:

 .ًٓالاؾضّ اـامػ اإلراصٗ فلػ بتقضٓض ّصر ما علٙ املْاهق٘ -1

 .و31/12/2014 يف كنا ّتقضٓض مضاقب اؿغابات ّاـغاٜض األصباح ّسغاب الانْمٔ٘ املٔظاىٔ٘ علٙ التصزٓق -2

 .و31/12/2014 يف امليتَٔ٘ املالٔ٘ الفرتٗ خالل إراصتَه عً اإلراصٗ فلػ  عطاٛ سم٘ إبضاٛ -3

 (390) مببلاغ  املاال  ص ؼ مً% 26 ىغبتُ ما ٓاارل الشٖ و2014 لااوا عً مت الشّٖاإلضاهٔ٘  الزّصٓ٘ األصباح تْطٓع إقضاص -4

٘  األصبااح  صاأز  مًعَه عً كل  ّعتٌْ ٍلل٘ ني( صٓال2,60بْاقع ) ملٌْٔ صٓال ثالمثاٜ٘ ّتغاٌْ ٘  ، املتشققا  ّاملْاهقا

ُ  ماا  ٓااارل  مباا  و2014 اواعا  إضاهٔ٘ عً  صباح اضل بؾأٌ اإلراصٗ فلػ اقرتاح علٙ ً % 5 ىغابت  مببلاغ  الانا اال ص ؼ ما

ً   عاابْعني خاالل  اااضهَا ٓاته  الْاسااز َهااا للغ الاااااصٓ (0,50) بْاقاع  الاااااصٓملٔاٌْ   (75)  اؾنأاا٘ اىاقاار  تاااصٓ  ما

٘  اىاقاار  ٓاْو  تزاّل ىَآ٘ يف كنا تزاّل بغذالت املغذلني القابط٘ طٔب٘ ملغاٍنٕ الانْمٔ٘ ٕ  لٔصابح  اؾنأا  إمجاال

ٌ  (465) ّقزصِ مبلغ و2014 املالٕ الااو عً للتْطٓع املقرتس٘ ّتلك املْطع٘ األصباح مبلغ  صٓاال ( 3,10) بْاقاع  صٓاال  ملٔاْ

 . املال ص ؼ مً% 31 ىغبتُ ّمبا الْاسز الغَه عً

( ماً   4( صٓاال كنكاهاأٗ ألعطااٛ فلاػ اإلراصٗ ّهقاًا للفقاضٗ )       1,800,000املْاهق٘ علٙ اضل مبلغ مً األصبااح قازصِ )    -5

 و.31/12/2014( صٓال لكل عطْ عً الغي٘ املالٔ٘ امليتَٔ٘ يف 200,000و األعاعٕ لئب٘ بْاقع )( مً اليعا 46املارٗ ) 

 للااو الغيْٓ٘ املالٔ٘ القْاٜه ملضادا٘ املضادا٘ ؾي٘ قبل مً املضؽشني بني مً اؿغابات مضادع اختٔاص علٙ املْاهق٘ -6

 .  تاابُ ّؼزٓز ّتقزٓه خزمات الظكاٗ عيْٓ٘ الضبع املالٔ٘ ّالبٔاىات و2015 املالٕ

الاالق٘ مع طٔب٘ املتنجل يف تأدري هيز  راص و مع  سز األطضال سات 2014املْاهق٘ علٙ التاامل الشٖ مت خالل عاو  -7

ٍا ب هاص عيْٖ قزصِ 01/08/1431املنلْي لئب٘ القابط٘ ملزٗ مخػ عيْات ٍذضٓ٘ اعتباصا مً  ) صاي إٌ ( الكْثض

إسزٚ الؾضكات التابا٘ لئب٘ القابط٘ متتلك طٔب٘  -( صٓال للؾضك٘ الاضبٔ٘ للنياطق الغٔاسٔ٘ ) صاي( 4,500,000)

فلػ  عطْمحز بً عٔف البتال / الزكتْصؽضك٘  صاي سٔح ٓض ؼ فلػ إراصٗ  -% مً ص مساهلا 86,88 ما ىغبتُ

، كنا  ٌ الضٜٔػ التيفٔشٖ لئب٘ القابط٘ امعتاس/ عارل بً قنز الظٓز ٓؾغل عطْٓ٘  طٔب٘ القابط٘يف راصٗ اإل

 .فلػ إراصٗ ؽضك٘  صاي 

٘     10/09/2014ٍاا املْاهاق   15/11/1435املْاهق٘ علاٙ التاامال الاشٖ مت بتااصٓ       -8             ّؽاضك٘  لفاا   و باني كال ماً طٔبا٘ القابطا

اليت ٓض ؼ فلػ إراصتَا عطْ فلػ اراصٗ طٔب٘ القابط٘ امعاتاس/ ضغااٌ    -عرتاتا الااملٔ٘ لتقئ٘ املالْمات  -ل ْبٔب

 عااو مآكضّعاْهت رآاينكػ   تيآْض ّتيبٔاق بضفٔاات سلاْل  عناال ى     املتنجال يف ملشاق إتفاقٔا٘     بً ٓاعاض ؽاليب  

( ثالمثاٜ٘ 90/320,514( مببلغ إمجالٕ قزصِ )CRMبضفٔات ىعاو إراصٗ عالقات الانالٛ )ّمْضْع سلك امللشق تيبٔق 

 ّعؾضٌّ  لفًا ّمخغناٜ٘ ّ صبا٘ عؾض صٓاًم ّتغاٌْ ٍلل٘. 

 
 ّاهلل املْهاااااق ..                                                            

 
 
 
 اإلدارة مجلـــس
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