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 نشرة اإلصدار
وذلك من خالل طرحها لالآتتاب العام  UITC) (الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت إجمالي عدد األسهم المصدرة عن من% ٣٠تمثل  عادي  سهم٥٫٤٩٠٫٠٠٠طرح 

  .  ريال للسهم الواحد٥٢بسعر

  

  
  

 الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت 
  ) م١٤/٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٥/١/١٤٢٨ق وتاريخ /٢٠القرار الوزاري رقمبموجب ) قيد التحويل (شرآة مساهمة سعودية

  )٤٠٣٠٠١٧٠٣٨سجل تجاري رقم (
  )م٦/٢٠٠٧/ ٢٣ الموافق(هـ ٨/٦/١٤٢٨فترة االآتتاب من  

 )م٢٧/٦/٢٠٠٧الموافق (هـ ١٢/٦/١٤٢٨إلى  
  

  

ة  دة الدولي شرآة المتح الت ال شار(للمواص ـوي ا ب شرآة " إليه صِدر" أو "ال ساهمة ،")الُم رآة م ي ش ل( ه د التحوي ي ) قي سجلة ف سعوديةم ة ال ة العربي ة(" المملك سجل ") المملك ب ال بموج
م   اري رق اريخ ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨التج رم ١٦ وبت ـ ١٣٩٩ مح ق (ه سمبر ١٧المواف م        ).  م١٩٧٨ دي وزاري رق رار ال ب الق صناعة بموج ارة وال ر التج الي وزي ص مع د رخ ق /٢٠و ق

اريخ  ق ٢٥/١/١٤٢٨وت ـ المواف ى     ١٤/٢/٢٠٠٧ ه دودة إل سؤولية مح رآة ذات م ن ش شرآة م ول ال عودية  م بتح ساهمة س رآة م ادة رأ      . ش ت زي ساهمة تم رآة م ى ش شرآة إل ول ال ل تح س  وقب
اريخ    اة بت اح المبق ملة األرب الل رس ن خ شرآة م ال ال ق ٢٦/٤/١٤٢٧م ـ المواف ن ٢٤/٥/٢٠٠٦ه ى ٦٫٠٠٠٫٠٠٠م م عودي إل ال س ة وث١٨٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ري ة وثالث ال  مائ ون ري انون ملي م

ى  سم إل عودي مق مية   ١٨٫٣٠٠٫٠٠٠س صة االس ة الح ة، قيم ساوية القيم صة مت عودية١٠ ح االت س ى    .  ري ب إل ديم طل يتم تق ول، س ة للتح سية العام ة التأسي اد الجمعي اب وانعق اء االآتت د انته وبع
    .اً من تاريخ صدور القرار الوزاري الذي يعلن تحولهامعالي وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول الشرآة، وتعتبر الشرآة قد تحولت رسمي

   
ام   اب الع رح لالآتت يكون الط دد س هم ٥٫٤٩٠٫٠٠٠ لع اب (" س هم االآتت ل    ")أس ل وتمث ة بالكام ة القيم ا مدفوع ن رأس% ٣٠، وجميعه الي   م شرآة الح ال ال اب  و .م صر االآتت يقت

ى شريحة  :عل سات ) أ(ال ن المؤس ستثمرون م ة م : الم شمل مجموع سات وت ة ب (ن المؤس ا مجتمع شار إليه ة"ـالم سات المكتتب د   ") المؤس سات بع اب المؤس جل اآتت دير س ا م ي خاطبه الت
ة               سوق المالي ة ال ل هيئ ن قب سبقا م ددة م ة مح ايير خاص سب مع ائعين بح ساهمين الب شرآة والم ع ال شاور م ة  الت ة(" بالمملك د   ،")الهيئ ة   ُخوق سات المكتتب  ٣٫٨٤٣٫٠٠٠صص للمؤس

ة مال( ين و ثمانمائ ثالث ون  ةي ة و أربع ف وثالث ل  )أل هم تمث اب  % ٧٠ س هم االآتت الي أس ن إجم شريحة .م راد ) ب(ال ون األف سعودي  : المكتتب خاص ال ك األش شمل ذل ا  ين وي ون بم الطبيعي
ما     ب بأس ا أن تكتت ق له ث يح عودي حي ر س ن زوج غي صر م ا أوالد ق ي له ة الت ة أو األرمل سعودية المطلق رأة ال ك الم صالذل شار ، حهائهم ل هوي ردا إلي ـ منف ب" ب ين " المكتت ـومجتمع  ب

  .من إجمالي أسهم االآتتاب% ٣٠ألف سهما تمثل ) ينوأربع سبعةمائة وتوس ا مليون(١٫٦٤٧٫٠٠٠سيخصص للمكتتبين  و".المكتتبين"
  

ى   ة إل سات المكتتب شريحة المؤس صة ل اب المخص هم االآتت دد أس يض ع اب تخف دير االآتت ق لم هم٢٫٧٤٥٫٠٠٠يح ل   س ال % ٥٠لتمث ي ح ك ف اب، وذل هم االآتت ن أس م
ن      اب ع ات االآتت دمي طلب دد مق بعمائة    ( ١٦٤٫٧٠٠زاد ع ف وس تين أل ة وس ة وأربع ب ) مائ ة   مكتت ة الهيئ شرط موافق رح ("وب ديل الط ادة     "). تع تم زي ة، ت ذه الحال ي ه وف

  . هم االآتتابمن أس% ٥٠ سهم لتمثل ٢٫٧٤٥٫٠٠٠أسهم االآتتاب المخصصة للمكتتبين األفراد إلى 
  

ائعين        ساهمين الب ل الم ن قب اب م هم االآتت ع أس تم بي صفحة    (ي ي ال ماؤهم ف ذآورة أس شرآة       )ز(الم هم ال ل أس ا آام ون مع ذين يملك شرة وال ذه الن ن ه ذه     م اريخ ه ي ت ف
شرة سبته          .الن ا ن ين م ائعون مجتمع ساهمون الب يملك الم اب س ة االآتت اء عملي د انته يح   % ٧٠بع شرآة وس هم ال ن أس شرآة    م ي ال سيطرة ف صة م الي بح . تفظون بالت

من             ا ض تم بيعه ي ي همه الت دد أس سب ع ل ح سبي، آ اس ن ى أس ائعين عل ساهمين الب ى الم اب عل صالت االآتت افي متح ع ص تم توزي وف ي اب، وس ذا االآتت ستلم  ه ن ت  ول
  ). من هذه النشرة" التعهد بتغطية االآتتاب"ع قسم فضال راج( علما بأنه قد تم التعهد بتغطية االآتتاب آامال الشرآة إي من متحصالت االآتتاب

  

ي  اب ف دأ االآتت ـ٨/٦/١٤٢٨ يب ق (ه رة ) م٢٣/٦/٢٠٠٧ المواف ستمر لفت وم  ٥وي ة ي ي بنهاي ام تنته ـ١٢/٦/١٤٢٨ أي ق (ه ات  . )م٢٧/٦/٢٠٠٧ المواف ديم طلب ن تق ويمك
  ). د(رة في الصفحة المستلمة المذآواالآتتاب خالل فترة االآتتاب هذه لدى أي من فروع البنوك 

  

اب   هم االآتت ي أس ب ف ل مكتت ى آ ن عل ل ع ا ال يق ي م ب ف د  أس١٠ أن يكتت ىهم آح اأدن و   علم اب ه صى لالآتت د األق أن الح هم) ١٠٠٫٠٠٠( ب ف س ة أل ريحةمائ ن ش   م
ين رادالمكتتب صيص   .  األف تم تخ وف ي اب ع         أ ١٠س هم االآتت ن أس ى م ا يتبق صيص م يتم تخ ب وس ل مكتت ى لك د أدن هم آح ل        س ه آ ا طلب سبة م ى ن اًء عل بي بن اس تناس ى أس ل

ا       اب فيه وب االآتت هم المطل الي األس ى إجم ب إل ين  . مكتت دد المكتتب اوز ع ب، ١٦٤٫٧٠٠وإذا تج رح،    مكتت ديل الط راء تع زم إج د    أو، إذا ل ضمن الح شرآة ال ت إن ال ف
الغ  صيص والب ى للتخ ى ع  أ ١٠األدن ساوي عل صيص بالت يتم التخ ة، س ذه الحال ي ه هم، وف ينس هم   . دد المكتتب دد أس ن ع ا ع ب به هم المكتت دد األس ريحة وإذا زاد ع ش

راد  رح(األف ديل الط ا لتع ديلها وفق تم تع سبما ي رره )ح سبما تق صيص ح تم التخ سوف ي ةال، ف اب . هيئ ائض االآتت ادة ف تم إع وف ت د(وس ين دون أي ) إن ُوج ى المكتتب إل
ي     ك المعن ل البن ن قب تقطاعات م والت أو اس ت . عم وف ي وم      وس صاه ي د أق ي موع ائض ف ائي ورد الف صيص النه ن التخ الن ع ـ ١٧/٦/١٤٢٨ م اإلع ق (ه المواف

  "). االآتتابتعليماتوشروط "راجع قسم فضال ). (م٢/٧/٢٠٠٧
   

شرآة      ة لل ة العام ي الجمعي دا ف وتا واح ه ص هم حامل ل س ي آ ساهم  . يعط ل م ق لك ساهم("ويح ن   ") الم ل ع ا ال يق ك م ا ٢٠يمل ضر اجتم هما أن يح شرآة   س ة لل ة العام ع الجمعي
  .  م والسنوات التي تليها٢٠٠٧وسوف يكون ألسهم االآتتاب أحقية في أية أرباح تعلنها الشرآة عن سنتها المالية . والتصويت فيها") اجتماع الجمعية العامة("

  

ر     ان آخ ي أي مك سعودية وال ف ة ال ة العربي ي المملك شرآة ال ف هم ال وق ألس ود س سبق وج م ي د ت. ل ة    وق ي القائم شرآة ف هم ال سجيل أس ة لت دى الهيئ ب ل شرآة بطل دمت ال ق
رى       مية األخ ات الرس ى الموافق افة إل ة إض ا الهيئ ي طلبته رى الت ستندات األخ ع الم ذه وجمي دار ه شرة اإلص ة بن ات المتعلق ع الموافق ى جمي صلت عل مية وح الرس

  . المطلوبة لعملية طرح األسهم لالآتتاب العام
  

ع أن يب ن المتوق اب     م هم االآتت صيص أس ة تخ اء عملي د انته ب بع ت قري ي وق ة ف سوق المالي ي ال هم ف داول األس ضال (دأ ت سم ف ع ق داول"راج شرآةت هم ال دها ") أس ، وعن
سعودية والخل      تثمارية ال صناديق االس وك وال شرآات والبن ذلك لل ي وآ اون الخليج س التع واطني دول مجل ين وم سعوديين وللمقيم واطنين ال سمح للم وف ي ة س يجي

  . بالتداول في األسهم
  . بموجب هذه النشرة.من هذه النشرة بدقة وعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االآتتاب" عوامل المخاطرة"و"  هامإشعار"يجب دراسة قسمي 

  

  

  تغطية االآتتابل  الرئيسمتعهدالمدير االآتتاب و , مدير سجل االآتتاب,المستشار المالي 
 

  
  

   البنوك المشارآة في تغطية االآتتاب

        
  البنوك المستلمة

        
  

  

سعودية          ت ة ("حتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية ال  اإلدارة ويتحمل أعضاء مجلس     "). الهيئ
ة        هذه ويؤآدون،اإلصدار ة في نشرالواردةومات  ومنفردين آامل المسؤولية عن دقة المعل مجتمعين"ب"في الصفحة الذين تظهر أسماؤهم  ع الدراسات الممكن د إجراء جمي حسب علمهم واعتقادهم، بع

أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية  وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع  أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في
  .في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها هذه النشرة وال تعطي أي تأآيدات تتعلق بدقتها أو اآتمالها،  وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما آانت عن أي خسارة تنتج عما ورد

) م ٢٣/٦/٢٠٠٧الموافق (هـ ٨/٦/١٤٢٨صدرت هذه النشرة بتاريخ    
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	�ر*&%/� )��( أو أي �O�=ا� )��( ا�	�آ� أو ا��/�ه� ���ب$ *L�ز ا�=�ر ه+7 ا�1	�ة ��-��� ���و��=� ا�������ت .  ����	�رآ� 69 ����� ا$آ
���Zت S$ا����6 أو ا @e�د*� أو ا���ر*� ا���-�� و�% إ��اده� دون اYK+ 69 ا$�=�ر اKه�اف ا$'�� ���=m ة ا���ار ه+7 ذات�	
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��إ�9دات"��-� ��z ا����Aت ا��اردة 69 ه+7 ا�1	�ة �=�/��( آ���ت ذات د$�� "  C��h/� ��5� ��م �( Y!ل 	� �&�، وا�6 *�5( أن */�ل ��
 �-� ���=�/�"<>h*" ،"م^��"، "*��ر"، "*1�ي"، "*��*" ،"@A�*" /"@A��( ا���5(/ *�5("، "�( ا��" ،"���* /��، "'�ف"، "�( ا���

"�A"دات ا���ا�� )���ه� bو �&� ��و��N5 ه+7 ا��9دات وZ&�ت ا��p1 ا������ ��	�آ� �4h�ص . ���ر�� أو ا��	��&� �&� 69 ا����1، وا�4�| ا�9�1
� ا��fM� �A 6 ��� اKداء ا����6 ��=�6 ��	�آ�، إذ أن ه�1ك ا���*� �( ا���ا/�
ً� أو �`آ��ا Kي أداء ���9 ��e �5	� $ �&15� ،���=�/�أ�Sاث 

1C ه+7 ا��9دات ��ا�S أو 1�eً���	�آ� أو ا
�Lزا�&� أو 
�LO&� و��U� ��� ��5� آ=	9&� �!Yدي إ�� اM . �m�hا�� z�� اض��و�A �% ا'
� ه+ا ا�fK �4�رة أآ-� ��4�! 69 أA/�م أ�Yى �( ه+7 ا�1	�ة -�� ا�6 *�5( أن �Mدي إ�� �� ا���m�hة "راA @Z/%(وا���ا�و9��� �� "). ��ا

،�� أو �� D=f ��م ��� أو ��م د�A أي �( ا����Aت أو ا���*�ات ا��اردة 69 ه+7 ا�1	�ة، 9_ن ا�1�jO ا������ ���c وا�S أو أآ-� �( ه+7 ا���ا
5� Z�ه�ي �( ��J ا�����e 69 ه+7 ا�1	�ة	� y�h� �A آ��	��. 

� �������ت ����� وا�دراج، 9_ن ا�	�آ� $ ��^م ���*~ أو ���*� أ*� �L/<�=�ت A�ا�� ا����ا��ة  @������14 أو ا�/�ق أو ا��9دات و
Jذ� ��b أو ���=�/���ت �Z*�ة أو S�ادث ���� �L�
 Jة، '�اء آ�ن ذ��	1&� ه+7 ا�1�U� 6�� ا��=��� . ا��/b ر��Kوا �m�h7 ا��+&� �L�
و

6 ��1و�&� ه+7 ا�1	�ة �A $ ���ث�� ا��=� ��� ا��1� ا�+ي ��C�A ا�	�آ� و�A $ ���ث ا��Mآ�ة وا���*�ات، 9_ن ا�SKاث وا��pوف وا����Aت ا��/
���>��� e 69�ء ه+7 ا�*�S�Uت �@ ��م ا$���د ��� ا��9دات . �=��@ ا��9دات ا��/�Z ��9 )����( ��� ا��/-��*( ا����* ،C�و��

� أ'�'6ٍ5	� ���=� . ا��/

 ������ت 

��ا��Z ا��/% �Z�* ،ا��4<���ت وا��=�رات z�� ح�	�4ات���(" ١٠ �h��( ه+7 ا�1	�ة") *��ت و . 

 



 

 ب 

 

  دليل الشرآة

  سيتم التصويت على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بواسطة الجمعية العامة للتحول* 

  عنوان الشرآة 

  
 

    الت الشرآة المتحدة الدولية للمواص
  حي السالمة، شارع قريش

  تجاري، الدور الثاني المرآز بن 
   ١٨١٠٦ص ب 

   ٢١٤١٥جدة 
   المملكة العربية السعودية

 
 
 
 
 
 
 

  +٩٦٦  ٢  ٦٩٢ ٧٠٧٠: هاتف
  + ٩٦٦  ٢  ٦٩٢ ٧١٧١: فاآس

  
com.budgetsaudi.www  

  

  ممثل الشرآة المعتمد
  ذ فواز عبد اهللا دانشاألستا

  الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت 
   ١٨١٠٦ص ب 

   ٢١٤١٥جدة 
   المملكة العربية السعودية

  

 
 
 

  +٩٦٦  ٢  ٦٩٢ ٧٠٧٠: هاتف
  +٩٦٦  ٢  ٦٩٢ ٧١٧١: فاآس

  سكرتير مجلس اإلدارة 
  األستاذ وليد رأفت عبد السميع 

  الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت 
   ١٨١٠٦ص ب 

   ٢١٤١٥جدة 
  المملكة العربية السعودية 

  
 
 

  +٩٦٦  ٢  ٦٩٢ ٧٠٧٠: هاتف
  +٩٦٦  ٢  ٦٩٢ ٧١٧١: فاآس

 مسجل األسهم
  

 
   ٧٠٠أبراج التعاونية 
  طريق الملك فهد

  ٦٠٦١٢ص ب 
  ١١٥٥٥الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 
 
 
 

  +٩٦٦ ١ ٢١٨١٢٠٠: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٢١٨١٢٢٠: فاآس

www.tadawul.com  
  

*رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  

  رئيس مجلس إدارة الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت

 زاهد  محموداألستاذ عبداإلله عبداهللا

 أعضاء مجلس إدارة الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت

  األستاذ فهد يوسف محمود زاهد

   الدبل عبداهللارحمن خالداألستاذ عبدال

  األستاذ وفاء هاشم يوسف زواوي

  )عضو مستقل (  الحداد محمداألستاذ أسامة سعد

   )عضو مستقل( عالم  باسم عبد اهللا.د  



 

 ج 

  

 المستشارون
 

  
 المستشار المالي

 

  
  ٣٣٣٣ ٦٤٩ ٢ ٩٦٦+: هاتف
   ٢٨٢٥ ٦٤٦ ٢ ٩٦٦+ :فاآس

sa.com.alahli.www 
 

  
  

  البنك األهلي التجاري 
   ٣٥٥٥ص ب 

   ٢١٤٨١جدة 
  المملكة العربية السعودية 

  المستشار القانوني لإلصدار

  
  ٩٧١ +٤ ٣٦٢ ٠٤٤٤: هاتف
  ٩٧١ +٤ ٣٦٢ ٠٤٤٥: فاآس
com.cliffordchance.www.  

 
  
 

  

  آليفورد تشانس   
   تشانس إل إل بيآليفورد
   البورصة، مبنى ٣الدور 

  مرآز دبي المالي العالمي 
   ٩٣٨٠ص ب 

   اإلمارات العربية المتحدة –دبي 
  

  +٩٦٦ ١ ٤٧٨٠٢٢٠: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٤٧٦٩٣٣٢: فاآس
com.aljadaan.www. 

  
  

  

 محامون و مستشارون قانونيون
   الملز - األيوبيشارع صالح الدين

   ٣٥١٥ص ب 
   ١١٤٨١الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
  

   مراجع الحسابات 
 

    ٣٤٧٨ ٦٦٩ ٢ ٩٦٦+:هاتف
  ٢٤٣٢ ٦٦٠ ٢ ٩٦٦+: فاآس

  
         

  

  السيد العيوطي وشرآاه 
عضو مور ستيفنز العالمية 

  المحدودة 
   شارع الوطن العربي ٢٢

  حي الحمراء 
  ، جدة ٧٨٠ص ب 
  العربية السعوديةالمملكة 

   مستشار الصناعة والسوق
   

  
 ٥٥٥٣ ٦٦٣ ٢ ٩٦٦+: هاتف
 ٤٤٤٧ ٦٦٧ ٢ ٩٦٦+: فاآس

 

  

  فوآس يورو  
  ٢٢٢٠٤ص ب 

  ٢١٤٩٥جدة 
  

  
  
  
  



 

 د 

 
  

   تغطية االآتتاب والبنوك المستلمةومتعهد
  

 ، مدير سجل االآتتاب،المستشار المالي
  مدير االآتتاب والمتعهد الرئيس لتغطية االآتتاب

 ٣٣٣٣ ٦٤٩ ٢ ٩٦٦+ هاتف
 ٢٨٢٥ ٦٤٦ ٢ ٩٦٦+ فاآس

 

 البنك األهلي التجاري
٢١٤٨١ جدة ٣٥٥٥ب . ص  

 www.alahli.com.sa  المملكة العربية السعودية

البنوك المشارآة في تغطية االآتتاب 
    ٠٣٠٣ ٤٠١ ١ ٩٦٦+ هاتف
  ٢٦١٨ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+ فاآس

 بنك الرياض
١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢ب .ص  

 www.riyadbank.com  المملكة العربية السعودية
  ٦٠٠٠ ٤٧٨ ١ ٩٦٦+ هاتف
  ٦٧٨١ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+ فاآس

 

 البنك السعودي لالستثمار
١١٤٨١ الرياض ٣٥٣٣ب .ص  

 www.saib.com.sa  المملكة العربية السعودية

البنوك المستلمة
 ٣٣٣٣ ٦٤٩ ٢ ٩٦٦+ هاتف
 ٢٨٢٥ ٦٤٦ ٢ ٩٦٦+ فاآس

 

 البنك األهلي التجاري
٢١٤٨١ جدة ٣٥٥٥ب .ص  

 www.alahli.com.sa  المملكة العربية السعودية
فهات  +٧٤٠٠ ٤٧٩ ١ ٩٦٦ 

 ٩٦٧٦ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+ فاآس
 

 مجموعة سامبا المالية
١١٤٢١ الرياض ٨٣٣ب .ص  

 www.samba.com المملكة العربية السعودية
 ٦٠٠٠ ٢١١ ١ ٩٦٦+ هاتف
 ١٨٠٢ ٤٩١ ١ ٩٦٦+ فاآس

 

 مصرف الراجحي
١١٤١١ الرياض ٢٨ب .ص  

 www.alrajhibank.com.sa  المملكة العربية السعودية
    ٠٣٠٣ ٤٠١ ١ ٩٦٦+ هاتف
  ٢٦١٨ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+ فاآس

 

 بنك الرياض
١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢ب .ص  

 www.riyadbank.com المملكة العربية السعودية



 

 ه 

  
  ملخص االآتتاب

 
  

من رأس مال الشرآة، % ٣٠ تمثل المتحدة الدولية للمواصالتة  سهم من أسهم الشرآ٥٫٤٩٠٫٠٠٠طرح   العملية 
  . لالآتتاب العام

وفقا للقرار الوزاري رقم ) قيد التحويل(الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت وهي شرآة سعودية مساهمة   الشرآة 
  )م١٤/٢/٢٠٠٧الموافق هـ ٢٥/١/١٤٢٨تاريخ  و٢٠/ق

   سعودي  ريال١٨٣٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال المدفوع 

  . ريال للسهم الذي تم تحديده عن طريق خطوات سعر أسهم االآتتاب٥٢  سعر االآتتاب

   رياالت سعودية ١٠  القيمة االسمية 

إجمالي عدد األسهم 
  المصدرة 

   سهم ١٨٫٣٠٠٫٠٠٠

سهم االآتتاب  أإجمالي قيمة
  بسعر االآتتاب

  . ريال٢٨٥٫٤٨٠٫٠٠٠

  هم سأ ١٠  الحد األدنى لالآتتاب 

  . ريال٥٢٠  قيمة الحد األدنى لالآتتاب 

   سهم من أسهم شريحة األفراد ١٠٠٫٠٠٠  الحد األعلى لالآتتاب 

  . ريال٥٫٢٠٠٫٠٠٠  قيمة الحد األعلى لالآتتاب 

 .  فقطاألفراد نالمكتتبو) ب(الشريحة . والمستثمرون من المؤسسات) أ( الشريحة :يقتصر االآتتاب على  المستثمرون المستهدفون
 األشخاص السعوديون الطبيعيون بما ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر ذلكويشمل 

 .من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها
آتتاب أسهم اال عدد
مطروحة للمؤسسات ال

  المكتتبة

% ٥٠ سهم لتمثل ٢٫٧٤٥٫٠٠٠، مع احتمال تخفيضها إلى ابمن أسهم االآتت% ٧٠ سهم تمثل ٣٫٨٤٣٫٠٠٠
  . من أسهم االآتتاب تبعا لتعديل الطرح

آتتاب أسهم اال عدد
  مطروحة للمكتتبين األفرادال

% ٥٠ سهم لتمثل ٢٫٧٤٥٫٠٠٠ مع احتمال زيادتها إلى ،االآتتابمن أسهم % ٣٠ سهم تمثل ١٫٦٤٧٫٠٠٠
  .من أسهم االآتتاب تبعا لتعديل الطرح

 .)م٢/٧/٢٠٠٧الموافق (هـ ١٧/٦/١٤٢٨من المتوقع أن يتم تخصيص أسهم االآتتاب في موعد أقصاه يوم   تخصيص أسهم االآتتاب
 إن وجد، على أساس تناسبي  أسهم آحد أدنى لكل مكتتب، فيما سيتم تخصيص الباقي،١٠سيتم تخصيص و

 إذا تجاوز عدد  أسهم،١٠، وهو  للتخصيصلكن الشرآة ال تضمن الحد األدنى. حسب عدد األسهم التي يملكها
حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص األسهم المطروحة ،أو إذا لزم إجراء تعديل الطرح ،١٦٤٫٧٠٠ المكتتبين

،  المطروحة لألفرادوإذا زاد عدد األسهم المكتتب بها عن عدد أسهم االآتتاب .بالتساوي على جميع المكتتبين
  .هيئةالره فسوف يتم التخصيص حسبما تقر

 أيام وذلك حتى نهاية يوم ٥ويظل متاحا لمدة ) م٢٣/٦/٢٠٠٧الموافق  (هـ٨/٦/١٤٢٨يبدأ االآتتاب في يوم   فترة االآتتاب 
  ). م٢٧/٦/٢٠٠٧الموافق  (هـ١٢/٦/١٤٢٨

وسيتم اإلعالن . ستلمةيعاد فائض االآتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين، دون اقتطاع أية رسوم من قبل البنوك الم  رد فائض االآتتاب 
الموافق (هـ ١٧/٦/١٤٢٨عن التخصيص النهائي ورد فائض االآتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه 

  ) و تعليمات االآتتابشروط( ٩راجع القسم  فضال ).م٢/٧/٢٠٠٧
قدمت الشرآة وقد . لم يسبق قبل هذا الطرح تداول أسهم الشرآة في السوق السعودية وال في أي مكان آخر  تسجيل وإدراج األسهم 

طلبا لدى هيئة السوق المالية إلدراج أسهم الشرآة في القائمة الرسمية وسيتم تقديم طلب إلى السوق المالية 
  . إلدراج أسهم الشرآة في السوق المالية بعد انتهاء االآتتاب مباشرة

يفاء المتطلبات النظامية، علما بأن تداول حال استفي السوق السعودية من المتوقع بدء تداول أسهم الشرآة   تداول األسهم 
  . األسهم يكون من خالل قيد إلكتروني يتم في سجل األسهم لدى السوق المالية

بدء تداول من تاريخ  تة أشهرلمدة س بعد انتهاء االآتتاب، يحظر على المساهمين البائعين التصرف بأية أسهم  فترة الحظر 
هذه، ال يجوز  وبعد انتهاء فترة الحظر. ق نظام ولوائح هيئة السوق المالية وفأسهم االآتتاب في السوق المالية

آذلك يخضع المساهمون البائعون لقيود أخرى . بيع أية أسهم إال بموافقة مسبقة من قبل الهيئة لهؤالء المساهمين
  . على بيع األسهم آما هو موضح في اتفاقية التعهد بتغطية االآتتاب

م والسنوات المالية التي ٢٠٠٧يكون للمساهمين أحقية في أية أرباح تعلن عنها الشرآة عن السنة المالية سوف   توزيع األرباح 
سياسة " ١٧- ٦قسم الراجع ولمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع األرباح على المساهمين، فضال .  تليها

  "). أرباح األسهمتوزيع 
الشرآة بمخاطر تتعلق ) ١(ثمار في أسهم االآتتاب والتي يمكن تصنيفها إلى هناك مخاطر معينة تصاحب االست  عوامل الخطر 

من " عوامل الخطر"موضحة في قسم وهذه المخاطر . مخاطر تتعلق باألسهم) ٣(مخاطر تتعلق بالسوق ) ٢(
   .هذه النشرة ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االآتتاب



 

 و 
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 ز 

 

 ا���ه��ن ا��"��ن
    

,آ���ب��1 ا 0.- ا,آ���ب  

 ا�
8.9 �7د ا2345 ا�
8.9 �7د ا2345 ا��%�ه��ن ا��9�2�ن  �	$�

١ 

%٥٦Q٩٥ ١٠Q٤٢١Q٨٥٠ ��آ� زاه� ���B�OP واN<�$��ر   ٧Q٢٩٥Q٣٩ ٢٩٥Q٨٧%  

٢ 

%٢٠Q٥٧ ٣Q٧٦٤Q٤٣٢ ا?<��ذ AB�اAB S�T�ا@ ���د زاه�   ٢Q٦٣٥Q١٤ ١٠٣Q٤٠%  

٣ 

 U!�ا@ ا��AB ���V ���%٤Q٩٥ ٩٠٥Q٨٥٠ ا?<��ذ AB�ا��  ٦٣٤Q٣ ٠٩٥Q٤٧%  

٤ 

%١٣Q٢٣ ٢Q٤٢١Q٧٠٠ ا?<��ذ ��� AB�ا@ ���د زاه�   ١Q٦٩٥Q٩ ١٩٠Q٢٦%  

٥ 

%٠Q٢٣ ٤١Q٧٢٤ ا��	�ة AB ��W�B�ا@ ���د زاه�   ٢٩Q٠ ٢٠٧Q١٦%  

٦ 

%١Q٨١ ٣٣٠Q٤٩٨ ا��	�ة أ�AB EX�ا@ ���د زاه�   ٢٣١Q١ ٣٤٨Q٢٦%  

٧ 

%٠Q٢٣ ٤١Q٧٢٤ ا��	�ة ���AB Y�ا@ ���د زاه�   ٢٩Q٠ ٢٠٧Q١٦%  

٨ 

%١Q٨١ ٣٣٠Q٤٩٨ ا��	�ة #&�ى AB�ا@ ���د زاه�  ٢٣١Q١ ٣٤٨Q٢٦%  

٩ 

%٠Q٢٣ ٤١Q٧٢٤ ا��	�ة ���� AB�ا@ ���د زاه�   ٢٩Q٠ ٢٠٧Q١٦%  

١٠ 

 %٣٠ ٥Q٤٩٠Q٠٠٠ --- --- ا�&��Hر

 

��ع =�  %١٠٠ ٠٠٠<٣٠٠<١٨ %١٠٠ ٠٠٠<٣٠٠<١٨ ا�

 

��ار'& ���� ���%����$ 
  

 ا�
	ر�� ا���ث 
 ) م٢٣/٦/٢٠٠٧ا"!�ا�Q (هـ ٨/٦/١٤٢٨��  �ب ��/ة ا�آ��

 )م٢٧/٦/٢٠٠٧ا"!�ا�Q (هـ ١٢/٦/١٤٢٨إ"� 

� ا�آ���ب !�W ت ا�آ���ب و�;اد�#�Y ��;<�" ;��� /GZ هـ ١٢/٦/١٤٢٨) Qم٢٧/٦/٢٠٠٧ا"!�ا� ( 

 ) م٢/٧/٢٠٠٧ا"!�ا�Q (هـ ١٧/٦/١٤٢٨ . ���; رد ��)] ا�آ���ب، إن و-;

� ا"!��; ا"!��HW "#;ء $;اول��  ا���5 � ا"*�ق ا"!�"���ف ��� ا�E	ن  ._�ل ا���^�ء -!�H ا"0/وط وا"!��B#�ت ا"�\��
� و��� � ا"
�7 ا"!��� ���� 4;ء $;اول ا���5 � ا"*�ق ا"!�"

 HW��"اول;$ ." 

*�	A��[5 �	Bا�� �4 ا���	�و<�ف ��Y ا�BTن B� ا���ار�_ ا��2X	� �AB ا�. ا���اB	� ا��اردة >� ه[ا ا�&�ول هP. 

 

 آ�,�� ا��+�م (��) ا�آ��ب 
 

�ى ;�وع ���1 . داK;�ا  ا��Q!!Rن و ا�0!#��ون �� ا�0�O)ت�M!:1 L�H اEآ!!)ب�!!�;� ا�!�)رات ��] اEآ!!)ب أ~g)ء ;!�ة اEآ!!)ب 

��!0�0!��
 ا!x�!$ 4 آ�) �R�1 اEآ!!)ب �QH اvf�!fE أو ا�)$� ا��M;4 أو أh. اEآ!!)ب و;�وع ا�gQك ا��ى ا�gQك ا 4�kة ا�Mاف ا�

�� اEآ!!)ب ;4 إ[�ى اEآ!!)V)ت ا!�GO� v]�� 4ًا وذV T����� أ�)���� CQ� �1J��)ت ����Q!!R اXو�hد [0)ب ) ١: (إ[�ى أو آ" هIJ ا
�ى اTgQ ا�0!�� ا�,4g و��)ت X��T�$ [!!R ا x�!1 4;�M�)٢ ((V "1��م و�hد أي $,H[!!R�f(�Q)ت ا 
Q0g. 

 

 ��fذج ��] اEآ!!)ب و;:) �!,���)ت nQ,$ [i1�0:و$�!�b ا��آ
 V�:�) ;4 ر;r .. �� هIJ اg��ة"  اEآ!!)ب�3وط و$,���)ت" ٩ ا�اردة ;4 ا

�م ا�!�b)ء ا�F] أ1H 
(] 4; (�Ykh آ��) أو 
�1" ;4 ��] . !!)ب �� �3وط أو �!Q�F)ت اEآ)أي ��] �آ!!)ب ;4 ا���K ا��Fو[,!و�i1 Eز ا
�ا ����V (�k ا�R!!] وا��آ
��] اEآ!!)ب اEآ!!)ب أو ��Q{، و#�1" :H 
{ �� ا��آ�Q6 �gH. 

 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 ح 

��- ��!� ا������ت ا.-
 


 ه�ا ا����� �����( ��%�& ��) آ& ا�������ت ا�%� $
 #"�و �� ا�������ت ا��اردة �� ه�� ا����ة،  ������*�0/ و .ن �,�+ ���"%%
�1%2�ر ��)�& ا#��ذ $�ار 3$ &��"��3 � . ا��>�و;+ �:آ%%�ب ا7,28��) �6%��� ه�� ا����ة $�اء#,

  
�رات ا���%=�ة ا��اردة �� ه�� ا����ة �ت"76A١٠ا��� و$
 #7 #���@ 3�? ا��=>�<�ت وا��E���#و��%=�ات ." 

  
 ا
��آ� 
	�� �� ���ط 

 
 a*�b$ � ��  وم،١٧/١٢/١٩٧٨هـ ا"!�ا�Q ١٦/١/١٣٩٩ا"0/آ�� ��$b0A d��١٩٧٨ ;<� 3-�!4 رات���/ ا"*-b$ �0طA �م، $,اول ا"0/آ

�/ ا"*��رات -b�" ����'����ت (٦و����ي ا">*� ). a-;4(ا����ز �� e/آ� a-;4 ا"'�"!�A�A�W  (^�"ا"�0/ة ��� �,�; �� ا fdل ��� ه�_ ���
��� ا�����ز ا"��"�W�^$و$'�#/. ا ��  ا"0/آ#_���� ا"0/ق ا5و�g وإ�/�>� ��و�'�>; أ��jء �h�i إدارة ا"0/آ� . أآ#/ ا����ز "#;-a ا"'�"!

� وا"dي <B�!"ا � �� ا5-��Yو ��/ ا5-
W /�-b�"رات ا��� أآ#/ أ��Bل �� �C0$ ��/ا ��  ١٢،٥٦٦ �b4�jن ا"0/آlرة و�,�; آ���
� ا"!!��� ��� .أ��Bل أW/ب ����*

  
�/ ا"*��رات وا"!';ات$�b"7 ا-b�" �"ا5و ��/ ا"*��رات وا"0/آ-b�" �� ا�5� �� e/آ���، ه!� ا"0/آ� ا"'�"!� �و� . "0/آ

�اai�;A ) م٢٠٠٥ د�*!#/ ٢١ا"!�ا�Q (هـ ١٩/١١/١٤٢٦��/ت ) م٢٠٠٦ �#/ا�/ ٤ا"!�ا�Q (هـ ٥/١/١٤٢٧و� . ا5و"� �H  ا"'�"!m 
��
#n ا"0/آ� ا"'�"!�� "�!�ا�	ت ا"!��;ة  ا�!�� "� �!�م ا"!!���وا";و"� ����� ا"0/آ��� ا��5!� ��,�; �� . ا"� وا��a �,او"

 ا">*� � o�;"ا ����'����ت( دسا"*�ا"!'����ت �� �!��A�A�W  (ا"�0/ة fdه �� .  ر�'a )م٢٤/٥/٢٠٠٦ا"!�ا�Q (هـ ٢٦/٤/١٤٢٧و�
١٨ ����ن ر��ل، وا"dي $b"7 �� ١٨٣ا"0/آ� رأس ��"�� إ"� pن ���٣��  .ا"!#>�ة، �� G	ل ر�!�� ا5ر�4ح  ��

 
 a*�b$"ا ��0/آ�� -;ة، و$�Bرت ��� �; ا���5ذ �#;اr"E  ا"'�"!��;�  ا"dي �� زال �'!� ر)�*� "�� وأe/ف زاه; ��� �; ��)�� زاه; �

 ��(�0Aإ d�� ره��B$ ���;��t �4آ!��3 و__ /u��"ا aW�"ة و_�� ا;- ���;� �/ ا"*��رات �-b�"  ;�,$ 3$��!"ا �� �� وا�'�#e v��!$ a$
 ��٧٧ ��*�� و� ا"!;ن ا"/)�� وا";و"�3$ � ا"!�Bرات ا"!����� ���� �!4 � . ���#� ���0/ة � ��)/ أر-�ء ا"!!��

 
� ��� -�),ة ا"0/آ� ا"!��;ة_�زت م �٢٠٠٤ ��م �� e/آ� ا����ز "'�م " �� e/آ� a-;4 ا"'�"!jى أورو�4 " م٢٠٠٤أ���*� ���

� و!\A5ري و-�دة ا�i�"ة ا��� ا/�eة و,��/ ����� �*��ى ر�u ا"'!	ء وا"!�اHW ا"!�!��'� �!j�$ ة,(�- ا"0/ق ا5و�g وأ�/�>��، وه
�� ا"!��رات ا"!��� و$>��Gا";ا��� .�آ!� أ_/زت ا"0/آ�  ���رات "-�),ة  م٢٠٠٦ ��� /�-b$ �� e/آjت -أ���;G � ,� ا�iAEز ا"!�!

�/ ا"*��رات � ا"0/ق م ٢٠٠٧ و� ��ى ا"0/ق ا5و�g وe!�ل إ�/�>����� �*" ا"*^/-b�" ��� e/آ� دو"j�bآ ��a"�A ا"�i),ة ا"dه#
��� �4"�\/ إ"� أن a-;4 $'; إ_;ى أآ#/ e#��ت .ا5و�g وe!�ل إ�/�>��G ���,ة $���*� �� "�0/آ�� �a-;4 H ا"'�"!W	'"و���/ ا��!/ار ا 

�/ ا"*��رات � ا"'�"� و$-b$ � �!'١٢٠ � � �4;ا، آ!� $*�^�; ا"0/آ� �� ا��� ا"��iري "#;-a ا"dي �'; �� أ�e/ ا"'	��ت ا"��iر�
 .ا"'�"�

 
��رات � /�-b$ ����/ ا5-�، $>;م ا"0/آ� �G 7��x;��ت ا"!�ا�	ت اG5/ى 4!� �
W رات ��� أ��س���/ ا"*-b$ �0طA �"إ ���uE�4و

 �i_ �!A أ�!�ل ا"/آ�ب وا"!/آ#�ت ا"��iر�� ��� أ��� �� $*�ه� 4
�رة ��!��B0Aأ � ا5-� و4�H ا"*��رات ا"!*�'!��، وه��Y س
� . ا"0/آ� وإ�/ادا$����� ا5-� وذ"v آ����Y رات ��� أ��س���/ ا"*-b$ �!0$ a�#أ� t��4 ��$��;G �!(�W �� �وW; و�'a ا"0/آ

 a$�4 ��_ ،��/ ا5-
W /�-b�"ل ا�i� � ��$/#G �� دة�^��	" �� ا"x;��ت ا"� $>;��� ا"0/آ� و0$����0�" �#*�"�4 �هfd ا"!#�درات ��!
	#<�*� ���رات ا"/آ�ب وا"!/آ#�ت . �/�� آ#�/ة "�����0A Hط ا"0/آ*" �� ا5-��Y /�-b�"ا /u��"ا aW�"ا � �و�0!� �0Aط ا"0/آ

� "�'!	ء ا"0/آ�ت�� أ���^
4 ،� . ا"��iر�

 

�/ ا5-� "!;ة $�/اوح �� 4�� و$',�,ا "�iدة أ��B"�� وا"!���\
W /�-b�"رات ا��� ��C0�4 j<$ ����� �١٥� ��� �*��اo���$ ،f ا"0/آ-
١٨	G �� رة ��دة���'�ت �e/ا ��� 4';ه� 4�H ا"*#� �*W ل� ا"0/آ� �و$'!; ا"0/آ� ���4!/ار إ"� e/اء آ!��ت آ#�/ة .  ا"*��رات ا"!*�'!�

 وا�i_5م و4�H ا"*��رات ا"!*�'!�� �4;ف ا"!���\� ��� ����g �!/ ا�B�5ل أو rj^G آ�!� �� ا"*��رات ا"i;�;ة �� �7��x ا�A5اع
�. أ���!�� ���,ة $���*� ��� �!�n ا"0/آ#*A /�
W /!� g���!4 t�;_ ل�B�b4 أن ا�_�^�ظ ��g . و�'�>; �h�i إدارة ا"0/آ�*$ �$ ;Wو

 fdء ��� ه�j"ا"^>/ة �,�; �� ا � �B<�"ا"!,ا�� (١٠-٣ا�� .)ا"����*

  
�/ ا"*��رات -b$ ل�i� � �و��
3 $/آ�, ا"0/آ� ��� ا"!;ى ا"!���g ��� ا���^�دة �� ��W'�� آ/ا);ة "�*�ق $!��ز G ��;<�4;��ت �����

� ا"!!��� .���E Q��;ة � ذ"G �� v#/$�� ا"�ا�'� و��!�� ا"'!^�*� ���Aت و$gBx ا"0/آ� "�>;�� G;��ت -;�;ة و$',�, G;��$�� ا"��"
��$�� وآ^�ء$���!� ��"�'� ��� ,�� ا_���-�ت �!	)�� �� G	ل ا"�/آ�#�$ �� إ"� ا���!/ار �'� v"وذ ،�� . ا"*�ق ا"!��

 
 
 
 
 
 
 



 

 ط 

 
 ������ ��
 ا
��آ� ا
����ت ا

 ���/ ا"*��رات ا�
���� ���� ا-b$ي/�e أو    ��� أ��س ��� أو أ�#��
 ���/ ا"*��رات ا�
���� ���� ا-b$  ا٤٨ و ،٣٦ ،٢٤، ١٢"^�/ة/�e  . 

�/ ا"!*�'!��  ����	ت ا���	رات -b�"رات ا��� H�4 
��	رة �� ا��	��   Q(�� H� رة���/ ا"*-b$ 

� وا"��zziزات       أ��	ر %	$# �"!�آ	ت zz�A�!�(ت ا	��zz*$و ����zzj^$ را�'zzأ� �!zzj�� آ�ت/zz0"ء ا	zz!'�" ص�zzG o��zzA/4
� و_��ل أG/ى � ��iل ا"!��� وا";و"� . ا�	تا"!��

 ����
(�وض %	$# �"
�� ���� ا

         �zzzر��i�"ت ا�zz#ت وا"!/آ	��zz�"ب وا�zzرات ا"/آ��zz*" �zzz-5ا �zz��Y /�-bzz��" ة,zz��zz/وض ��!
                 ،�zدور� �A��zو� ���ze ���bz$ H� ،�"أو ��، وذ"v 4;ون د�'��<l"وا"�0_��ت ا"!#/دة وا"!';ات ا

��/ ��;دة و$>;�� ا"!*�A;ة ��� ا"Q�/B ��� �;ار ا"*��m ���*� . 
� وا"�
�zzل ���zz أ�zz'�ر       -��, إآ���س �/zz*4 ��$اءا/zz-ء إ�zz�Aإ ���zz*$ �zz�" /��zz� ء�zzj�}" ء�zz!�Aا o��zzA/4

��� و�>� "/m#�ت ا"'!!!
� ���G ى/Gأ o�و4/ا ,i�"ا �� وأو"�����j^$ . 
�1
0��1 ا /.� %��	ت�

  وا��3	ج
�!j�$ ���G o�4/ا �<A ت��;G ���b$ ا�� ا"!!��Gج �� دا�i�"ر-��"!'�!/�� وا�Gو .  

 ��$�
��رة وا"^�zz;ق �zz'�"�4ون �zze Hzz/آ�ء ��zz ا"^��zzدق وا"!���zz'iت          ا�67	دق وا�zz*"ا /���zz$ �!zz0$ �zz��G o�ا/zz4
�<B�!"ا � ��_�� . ا"*

��رات ��G/ة �H ا"*�)Q  ا�"��1ز�0 ا�9	ص � /���$ �!0$ ���G ��;G 
� ا"�0��� ا"��4'� "�        $�	/# ا���	رات A��
 ورش ا"� �A��
� ا"�;G    zBC$ z�"ا �� ا"�iا"A��
0/آ� و�e_��ت ا"

� . ا_���-�ت ا"!�ا�	ت � �!�م ا"!!��
�o اG5/ى  %��	ت %	رج ا�11";# �x"ودول ا ��/ ا"*��رات 4�� ا"!!��-b$ ��;G Q�*�$ 

�ت ا�دارة : ا����ر"���" 


� وا
	���ات �	
� ا�داء ا��� 

� ا"!�'��0� اEدارة (" �� هfd ا"�0/ة )٤(�H ا">*� >� �4"0/آ� �W 3i/اءة هdا ا"!��x "�!'����ت ا"!�"W���� ا"!�" "�0/آ� ��Hu" ���و$��
��$���!� o(��Aا"�0/ة") و fdى �� ه/Gأ��آ� أ � ا"!/ا-'� وا�j�E_�ت ا"!�'�>� ��4 وا"�اردة �� . وآv"d ا">�ا)� ا"!�"


/ة ا"�اردة أدf�A �*��;ة إ"� ا">�ا)� ا"�x!"ا ��� ا">�ا)� ا"!�"�"�! � ا"!/ا-'� ��� ا"l	ث ا"!���� د�*!#/  ٣١"�0/آ� �� ا"*��ات ا"!�"
 . ٢٠٠٦ و ،م٢٠٠٥، و٢٠٠٤

 
�� "�0/آ��#<�*� o(��A �� ا"!dآ�رة � ا"i;ول ا"��" ه �i/د ���x و"�*j"�4 a/ورة د�"� أو ��e/ا ��� أ��xا"��ر� �� . ا"!'����ت ا"!�"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ي 


$� ��ر%�$� ��#�ة �!����ت �� 

�$
�	
 ا
��ا)' ا
 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ )A,ف ا����,ت(
    �	�1# ا��%�

 ٢٣٣Q٠٦٩ ٢٦٤Q٨٠٢ ٣١٠Q١٨٨ *ا��Tادات 
 ٧٧Q٥٥٢ ٨٥Q٦٢١ ٩٣Q١٠٧ إ-���� ا?ر!�ح 

 J��� ٢Q٧٩٧ ٣Q٠٣٥ ٣Q٧٦٢ ��Pر�! 4	D و5
 ٢١Q٥٣٧ ٢٣Q٤٢٩ ٢٥Q٠٢٠ ��Pر�4 إدار�� 

 ٥٣Q٢١٨ ٥٩Q١٥٧ ٦٤Q٣٢٥ ) �f	�	�5(أر!�ح ��B	�ت 
 ١١Q٦٦٧ ١٦Q٧٢٤ ١٧Q١١٤ ��Pدر دUV أ�Vى 

 U���5 4	��35 ٨Q٤ ٤٠٥Q١ ١٥٦Q١١٥ 
 ١Q٦٤٦ ٤Q٤٠٧ ٢Q٠٤٨ زآ�ة 

 UV�ا� �<�� ٧٠Q٦٧ ٩٨٦Q٦٢ ٣١٨Q١٢٤ 
 �� ١٢Q٤ ١١Q٢ ٦Q٥ **ر!h ا��YH ا��ا
 �B٦٠ - ا?ر!�ح ا���زQ٤٤ ١١٠Q٠٤٠ 

    �	�1# ا��1آ= ا�1	�>
 ٤١Q١٥٥ ٦٦Q١٤٦ ١٠١Q٠١٦ ��-�دات ا����او�� ا�

 ٢٧٢Q٦٧٨ ٣٦٣Q٢٩٦ ٤٤٥Q٨٤٨ �����3ت، ورش و�2�ات 
 ٣١٣Q٨٣٣ ٤٢٩Q٤٤٢ ٥٤٦Q٨٦٤ إ-���� ا���-�دات 
 ١٢٢Q٤٨٩ ٢٢٥Q٥٨٧ ٢٧١Q٧٩٤ ا����k!�ت ا����او�� 

 U-?ا U��K �٣٤ د�Q١١ ٩٠٣Q٦٩ ٣٨٩Q٧١٦ 
�	Xl���� ���mا� ���H# ت�PPm� ١٠Q٩ ٣٨٤Q٨ ٤٠٥Q٦٢٧ 

�]�ق ا����ه�	�  ٢٢٩Q١٨٣ ٧٨٣Q١١٣ ٠٥٢Q٠٠١ 
 ٣١٣Q٨٣٣ ٤٢٩Q٤٤٢ ٥٤٦Q٨٦٤ إ-���� ا����k!�ت و�]�ق ا����ه�	�

    ا�1?<�ات ا������#
 ٣٣Q٣ ٣٢Q٣ ٣٠Q٠٢ (%) ه��� إ-���� ا?ر!�ح 
 ٢٦Q٧ ٢٥Q٤ ٢٢Q٩ (%) ه��� ��>� ا?ر!�ح 

 �	����A ا�O٠ ) ��ة(ا�Q٠ ٣٧٢Q٠ ٢٩Q٣٤  
 ٦٤ ٥٧Q٤ ٥٨Q٠ (%)ا���-�دات إ�o �&��ع ا����k!�ت �&��ع 

�]�ق ا����ه�	�  oإ� ���ا� �A�#(%) ١٣٨Q١٣٤ ٠Q١٧٧ ٦Q٧ 
�]�ق ا����ه�	�  o�B �W�2٣٠ (%)ا�Q٣٦ ٩Q٥٥ ٨  

�ل و ٦٣ا��ادات + ()�' أر��ح "$���ت ا����رات �#���  * �ل ����1ات  "���ن٦٧ و "���ن٦٢ "���ن ر;�9 ا��5ا�8 وا�85 (7 ا�$56�ده� م ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥و م ٢٠٠٤ ر
��' ا56<=ك ا����رات#" . 

�دة رأس ا���ل ا����Aع "? ** C� �D�5E 7>ا�� Fض ر��GHEإ�9  ٦ا ?��ل 8A 16� ���ن"  ١٨٣"=�ل ١٠٠٠ ���<7 ا��ا�K "? ا+��6� ا�#��� و(JCD� م٢٠٠٦ ر ١٠ إ�9 ر
�+ت . .ر


	آ� : ا����ر�� ��� و�����ت ا�دارةا���ا�� ا��

 

�%��)
� ا
��*��ت ا��� 
 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ 

  #���Fا��7ا�� وا� �ح ��	٨١ أر-J٧٥ ٤٣٩J٦٤ ٨٨١J٨٨٥ 
 �١١٧ ) ���(ا���	ك وأر�4ح ���رات �#��p٨٣ ٤٠٤p٧٤ ٦٤٢p٥٠٧ 


QRك وا7�O	ء�Sوا #���Fا��7ا�� وا� �ح ��	١٩٨ أر-J١٥٩ ٨٤٣J١٣٩ ٥٢٣J٣٩٢ 

�ر�7 رأس ا"� � ٤p٨٦٠ ٣٠p١٠٢ )١٢p٤٦٩( !�ل ا"'��

��رات � H� ١٠٠p٠٠٥ ١٢٤p٢٥٣ ١٣١p٢٩٨ ��ا); 4
� )٢٢٢p٦٧١( )٢٩٨p٥١٤( )٣٣١p٤١٤( e/اء ��-�دات ���4

 #)�T�� ة	٤( زآJ١( )٦٦١J١( )٨٨٥J٢٧٧( 
 �W ي�./ �T�Y )١٨J١٣ )٤٠٣J٢٠ ٤٧٩J٣٠٩ 

 ٣٧p٧١٥ ٥٤p٦٨١ ٣٧p٣٩٥ ) د�'�ت �*;دة(W/وض 
�!$ 7�"��$ �� )٨p٤( )٤٠٥p١( )١٥٦p١١٥ ( 

 �� )١٩p٦٨٧( - ٠ _*�ب ا"!*�ه!
 �� )٤٤p٠٤٠( )٦٠p١١٠( ٠ أر�4ح �;���� "�!*�ه!

 )٦J٨١٨( ٣J٨٩٤ ١٠J٥٨٧ )ا�9	رج($	T> ا�
��T ا�6.�ي ا��ا%� 
 ١٣p٣٨٨ ٦p٥٠٨ ١٠p٤٠٢ A>; أول ا"!;ة 

 ٦J٥٠٨ ١٠J٤٠٢ ٢٠J٩٨٩ /.� Z%� ا��1ة 



 

 ك 

 

 �2ول ا����0'ت
 

 
 ١ �ا�� ا�91	��ة( ١
١-١  � ١ ا"!Y�x/ ا"!�'�>� �4"0/آ
�/ ا"*��رات  ٢-١-b$ 4*�ق � ٢ ا"!Y�x/ ا"!�'�>
٣-١ �u���5�4 ا"!'/و � ٤ ا"!Y�x/ ا"!�'�>

 ٥ /\�ة (	�# ("] ��ق �Y��� ا���	رات ٢
١-٢ ��/ ا"*��رات � ا"!!��-b$ ٥ ��ق 

٢-٢ � ا"!!��� � ٦ ��ق 4�H ا"*��رات ا"!*�'!�
 ٧ ا�!�آ#  ٣
١-٣  ��;<� ٧ 
٢-٣  � ٧ $�Bر ا"0/آ
٣-٣   ��x٨ أه� ا5_;اث ا"��ر� 

� و ا5و"� ٣-٤� ٨ إA;��ج e/آ�  ا"'�"!
٥-٣  �/ رأس ا"!�ل "'��C$٨ م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ 
٦-٣ � ٨ A\/ة ���� ��� �0Aط ا"0/آ
٧-٣  ��� وا"�*��>�iا"�/و� �B0A5٠١ ا 
 ٠١ ا�B�5ل  ٨-٣
٩-٣ � ٠١  ا�E/ادات ��0رآ
١٠-٣  �� ١٠ ا"!,ا�� ا"����*
١١-٣  ����C0�"ا A�#!"١٢ ا 
١٢-٣  ��� �a-;4 H ا"'�"!W	'"١٢ ا 
١٣-٣  !�� ا"��\�� ١٢ ا"�
 ١٣ اEدارة وا"!��^�ن  ١٤-٣
١٥-٣  ��� ا"!*�>#��i� ١٥ ا��E/ا$
 ١٦ �h�i اEدارة ١٦-٣
١٧-٣ � ١٩ A\�م ا"��آ!
١٨-٣ �Wا� ��_	����d� ٢٠ /اض �j�5ء �h�i اEدارة وآ#�ر ا"!*�و"�� ا"��^

٤ �"�Yدارة وO!# ا�	6�	R �	RY	�"1) ]�	
� ا�1	�> �"!�آ# و/^�" ٢١ 
١-٤  ��
�ص ا">�ا)� ا"!�"x4 دارةEا h�i� ء�jارات أ�/W٢١ إ 
٢-٤  �� �� ا"0/آ��� ��!" ٢١ 
٣-٤  � ��� ا"l	ث ا"!���� ٢٢ م٢٠٠٦، و ٢٠٠٤،٢٠٠٥ د�*!#/ ٣١ا"*��ات ا"!�"

�> �"!�آ#  ٥	� ٣٤ �"9_ ا�6\	م ا
١-٥  � ٣٤ ا�� ا"0/آ
٢-٥  � "�0/آ*� ٣٤ ا"!/آ, ا"/)
 ٣٤ ا"0/آ� أm/اض  ٣-٥
٤-٥  � ٣٤ �;ة ا"0/آ
٥-٥  � ٣٤ رأ�!�ل ا"0/آ
� ا���5  ٦-٥i� ٣٤ 
� ا���5 ا�A>�ل ٧-٥����  ٣٤ 
 ٣٤ ز��دة رأس ا"!�ل  ٨-٥
٩-٥ [�^x$ ٣٥  رأس ا"!�ل 
 ٣٥ ا"*�;ات  ١٠-٥
 ٣٥ ا���5 ا"!!��زة  ١١-٥
 ٣٥ �h�i اEدارة  ١٢-٥
�أ���  ١٣-٥� ٣٥  ا"�bه
١٤-٥  ���j'"ر ا�Ce ٣٦ 
��ت �h�i اEدارة  ١٥-٥_	� ٣٦ 
 ٣٦  �����ت أ��jء �h�i اEدارة  ١٦-٥
 ٣٦  و ا"'�j ا"!��;بر)�h�i� h اEدارة،  ١٧-٥
 ٣٧ �h�i اEدارة ا-�!���ت  ١٨-٥
 ٣٧ ���u/ ا�-�!���ت  ١٩-٥
��ت  ٢٠-٥'!i"ر ا�j_ ٣٧ 



 

 ل 

٢١-٥  �� ا"'��� ا"'�د��'!i"٣٧ ا 
٢٢-٥  ��/ ا"'�د�m �� ا"'���'!i"٣٨ ا 
 ٣٨ ا"�
��a وا">/ارات   ٢٣-٥
 ٣٨  ا"�*��4ت 3W�/ا ٢٤-٥
٢٥-٥ �� ٣٨ ا"*�� ا"!�"
٢٦-٥ �� ا"0/آ�Aا,��  ٣٨ 
 ٣٩ �4ح $�ز�H ا5ر ٢٧-٥
٢٨-٥  � ٣٩ G*�)/ ا"0/آ
٢٩-٥ ����^
� ا"0/آ� و$_ ٣٩ 

 ٤٠ ��"��	ت �	/�/�#   ٦
١-٦  h��b�"ا �� ٤٠ $�ر�� و$^��
 ٤٠ 0/آ�ءا" ٢-٦
 ٤١ رأس ا"!�ل  ٣-٦
٤-٦  ���d�� أ��jء �h�i اEدارة وا"!;راء ا"��^#W �� ���5ا ����� ٤١ 
 ٤١ "!*�ه!�ن  ا"!�!� ا"� ��0رك ���� ا�'��	تا" ٥-٦
٦-٦  �� �4"0/آW	� اف ذات/Yأ H� � ٤٢ ا"'>�د ا"!#/�
 ٤٢ ا"!!����ت ٧-٦
٨-٦  ��d� ٤٣ �>�د �!� أ��jء �h�i اEدارة واEدارة ا"��^
٩-٦  ���b�"٤٣ ا 
١٠-٦  �� ا"^�/�� ٤٤ ا"!��
 ٤٤  ا"!��ز��ت ا";��وى ١١-٦
١٢-٦  � ٤٤ ا"'>�د ا"!�!
 ٤٦ �/ا3W ا"�*��4ت  ١٣-٦
١٤-٦  � ٤٦ ا"'!�"
١٥-٦  �B0A5٤٦ ا��!/ار ا 
١٦-٦  �� ورأس ا"!�ل ا"'���A��;!"٤٦ ا 
١٧-٦  Hز��$ ���� ٤٦   ا���5أر�4ح�
١٨-٦  ����'!�" � ٤٦ ا"!*��;ات ا"!��_

٧ ���.Y`ت  ��ا�	-	٤٧  ا��� 
١-٧  ��xا"��ر� �� ٤٧ ا">�ا)� ا"!�"
� ا"!�_;ة  ٢-٧�A��;!"ا �!(�W ٦٢ 
� رأس ا"!�ل ا"!�_;ة ٣-٧!(�W ٦٧ 


	ب ٨
 ٧٢ �bcY �R�Y# اSآ
١-٨ ����BC�4 ;�'�"أ��� ا�آ���ب و ا H�4 ٧٢ 
 ٧٢ ا5$'�ب و ا"/��م ٢-٨


	ب  ٩
 ٧٣ <�وط و�Y"�1	ت اSآ
 ٧٣ ا�آ���ب � ا���5  ١-٩
�� ورد ��)] ا�آ���ب  ٢-٩
x�"٧٥ ا 
 ٧٥ إW/ارات  ٣-٩
�أ_��م �� ٤-٩W/^  ٧٥ 
٥-٩  � ٧٥ " $;اول"��ق ا���5 ا"*'�د�
 ٧٦  أ��� ا"0/آ�$;اول  ٦-٩

 ٧٧ 7���Y	ت و�9
��ات   ١٠

 



 

١ 

�ا�
 ا������ة. ١ ١  

�/0	�� ��/.( -,+ آ� *( ��)' $# ا&��%�	ر $# ا���� ا����و�� ��آ��	ب أن ��رس �آ��	ب، ا����و�� ���� ا��� ا�
	ذ ��ار ���اء 
���� �A.@ ، -,�ً	 �	ن ا��
	�8 ا��2<�3 أد5	4 & ه>4 ا���0ة ، و��;� :	ص -2ا*� ا��
	�8ة ا�2اردة أد5	4�2�3��	  آ� ا��/,2*	ت ا��#

�ه	 ).� �/� �ا��
	�8 ا��# ��;( أن �2ا��A	 ا���آ� �� إE5 *( ا���;( و2Aد *
	�8 إ<	$.� �.BC */,2*� �,��آ� $# ا�B�2 ا�3	�#، أو �
	��	.,�- F./� � .  2Aه���، �

�وث أ� 'C� 2ه�يAو #,� �;�� ���J0ا� 	��	J$�و �FJ3  أي *( ا��
	�8 ا��2<�3 �� ���NO ا���آ� و*�آMه	 ا��	�# و�5	KL -�,.	��	 و�
�ه	 أو �,P ا��# �/��ه	 $# ��
	�8 أ:�ى �� ��Q,R�� +0C إدارة ا���آ�  �3* B/*��� أو إذا و� 	إدارة ا���آ�  أ�5 Q,R* �J�/� #4 وا��	أد5

E�2ه�A �8	
B3 ه>4 ا�:.�ة *Tأو إذا أ ،E�2ه�A �.( �>	3ا� B�2و. ا�'C� ب	أ��� ا&آ�� �/� UV
0� ��وث أو �FJ3 أي *( �� 
' $# :C	رة ا��;��.( &��%�	ره� ��;� LMA# أو آ,#C�� � .  ه>4 ا��
	�8 أو ).�ه	 *�	 �

 

 

	� �����آ�  ١-١�� ا����� ا�

  ������ا���رة ��� �اء ا�
	�رات �����ر  ١-١-١

�ر�A آ.�ة -,+ ��R أ����2	 ا�>ي از� ���/� 	��	*�داد *@ ار�V	ع *2�Cى ا��,' -,+ :�*	ت إن ��رة ا���آ� -,+ �,.� ا��,' -,+ :
�;(، إذا �� ���;( ا���آ� *( ]�اء . *0	��و�� ��;B0 ا���آ� ��+ ا\ن *( ]�اء ا�C.	رات ��O/	ر و]�وط �/��ه	 اYدارة . ا���آ�

	�، $_ن ��ر��	 -,+ ا�2�0 �� �^/[ و�� ���NO و</�	 ا��	�# �,J�C* ا���وط P,� �%�� رات	.Cا� . 
 

 
٢-١-١  ��  ا"��	�ز ا����ري 

�د *( :�*	��	 )*/,2*	ت �	525.�( ٦$# ا��CJ آ�	 ه2 *2<` - F�2C�� 2مJ�;.� و�ا�*� BA�، $_ن �,��آ� -��� 28�,� *@ ]�آ� �
BA��BA ا�*��;.� ��A2' ا�V	�.� ا*�.	ز *eر:� $# . ا��	�.� �B3 ا&�� ا��R	ري �� )8	� ا*�.	ز *( ا��	T ا���آ� � ١٤وُ�/�

�وره	 *( ��BA ا�*��;.� )زود�	ك ( Zodiac Europe Limited (ZEL)*@ ]�آ�") ا�V	�.� ا&*�.	ز ("٢٠٠٥أآ���2 � �n:ا��� 
BA� . ��Mاو�� �5	ط �AO.� ا�C.	رات $# ا���,;� �B3 ا&�� ا��R	ري �

 
  :#�5	ء ا&*�.	ز ا��2<3.( $.�	 �,و���� *
	�8 ا&*�.	ز ا��C.L.� :�� ا��0	�C$ و:�� إ

 ا�������  )أ (

 �، *Mاو�� زود�	ك ه2 ا*�.	ز ��nي، إ& أن ه0	ك �rو$	 */.�0 و*3�ودة ��.$ F3	 �q:.�ة، زود�	ك*@ أن ا&*�.	ز ا���20ح �,��آ� *( �
 .QV5 ا��0	ط آ�0	Q$ �,��آ�

  
0` ]�آ	ت أ:�ى ��n�3	 ��Mاو�� �5	ط  أن �Mاول و��زود�	ك$# �	�� ار�;	ب ا���آ� *
	�2A �Vه��� &�V	�.� ا&*�.	ز، $_ E5�F3 ���آ� 

�AO�� BA.� ا�C.	رات $# ا���,;�� .F�	Cت $# ا�	V�	
� ا&���	ل �	��t0 إ�+ -�م ار�;	ب ا���آ� ��� *./� ��
� أن ه>ا ا�J�/� دارةYا );� 
�ة *@ ��BAا��	<.�  ��0 28٢٩ال *�ة ا�ـ .R,� وا��ا��2 ��� . و$# r� ا�/

 
 :  ��A2' ا�V	�.� ا&*�.	ز *	 �,#زود�	ك�آ� و���� ا�2J3ق ا�:�ى ��

 
 . AO.� ا�C.	رات :	رج ا���,;��M* Fاو�� و*0` أ�8اف أ:�ى �M* Fاو�� �5	ط ��BA �� )أ (
 . �r2.[ و�/..( وآ�ء $# ا���,;� وإ��ام ا�V	�.	ت �.@ و�2C�F */�� )ب (

�BA إ<	$� إ�+ *M )ج ( . او�� �5	ط ��AO�� BA.� ا�C.	راتا��/�	ل و*0` أ�8اف أ:�ى �F ا��/�	ل ا�/�*	ت ا��R	ر�� �

�BA )د (� �*��*	ت �R	ر�� أ:�ى ).� -- B3� رات	.Cا� �.AO� ت	*�: ���J� F� او�� و*0` أ�8اف أ:�ىM* . 

� أن �.	م J�/� دارةYك�;( ا	�4 زود� . �( � �Ne�NO.�ا آ.�ا -,+ �5	ط ا���آ� $# ا���,;�) د (-) أ( ���	ر�� ���2J3	 ا�2اردة أ-
 
 ا������ ا�����ز إ��ء  )ب (

 	.L	J,� ز	ا&*�. �.�	V���0# ا�;.� و ) ١(�ا�*� BA�إذا ��,;B ]�آ� *0	�C$ ) ٢( و زود�	ك$# �	�� إ�5	ء ا�V	�.� ا���:.} ا��	�.� �.( �
 �C5 ة�[		]�ة أو ).� ** �J���� رات	.� �.AOأو أآ%� *( أ��� ا���آ�% ��١٠ .P�<;( ���آ� ، آ��ك	�زودV�ء ا	ز $#  إ�5	ا&*�. �.�	

 F$2ا�$# ا���آ� و��  ��دارYة ا��.Cب ا�	3T{.� أ� ��	ك�	�ا��{..�زود Pذ� +,-  . 
 

� ا*�.	ز ��BA $# ا���,;� �	n;( ا���آ� *( ا&����ار $# ا�/�� آ���ا���آ� أو إذا ��  	�A2�� ��/� #ز ا��	ا&*�. �.�	V�ء ا	إ�5 ��	� #$
B3 ]�وط -�� ا���Tل أ	أو $# ��.�ي �,��آ�، $_ن ا�داء ا��	�# �,��آ� �� ��2n� �NOرة �,R2ى ا���Cدون ا�� �Vnآ� ��>4 ا� . 



 

٢ 

� *( ا��/,2*	ت �2ل ا�V	�.� ا&*�.	ز *2<�3 �M*#$�CJه>4 ا���0ة١٢-٦  ا� )*  . 
 
 ا��'ار&� ا%دارة  ٣-١-١

�*وإ���ا�.R.�إن R5	ح ا���آ� J� #ت ا��	*�

�,[  2�5ه	 �/���ان -,+ ا����ار�� ا�* #$ )..C.Lا�� 	2هVr2*.� �,��آ� و�	دارة ا�3Yا 	�
# 2Aه�ي -,+ و</�	 ا��	�# و$# �	ل. ا��2�C�	ت,� �.NO� E� 2ن;� �� Pن ذ�_$ ،)..C.L.( ا���دارYا 	�.Vr2* ت	*� :�Cت ا���آ� :

	�8	�5 ��R*و . 

 
 .,�,ب �'�	�ت ا�*آ�   ٤-١-١�� 

 أي ��5 #$ ',J	KL �>ا. 	 ���2[ -,+ -�ة -2ا*� آ%.� *�0	 :	رج -( �5	ق �.��ة ا���آ�إن ��رة ا���آ� -,+ ز�	دة *./	��	 ور�3.��
�ة أو ار�V	ع ا��0	�C$ وا5
V	ض �5	KL ا���آ� (-�,.	ت ا���آ� :�ل ا��0C أو *( ��0 �:�ى ��Rرات ا�	.Cر ا�	أ�/ �.}� 'C� ',Jا�� �%*

	 -,+ �5	KL ا�/�,.	ت ا��) ��;� -	م,� �Ne� ;( أن��آ���,� �.,.}� . 

 
 ا�6'��5ت ا�'4�'�� وا"��3ا��ت ا�أ�'��	� ا�'����1ت و  ٥-١-١

 #$٣١ ��C�رات٢٠٠٥ د	.� وا��%��	ت رأ��	�	V5إ �C� ��L	� ت	nn
� ٣١و$# . م آ	ن ��ى ا���آ� *�C�ى ا���آ� م٢٠٠٦ د�، آ	ن �
0��E,.2* ١�٤ا��Mا*	ت �230 �C* دات	2ص ا-��n
 . ة -( �20ك ��/	*� */�	 و:�	�	ت <�	ن T	درن ر�	ل �

 
ا��0	دا إ�+ �.	5	ت *	�.� $�د�� �,��آ� -( �,P ا��0C، و�B,n ر�	ل  ٢�٠٤٨�٠٨٣*
n} زآ	ة �J.�� م ٢٠٠٦آ�	 و</B ا���آ� �/	م 

 ��	}� �.L	�5 ة	دات زآ	م�0�٢٠٠٤ ا���آ� -,+ ]� ��	ات و�{�.� ��AO.� �,��آ� ا�/	��م �0�٢٠٠٥  �,��آ� ا�و�+ ��AO.� ا�C.	رات وا��/
  .ا�C.	رات

 
# 2Aه�ي -,+ ا�داء ا��	�#,� �.NO� E� 2ن;� �� Pن ذ�_$ ،{n
 . �,��آ� $# �	�� -�م آV	�� ه>ا ا��

 
 ا�
�1دة  ٦-١-١

 )- ��M� ا���آ� #Vr2* د�� ���J^+ �/�.� وز�� ا�/�� ا�n	در $# ��٢٠	 أن -�	*� 	�5_$ ،	Vr2* ١ �.5	%دى ا�	�A هـ ١٤٢٣) F$ا��2ا
� �/2دة & �J� -( ) م١٠/٨/٢٠٠٣C0� ظ	V��&	�٣٠ %	����د ا�/�	�� �- #�	�Aإ )* . 

 
�ا :�.	 �M�	دة ا�/�	�� % ٢٠$_ذا آ	B5 ا�/�	�� ا�C/2د�� ��ى ا���C�e أو ا���آ� ��;� �/� B*����	 :�� �/2دة و�� B5	ا��� وآ +,-

�	Vوآ ].r2�� 	�� `�C.دة �/2دة و�	�[ +,- �n3� 2فC$ ،	���� . � ).� ا�C/2د�.(ا�C/2د�� �C5 �J� #ت ا��	ن ا���آ_$ ،��	Jو$# ا��
 )- 	��� . & �n3� -,+ ]�	دة �/2دة وآV	�� ا��Vr2.( ).� ا�C/2د�.(% ٢٠ا�C/2دة �

 
، $_ن -�م ا��.V	ء ا���C�e أو ا���آ� )م٢٧/٩/١٩٩٤ا��2ا$F  (هـ٢١/٤/١٤١٥ ا�n	در $# ٥٠و�0	ء -,+ ��ار *Q,R ا�2زراء ر�� 

 : � ا�C/2دة ا��2n0ص -,.�	 $# ذ�P ا��Jار ��;( أن �
^@ �2ا��ة أو أآ%� *( ا�/�2J	ت ا��	�.&��Mا*	ت

 
 . و�[ * `0�O].�ات ا�/�� ا���آ� •

 . و�[ -�,.	ت J5� ا�;V	�� إ�+ ا���آ� •

 . ا��/	د ا���آ� *( ا��0	�C$ -,+ ا�/�	ءات ا�3;2*.� •

 . ر$U 8,' ا�2n3ل -,+ ��وض �;2*.� •

 . + */52	ت �;5�� )�> �.*2	K* د-� ا��J	ع ا�
	صر$U 8,' ا�2n3ل -, •

 

 B},� �� ا�C/2دة ��ى ا���آ�و�C5+٣١$# % ٢٨  �2ا� ��C�و، م٢٠٠٦ د �C5 @$�� ��2�,* 2دا�A ل<ا-���ت �.	�� $/	�� �,C/2دة و�
�ل ��R.@ ا�C/2د�.( -,+ ا�/�� ����		ا�/�: )* 	���آ� ��5	R*	 :	T	 �A2*	 �C,/2د�.( و$# ه>ا ا�
2nص، و</B ا���. �� ا�C/2د�� �

3�دة* �Vn� . +A�� ،2دة/C�	� ص	
� *( ا��/,2*	ت �2ل ��5	K* ا���آ� ا��M�� ة�JVا� �/A2دة (٣-١٤-٣*�ا/Cا�( . 
 

	� ���ق ����� ا����رات  ٢-١�� ا����� ا�

١-٢-١  �
 ا�'��8

�ا وا��3�ودة ا&��5	ر و-�د *3�ود *( �/�� ا���آ� $# �2ق -	�.� ا��0	�C$ و*��/� و$.�	 -�د آ.� *( ا��C�e	ت ا��A ة�.}n3,.� ا�
�:2ل ا�2Cق� 	.C5 �,.,� 2دا.� EA2ا�ة �.}nت ا��3,.� ا�	C�eأن ا�� �و*@ أن ا&��5	ر -,+ . ا��C�e	ت ا�/	*,� -,+ *2�Cى ا���,;�، �.

' ا�3	�A إ�+ و�	L� �2ز�@ أآ%� ��2را و�/�(*2�Cى ا���,;� ���,' �0.� ��3.� آ.�ة Cا���2ل� �A2ا�( ا����3� أن )د *2ا�@ * E5إ& أ ،
و�	��	�#، $_ن ازد�	د ا��0	�C$ *( ا��ا:� وا�
	رج �� � . �Ne�Mداد ا��0	2�C* +,- �C$ى ا���,;� ��	 $# ذ�P د:2ل �/U ا���آ	ت ا��و�.�



 

٣ 

.� $# �2ق ا�C.	رأن آ>�P *( ا����3� . �,	 -,+ ��n ا���آ� *( ا�2Cق,Cا��{.�ات ا� @$�ات ا���C/�,� وازد�	د ا��0	�C$ ا���آ� إ�+ �
,# �,��آ�J�C# ا���	ا�داء ا�� +,- 	,� �Ne� أن 	;( �ي *�0���8 *��3,� 	
 . :UV أ�/	ر �.@ �.	را��	 ا���C/�,�، وه>4 *

 
 
 .,�,ب ا��'9ت  ٢-٢-١�� 

��	ت ا���آ	ت ا��0	�C$، ����ي )	�.� أ����2	 *( ��,.� ر)	ت ا�/��ء و*2ا��A ا��,' -,+ �AO.� ا�C.	رات، $_ن ا���آ�، *%,�	 *%� آ
@0nا� �.0Aرات أ	ء �.��ت أ:�ى و�2J*2ن . وآ�- ��	J* �0./* ت�	ت أ�/	ر �Tف -�,J�� ل	ا�3 �/.وهe&ء ا�2آ�ء ه� -�<� ��

��L�� �/�<�	 �2nرة ).� *	]�ة ��
	�8 وا�3	ل آ>�P، $_ن ا-��	د ا���آ� -,+ هe&ء ا�2آ�ء . $# ا��J	�� �_�	�� ه>ا ا�
�� إ�+ -��
و�Mداد ه>ا ا�
�� �: �Vn	�T *@ ��آM *����	ت ا���آ� *( �.	رات ا���2ل . �>�>ب ا�/��ت، *�	 �� ��VC -( ار�V	ع �;,�V ا���2ل

,B ا���آ� -,+ ا�3� *( و�� -�. ، وه>[ ��OC* 4	L/� $# �2ق �AO.� ا�C.	رات)آ	�C.	رات ا�.	�	5.�(*( وآ�ء �.	رات ��R�0	 دول */.�0 
 �,�/�Cا�� 	��را	.� @.� 	�� `.�� �,�/�Cرات ا��	.Cا� @.�ل �20�n* @	در *����	��	 *( ا�C.	رات وا-��	د t5	م $/	ل �: )* ��
ه>ا ا�

P,��Cإ�+ ا�� ��
 . ��O/	ر أ-,+، *3.,� �	��	�# ه>ا ا�

 
 
 .4>	; ا�,�: ا�'�&�� ٣-٢-١

	��.,J� رات	.Cا� �.AO� ت	آ�[ B�Aوا P,� )* ة�. و�EA2 -	م *�;�ت *,� #$ ��2�n3.� ا�>*� ا�����0 أدت ��	 إ�+ ]�' *	�� آ
# آ.� . ا�C3	�	ت أو و<@ *
n} آ.� ��	 آ� ��0,� �N�0 أ��	�� آ.�ة *( ا�>*� ا��* �.n3� )* ;( ا���آ���م �� �;2ن �/J$ ،E.,-و

	��	.,�- KL	�5 +,- .ه>ا ا )* �� إ�R	ر و�/�� ا���آ� -,+ ا�3��C� ',8ن و	��L&ت ا	�	2ا��� ��� @$��ل ��R.@ ا��/�	ل ا�: )* ��
�
�ء *( ا���آ	ت�/,� ���J5 ت	�	C� ب	�Jا�� +,- M.وا���آ 	*�J* ا�J5 رة	.Cا�.   ��.� #�	�Aإ )* 	��C5و @$��ول ا��	�# ��8 `>2��J ا�Rا� 

 :اY�R	رات
 

�ا� ����� ا�������� ��"� �! ا�
�Lت ا	�	5.���	١٠ �% 

 %١٠ ا��;� ا�C/2د��
�ًاJ5 ٨٠% 

  
 
 ا���ار ا��	<� ا��=��	�  ٤-٢-١


^@ ا�2Cق ا�>ي �/�� $.E ا���آ� ���t5 و�2ا ).5���Vn� F,/ أ�	�.� ��	 �,#� : 

	ت وزارة ا��R	رة وا�0n	-� ووزارة (]�وط ا���:.}  �,��* Pذ� #$ 	���J0ا� ( 


^@ �E ا���آ� ا��{.�ات $# t5	م ا�Mآ	ة وا�^�اL' ا�>ي � � 

  .]�	دة *
	�n* )* �n,�3 ا�Mآ	ة و<��� ا��:� ا��	�/� �2زارة ا��	�.� �

�*� *( إدارة ا��$	ع ا���5# ا��	�/� �2زارة ا��ا:,.�  �Cام ���وط ا�Mدة ا��	�[ 

	 -,+ -�,.	ت ا���آ� وأ,� �Ne� � . دا�L	 ا��	�#وه;>ا، $_ن أي �{.� $# أي *( ه>4 ا����,	ت أو أ�� ]�وط t5	*.� أ:�ى �

 

 ا".��ه�ت ا"?�>�د&�  ٥-٢-١

����� ا���/,� �J	��tوف ا&��n	د�� �2�qاق ا��# �/�� $.�	 ا���آ�Jت ا��	د *( ا&$��ا<�,# ا����2@ �,��آ� -,+ -J�Cا�داء ا�� ���/� .
	: �t� 	�52رة، إ& أt0وا�� ��L	Jوف ا��t��2 <�( ا�J/* ��/� �*�
�Cات ا�����Jا�� P,� و*@ أن �.C.Lر ��د	n.� وا���	ات �.�.}�� �/>

# 2Aه�ي . و*�{.�ات :	ر�A -( �5	ق �.��ة ا���آ�,� �Nأ E� ;2ن�أن  );�� Pات، $_ن ذ����J�3 أي *( ه>4 ا��T م�- BN 	* ذا_$
	��	.,�- KL	�5# �,��آ� و�	ا�2<@ ا�� +,-. 

 
 
 �16&� ا�''�A8 �B ��='� ا����رة ا����'	�  ٦-٢-١

B3 ا���,;� ا�/��T$# أ ��2د/C١١.� ا� ��C�.�، و*( ا����3�١٤٩م ا�/^2 ا�ـ ٢٠٠٥ د��	رة ا�/	Rا�� ��t0* #$ أن  ��2ن ��>4 ا�/^2;� 
� ]�آ	ت دو�.�� )* �C$	0دة ا��	�ز 'C� 	�.� & ،آ���,� #,J�Cح ا��	R0ا� +,- �.NO�. ارة ر���J� +,-دي ا�	n��&ا Q,Rا�� F$وا �.�

(٢٨/١) E
� ١٤٢٨/٣/٥4 و �	ر�J�C* +,- Pذ� �Ne� � -,+ $�` ا��R	ل �,��C%���( ا�A	5' �_<	$� �5	ط ا�2آ	&ت ا��R	ر�� و ا&*�.	ز و�
� ��Ne $# $�` ا��R	ل ���آ	ت -	��.� $# ا&��%�	ر $# *R	ل �AO.� ا�C.	رات �	�2n3ل -,+ ا*�.	ز *�	 � P�<ز �,��آ� و آ	ا&*�. �J-

 �C$	0دة ا��	�دى ا�+ زe�ط ا�	.�  ��آ�$# �5�2ا* 	T�$ F,
 �;( إدارة ا���آ� ��ى أن ا5^�	م ا���,;� إ�+ *��t0 ا��R	رة ا�/	��.� �.
	]�ة *( ا��0n/.(�,��آ� ���اء �.	رات و*/�ات *. 

 



 

٤ 

 

٣-١ ������ �	
��   ا�#�و!� ا����� ا�

 

١-٣-١  C��
   ��م و1Gد �1ق D�E: ا�*آ� A8 ا�

� �2ق ���اول أ��� ا�A2� & E5اول أ��� *( ا��/,2م أ�ا���آ� ��آ� $# ا�B�2 ا�3	<� و�.Q ه0	ك أي �Oآ.� �2�0ء �2ق ���5 و*���Cة ��
� ا&آ��	ب/�. ��2.� �NO�� �J$ اول ا������اول أ����	 ��NOًاا���آ� و و إذا �� ���2ر �2ق ��5 ��� �/� 	ً.� �/� ا&آ��	ب و . �,��3� �� ��

� وا�2Cق ا�>ي �0	E.$ Q$ و�J..� إدارة ا���آ� و-�,.	��	 وأدا�L	 �0	ء -,+ -�ة -2ا*� آ2<@ ا���آ� $# ا��	<#ًJ�C* @�2ا��� 	وو</� 
,.� �,��آ� وا��tوف ا�/	*� �,2Cق وا�2<@ ا&��n	دي ا�/	م و).� ذ�P *( . ا��	�#J�C.� ا���	ا�� KL	�0دي -2ا*� *%� ا�e� ا���;( أن )*

.@ وا��C..�ا�/2ا*� ا�
	ر�A -( �5	ق �.��ة ا���آ� إ�+ إ��ا,� E�.,�	ا���آ� و� ��� �/� #$ �. . ث �>�>ب آ

 

٢-٣-١ 9ً���
ح أ�D: �9آ���ب �Kو :D�Eا L	� 

���	 ��� أ]��* �t� ة��V� 2ن/^
.� )./L	�أ *( �	ر�� ��أ ��اول ا����، ) ه.�� ا�2Cق ا��	�.�و$F �2اL`( �	��)� *( أن ا��C	ه�.( ا�� 
���	 ا���nف �Oي *(: ��.,- �t3�،أ����� E5ة و*( أ�� ا��C	ه�.( $_ ا��>آ2رة  ا��t3 و �/� *�ور *� )* ���q� ح��J* @.� ن أي

�J *( ا��.��، إ& أن �.@ آ�.� آ.�ة *( أ��� ا���آ� $# ا�2Cق أو Cا�� �J$ا��2ا ',��� )./L	.ً	 ا�,� �Ne� �� @.�2@ ��وث *%� ه>ا ا��
 .-,+ �/� ا����

�ار أ��� إ<	$.� أو �.	م ا��C	ه�2ن ا�	L/2ن آ�	 أن ا���آ� & �20يT_� م ا���آ�	ن �._$ P<� و *@ ذ�	ا�3 B�2$.� $# ا�	ار أ��� إ<�Tإ 
# -,+ �/� ا����,� �.NO� E� 2ن;� �� �t3ة ا���$ ��د آ.� *( ا���� �/- @.�. 

 

  .1ز&L اEر��ح  ٣-٣-١

��� و�Q,R* �.T2 إدارة 8J	 �t0,	م ا��	�# �,��آ�، �.;2ن أي ��ار ��2ز�@ أي أر�	J� 'C� ح	ا�ر� P,� ار�J*ه�.( و	Cح -,+ ا��
,� ا�ر�	ح ا��2ز-� *( ��0 �:�ى. ا���آ�* ],�
� ��ن -( ا�ر�	ح إ�+ �,P ا�J.2د ا��2n0ص -,.�	 $# ا�t0	م . و�-Yا @^
و�.

����د *( ا�/2ا*�، وا��# *�0	 ا���2/	ت ا���/,�J و��;( أن ���NO �2ز�/	ت ا�ر�	ح. ا��	�# �,��آ� وا�2Jا5.( ا�:�ى ذات ا�//� P�<آ 
��� وأدا�L	 ا��	�# إ<	$� إ�+ و<@ ا�2Cق وا��0	خ ا&��n	دي ا�/	مJ0ا� 	��	A	.ل ا���آ� وا��	�-O� ��@ أ�2ز�ا���آ�  )�^� �$ E.,- و 

�J�Cح $# ا��	أر�.  

 

٤-٣-١ M	'ه�
 ا"��N'�ري وا���رة ��� .1ز&L أر��ح ��� ا�'�O�ا 

��ة.  ��{.� �.�� أ��� ا&آ��	ب �/	 �داء ا���آ����A ل �8ح أ����,� *( ا��	ل *( :* @�A +ا���آ� إ� ��آ��	ب ا�/	مور��	 �/��  . �و�
��� و�Q,R* �.T2 . & ���;( ا���آ� دو*	 *( �2ز�@ أر�	ح -,+ ��,� ا����J� +,- 	.0و�.;2ن أي ��ار ��2ز�@ أر�	ح -,+ ا��C	ه�.( *

,.�اYداJ�Cا�� 	��	# �,��آ� و�$�	ا�2<@ ا�� 	�.$ 	�� E0.� #$ ��L	Jا�/2ا*� ا� ],�
	ن *C3ا�:> $# ا� �، ��	 $# ذ� P�P, ا�/2ا*� رة �/
 . ) �2ز�@ ا�ر�	ح(٣-٣-١$# ا��JVة ا��2<�3 



 

٥ 

 

�� ��ق ����� ا����رات. ٢  ٢ ������ة   

�� ��ق ����� ا�
��رات ��ه�ا ا��
	 ���ة���م  ���� �� إدارة ) ١(و-� ا�,+�ت ا�"*!���ت ا��اردة أد��) '&�رة أ����� إ�# .  ا�""!���*�

�ق أ����3 �8آ� ) ٢(ا��6آ� و�3���4 '
�ق ����� ا�
��رات �� ا�""!�� و!� ���  درا� �
�,����ت �!*�Focus Euro RSCG, 

Saudi Arabia) 9) ٣(و) ��آ 	,� 	�م، و����ت أ�4ى �,���ة �!# �>�ق �!*���� أي �� ه�) ا�"*!���ت �� ���< ا��6آ @�A,�ا . 

 
 ��+���آ9 �8آ �� وا�B,�6رات اB-,&�د��-�
��Fل ا�A'Dث وا��را��ت ا� �� G"*� �!�,
� � و���ه� ١٩٩٤ ه� �8آ� ا�,�6ر�

� إ�# ����< �� ا����ض و �+�ن.��ة��LM�' .ط�<O�ة و ا�A,"�ا �� و ��ى �8آ� ��آ9 �"Rء آ��ر �GP ا��6آ��F�ا� . ا�*�'�� ا�
*�د�
  

 �� ���O,
� ������ت ��آ9 ا�"�
+��'	
�� ا��6آ� ',�ر���Tآ9  ��� �	 ا-,����3 �� ����� أ���S ه�ا ا�� U�!�,' و�*�ف ،م٢٢/٢/٢٠٠٥ 
��Zء �F!9 إدار��3. ,���� ��آ9'D ه"��3 أو�
 أو Dي �� أ-�'�\3	،  و��Fر ا�8Mرة إ�# أ�S ��9 �]�آ9 وD Bي �� �8آ���3 ا�,�'*� أو �"

��� أي ��ع �� ا��6آ �A!&�� أو &^ ���ا��,�3 �!# ا�,�Oام �����ه� ا�"�آ�ر ^�ل ا�
�ق و�	 �
A< �!` ا�"�ا��� ��آ9 و-� أ�>_ . أ�
� وا�>���� ا��ارد��� �� ه�) ا�+�6ةa�&��' �3"�3ر ا�b #!� . ووا��_ آ��` 

 

 
١-٢    �$
��ق ����� ا����رات &% ا� 

#�  1#ق �/��� ا����رات �,�� ا+�* '&% و

�ة و�.	رات J5� ا��آ	ب ��Rة ا��.}nرات ا�	.Cل ا�	R* #$ �C$	0��	� �C��و*��2ر و �.ا�2Cق ا�C/2دي ��AO.� ا�C.	رات �n.� ا�A� آ
� وإ]�اف وزارة و�
^@ -�,.	ت ]�آ	ت �AO.� ا�C.	رات ��t5. ا���C/�,�، إ<	$� إ�+ أC� E5	س و���@ ا��� �NO	�C/� وا�2<@ ا�/	م

 .  ووزارة ا��R	رة وا�0n	J0�-�ا�

 
 �C�� رات ا�.2م	.Cا� �.AO� ط	ت �5	رات $# -�2م ا���,;� و�	.Cا� �.AO� &ت	د وآ��ا�� ا��C/.0.	ت، و�/� ��ب ا�
,.K ا�و�+ ازداد -� #$

C* +,- ��/� #ة ا���. . �2ى ا���,;��;%�ة ا�2آ	&ت ا��3,.� ا�n{.�ة *@ -�د *3�ود *( ا�2آ	&ت ا�;

 
*� أ�7ز ا��6آ�ت ا������4 وا����23 : ا��/��� �,�� ا+

��/�M.V�وأ M��.ه ،BA��ر  �J� #2ق وا��Cا� )* �n� � *( أ��ز ا���آ	ت ا�/	��.� $# ا���,;� ا�/��.� ا�C/2د�� و �23�Cذ ��BA -,# أآ
	% �٣٥ـ��J� . ت و*( أ��ز	ح، د�.�، ]�يا��3,.� ا���آ	�V5;2، ا��	ذ، أ�2 هBC.ب و�	�د *( ا. � ��C�e	تو�	Y<	$� إ�+ ذ�P، ه0	ك -

 ا�n{.�ة ��AO.� ا�C.	رات وا��# �/�� �J�C* �Vn,� -,+ �5	ق دا:,# $# -�د *( *�ن ا���,;�، وا��# ��n� �/��R* ��3 *��� وا���آ	ت
�ر اYدارة أن �,P ا���آ	ت ا�/	*,� -,+ *2�Cى ا���,;� وا���آ	ت ا�� .*( ا�2CقJ�23ذ -,+ �2ا�# و�C� ر	ودة ا&��5�3,.� ا��J�C,� وا��3

� اYدارة أن ا���آ� ���@ �Oآ� ا��5	ر $# ا���,;� �.� ��,P و. *( ا�2Cق% ٥٥J�/�ء ا���,;�،  ٧٧	$� أ35	{�# آ�رات 	.Cا� �.AO�� 	�;*
�ر �ـ J� 	* �C$	0ت ا��	ا���آ �	، وه# �/�� $# ا���ن ا��C.L.�0.�٣٠	 ��{� أآ�;* �J$ � . 

 
 �%��3� -�0	 ا�/��ء، $^� -( ا���2@ و����2 ا�2T2ل، ه# ا�C.	رات �، وه>ا *	 ���,' *( ]�آ	ت ا�0n@إن *( أه� ا���.Mات ا��# �

�ة ��,.� ر)	ت ا�/��ء��Rرات ا�	.C;.,� وا�/� *( ا���2$.� �رات 	.Cا� �.AO� .'5	Rت ا���آ� -,+ ه>ا ا�Mرآ ��ل ��{.�  و�: )*
� ٣١آ�	 $#  �/�اد4 �,� أ��2ل�C�ت ١٢�٥٦٦ م٢٠٠٦ د	�V^� ا��ة، و�:	Vا� E �.	رة ���� ا�C.	رات ا�n{.�ة وا������2 وا�V	:�ة و]

 @.�A 	�0* ��ر	Rتا��	*�� ر:�n ا�/�� وا�RC� ا��R	ري أن �;2ن -�� �.	رات ا��AO.�  ا�J0�و����ط وزارة . ا��R	ر�� ا��C.L.� ا�/��R��
� �,2)�	 . ]��ا٣٦أ�� *( � 	����*�٣٦ و�>ا ��/.( -,+ ]�آ	ت �AO.� ا�C.	رات أن ��
,} *( أ�� �.	رات �
�ر .  ]��ا $# ا�J�و

 �, ]��ا، ٣٠ا���آ�، آ�52	 ا�آ� �.( ا���آ	ت ا���0	�C$ $# ��	ع �.@ ا�C.	رات ا���C/�,�، أن *���2 -�� ا���2ل $# ا�2Cق آ;� �
 . ]��ا١٨آ� أ�� *( �.�0	 �,� *���2 -�� أ��2ل ا���

 
 *��#�* ا+ ��� ا��/

، ���� �	��L أ��ز ا�2آ	&ت ا�/	*,� $# �2ق �AO.� ا�C.	رات 28�� ا�A� $# ا���,;� ]�آ	ت *3,.� آ�ى ا���آ� ا���3�ة�	Y<	$� إ�+ 
�ت ]�آ	ت �AO.� ا�C.	رات إ�	& �2�	 *( ا�/��ء ا���آ	ت -,+ �,2ل �AO.� ا. *%� ه	5;2 و]�ي�[ ��C.	رات -,+ أ�Q 28�,� ا�A�، و�

��28 �.AOب وا��	ا��آ �J5 رات	2ق �.� �R� �,� �.��.n� م  و	ا���,;� $# - #$ �Aل، و*( ا����2@ أن ٢�٨م ٢٠٠٤ ا�	�2ن ر.,� 
	 $# -	م ٣�٨�n� إ�+ ��J� ل	�)م �����2 2�5 �20ي *�آ' ٢٠١٠ �,.2ن رCAGR( �C0� ٥�٥ %.  

 

 

 

 



 

٦ 

#� )م٢٠٠٥-٢٠٠٠(�* ا+�* ����رات ا��آ�ب ا��/��� �,�� ا+�* و

 

 

� �/	م C0�	م٢٠٠٥و�	@ ا�/�ا��2ز ).�ة، �,.�	 ا���	ض -,+ ا���ن ا��C.L.� أن أ-,+ ��R � م، �A �0��* #$ Mآ���رات 	.Cا� �.AO� ط	�0
�ة ا����� ) �n.� ا�A� و28�� ا�A�(و��3� �2ق �AO.� ا�C.	رات . و*;�A �0��*( ��R % ٣٧�٣ -,+ *2�Cى ا�/	�� و��;� ١١٤$# *

�ر �.���	 �ـ J�2ق $# ا���,;�، وCض و*;� ١�١ا�	�;� ا����ل، $# �.( 	�2ق %١٣�٧و% ١٦�٦ �,.2ن رCا� �R� #�	�Aا��2ا�# *( إ +,- 
 . ا�C/2دي

 

 ا��/��� �,�� و�#�* ا+�* ����رات ا��آ�ب


ن  ا��������� ا���ادات%  ��لر 
 %٣٧�٣ ١�١١٤ ��ة


ض�� %١٦�٦ ٤٩٥ ا
��� ١٣�٧ ٤٠٩% 

��
� %٧�٥ ٢٢١ ا
����� %٧�٢ ٢١٤ ا

م�� %٥�٠ ١٥٠ ا

�ف�! %٢�٥ ٧٥ ا
 %٢�٥ ٧٥ "�ض

�ك$& ١�٩ ٥٦% 
 %١�٧ ٥٣ '���ة

 %١�٣ ٤١ ا�$�ز
)*+� ,*�- ١�٢ ٣٨% 

٠�٨ ٢٦ �
زان% 

 %٠�٨ ٢٣ أ'!

 %١٠٠ ٢�٩٩٠ ا�����ع
 

٢-٢    �$

� &% ا������ق ��' ا����رات ا� 
�$/	ن� �.-	��A&ط ا	{.� ا��5�5# و	;Cا�2�0 ا� Mآ��أن  � �	���ة ا�C/2د�� �/�� �2ق ا�C.	رات ا�C/2دي ا�آ� $# ا���ق ا�و�� �.

�ة �. إ�+ ا��0	ء أآ%� *( �.	رة��Rرات ا�	.Cد ا��- �^	ف إ�+ ذ�P -2ا*� أ:�ى آ	��وران ا�����C �,/�	�� ا�2ا$�ة و*�	ر�@ ا���2@ و�Mا�
�,�/�Cرات ا��	.Cت ا�	/.;	ن �.	رة ��,$# ا���,;� و�n* 'C3	در ا�2Cق، $_ن آ� ]
n.( . ا��	-�، وا��# �C	ه� �A./�	 $# 2�5 �2ق *

*( إ�A	�# ا�C.	رات ا���.$ ،�,RC	 �B,R ا���J�0 ا�{��.� *( ا���,;� % 2�٥٠ا�# ) ا��
n.�(و��;� �.	رات ا��,;.� ا�
	�T . وا��ة
�T	
 . أ-,+ */�ل �C.	رات ا��,;.� ا�

 
�دة �.�0	 ��Rوا�� �,�/�Cرات ا��	.C20ات ا�:.�ة إ�+ ]�اء ا�C( $# ا��23ل آ%.� *( ا������ �ر �:�ون ا&��V	ظ �C.	را��� ���Vة ز*0.� و�

و*( . �/�� وآ	&ت �AO.� ا�C.	رات أ�� أه� *2ردي ا�C.	رات ا���C/�,� ��/	رض �.@ ا�C.	رات ا���C/�,� وا��R	ر ا\:��( و. أ28ل
�* E�R	ر ا�C.	راتJ� ن ا�>ي	ة ا�^���ر اYدارة أن ا���آ�، .ا�/2ا*� ا��# �	ه�B $# ا�5/	ش �2ق ا�C.	رات ا���C/�,� ه2 ز�	دة *J�و 

�,�/�Cرات ا��	.C,� �و��;� ��	ع ا�C.	رات . و�	��t0 إ�+ ا��V	�r	 �	���2ل ا�آ� وا���ث *( �.( ا���آ	ت ا��0	�C$، ه# ا��2رد ا�آ
*( �.�� % ١٣ إ�+ أE5 & ��;� �2ى �;( ا��3	ث ��.�، �2ق ا�C.	رات �	�C/2د��*( ��R % ٢٥ا���C/�,� $# ا�B�2 ا�3	<� 235 

 . ا�2Cق

 
 )* @V��.� 	��J� �;,رة $# ا���	.C��2 -�� ا��* �V-	^* +إ� 	��5 أد	.nت ا�	*��^	ف إ�+ ذ�P أن �C3( �	�� ا���ق وار�V	ع *2�Cى :

� $# ا���,;� ];� �8ق وا�/� ��2ل .  �20ات١٠ إ�+ ٥A2�ا���,;�١٦٢�٨٦١و F8	0* ],�
* ).� �n� #ا�� �/��Cا���ق ا� ����آ�  
ا�/	*,� ) ��	 $.�	 ا��	�0	ت، ا�3	$�ت و).�ه	(م، �,� -�د ا���آ	ت ا��R	ر�� ٢٠٠٥و$# -	م . وا���ق ا�%	25�� دا:� ا��0	F8 وأ:�ى *3,.�

��.( *�آ�٤أآ%� *( *  �C0� 'ل 2�5 �20ي *�آ��اده	 ٢٠٠٥م إ�+ ١٩٩٩:�ل ا���Vة *( % ٥، و�BJJ �.	رات ا��آ	ب *//� �n.� م
�ة ��/�ل ٣م إ�+ 235 ٢٠٠٥$# -	م ��Rب ا�	رات ا��آ	.� �.RC� @V�ار 	آ� �-( QV5 ا���Vة �.n� إ�+ أآ%� *( % ٦ *��.( *�آ

 . م٢٠٠٥ �.	رة $# -	م ٣٠٠�٠٠٠


ن ر��ل ا������ا���
 ا���
ي %  
 ا���آ�

 - ٢�٦٦٦ م٢٠٠٠
 %١�٤ ٢�٧٠٤ م٢٠٠١
 %١�٥ ٢�٧٤٥ م٢٠٠٢
 %١�٣ ٢�٧٨٣ م٢٠٠٣
 %٢�٠ ٢�٨٣٩ م٢٠٠٤
 %٤�٨ ٢�٩٩٠ م٢٠٠٥



 

٧ 

 

 ا���آ�. ٣ ٣

١-٣  �()	( 

�ة �2ق �AO.� ا�C.	رات $# ا���,;�Lا���آ� را ��ت �/���L	 *( ا�$�اد و. �/�T2ل ا��2ا,� ���J� #$ {n
ا���آ	ت $# وه# ��
و�� ��2ر -�,�	 *0> إ�5	�L	 �.��� إ<	$� إ�+ �AO.� ا�C.	رات �n.� ا�A� ا��AO.� 28�� ا�A� و�.@ ا�C.	رات ا���C/�,�، و�>�P . ا���,;�

�تTل ا��2ا	R* #$ �-20�* ودا �2,3لM* ا���آ� B3Tأ . 

 
 #$٣١��C�رات ا��م ٢٠٠٦  د	.� ��.	رة �/�� $# ١٢،٥٦٦ا�A�، و28�� n� �.AO.� ا�A� �,� إ�A	��R� # أ��2ل ا���آ�، ]	*


�,[ ��	-	ت �5	ط ا���آ�، و�/�� ��ى ا���آ� $# ا�B�2 ا�3	<� *٩٣٨ ]r2* . 

 
 ��C�2دة، ٢٠٠٢و$# دRدة ا�	2دة $# ا���آ� -,+ ]�Rإدارة ا� ��t5أ B,n� مISO .� ٩٠٠١:٢٠٠٠��	*2دي ا�/ ��	وآ )* ، . �J�/�و

م �	زت ٢٠٠٤و$# -	م . ن ا���آ� ه# ا��2.�ة $# *R	ل �AO.� ا�C.	رات $# ا���,;� ا��# �B,n -,+ ه>4 ا���	دةأ-^	ء *Q,R اYدارة أ
آ�	 أ��زت . -,+ *2�Cى أورو�	 وا���ق ا�و�� وأ$��J.	" م٢٠٠٤أ$^� ]�آ� ا*�.	ز �/	م "ا���آ� *( ��BA ا�/	��.� -,+ A	MLة 

�*	ت ا��VC-� �.	رات أ$^� ]�آ� �A".AO	MLة  م�0�٢٠٠٦   $#ا���آ�: #$ M.ز ا����	R5Yل "  ا	2ى ا���ق ا�و�� و]��C* +,-
	.J��$٢٠٠٧ و$# إ	.J��$ل إ	رات $# ا���ق ا�و�� و]�	.Cا� �.AO�� �.آ� دو��[ �^$Oآ �. . .م 5	�B ا�R	MLة ا�>ه

 
;� و�3	$� -,+ *�آMه	 ا���	دي �.( * Bو� #$ 	�L�ا���آ	ت ا��0	�C$ $# ا�2Cق، $_�5	 �/�� و�;# ��C;�[ ا���آ� ا��.	A	ت -�

	��	*�./	ت . �	����ار -,+ ��2�� ��R�0* �,.;	��	 و:* ��2��� K*و�8ح ��ا �,�/�Cرات ا��	.Cت -�ض ا�&	T �/�2� ،Pل ذ�	%*
�.CJ��	� �,�/�Cرات ا��	.Cة. ا����A '�	;* ح	ا���آ� &$�� ��
 . �.	A	ت ا���Mا��ة �/���L	��2ا��A ا&� $# *0	F8 ا���,;� ا��
�,�V آ�	 �

 
 
 �#�ر ا���آ�  ٢-٣

�ة � �RC�R	ري ر�� �BC�O ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات آ��آ� �/2د�� ذات *eCو�.� *3�ودةA 	ه�J*٤٠٣٠٠١٧٠٣٨  و E
 �	ر�
ا�V	�.� ا*�.	ز *@ ��Mاو�� �5	ط �AO.� ا�C.	رات �n.� ا�A2�� �A' ) م١٩٧٨ /١٧/١٢ا��2ا$F (هـ ١٣٩٩ *�3م ١٦ $# هـ١٦/١/١٣٩٩

 . ]�آ� ��BA ا�/	��.�

 
� ٢١ا��2ا$F (هـ ١٩/١١/١٤٢٦و$# �C�م٢٠٠٥ د  ( BR*�� ا&*�.	ز *( ا�	8(،  ا�/	��.�ا5�	Tو 	��V.,� @* آ� ا��� �.AO�� +ا�و�

� ٣٠ا��2ا$F (هـ ١٤٠٥ ر�.@ ا�%	5# ٧، وه# ]�آ� �/2د�� ذات *eCو�.� *3�ودة �BC�O $#  ا�C.	رات وا��/�ات�C�)م١٩٨٤ د 	ه�J*و 
ا���آ� ا�/	��.� ).�ت . )م٢٠٠٦ $�ا�� ٤ا��2ا$F (هـ ٥/١/١٤٢٧و$# . ٧/٤/١٤٠٥ ��	ر�� ٢٠٥٠٠١٥١٥٣ا��*	م � �RC�R	ري ر�� 

�تا���	��AO.� ا�C.	رات Tو�.� �,�2ا�` ا���آ� ا���3�ة ا�n.�  . B5	ات��آ�ا�وآ��  �Mاول �5	ط �AO. ا�و�+ ��AO.� ا�C.	رات وا��/
 . ا�C.	رات -,+ أ�	س �n.� ا�A� و28�� ا�A� $# ا���J�0 ا����.� *( ا���,;�

 
 ا�و�+ ا���آ�  و ا�/	��.� ا���آ�آ� *( ا���آ	ء $#و��ر . و�� ��B -�,.� ا&5�*	ج ا���	ر إ�.�	 8J	 �2n0ص t5	م ا���آ	ت $# ا���,;�

�ار  آ;.	ن �	525ا�و�+  ا���آ�د*K ]�آ�.��	 �3.� ا��5+ و2AدTإ ��و �J�C* #{n� #$ �.��	/ء $# ا���آ� ا�	ا�و�+ �,��آ ��	J* 
�د ا�و�+و ) �� ا��*K (ا���آ� ا���3�ةو�� ا��0� �J..� آ� *( . ا�و�+أ����� $# - �N )*و {n3ا�  )* �$#  ا���آ	ءا��# ��,;�	 آ� وا�

� ا�/.82#ا���آ�.( إ�+ .C*;�' ا� 	ه��ة، ووا. ا�.	5	ت ا��	�.� ا��# أ-��Rا���آ� ا� B,Tة�، *Mاو�� �5	ط ا���آ�.( ا���آ� ا���3
 #$ ).�.,Tءا�	أ35 @.�A �;,ا���. 

 
� *(  *,.2ن ��١٨�٣ *,.2ن ر�	ل، وا�>ي ��O[ *( ١٨٣ر$/B ا���آ� رأس *	��	 إ�+ ) م٢٧/٢/٢٠٠٦ا��2ا$F  (هـ٢٨/١/١٤٢٧و$# 

  . ا�ر�	ح ا��J	ة��,:�ل ر�

 
-,+ �23�� ) م١٤/٢/٢٠٠٧ا��2ا$F (هـ ٢٥/١/١٤٢٨ ا�n	در ��	ر�� ق/٢٠ وا�0n	A2�� �-' ��اره	 ر��و�� وا$BJ وزارة ا��R	رة 

 . ا���آ� *( ]�آ� ذات *eCو�.� *3�ودة إ�+ ]�آ� *C	ه��

 
�م ا���آ� 8,	 إ�+ */	�# وز�� ا��R	رة وا�J�� ،��23�,� �*	/ا� �./�Rا� �� ا��5	ء ا&آ��	ب وإ��ار �23�� ا���آ� *( �/� �-	0n� ن�-Y	

و�2ف �/�� -�,.� ا��23�� *;��,� و�/�� ا���آ� أ�5	 �B�23 ر��.	 إ�+ ]�آ� *C	ه�� -	*� . -( �23�,�	 إ�+ ]�آ� *C	ه�� -	*�
�ور ا��Jار ا�2زاري �_-�ن �23�,�	T ��ر	�را *( 	 . ا-�

 
 
 
 
 
 



 

٨ 

 
 أه� ا�!(اث ا���ر*���  ٣-٣

 ا��3ث ا����
1
�*� • م١٩٧٨
رات&34*, ا+�آ� ا*7
رات١٠وإ'�ام أول ا&�
?*� ا�8*
ز �< '��= و'�ء ا�1; '��8: وا"� و  �48*� ا*3  . 

8�EF >3 ا����D ا+�?*� و&C ,*34�آ�  • م١٩٨٤ .اHوGا

•  ��I� 
� �*F�& =��J& ت
��; ا�H; و&�?*< أول L��D آ$�ى �< إ"�ى ا+�آM س

رات وا��1ات GOP أ3*7M�ح -��� &�4*� ا
 RP٥٠3 رة
* . 


�S  • م٢٠٠١T�' ح�M" ادات��Wا EF رآ�
+�
رات" ا*7
8CY�اك �< �Pد �R وآXء ا' 

1
�*�  • م٢٠٠٢�دة اZ
دة ا!C ;*T(ISO)) ��O��
دة EF ا!+
�Iة GOP ه[\ ا_
رات ا*7�"*�ة �48*� ا ). ا+�آ� ا

�F*� ا���ق وا • م ٢٠٠٣& >� R���81�
ج واZ_O7
�Mc�ح -��
ت �I*�8ة  . 


�Iة  • م٢٠٠٤� GOP ل�d_1
م "ا
" م٢٠٠٤أC ;JF�آ� ا�8*
ز *D��Fوأ 
 .�C R�آ� '��= �D��� RP ا+�ق اHو3( وأورو'

1
 ٧٣اX- R� ;�1ل  • م٢٠٠٥?�
رات٧دا-; ا��ن و   ٦٦( ���١١�٠٠٠'�34�ل �$eO &�1اد\ )  EF ا E
، و"�ا$��D& رة
*3 ١٨٨�٠٠٠ 
 R� �gأآ h!�� ،;*�P٥٠٠C آ� آ$�ى� . 


�Iة  •� ;*T" م
1 ED��
ز &7ZTإ ;JFم٢٠٠٥أ "R� EF =��' h3
' �O�
1
ز ا*8�Yت ا
�?� C >*�� GOP�آ�8� �*�
1 '��= ا

*D��Fو3( وأHق ا�+ . أورو'
 وا


�Iة  •� ;*T"�Tا�'�'�3 "�D��� EF ة�!C ��ر
Z8�3
ء اHأ'�ز ا R� 
$8
رهPوا ،E'د EF �Tا�'�'�3 �
18
ون  � دول�R وآOZ, ا
EZ*Oi . ا


رات وC�آ�  •*7�48*� ا �*�
1
ج ا+�آ� ا��T�1ات"ا�
رات وا*7�48*� ا G ."اHو

�اXLت"&j**� اh3 ا+�آ� إG • م٢٠٠٦�O �* " ا+�آ� ا�8_�ة ا�و

•  R� آ��+�ن إG ٦ز�
دة رأس �
ل ا*O� دى١٨٣��ن ر�
ل 13*O� .  


رات أC ;JF�آ� &4"أ"�زت ا+�آ� �
�Iة  •*-�*� 3��7
ت ا��- EF I*�8�
ز اZTl
ل "  �Cو3( وHق ا�+87�ى ا� GOP

ت��i
ع ا�? h**D& EF �ddi8� �*�
P آ��C Eل و ه
T�*C
T�8Tأي ا o&آ� س ا�C ;$? R� 
*D��Fإ . 


 • م٢٠٠٧*D��Fل إ
�Cو3( وHق ا�+
رات EF ا*7�48*� ا �*
�Iة ا[ه$*� آC ;JF4�آ� دوZ
= اT. 

 

 ا�و�3 و   ا������ا2()�ج �0آ�%  ٤-٣
 

وا���آ� ا�و�+ ��AO.� ا�C.	رات وا��/�ات ا��3�ودة -,+ د*K  ا�FV ا���آ	ء $# آ� *( ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات ا��3�ودة
�- <.V0�� ء	د ��ار ا���آ	ا-�� ��و ،�J�C* ري	4 ا���� هـ١٤٢٦ �A	دى ا�و�+ ١٤.� ا��*K ��	ر�� ,ا���آ�.( */	 �0	ء -,+ �J..� أ-

) F$م٢١/٦/٢٠٠٥ا��2ا( . 

 

 م٢٠٠٦ و ��7�٢٠٠٥ رأس ا��ل ���)%  ٥-٣

و�;( *@ ا5�*	ج ا���آ� ا�و�+ ��AO.� ا�C.	رات وا��/�ات ا��3�ودة . م٢٠٠٤ و ��٢٠٠٣ �3�ث أي �{..� $# ه.;� رأس ا��	ل �/	*# 
��.( ر�	ل٦ *��.( ر�	ل إ�+ ٥ ا���آ	ء ز�	دة رأس *	ل ا���آ� *( م، ��ر٢٠٠٥وا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات ا��3�ودة $# ��0 *  .

�ة ١٩و�� �� �F.N2 ه>4 ا�M�	دة ر��.	 ��ى آ	�' ا�/�ل ��	ر�� /Jهـ ١٤٢٦ ذو ا�) F$هـ١٤٢٧ *�3م ٢٨$# و). م٢١/١٢/٢٠٠٥ا��2ا 
) F$ل ا���آ� *(  )م٢٧/٢/٢٠٠٦ا��2ا	دة رأس *	�ء ز	ل إ�+ ��٦ر ا���آ	�ر ).��* ١٨٣ �, *,.2ن ١٧٧ *,.2ن ر�	ل *( :�ل �23�� *

ا��2ا$F (هـ ٢٦/٤/١٤٢٦و�� �� �F.N2 ��ار ا���آ	ء ر��.ً	 ��ى آ	�' ا�/�ل ��	ر�� . ر�	ل *( ا�ر�	ح ا��J	ة وا&��.	8.	ت
 ).م٢٤/٥/٢٠٠٦

 2<�ة >�)� >
3 ��2ط ا���آ�  ٦-٣

 �0� 	�L	�5ا���آ� *0> إ B3R5ود١٩٧٨M* آ��آ� 	��	ء -�,.��*�	 و��2.@ م و�J� #ت ا��	*�
�*	ت �AO.� ا�C.	رات $# ز�	دة ��;.,� ا�
ة �
 +�� 	�L��	 و�	-�ة -��	;* �;[B3Tت $# ا���,;�أ�Tل ا��2ا	R* #$ �-20ا�2,3ل ا��� ��ة $# �Mو�Lت ا��ا	ة *( ا���آ�.  ا�.2م وا�

آ�	 ا��V	دت ا���آ� *( �^2ره	 ا�2Jي $# ا�2Cق . ���آ�*( إ�A	�# إ��ادات ا% ٢٦و��;� �5	ط ا��n� �.AO.� ا�A� ا�.2م �2ا�# 
و]��ة ا���	 ا��R	ري $# �20�n* @	در إ��ادا��	 *( :�ل د:2ل *R	ل �AO.� ا�C.	رات وا��/�ات -,+ أ�	س 28�� ا�A�، وا�>ي �	ت 

 �C0� 	.�	� ��C�% ٨٣	��ادا��إ )* . 

 
�*	ت ا��#
� *( ا��V	T.� �2ل ��;.,� ا��M* #,� 	�.$ا���آ�و 	�*�J�  . 

 
�ة  ١-٦-٣���  ا��)#�� '&�� ا$#" وا����ت ا��

�*�	 ا���آ� $# ا�B�2 ا�3	<� �/���L	 *( ا��C�e	ت ا�3;2*.� وا���آ	ت وا�$�اد ا��AO.� ا�.2*# J� #ت ا��	*�
���� ��;.,� ا�
�*� -,+ أ�	س �n.� ا�A�. وا��2-# وا����ي
�م ه>4 ا���V *( ا�J�ُو . 

 

J� 	.�آ��	ة ا��M.ا���� K*ا��م ا���آ� <�( :�*� ا��n� �.AO.� ا�A� ا� : 
 



 

٩ 

�م $# ا�0V	دق ا��ا�.� وا���	رات :�ةو]E $	 $	:�4و���� �.	رة : ���G ا���2#ز�! ا����Gة •J�ص، و	رب ��;� :�* FL	� @* 
 . ا��C.L.� $# ا���,;�

 

• �ود �/��ء �J.�2ن $# ا���,;� و��)2ن $# ا�J.	م ���,� ذه	ب  :	رج ا�3� و��ون �	CFL	�FL�AO.� ا�C.	رة : ا��/��� ا��و�
�J�0د *( دول ا��� . و-2دة إ�+ -

 
• *�H#دق: ا����دق وا��	0Vا� 	�30�� �T	: ت	2*n: )* دة	V��&	� ء ا���آ���/� `�C� دق	0Vا� U/� @* ت	.��� . 

 
�*� ا�:  ا�J3 وا���4ة ا���* �����Gت •:�J0��*2ن �,R3	ج وا��/����( :�*	ت ���t0# ر�J� )�<وا�/��ة ا� K3وت ا�  

�T	: �.n
�ت ]T2ا* . 

 

 #$٣١ ��C�ادات أآ%� *( م٢٠٠٦ د��Yرآ� $# ا	رات ا���	و�. �Aا� �.n� �.AOرات ا��	أ��2ل ا���آ� *( �. �R� �,� ،٧�٠٤٩ 
� *( ا��/,2*	ت �2ل ا�V	�.	ت  ٩-٣ و�2�3ي ا��JVة. �.	رة�M* +,- 4	5رآ�"أد	ادات*���Yا  ." #^J� ��	/$ ��- ��	.� ا���آ� �و�/��

 )* ����	 و�3Tإ ].�	;� )* �,J� #;� 	�� ة�.R�5 ا�	.n2$.� ا��و ��2Jوا� �%��ا�C.	رة ا��# " $��ات �/��"���{.� أ��2ل *( ا�C.	رات ا�3
�5	.nا� �' و2Aده	 �.C� 	ه�.AO� 	�.$ />ر��إدارة ا���آ� أن ا.  Q,R* �J�/�2ى و�C* @$ة $# ر�.� �C	ه� ��ر�A آ��&��V	ظ �2��Oل �

و�� �,� *���2 -�� أ��2ل ا��AO.� . آ�	 �/�� ا���آ� -,+ ر$@ *2�Cى ر<	 ا�/��ء *( :�ل ا��/�	ل �.	رات ���%�. ر<	 ا�/��ء
 �Aا� �.n�٩�٥ ��C�م ٢٠٠٦ أ]�� $# د ��	0�2ا4 $# �C* )- 	^V
و�O�# ه>ا ا;/5	�	 �C.	�� .  ]��ا١١�٩م ا�>ي آ	ن ٢٠٠٢*0

 ��- �0- �Aا� �.n� �.AOرات ا��	.� @.� �.>	J�5 ١٨ا���آ� ا�	.n[ ا��ر	n* UV:و �%�� ]��ا *( أA� إ�J	ء أ����2	 $# �	�� �
	��	*� . ور$@ *2�Cى ا��,' -,+ :

 

�,[ أ25اع ا�C.	رات * �T	
�ت ا�Tا��2ا K*و��ا �Aا� �.n� �.AOرات ا��	أ��2ل �. ����.��	ت ا��	�Vا� )* : 

 ا�C.	رات ا&��n	د��  �

 ا�C.	رات ا�n{.�ة  �

 ا�C.	رات ا������2  �

 ا�C.	رات ا�;.�ة  �

 ا�C.	رات ]E ا�V	ره�  �

 ا�C.	رات ا�V	ره�  �

 �.	رات ا��$@ ا���	-#  �

 ) ��	 $.�	 ا��	�0	ت ا�n{.�ة، ا�V	5	ت، ا�3	$�ت وا��	�0	ت ا���دة(ا�C.	رات ا��R	ر��  �

 
و�{�# ا��2ا�@ ا��C.L.� �,��آ� ا���اآM ا�C;	5.� ا�;�ى . *�2/	 *���0ة $# آ	$� أ35	ء ا���,;� C�٧٧.	رات �,/��ء -� ��Ae ا���آ� ا

� ا��و�# �	��*	م، �$ P,ر ا��	ة، *��R� #و���ا�/M�M ا�- P,ر ا��	ض، *�	���	و�# ��� ا��	: P,ر ا��	*� 	ا:,.�، و*�0�وا���	رات ا��و�.� وا�
]L	ر ا��	ا��3,#*� @�ا�/M�M ا��3,# �	�����0 ا��20رة، و*�	ر �0- )� � .  ا��و�#، *�	ر ا�*.� *�3

 

 

�" ا$#"  ٢-٦-٣* ��#(�  ا�

 

���� �5	ط ا���آ� ه>ا ا�V	�.	ت ��AO.� ا�C.	رات -,+ أ�	س 28�� ا�A�، و$# �/U ا�3	&ت *0` ا�/�.� :.	ر ]�اء ا�C.	رة $# �5	�� *�ة 
 ).  ]��ا آ�	 ه2 *.( أد5	٤٨4-٣٦ وه# -	دة(اY�R	ر 

 
 #$٣١ ��C�م ٢٠٠٦ د �Aا� ��28 �.AOأ��2ل ا�� �R� �,رة�٥�٥١٧	.�  . �.AO�,� دة�و��� ]�اء ه>4 ا�C.	رات -	دة �0	ء -,+ -2Jد *3

 �.AO$��ة ا�� ��	$# �5 	./�� ���و �Aا� ��28)�C� ا���آ��2ا��� #$ �,�/�Cرات ا��	.Cن) �.@ ا�	�^� Pوذ� ، �Aدر +n�O� 	��� ا��{
�0;�* . ],� ��	� #$ �,��� -�	 ه2 *�,2ب *( �� ا�/��ء وذ�P �{�ض �2$.� �.	رة �.,� ��M� رات	.Cدا *( ا��و����ي ا���آ� -	دة -

 . ا�C.	رة ا���Aeة �,/�.�

 
O$��ة ا�� ��	�5 #$ �Aا� ��28 �.AOرات ا��	.� @. – ٣٦و��	 أن */�t ا�C.	رات ���V� �Aeة . A.�وآ�	 ذآ� �V5	، إن *( �.	�� ا���آ� أن �

���# أن ���اوح -�� ه>4 ا�C.	رات -	دة �.( ٤٨و�/2د �' ا&:��ف �.( ا�/�� ا�nJ.� ���2ل .  ]��ا٢٠-١٨ ]��ا، $_ن *( ا�
� ا��AO.� إ�+ ��J.J أن MAءا آ.�ا *( ه>4 ا�C.	رات �� ]�اؤ4 $# أوا:� -	مJ- و$��ة �Aا� ��28 �.AOا����.� ٢٠٠١ ا�� �J�0م $# ا��

' $# ر$@ *���2 -�� ا�C.	رة $# ا���J�0 ا����.� إ�+ *2�Cى ا�>روة $# ]�� �2.�2 C� ا�*� ا�>ي ،)./* �J- ت	,��* �.م ��٢٠٠٤,
�ء $# -�,.� �.@ �,P ا�C.	رات، ا�*� ا�>ي أدى إ�+ :UV -�� ا�C.	رة إ�+ �0.�٢١�١	 وT� إ�+ �  ]��ا١٨�٨ ]��ا �� ا��C�د #$ 

� ١٧�١م وإ�+ ٢٠٠٤�C�م٢٠٠٥ ]�� $# د . 

 
�م ا�.2م QV5 �.	�� ا���اء و];� ا��./	ت $# 
�C�و �Aا� �.n� �.AOط ا��	�5 @* �Aا� ��28 �.AOط ا��	�5 ��ر�A آ.�ة ��2.� �� �و�

 . -�2م ا���,;�
 



 

١٠ 

 
 
٣-٦-٣    ���+�,�+�ت ا����رات ا��� 

 

)* ���,� ��V�3 ا���آ� �2��Oل �� ��- ��2��� �Aا� �.n� �.AOرات ا��	١٥ �. 	�5، وه>ا *	.nل ا�	R* #$ ��	/$ ��	.� � ]��ا و�/��
�ة.A ر	/�O� �,�/�Cا�� 	��را	م *( �.@ �.	- EA2� 	�0;�� . �,�Rر ا�	R� 	�.$ ك����ادات M* ل�: )* �,�/�Cا�� 	��را	ا���آ� �. @.و�

�ة  �	��Mاد، اB3��$ ا���آ� T	��# -�ض ��>ا ا�{�ضو�	Y<	$� إ�+ �.@ ا�C.	رات. وا�$�ادA #$ ) 2.52�م ) ٢٠٠٦	*� أ)Q�C(و ا�
.@ �.	را��	 ا���O� �,�/�C/	ر أ$^� *�	 �� E.,- �n3	��Mاد)٢٠٠٦� #;�  . 

./	ت، آ�	 ه2 *.( *( ��A أ:�ى، ��B إ-	دة �0n.[ أر�	ح *./	ت ا�C.	رات $# ا�2Jا�L ا��	�.� ا��/��� �,��آ� *( إ��ادات إ�+ �;	�.* ]
$ �CJ٧# ا�) ���J�'ت ا� *�ا�	�	C3 ( رات	.Cء ا�	ا��0 �V,;� #$ ���/� �%�� 	�5� Pك(وذ��آ�	 أن ه>ا ا���` �/� . أ0N	ء $��ة ا*��آ�	) ا���

�ى $��ة ا�ـ * +,- 	�A2�� رة	.Cا� P,��C�ا���آ� و 	�/ ]��ا �	��/�	ل �8��J  ٤٨-٣٦*( :n	L} �.	�� ا&����ك ا��3	�t$ ا��# ��
B�	%ا� �CJا�. 

 
 ا��2#� ا����*	�� وا���و*@��  ٧-٣

�BA ا�/	��.� �J	ء أ����5	 ا���;�ة وا�/V	�� R* #$	�# ا��2C�F وا���و�K"م٢٠٠٥أ$^� إR5	ز �2C�J# �/	م "5	�B ا���آ� A	MLة � )*  . �و�
F�2Cا�� �C� �Vى ا�ـ ا����ة -��ء وا�/� -,+ *-	J� <.� ٢٨ $# ا���آ�	2ى . ��0 ا���C* @�2�ف و	ء ه>4 $# ا��;���م �	-�ة ا�/�
�C�و

�ار ا��0C *%� ��ا*K ر-	�� ا���آ	ت و*e���ات * +,- ��t�0* �.R�و��أ���5  ��2��ء و$# �	ت ا�/�(�� 	J$ت و	*�
ا��,' و��n.� ا�
�.-	��A&و�.� اeCا�� K*ت و��ا	ء ا���آ� . ا�/�

 
�ت ا���
R* #$ �nn	ل ا�C.	رات، وآ%.�ا *	 ��,J+ د-2ات آ�	 �2Jم ا���آ� �	����ار �0R2-� وا���م ا���-Yا �L	ت $# و�	5��� إ-
�ة ا�V.n# ا�20Cي و��ا*K �2-.� ا�C	JL.( ا��# �2Jم ��	 ]��8 ة��-	�� *0	�	ت *3,.� �	رزA ن	A��*دي و	n��&ة ا�A ى��0* �%* 

� *( ا��0	�	ت ا��# ��-	ه	 ا�{�� . �ف ا��R	ر�� $# ا���ن ا�C/2د�� ا�;�ىا���ور وا�/

 
 ��	�� +-��م ا���آ� �/���L	 ا�$�اد ��5	K* ا��5	ء �J� P�<س"آ�Cإآ BA�وا�>ي ���ف إ�+ ر$@ *2�Cى ا��5	ء ا�/��ء �R	4 ا���آ� " �

�دا *( ا�J0	ط �0	ء -,+ � �R�/	E,* *@ ا���آ� �.J* �n3	�� �P, ا�J0	ط- EA2�� �.�/ا� +J,�� �.� 	�.$ 	�� ML2اRا� )* �,.;�� +,- 
MR3ا� ��.� وأو�2�	ت -	2*n:و 	5	R* رة	ر �.	Rا��� . 

 
��2R2ط ا��
# ه	�.( ا���آ�.( ا&��V	دة *( أو�2��  ا�/��.� ���� ا���آ� �	�V	ق ]�اآ� *@ ا�C�0�� `.�� رات	*Yو8.�ان ا ��2د/Cا�

0� ا���R	ر �.	رة *( ا���آ�ا�MR3 وا��Mا�	 ا�:�ى ا��# �2$�ه	 ��ا*K ا&��5	ء - . 

 
 ا��#�ل  ٨-٣

�دة $# *R	ل ا�n.	�5 وا��J	دم ��* ��	.� ��O� #^Jن �
^@ �.	رات ) ا&����ك(���,P ا���آ� ا�{	�.� ا�;�ى *( �.	رات أ����2	 و�/��
 	��*�: ��ل �/�C� وأن ��t�0* �5	.T ورة�� �Aا� �.n� �.AOا١٨-١٥ا����[  . 

 

� �,�/,2*	ت ا���/,� �J	�V	�.	ت ا��AO.� ا���{.,# $�# *2<�3 $# . .� ا�C.	رات ا��# ��{,�	 *( وآ�ء */����)����ي ا���آ� (	�C0�	�
 ). ا�/2Jد ا�����( *( ه>4 ا���0ة ١٢-٦ا��JVة 

 
 )��رآ� اD*�ادات  ٩-٣

�دا *( ا�V	�.	ت ا�� �.AO��B0; ا���آ� *( �0	ء -��� -�� �2�� ورا�
� *0> ز*( �/.� *@ آ� ا��2رد�( ا�>�( ��/	*� - B*وأ�� ��/*
 ١�٢٥٠و��{� ا���آ� ��A2' ه>4 ا&�V	�.	ت �	�.	 ". *�	رآ� اY��ادات"ا���{.,# *@ �/U وآ�ء ا�C.	رات ���{.� ا�C.	رات -,+ أ�	س 

	، وه# �.	رات & ��,;�	 ا���آ� إ�5	 ��AO�Cه	 *( ا��2رد�( ���{,�	 ���ة ���اوح -	دة *	 ���J� رة	٢٤-١٢.( �. ��	J� س	ا -,+ أ���[ 
� *( ا��V	T.� �2ل ه>4 ا&�V	�.	ت *2<�3 $# . إ��ادات ��{.� ا�C.	رة *@ ا��2رد�M* ة�JV2د ا�����( ١٢-٦ا�J/( ه>4 ا���0ة) ا�* . 

 
 
١٠-٣  ���&�E�ا*� ا�F ا�

� *Q,R إدارة ا���آ� أن ا�
n	L} ا��	�.� ��0` ا���آ� *Mا�	 �0	 �.C$�eه,�	 �,�2Vق $J�/�2قCاءة ه>ا . # ا��� 'R� E5رة إ�+ أ	[Yر ا�R�و
 @* �CJا�-2ا*�"ا� �
 .  *( ه>4 ا���0ة١$# ا��CJ ا�2اردة " ة�8	

 
 �#ة �K"L ا��#ز�� 

 

و�� رآMت ا���آ� -,+ ا:�.	ر *2ا�@ . *�2/	 �2$� �,��آ� �{�.� وا�/� ���� آ	$� أ35	ء ا���,;� ٧٧�Mاول ا���آ� -�,�	 �	�.	 *( :�ل 
.  ���� �A.@ ا���اآM ا�C;	5.� ا��C.L.� وا���	رات ا��و�.� وا��3,.� $# ا���,;�إ���ا�.R.� �;2ن وا<�3 �,/.	ن و�J@ $# أ*	آ( *��.Mة

 . و���,P ا���آ� ورش .T	M�R* �5ة �	�;	*� �	��/�ات ا��ز*� وا�/�	�� ا����3$� و�� #$ ���0	�L ا��0	F8 ا��C.L.� $# ا���,;�



 

١١ 

 
 

 '&% ا+N1#ل 
 

�اد* 4	 �J	رب ��{/� �,� أ-^	ء *Q,R إدارة ا���آ� أن أ��2ل .  �.	رة١٢�٥٦٦� ا���آ� أآ� وأ��ث أ��2ل $# ا�2Cق وا�>ي �J�/�و
�C$	0ت ا��	ى أ��ب ا���آ�� 4�.t5 )- آ%.�ا ��M� ا����� وا��# *( . ا���آ� 	�اMا�� )* ���و��$2 ��ا�N ا���2ل و�E-20 �,��آ� ا�/

.� ا��.	A	ت ا�/��ء -,+ ا:��ف أذوا��� و]�ا��3L، ا�*� ا�>ي �^�( ��	 *2�Cى -	�.	 *( ر<	 ا�/��ء، $.�	 �2$� أ��زه	 إ*;	5.� �,
� *( ا��Mا�	 *%� ا�2Jة ا��V	و<.� *@ *2ردي ا�C.	رات وا��R	ت ا�����2 و).�ه	�� . ��R أ-�	ل �,��آ� ا�/

 
*� أآ"� ���Pة �O�4ء ا��/��� �,�� ا+

 

�اده	 �2ا�# ����@ ا���آ�/� �,�ة -��ء �-	J� ا���آ� أن أآ%� *( .  ]�آ�٥٠٠ -�.� *��0 أآ%� *( ١٩٠�٠٠٠ �J�/�٩٠و % 	�L��- )*
 �C$	0.� ا���	ر أ-,+ $# �2ق -	2<@ أ�/� 	�� `�C�4 ا���آ� و	R� ء�ه� -��ء *�;�رون، وه>ا *	 �/;2�C* Q�	 -	�.	 *( ا��5	ء ا�/�

� . و*��/
 

K�� *�Q6� م�R *�� 
 

�ل t5	م */,*2	� #�5�� +,- ��/	K* أوراآ� و*n.n: ��n	 ��/	��R أ-�	ل ا���آ� $# : )* 	��	.,�- ��ت ا���آ� إ�+ ر�� و��2.�-
�Aا� ��و28 �Aا� �.n� �.AO-# ا��	درات . ��	و�� أ�	ح ه>ا ا�t0	م �,��آ� إدارة �	-�ة -���L	 إ�;��و5.	 �)�اض �V0.> ا��

�.R.�ا���Yواا �[	 . ��2C�F ا��
 

 L��ة ا�1% ا��&�ري 
 

�BA $# ا���,;� *0> � ا&*�.	ز ا��n3ي ��	T ا���آ� B,rة وا�/�١٩٧٨���� +t3� ري	R� ء ا��	0� B-	م وا��� . BA�وُ�/�ف �
�ة ا�2Cق $# *R	ل �AO.� ا�C.	راتLرا 	�5O� #��	- 2ى�C* +,- .��23n* 4<ري ه	Rأن ]��ة ا&�� ا�� Pف إ�+ ذ�	^�2دة Rا� �.�	- �*�
� 

�ة �,C.	رات وا���2ل .R�5 ا�	.n5' ا�	A +ءة ا���0.�، إ�	V;ل *( ا�	2ى -�C�� زون	���ء و��*�	 *2Vr2ن *
�2nن $# :�*� ا�/�J�
�C$	0ت ا��	ى ا���آ�� 	�* �Nا�ا���آ� م A	MLة �����2ا5� *( وآ	�� �����2ا5� $# د�# */��ة ٢٠٠٥و�� 5	�B ا���آ� $# -	م . ا�آ%� �

�J�0]��ة $# ا�� ��ر	Rء ا��	أ��ز ا��� )* . 

 
�*	ت ا��VC-أ$^� ]�آ� �AO.� �.	رات "A	MLة  م�0�٢٠٠٦   $#آ�	 أ��زت ا���آ�: #$ M.ز ا����	R5Y2ى ا���ق ا�و�� "  ا�C* +,-

	.J��$ل إ	رات $# ا���ق ا٢٠٠٧ و$# و]�	.Cا� �.AO�� �.آ� دو��[ �^$Oآ �.وه# A	MLة . �و�� و]�	ل إ$��J.	، م 5	�B ا�R	MLة ا�>ه
�*	ت -	�.� : ���J�ة وM.ا���� 	��	ه�	C* ء	J� 	.J��$ل إ	ا���ق ا�و�� و]� �J�0* #$ E.$وا��� ��	.Cت $# �2ق ا�	0` �$^� ا���آ��

 . ا�2Rدة �,/��ء
 

 �P#��� تOHت �#ا���G 
 

,� ���J� 	��	*��ء *( ا���آ	ت ا��# �/��� ��.` ا��20ع ا�;.� $# ��;.,� *R�0	ت ا���آ� و:�/,� 	T2n: ت�Tة *( �,2ل ا��2ا�.C,� آ
�تTا��2ا )* 	��	A	.ا�� ).*O� #$ ا���آ� +,- . 

 

 ���U إدارة ����س 
 

Q.Lدة ر	.J� ،ز ا���آ�	���	��إدار Q,R*   ذ	ا��� 	�C�e*وE�Yا�- �( ، �2A2د $��F إدارة �<.V0�� ����V;� @	ءة -	�.� و*2�Cى -	ل *زاه
� *( ا��/,2*	ت -( $��F اYدارة ا��V0.>�� . ا�
�ة وا��را�� وا��/�$� ا�/�.�J ��0	ط �AO.� ا�C.	رات وا�2Cق�M* ة�JV١٤-٣*�2$� $# ا�  )*

 . ه>4 ا���0ة
 

 *��#�* ا+ �2�Q6ا�� ��� ��1رات ا���6رآ� �� ا���ادات / ا��/
 

� *( آ	ر وآ�ء ا�C.	رات $# ا���,;�، أ��*B ا���آ� ا�V	�.	ت $���ة *( 25-�	 ���{.� �.	را��ت -,+ أ�	س ا���	رآ� $# اY��ادات *@ ا�/
و��� ا���R	ر �,P ا�C.	رات *( ا��2رد�( . وه>ا *	 ��C` �,��آ� ��AO.� �.	رات ��,;�	 هe&ء ا�2آ�ء ��5�� 'A2	K* *�	رآ� اY��ادات

� *( ا��V	T.� �2ل ه>�R� @$ . 4 أ����2	 ا�>ي �FJ3 ��	 إ��ادات ]��ا، ا�*� ا�>ي ��.` �,��آ� :JV5 UV	��	 ور٢٤-��١٢�ة �M*
 ).  ا�����ا�/2Jد (١٢-٦$# ا��JVة  ةا&�V	�.	ت *��$2

 
 
 
 
 
 



 

١٢ 

 
١١-٣  ��
 ا�2�G% ا����7

�م ��;.,� *�20-� . ��2زع *	5# ا���آ� ��Vn أ�	�.� *	 �.( *;	�' :�*� ا�/��ء وا�2رشJ� #�$ ء��*� ا�/�: '�	;�� �C0�	� �,*	;�*و
�*	ت 
�ول �2<` ا&��5	ر ا�R{�ا$# ��;	�' :�*� ا�/��ء آ�	 ). ا��n� �.AO.� ا�A�، ا��AO.� 28�� ا�A� وا��./	ت(*( ا�A #,� 	�.$و

 #$٣١ ��C�م٢٠٠٦ د : 
 
  

 �Nد ا��#ا�� ا������  ا�����P 
�ة A ٢٧ 
 �;* ٦ 

 ٦ ا�����0 ا��20رة 
 ]L	٥ ا�� 

 @0� ٤ 
 ٢ أ��	 

�.�* Q.�: ٢ 

 
 
 

��7�Qا� ��Nا��� 

 ٥٢ ا��&�#ع 
 ١٢ ا���	ض 
 ١ ا�
�ج 
�ة ��� ٢ 

 
XN1#ا� ��Nا��� 

 ١٥ ا��&�#ع 
 ٤ ا��*	م 
 �
 ٣ ا�

 �.R١ ا� 
 ١ ا��2Vف

 
 

 ا�����N ا�����6

 ١ ا��C	ء 
 ١٠ ا��&�#ع  
 ٧٧ ا��&�#ع ا��4م  

 

 
)* �5	.nت ا�	*��م ا���آ� :J�ل ورشو��*	ت *	 �/� ا�.@ وا�����0ة $# ا���ن ا��C.L.� و*( :
� �nn
�ل ];� *( ا���ا$F ا��:  

�م ا���آ� :�*� .T	M.��* �5ة *( :�ل ورش T.	�5 .  وا�����0 ا��20رة وا��	L[ وأ��	 و�0@ وا�
� ا��;�*�$# آ� *( *;�أ:�ى J� 	آ�
�ى ا� �A2� �.� ،�-	Cار ا��، ) $# ا����.�٤ $# ا���2+ و ٣ ]	�.T �0	2A �5ا�� $# ا���J�0 ا�{��.� و ���١٥آ� 2Aا�� �/�� -,+ *

�ة ا��.;	5.;.� -,+ ا���ق -,+ �� $��F *( ا�0V..( *( ذوي ا�;V	ءة ا���0.� -	Cت ا��	*�: ���J�� �*	;�	� ةM�R* ت	0�	رة -( ]	وه# -
 . ا�/	�.�

 

١٢-٣    �� ا��H�)� '( �IJ ا����

O�� BA�� أ�� أ]�� ا���	ء ا��R	ر�� $# *R	ل �AO.� ا�C.	رات -,+ *2�Cى ا�/	�� و��0` ا*�.	زا �230 إن ]�آ� ��	T #رات ه	.Cا� �.A
، )CD: �2ر�T 2.5�2رك �qوراق ا��	�.�(وه# ]�آ� �	�/� و*�,2آ� �	�;	*� ���آ� �0�اB5 .  ]�آ� ��AO.� ا�C.	رات �2ل ا�/	��٥٠٠

�م :�*	ت *�20J� �.��	- راتوه# ]�آ�	.Cا� �.AO� ل	R* #$ P�<ر وآ	J/وا� �VC-# ا�	ت وا�$�اد <�( ��	آ��,� �- . 

 

	ص ا�>�( ���n$2ن �/J,.� ا��.Mا5.� ١٩٥٨�BC�O ]�آ� ��AO�� BA.� ا�C.	رات ��0 [q� رات	.Cا� �.AO� ط	او�� �5M�� م")BA�� "

 #0/� ��M.,R5ا5.�"آ,�� إM.* "�.��/�	� .(ة�Lرا BA�� � $# *R	ل �AO.� ا�C.	رات و�2اT� ا���آ.M -,+ ا���J	ب ا�/��ء ا�>�( وا�.2م �/�
 ��.J�	� ��.,- /2د�رات 	.Cا� �.AO� ل	R* #$ �.0( ة��ل �Mو��ه� �C.	رات -	�.� ا�2Rدة و:: )* Pوذ� �*�
,� �.J.J3ا� ��.J3%2ن -( ا��

���	 . ا�J.J3.� ا��# �,# ر)

 
� *( ا��nV.� �2ل ا�V	�.� ا&*�.	ز ا�3	�.� . م ��A2' ا�V	�.� ا*�.	ز �R	ري *@ ��BA ا�/	��.�١٩٧٨و�/�� ا���آ�  $# ا���,;� *0> ��0 �M*

�وره	 *( ��BA ا�*��;.� (زود�	ك�.( ا���آ� و � �n:ة) ا����JV2د ا�����( ١٢-٦ *�2$� $# ا�J/( ه>4 ا���0ة) ا�* . 
 
 
١٣-٣  %�>E�ا� K$�� ا�

 : ��V	ت ا��	�.� آ�	 ه2 *2<` $# ا���� ا�.	5# أد5	4��CJ0 ا��.;� اYداري �,��آ� إ�+ ا
 

� ��Yدارة ا������ا U��� : Q.Lر )* �[	* E.A2�إ]�اف و B3� آ���,� ��<.V0دارة ا��Yا F��$ ��/�دارةYا Q,R* . ه>ا ����و
 F��Vيا�<.V0ا�� Q.L�8 ا�/��ا��	
� ا�ه�اف ا�/	*� �/.�ة ا���ى و�^�,@ ا��V�eC�� Fو�.� ��2�. ، ا����� ا��	�#، *��� إدارة *



 

١٣ 

ا��	�� ا���
	�� ����آ�

ر�	� ���� ا�دارة 

ا���� ا��	�� ��������  ا����� ا������ي 
�� ��	�� ا���	ل  �

� ا�ا��� ��وا��

راء ا�$#�د ا!������ن  �

�� )'��� ا���	ل  � �� ا��*��( �   ��� ا��-�$	ت وا��+���
�� �-�$	ت  �

و�.���	ت ا�+�	رات 
ا��راء ا!������ن  �� )#��� ا��$���	ت  � �� ا��0	/� �

ا!�1.	ري  
 ا�#	/�/�   

ا��راء ا!������ن ���*��(  
ا��راء ا!������ن 
 � ���-�$	ت وا��+��

ا��راء ا!������ن ��-�$	ت  
 و�.���	ت ا�+�	رات 

راء ا���وع �
ا��راء ا!������ن 
 ��#��� ا��$���	ت 

راء ��اآ3 �
ا��0	/� ا!������ن 

 ا	�راء ا	�
	��ن ا�������ن


�.� وإدارة ا���2ل( �,��آ� ا���Yا�.R.�و:�� ا�/�� � 	�.$ 	�� (	�J.�� �و�- +,- @J	�EJ أ�^	 *eCو�.� *2�R-� . و*�ا�
0�M
����� وا���	�� ا��	�.� وا��3	�� وا�Jا5.� ا��M.وو<@ ا�� �.�
�*	ت ا���{.,.� وا��	�.� ��	 $.�	 ا��
� وا��2ارد آ.�ة *( ا�

�.Aر	
� �	�C.	�	ت وا�AYاءات ا��ا:,.� وا�.Jن ا��	$� إ�+ <�	إ< ���� . ا�

، )ا��0	F8 ا�{��.� وا���2+ وا����.� $# ا���,;�(���� ا���V ا�%	5.� *( إدارة ا���آ� ا���راء ا�Y,.�..( : ا�دارة ا������2 �
 ���و*��� ا��eون اYدار�� وا�/��	ت �� *./	ت و*����	ت ا�C.	رات و*� ا��./	ت وا��2C�F إدارةو*��� ��2�� ا�-�	ل و*

 . ا�/	*� و*��� ا��O*.( و*��� �;A2�20.	 ا��/,2*	ت

 

 ا���آ	 ا�����ة ا��و�
	 ����ا��ت 
%�>E�ا� K$�� ا�

 

 

 

 

 اDدارة ا��O�ME*� وا���MNن  ١٤-٣

 ا�دارة  ١-١٤-٣

 

 دا\ P"�ا] ز ا+��1ذ �#ا
  ا��^�[ ا�����Yي

 ��0 ٣٩: ا���4
 �/2دي : ا�&����

 
 �	�.	 ��{� *n0' ا��Q.L ا��V0.>ي �,��آ� *0> أآ���2 م و��٢٠٠٦+ أآ���2 م ٢٠٠٢�/�� ا���	ذ $2از *���ا -	*	 �,��آ� *0> �0	�� 

	]�ة  و م٢٠٠٦* �Vn� 	�إدار @
�,T �-2�R* #$ �V	Q,R* Q.L�� .&2$ اYدارة��* 'T	0* Pذ� �� �}[ � وا�{�$� �0 ���ة �و�
�ةR� ��ر	Rة ا����س �20ات٤ ��Cل إآ	;��ا�,�0R وه2 -^2 .  ���ة ��0.( وا&�3	د ا�/��# �,�O*.( ا��/	و#5 ���ة ��0 و n5[ و]�آ� *.

�.�	.Cةا��R� �.-	0nا� ��ر	R/� �,{�$� ا���	رات ا��	.Cا� �.AO� &ت	�0 وآR25ن .  و�	J2س $# ا��2ر�	دة �;	ذ $2از ]�	�3� ا����و )*
�ةR� M�M/ا��- P,ا�� �/*	A �0� م١٩٩٣ . 

 
 
 



 

١٤ 

 ا+��1ذ و��� رأ�_ P"� ا�����
� ����K1 �&2[ ا�دارة#  وا�����6ر ا���

 ��0 ٣٢: ا�/��
�.C0Rي: ا��n* 

 
 B$رأ �� ا��C.@�/�� ا���	ذ و�.E� F أن -�� . م٢٠٠٥ �$25� �	���آ� $#*0> ا��3	�E �;��.�ًا ��Q,R اYدارة  *��C	رًا �	525.ً	 و-� �و�

�  م٢٠٠٥ �{	�� ١٩٩٩ *0> -	م  *�n ا�/J	ري $#��R	ل ا�/2Jد ���آ� أآ���2 �,��0.� وا&��%�	ر.� 'n0*  �,J�  2^/525#ا�	Jا� �Lا� ا�
 '5	A +آ� إ����	2د �J/ع ا�	�� Q.Lر 	^ً�ات وأ��^J	L.� ا���n��  ��	 أ*	م آ	$� ا��.�	ت ا ا�J	E5#525 آ	ن ا���%�أ�,R	ن ا��0	�n	ت وا��Mا�

� *( ا���آ	ت ا��C	ه�� ا��0%�J *( $#و�E� F ا��C	ه����وه2  .م١٩٩٦وهJ0� 2^- 2	�E ا��3	�n�� ).* *0> -	م .  ا���آ� �,P إ�5	ء ا�/
 .م١٩٩٦ �A �0	� )*�n�� Q�[ ).- �/*	C.� +,- �T	Q5 ا�2J3ق 

 
 

� ا+��1ذ را�\ �2��� ��3
 ا����� ا���ا�` 

 ��0  ٣٦: ا���4
 ه0�ي : &����ا�
 

 و���ف -,+ �A.@ ا�-�	ل ا���2�,.� وا��3	�.� �,��آ� وا&��Mام ��/	�.� ا�2Rدة م٢٠٠٣ *0> -	م �/�� ا���	ذ را$� *���ا *	�.	 �,��آ�
�ة وا��0�. (ISO)ا�/	��.� A #$ �52� BC5��آ� إ�[ #$ Pذ� �� ��- �0�ي وه2 *3	�' �	#525 */��� *( ا��/�� ا�. ١٩٩٧ *0> -	م و��

� �/�,.	ت ا&��.	ل *( ا��R/.� ا�*��;.� ��/* F��.( ا�J	525..( و*��F دا:,# */��� *( ا��/�� ا�*��;# �,���J.( ا��ا:,..(، و*�	3�,�
��J# -�,.	ت ا&��.	ل�� .�# $# ا��0*2� �/*	A )* ء	n�Y2س $# ا�2ر�	دة �;	�3� ]��١٩٩٠ ��0 و . 

 

 
!�a� ا+��1ذ ���3 إ���س 

����  ���b� �2Gا��ا Uل وا�������P+ا 
 ��0 ٥٥: ا���4

 ه0�ي : ا�&����
 


	�8  م١٩٩٧إ�.	س $# ا���آ� *0> ��0 *�3� �/�� ا���	ذ * ���* 'n0* 	.�	� �}��ت وو	*�
. ا����.F ا��ا:,# $# ا���آ�ا�/�� و ا�
E� F  أن -�� آ�C� Q.L	�	ت . وا�{��.�و�F أن -�� $# وr	L[ أ:�ى $# ا���آ� *�0	 رQ.L ا�C3	�	ت $# ا���J�0.( ا���2+� � و�

�ة -	م وا����� ا��	�# �,��آ� ا�C/2د�� ا�/	��.� ����%�	ر ���ة :�Q �20ات �� ا��3	�E �	���آ��� ��C5 ت	2-� ]�آ�R��. '�	3* 2وه 
5	Jوأ:�ى $# ا� �2ن *( A	*/� �0{,2ر $# ا��0�، و]�	دة �	#525 */��� و��3� ]�	دة �;	�2ر�2س $# ا&��n	د *( A	*/� آ	ر*	�	آ	 $# ا��0

�/*	Rا� QV5 )* ل	# $# إدارة ا�-��	525..(. د�,2م -	Jا� ).  .م١٩٨٥ *0> -	م وه2 -^2 $# ا��/�� ا��0�ي �,�3	�
 
 

                                                                                                                    زاه�ا+��1ذ زاه� �Oل 
 ���� �N#�� ا+��Pل

  �٣٤�0: ا���4
 �/2دي : ا�&����

 
�ة و�C3.( ��ا*K ا�/�,.	ت وإ�Aاءات ا�/����R@ ا��ر	و�.� ا���eC* +�2��ل $# ا���آ� و	ا�-� ��2�� ���* 'n0* �. ��{� ا���	ذ زاه

 F�ة ا��,�  أن و��� ����	 $# أ�C	م */�ات ا�0	ء وا�C.	رات واYدارة ا&���ا�.R.� �20ات٨*eCو�.	ت *
�,2�R* #$ �V-� زاه: ��-  .
وه2 ��3� ]�	دة �;	�2ر�2س $# ا��0��� ا��/�	ر�� *( J5	�� ا��0��� ا��/�	ر�� �,0�ن و]�	دة *	�CA.� $# إدارة ا�-�	ل *( A	*/� 25رث 

 $# إدارة ا�2Rدة */���ة *( ]�آ� آ	���,� �	�2&�	ت (Six Sigma)و�	ز آ>�P -,+ ]�	دة ا*�.	ز . إ���Cن �2&�� ���2( ا�*��;.�
 . ا���3�ة

 
 

�d�� ا+��1ذ ��'�ن 
 ا��"��4ت وا���#�U إدارة  ���� 
 ��0 ٣٦: ا���4

 ه0�ي : ا�&����
 

� *0	T. م٢٠٠٣ا��./	ت وا��2C�F *0> ا��3	�E �	���آ� �Y �0دارة �/�� ا���	ذ $��	ن �	<# *���ا ,J� أن E� F� �
�,R* #$ �V	ل و�* '
�ة �� � �20ات ��ى -�ة ]�آ	ت *%� إ��C �.,.;2م ا�2C��C��2�R* ،-� ه	��.2Cن *	آQ وا*2ا و*2�R-� ٩ا��./	ت وا��2C�F $# ا��0

	�	� .F�2C�,� ��� . وه2 ��3� ]�	دة *	A )* �.�CA	*/� �0{,2ر �	��0� و-^2 $# ا��R/.� ا��0
 
 



 

١٥ 

� ا+��1ذ ���3 �7&� ا����3
 ��#ارد ا�"���6  ���� ا

  �٣٢�0: ا���4
 �/2دي : ا�&����

 
���ا �,�2ارد ا����� �	���آ� *( ��0 * �م و��^�( *eCو�.	�E ا��	]�ة �r2.[ ا��2ارد ا����� و��2��ه	 ٢٠٠٣�/�� ا���	ذ *�3

	�و�� . Vr.( وا��eون اYدار���eون ا���2م آ���� ٢٠٠٠و�� ا��F3 �	���آ� ��0 . وهeC* 2ول آ>�e[ �C� )- Pون ا��Vr2.(. و��ر�
#V.r2أ *�2ار4 ا��� �وه2 ��3� ]�	دة �;	�2ر�2س $# ا��3	�� .  $# ]�آ� ا&��B0 ا�/��.� $# ا���,;�١٩٩٦ ��0 ا��3	�E �	���آ� آ	ن �

�ةR� M�M/ا��- P,ا�� �/*	A )* . 
 

 
� ا+��1ذ أ�Lف ا�"���

 ا����رات   و �����6ت ���� �"��4ت
  �٤٦�0: ا���4

 *�nي : &����ا�
 

�ة وr	L[ $# ا���آ� *�0	 *��� . م١٩٩٥*0> -	م  ا�C.	رات �/�� ا���	ذ أ]�ف $# ا���آ� *���ا ������	ت و*./	ت- Pذ� �و]{� �
�5	.nت وا�	�ا����� .�n* #$ BR�� ت	2-� ]�آ�R�� �*	/ت ا�	��و��3� ]�	دة . ١٩٨٧ ��0 و�� ا��3	�E �	���آ� -�� *eCو& �,/

  .س $# ا\داب *( A	*/� ا�زه� �	�J	ه�ة�;	�2ر�2
 

 . إن أ�� �! أ�gPء ا�دارة ا�������Y ��62آ� �% ��gb +�� إ��اءات إ�Oس

 


ن    ٢-١٤-٣/0
 ا��

�د *Vr2# ا���آ� ��	ر�� - �,�٣١��C�٩٣٨م ٢٠٠٦  د ،	Vr2* /�,2ن $# ا���آ� *0> أآ%� *( % ١٦���0 % ٢٦ �20ات، و ١٠*��0 *

١٠-٥�*� أ*^2ا $# ا� ،���.J� ��/� 	�0.� ،20ات٥، $# ا���آ� *0> أ�� *( %٥٨ �20ات�  . 

 
 
 ا��+
دة     ٣-١٤-٣

� � )- �J�P, ا��# �����8	 % ٢٨��;� ا�/	*,2ن ا�C/2د�2ن $# ا�B�2 ا�3	<� �2ا�# C5 #*,� $# ا���آ�، وه	2ى ا�/Jا� #�	�Aإ )*
� أ5%. ٣٠وزارة ا�/�� وه# J�/� دارةYا Q,R* );رات�	.Cا� �.AO� 2دة $# �2ق/Cا� �C5 ��2�* 2قV� 	� . دور ��2��ا���آ�  �T2ا�و

�ن -( -Yل ا�: )* Pوذ� ��2د/Cا� ��	ص ا�/�	ف ��;� :���C� ].r2� �,�� ا�:e* BJ,8أ �ا��Vr2.( ا�C/2د�.( $# *R	ل ا�/�� �.
�ر�'�� ����0�وق ا��2ارد ا�T @* '�ر��ر�' -�د *( ا�;2ادر ا�C/2د�� *) أA� ا�;2ادر ا�C/2د��وr	[ ]L	�(ة وإ��ام ا�V	�.	ت ��  

 . �,/�� $# ا���آ�
 

� ا�C/2دة �.��0C5 .� و�	ا�� +,- ).Vr2@ ا���2ز�2<` �# �	ول ا���Rا�: 
 

��Nم٢٠٠٦  د���"�٣١ م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ ا��� 
 ��7�Q٥٩١ ٥٦٤ ٥٣٢ ا� 

 XN1#١٨٩ ١٧٥ ١٦٠ ا� 
 ١٥٨ ١٥٠ ١٤٤ ا�����6 

�i#� ا��6آ� �&�#ع � ٩٣٨ ٨٨٩ ٨٣٦ 
 ٢٦١ ٢٠٣ ١٧١ �&�#ع ا��#��i! ا��4#د��! 

�"� ا��4#دة ٢٧�٨ %٢٣ %٢٠% 
 
 
���ا��@�� ١٥-٣Dا ��
G	��  ا�

B ا���آ� *( :�ل *�آMه	 ا���	دي ا�>ي �E,�3 $# ا�2Cق *0> ز*( �/.� $��	 -�.J	 Y*;	5	ت ا�2Cق ا��3,#Cا���آ� ���ح . اآ� ��
و�
�ة وإ-	د��A ت	*��*	ت �	��L �/.	 *�0	 إ�+ �,.� ا��.	A	ت ا�/��ء -,+ 235 أ$^�:: �.�n� ف *( . ة�و�C/+ ا���آ� إ�+ �F.J3 ه>ا ا��

�*	ت أ$^� 2Aدة وأ-,+ �.��
�ل ر$@ *2�Cى ا���آ.M -,+ $/	�.� ا�/�,.	ت ا���{.,.�، و�	��	�# �Mو�� ا�/��ء �: . 
 

�ة و��2.@ و�2اT� إدارة ا���آ� دو*	 �J..� ا�2Rا5' ا���A ف $�ص	ا��;� P$# ذ� 	ل ا���آ� ��	أ-� ��2��ه� $# 	C� أن 	�5O[ )* #�
�ة ودرا�� إ*;	5.� $�` *;	�' $.�	 �.� . �5	ق ا����5 ا�3	�.���A @2ا�* �..J� +,- ة���C* �Vn� /�� ا���آ��2ص، n
و$# ه>ا ا�


�� �* `�V	 �n� إ�+ �٩٠ �C�
�ا -,+ *�ى ا�-2ام ا���A 	 . ا�J	د*� *;�
 



 

١٦ 

 : ا��	�.�ا���Yا�.R.�و�,V3	ظ -,+ *�آMه	 ا���	دي $# ا�2Cق ور$@ *2�Cى ر�3.��	 و</B ا���آ� -,+ رأس أو�2�	��	 ا�ه�اف 

�*	ت *( :�ل $�` *;	�' $# *2ا�@ ذات إ*;	5.	ت وا-�ة  �
;� ا�[ @.�2� )�.C.Lرات ).� ا��	ن وا���� ). *@ ا���آ.M -,+ ا��

  *2�Cى :�*� ا�/��ء و2Aدة ا��R�0	تا&����ار $# ر$@ �

�ث أ��2ل *( �.	رات ا��n� �.AO.� ا�A� $# ا�2Cق  ��O� �Lا� ا&��V	ظ ا�

 ��آ.M ا�2�Rد -,+ :�*	ت ا��AO.� 28�� ا�A� وا��CJ.� ��	 �2$�اE5 �,��آ� *( إ*;	5.� -	�.� �,2�0  �

� �	� ����ة ذات -��A ��- $# :�2ط ��	ص ا����Vل ا�� ). *%� �AO.� ا��/�ات(�0	ط ا��	�# �,��آ� �J..� وا��{

�  �T	
�*	ت وا��ا*K ا�
 ز�	دة �	��L ا�

�  	��O$	;*.� و�	ت ا���0.� ا�/	5	;*Yذات ا ���� ا&��V	ظ �	��2ارد ا�

�وى ا�/�,.	ت و$/	�.��	 �2nرة *���Cة  �A 2ى�C* @$ر �,T2ا* 

�  �..J�ص�V.� ا��ص ا��2ا�Vد ا�	R�درة إ�+ إ	 : $# *R	&ت -�� أ:�ى *;�,� ��0	ط ا���آ�، *%� ا���	�� وا��

 

�ك ]�آ	ت J5� *3,.� أ:�ى �ا* • 

 ا���2@ $# أ�2اق ا��ول ا��R	ورة  •

•  �.�CA2,ل ا�	ت إدارة ا���2ل وا�-�	*�: ��2�� 

•  �5	.nا� Mر و*�اآ	رات و��@ ا�{.	.C&ت ا�	وآ �.%�� 

 
 


P اDدارة  ١٦-٣@( 

 

 ا+��1ذ P"� ا��P j"�ا] زاه�   
 �[ �&2[ ا�دارة ر^

  ��0 ٥٥: ا���4
 �/2دي : ا�&����

 
 <0* 	�L	�5ا���آ� *0> إ Q.Lه2 ر ��اE�Y زاهوه2 رA� أ-�	ل �/2دي . إدار��	 *Q,R   رQ.Lو��{� �	�.	 *n0' -	*ً	،  ٢٩ ا���	ذ -

� ا&*�.	ز *( ��BA ا�/	��.� و�R5 E� �RC	�E $# �.	دة ا���آ� ا��2. */�وف و]
n.� -	��.� �	رزة $# *R	ل �AO.� ا�C.	رات�	T ة�.
 . $# ا���,;�

 
�اE�Y ]�	د�# �;	�2ر�2س و*	�CA.� $# ا�/,2م *( A	*/� ا�P.0;�.�2 �2&�� آ	�.2Vر5.	 $# ا�2&�	ت ا���3�ةوه2 -^2 $# . ��3� ا���	ذ -

�.�
�ةA.� ا�C.	رات ��0R�Oو��أس آ>�P . ا��/�� ا�*��;# �,�
�.� وا��R/.� ا�*��;.� �����ي ا��A رة	R� �$�}� �/�	ا��  . 

 

 
 ا+��1ذ ��� �k1# زاه� 

 gP# �&2[ إدارة 
  ��0 ٥٣: ا���4

 �/2دي : ا�&����
 

و��{� *n0' . ��3� ا���	ذ $�� زاه� ]�	دة �;	�2ر�2س $# إدارة ا�-�	ل *( آ,.� و�.� �2&�� آ	�.2Vر5.	 $# ا�2&�	ت ا���3�ة ا�*��;.�
 *0>  و*n0' ا��Q.L وا�/^2 ا���0�ب ���آ� زاه� �,�R	رة وا�/J	راتم١٩٧٥ *0> -	م زاه� V.>ي ��2�R-� ]�آ	ت5	L' ا��Q.L ا��0

 .  ورQ.L ]�آ� أ��ت آ2رت ا��3�ودةم١٩٩٣
 
 

 ا+��1ذ P"�ا��'�! ���G ا��7* 
 gP# �&2[ إدارة 

  ��0  ٥١:ا���4
 �/2دي : ا�&����

 
A	* دة	�[ ����ا����( ا���ول وا��/	دن��3� ا���	ذ -,� ��$ P,ا�� �/*	A )* ل	إدارة ا�-� #$ �.�C . 2^/ل */�وف وا�	أ-� �Aوه2 ر

 ورC.L	 م١٩٩٢ *0> -	م  ا�/��.�GAS، و�/�� رC.L	 و* &ً2�C�V0.>�	 أول ���آ� م١٩٧٧ *0> -	م  ا���� ا��3�ودةSGBا���0�ب ���آ� 
، و��أس آ>�T2�C* P[ م٢٠٠٥ *0> -	م إدارة ]�آ� �.�)�	ن ا�C/2د��، و-^Q,R* 2 م١٩٩٩ *0> -	م ���آ� �	*�52C $# ا���,;�

# . م١٩٩٤ *0> -	م و*�آM ا�V	را�# ا��
 
 
 
 



 

١٧ 

 ا+��1ذ و��ء ه�L% زواوي  
 gP# �&2[ إدارة 

  ��0 ٥٢: ا���4
 �/2دي : ا�&����

 
�-2�R�� ��دارYون اeم ا��	- ���* 'n0* ء زواوي	ذ و$	ا��� �}��.����ا و*��$	 -,+ ��C# ا�C.	رات ا��R	ر��  و�F أن -�� *زاه

 ا���	ذ و��أس �	Y<	$� إ�+ ذ��0R� P ا��
�.� ا&���ا�.R# و��{�. م٢٠٠٠م و��+ -	م ١٩٨٤و�.	رات ا��آ	ب $# ا��2�R-� *0> -	م 
��� م، وه# ]�آ� �^	*0.� �.( ]�١٩٩٧ *5 'n0	L' رQ.L ا���آ� ا�/��.� �,�	�0	ت و0T	-� ا���آ	ت *0> -	م و$	ء�2C2 ا�V�2$ آ�

 . �,�	�0	ت، وه# ]�آ� �2����، و*2�R-� زاه�، ���R.@ ا���آ	ت ا��R	ر�� $# ا���,;�

 
 ���3� ا���	ذ زواوي ]�	دة �;	�2ر�2س $# ا�/,2م *( A	*/� آ	�.2Vر5.	 ا�3;2*.� ��.;2، ا�2&�	ت ا���3�ة، و�	T� -,+ ز*	�� */�

 . 0T	-� ا�C.	رات �	���,;� ا���3�ة

 

Q<أ
	��  �ن �ء )@
P اDدارة ا�

 
 ا+��1ذ أ���1 �41 ا��3اد  

 gP# �&2[ إدارة 
  ��0 ٤٦: ا���4

 �/2دي : ا�&����
 

0�ن �q-�	ل، ا���,;� ا���3�ة، و���E أآ%� *( � �/*	A )* ل	إدارة ا�-� #$ �.�CA	* دة	*� ]�	ذ أ�	�3� ا����ة $# ٢٠�
 ��0 *( ا�
 �-2�R* #$ ��<.V0دارة ا��Yةا�A #$ �.�A ].�,ا���ا�,�.[ �A.� و*2�R-� ه	د�� --. 

 
 
  P %1�7"�ا] ��P% �آ�#را�

 gP# �&2[ إدارة 
 ٤١ :ا�/��

�.C0R2دي:ا�/�  
 

 �20ات *( ا�
�ة ١٠��3� ا���	ذ �	�� ]�	دة دآ�2را4 $# ا��3	*	ة *( ا�R	*/� ا�*��;.� $# وا]�0(، ا�2&�	ت ا���3�ة، و���E أآ%� *( 
	R* #$ة، و	*	525.� وا��3	Jرات ا�	�����ة *0	T' آ���� و]��P $# *;�' �	�� -	�� و*�	رآ42 �- �}[ � ]{� ل ا�J	25ن وا��3	*	ة �.
 'n0*,� #*��Yا ��	را��� ا�/ '�;* ����*# ��;�' ا�*� ا���3�ة وا�2&�	ت �*�Yا ��	را��� ا�/ '�;* ���* 'L	5ا و��,;� ا���3�ة وا���0
 *3;� �	525# *�:} و-^2 $# ا�3	د ا��3	*.( ا���	ذ �	�� .8.� ا��و�.� ��-	5	ت	ن أ�^ً	 5	L' رQ,R* Q.L اYدارة ��ا��� ، وآا���3�ة

 .ا�/�ب واY�3	د ا��و�# �J0	�	ت ا��3	*.(
 

 +A�� دارةYا Q,R* ت	.��T )- �.T	Vا�� )* ��M�� ة و�J$ �/Aه>4 ا���0ة٥١-٥*�ا )* . 
 

 ة ����K1 �&2[ ا�دار
 

 ا+��1ذ و��� رأ�_ P"� ا�����
 ����K1 �&2[ ا�دارة

 ��0 ٣٢: ا�/��
�.C0Rي: ا��n* 

 
 �� ا���C* @.�C	رًا �	525.ً	 و�;��.�ًا ��Q,R اYدارة *0> ا��3	�E �	���آ�   $# �$25- B$رأ �E� F أن . م٢٠٠٥�/�� ا���	ذ و�.� �و�

�  *n0' ٢٠٠٥ �{	�� �١٩٩٩	ر ا�/J	ري $# *�n *0> -	م -�� ��R	ل ا�/2Jد ���آ� أآ���2 �,��0.� وا&��%,J� �ا�/^2 ا�J	525#  م �.
 �.L	^Jت ا�	$� ا��.�	م آ	أ* 	525# ��	Jن ا���%� ا�	آ E55' أ	A +آ� إ����	2د �J/ع ا�	�� Q.Lر 	^ً�ات وأ�ا��اR,� �L	ن ا��0	�n	ت وا��Mا�

� *( ا���آ	ت��وهJ0� 2^- 2	�E ا��3	�n�� ).* *0> -	م .  ا��C	ه�� ا��0% )* �J�P, ا���آ�ا���n�� و�E� F ا��C	ه�� $# إ�5	ء ا�/
 .م١٩٩٦ وه� 2	C.� +,- �T	Q5 ا�2J3ق *( A	�n�� Q�[ ).- �/* ��0. م١٩٩٦

 
� ���7 U24��Oس^�g� اء�� . �% ��gb أي �! أ�gPء �&2[ إدارة ا��6آ� +ي إ

 
 

 



 

١٨ 

O�ME�ا� Sو��T�*�Sإ�Iار أ>�Qء )@
P اDدارة وا�  

 

 : ��J أ-^	ء *Q,R اYدارة وا��Q.L ا��V0.>ي وا��eCو�.( ا��V0.>�.( وا���ا�' ا��	�# و�;��.� ا���آ� �	��	�#
 

 ���5O �� ����وا $# أي و�B *( ا�و�	ت إ$���� أو ُأ:^/2ا �AYاءات إ$�س؛ •

•  E0- `nV* 2ه 	ا *�- 	�.$#$  �C,;2ن ه� أو أي *( أ�� *( ١-�٤��ة أو ه>4 ا���0ة، & �[	* �3,n* ��/.( ��� أ�	أو ا�� ��L	�

	]�ة $# أ��� أو �0�ات ��وض �,��آ�؛ و* �.( 

•  ��5O� أو ��L	� ��2V[ ت :�.� أو	� أو ���.J- $# أي ��2ه�A �3,n* ��/.( ��� أ�	أو ا�� ��L	2ن ه� أو أي *( أ���;,�� &

	�-O� F,/�� 	�.$ 	��* ;2ن�ار ه>4 ا���0ة �Tإ Bل ا���آ�*��3,� $# و�. 

� ره52	ت أو �2Jق أو أ-	ء -,+ *��,;	ت ا���آ� آ�	 $# �	ر�� ا���0 ة •A2� & E5أ. 

 �@�E ا��ا��� 

�ف <�	ن ��.F أ-,+ */	�.� ا���اB,;[�/A ا���آ��� �/A�0 *�اR�  . �/A�0 ا���اR� ]�O��دارة وYا Q,R* )- ��	.5 �0R,/�� ه>4 ا��و
* @��N أ-^	ء -,+ ا��� و��N )*دارةYا Q,R�� ة�[	� ا� زاه�و ��أس ا���	ذ . - E�Yا ���N أ-^	ء �^� ا��#  ه>4 ا�,�0R، و-N

�. . و�:� ذو :,V.� �	525.� �:��( أ��ه�	 ذو :,V.� *	�.� و*3	�
 

 ـ: ��0R ا���اA/� و*eCو�.	��	 *	 �,# *�	م����
 

١-   J3آ� �{�ض ا�����	ا:,.� ���ى $	-,.��	 $# �V0.> ا�-�	لاY]�اف -,+ إدارة ا���اA/� ا�* )* Fو   �� ا����	ت ا��3�دة ��	 *( �
 .*Q,R اYدارة

٢- E5O[ #$ 	��	.T2�و 	��2ب -( رأ�;* ���J� @>ا:,.� وو� .درا�� t5	م ا���	�� ا�

٣- 	�� �.3.3nاءات ا���AYا:,.� وو<@ ا� .درا�� �J	ر�� ا���اA/� ا�

٤-     5	��Jا� ).� أ�/��	���، و��ا-��+ -��0� ا����T2.� ���	��/..( ا��Oآ��� *��(         ا��Q��,R�� �.��T2 اYدارة ��/.��.( ا��3	�������52..( و$��n,�� و�3
���.��Jا��. 

 .*�	�/� أ-�	ل ا��3	�.( ا�J	525..( وا��2ا$�J -,+ أ�/	��� -( �,P ا�-�	ل -٥

٦- 	�.,- 	��	r23,* اء� .درا�� :�� ا���اA/� *@ ا���اA@ ا�
	رA# وإ�

٧-  �L2اJا� +,- #Aر	
 .ا��	�.� و*�	�/� *	 �� $# ]�5O	درا�� *,r23	ت ا���اA@ ا�

٨- 	�5O[ #$ �.T2اء ا��أي وا���� -�<�	 -,+ *Q,R اYدارة وإ�� ��20C.� ا�و�.� وا��	ا�� �L2اJدرا�� ا�. 

٩- 	�5O[ #$ دارةYا Q,R�� �.T2اء ا��أي وا��� .درا�� ا�C.	�	ت ا��3	�.� ا���/� وإ�

 

 : ��0R ا���اA/� ا�-^	ء ا��	�..(و����

� اE�Y / 	ذ ا���-١-                  �� ا� زاه-    )  	ًCــ.Lر( 

� ا����( :	�� ا����/  ا���	ذ-٢ )-^ــ2ًا                     ( -
� ا� دا�5  /   ا���	ذ-٢ )-^ــ2ًا                       ( $2از -
 )-^ــ2اً ( *�3� إ�.	س *e*(                         /  ا���	ذ-٣
 

 �@�E ا���W�0 وا�$�&Vت

 

�ر ا��R/.� ا�/	*� �0	ء -,+];�n�$�ت، و	�0 ا���].` وا��;R� +�C� �0R� دارةYا Q,R*   �0R,ء ا�	ر أ-^	ا:�. �ا���اح *Q,R اYدارة �2ا-
 : و���� *�	م ا�,�0R ا��>آ2رة ا�-�	ل ا��	�.�. وأ�,2ب -�� ا�,�0R و*�ة -^2����

 

•  ��2^/� `.[���	� �.T2دارةا��Yا Q,R*  

���.	A	ت ا���,��2 *( ا���	رات ا��0	�� �/^2�� Q,R* اYدارة •� ��20Cا� �/Aا���ا 



 

١٩ 

• �/Aا�*  Q,R* �;.دارة هYا  

� 2Aا5' ا�^/[ و ا�2Jة $# *Q,R اYدارة  •��3� 

��.� أ-^	ء *Q,R اYدارة •J20ي *( ا��� �;�� � . ا��J�C,.(ا��Oآ

• ,R* ء	$�ت أ-^	ت وا<�3 ��;	�	و<@ �.).�<.V0ر ا��	 Q اYدارة وآ

 
 :ا�-^	ء ا��	�..( و���� ��0R ا���].3	ت وا��;	$�ت

 
� ا� زاه�                          /  ا���	ذ-١- E�Yا �- )	ًCـ.Lر (  
� ا����( :	�� ا����                         /  ا���	ذ-٢ )-^ـ2ًا  (-
� ا� دا�5     /  ا���	ذ-٣ ) -^ـ2ًا                          ($2از -
 ) -^ـ2ا (را$.� *�3� �	�,+                              /  ا���	ذ-٤
 
 

 أ��4ب أ�gPء �&2[ ا�دارة
�ى ا�/	*.( ا��	�..( ا��	<..(* +,- Q.L�,� 	�/$د ��ا��#  ��	�ول ا��	�# إ�A	�# *;	$�ت أ-^	ء *Q,R اYدارة وا��R2<` ا�� : 

 
 ���K/ة ر^�[ ا��&l��K�  ]2ت أ�gPء �&2[ ا�دارة ا����

 ]���	 ر�	ل ٧٨�١٢٥ •    & ]#ء  م٢٠٠٥
  ]���	 ر�	ل٧٨�١٢٥  •  & ]#ء  م٢٠٠٦
٢�٥٠٠(��ل �^2ر آ� -^2 �;� ا��A	ع  • م ٢٠٠٧ 

 ) ر�	ل

•  Q,Rء ا��	-^� ��ت أ:�ى �20&��) �;�
2^-( ،١٠٠�٠٠٠+nأ� � . ر�	ل آ3

 ]���	 ر�	ل ٧٨�١٢٥ •

*( ا�ر�	ح �� :�n % ١أداء ��	 �/	دل *;	$Oة  •
 . ا�Mآ	ة

 
 ا+�آ�: ا��dر

 

١٧-٣   2� <�م ا��Xآ

0� إ�+ �2ا-� أ:��.� *�0.� و*	دئ ا��V	$.� وا�M0اه� وا��C	ء�� و�2$� �,��آ� إ8	را -	*	 ��.` " ا�23آ��"�K��0 ا���آ� أ�,2ب �C� ا�>ي
.Jا� ��<.V0دارة ا��Yء ا	دارة وأ-^Yا Q,R* ء	,#�-^� 	دواره� آ�O� م	 : 

 
 دور �&2[ ا�دارة 

��;,.[ ا���راء ا��V0.>�.( ا\:��(  و�2Jم رQ,R* Q.L إدارة ا���آ�. ��ار أ-�	ل ا���آ� �B3 إ]�اف و�Q,R* E.A2 اYدارة •
��.	ت و*eCو�.	ت إدارة ا��eون ا�.2*.� �,��آ�n� . 

 

�*� *( اYدارة ا��V0.>�� وا����C	ر�( و*��J# ا�C3	�	ت �Q,R�� F3 اYدارة أن �/��� -,+ ا���2رة وا��J	ر�� وا\ •Jراء ا��
 . و�2Jم ا��e* �..J�� Q,Rه�ت هe&ء ا�>�( �/��� -,.�� و*C	ء�� ا���راء وا����C	ر�(. وا&���	ر�.( ا�
�اء

 

 دور ر^�[ ا��6آ� 

�-# t5	م ا�23آ�� ا�>ي �/���4 ا���آ� *( رQ.L ا���آ� وإدار��	 ا�/,.	 ��{. •�C����M5و ��	/$ �J���� 	��	�-ا���آ� وإدارة أ � . 

 . �^�	ن ا����ار�� ه>ا ا��,2ب، وآ�	 ذآ� �V5	، $_ن رQ.L ا���آ� ه2 أ�^	 -^Q,R* #$ 2 اYدارة •

• #,� 	* ،�n3ل & ا�	ا��% �. : ��^�( *eCو�.	ت رQ.L ا���آ� -,+ �

 

 . ��%.� ا���آ� ��ى ا��C�e	ت ا��	�.� .١

 .إ��ار :�� ا�/�� وا��2از5	ت ا���{.,.� ا�20C�� و�/..( اYدارة ا��eه,�ا��
�.� ا&���ا�.R# و .٢

 .]�اء و�.@ ا�C.	رات وو<@ :�� ا���2ل واYدارة �^�	ن ا&��{�ل ا�*%� ��2ارد ا���آ� .٣

�*�	 ا���آ� .٤J� #ت ا��	R�0ت وا��	*�
 .ز�	دة ا�

 

 

 



 

٢٠ 

١٨-٣  ��!JYاض��I[اME�ا� Sو��T� �  S�*O��Q<ء )@
P اDدارة وآ�Gر ا�

	J$ت &� و	م ا���آ	t0 4�J/� ^�( أي ��ض�أو أن  	��إدار Q,R* ء	*( أي 25ع �-^ 	م ��<ً�J� 2ز �,��آ� أنR�	�و *��0 *@ ا�{.�  أ  &
� �Q.�O ا���آ� أو t5	*�	 ا��	�#J- #$ �A2� 	* وض�� ���J�� `�C�)* ا���آ� �ي #$ ).�<.V0و�.( ا��eCا�� . 

 

��Yدارة ا������دور ا  

#,� 	* ،�n� دون ،��<.V0دارة ا��Yت ا	و�.eC* ���� : 

• EAأآ�� و +,- 	�J.� �C.	�	ت ا���آ� وإ�Aاءا��	 و��.Jا�� )* � . ا��Oآ

 . ا���اح ا&���ا�.R.	ت ا��	د$� إ�+ ر$@ *2�Cى 2�5 أ-�	ل ا���آ� ور�3.��	 •

• �����Jت ا��	ا5.M.ا���{.,.� وا�� ��
 . و<@ و��.F ا�

• ).Vr2ا�� ��� .  ا��eه,.( وا&��V	ظ ����3

• ��/,� ��	n�8 ا��	
� وإدارة ا����3� . 

 ���س ا+داء 

� ا���آ� إ�Aاءات ر�	�.� و<2ا�� T	ر*� ���اA/� و�.	س ا�داء ���� ��.	ت *�ا�� �-�	ل ا���آ� و<�	ن ا��Mا*�	 �	�AYاءات ��/�
 :و���� ��.	ت ا���	�� ه>4 *	 �,#. ا���Jرة وا��	دئ ا���Jرة

 

•  ��2Gا�����7 ا��ا 

 

� ا���آ� إ�Aاءات ر�	�.� ���اA/� و�3,.� و�J..� ا�داء ا��	�# وا���{.,# �,��آ� -,+ أ�Q �2*.� وأ�2-.� و]���� ور�@ �20����/� .
�	�.� ا����J و*( ا�AYاءات ا��. ، ��
> إدارة ا���آ� ا�AYاءات ا��3.3n.� ا��ز*� أو& �Oول $# ا�B�2 ا��0	�'ا��J..�ا و�0	ء -,+ ه>

 F.��� ا��%	ل ا-��	د اV5Y	�	ت ا��أ��	�.� *( �� ا��Q.L وا��Q.L ا��V0.>ي، ا�J.	م ���اA/� دا:,.� ��Vn دور��، -�,.	ت ا��.� +,-
� *( ا���ا�.� ا�:�ى�� .ا��ا:,#، ا�AYاءات ا���	�.� ا\�.� �2ا��� ا�;�.2��، وا�/

 

•  ��� ا�����7 ا��bر

 ا��# �����8	 ا�C,�	ت (ISO)�	ن ا&��Mام ا�����C �	���وط وا����,	ت ا�*0.� وا�3n.� و*/	�.� ا�2Rدة ا�/	��.� �/�� ا���آ� -,+ <
 . ا��� ،�.,3	Y<	$� إ�+ -�,.	ت ���.F دور�� �^�	ن ا�2Rدة و-�,.	ت ا���اA/� ا�
	ر2J,� �.Aا�L ا��	�.� -,+ أ�	س �20ي



 

٢١ 

 

�� ا�دارة و������� ���� ا�. ٤ ٤����&آ� و$#�"! ��� '��(������() 


	� �����ات  ������� ��� ا���ا�� ا������ ا���ا�� وا������ت ا����إن ���-#� إدارة ا�#�آ� و)'���	� ���&% ا����$ ��#�آ� و!���� أ����	� 
و-? .  ��!9 ه>; ا���ا�� ا������ و�:9 أن )��أ إ��)"ا���ا��ا���ا�� ا������ "(م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ د�����٣١ا������ ا����	�� /$ 

�9�F ا���? ا���E$ و�Cآ�;، ��� �Cآ� ��ر �A��B@ ا�?و��� ا��'?ودة G�- H���ا�� ه>; ا���ا�� ا������  I�( . 

 
�E�J����� )��Lي ��� ���� ���E إ/�دات ذات ��� �	أ���� �و!��� �آ@ ا����$ ��#�آ���� �	و)'��� �إدارة ا�#�آ �#-��� ��- G��#� ر�� وأ

�Nآ?ة ��O .��� �رة ��ه���P
��� ��#�آ� Aت ا��!���?د �H ا��ا�G  و��HF أن )Q��J ا������ وا�� �:��! ����)����R�( S ا�/�دات ا�����
 ��- $/ �T�PUه>; ا��#�ة، و H� ". ��ا�G ا���E�Jة"وا��$ ��	� )�R ا��ا�G ا��$ )� )��و�	� أد!�; و/$ ��ا&% أ�Uى 

 
 

�)�ت ا����� إ�Iارات    ١-٤� أ>�Qء )@
P اDدارة ��[�ص ا�

  

��J أ-^	ء *Q,R إدارة ا���آ� �Oن ا��/,2*	ت ا��	�.� ا�2اردة $# ه>4 ا���0ة �� �� ا��
�ا�A	 *( ا�2Jا�L ا��	�.� ا���اA/� �,��آ� دون 

.� ا��3	�.� ا�n	درة -( ا��.�� ا�C/2د�� �,�3	�.(  و*�اA/��	 و$J	 �,�/	�إ-�اده	إ�Aاء أي �/��� 2Aه�ي -,.�	 وأن �,P ا�2Jا�L ا��	�.� �� 

�ار *	]�ة١٢��J ا���آـ� ��5O	 ��P, رأس *ـ	ل -	*� �;V# *ـ�ة و  .ا�J	525..( $# ا���,;� ا�/��.� ا�C/2د��TY��5ة ا ��ر	�,# �ا ��[ .  

 : آ�	

 

��.� *Q,R اYدارة ���5O و��+ �	ر�� ��5ة �	��%0	ء *	 ه2 *.( $# ه>4 ا���0ة، ��J أ-^	ء *Q,R اYدارة واYدارة و�; -

�س $Yاءات ا�AY 2ا/^
�ار �� ����وا $# أي و�B *( ا�و�	ت إ$���� وأ��5 �� �TYا) #-�Vا� �0ه>ا ا�0} *>آ2ر $# ا�

 ").إ��ارات *Q,R اYدارة وا���راء ا��<.V0� ").�B3 -20ان ١٦-٣

��.	ت �M.R �-^	ء *Q,R �	��%0	ء *	 ه2 *.( $# ه>4 ا���0ة، ��J أ-^	ء -T 2د أيAم و� *Q,R اYدارة و$��F اYدارة �/

0�  ��F اYدارة ا&���اض *( ا���آ�اYدارة و$��� ا��Jوض *( �� ا���آ� �-^	ء *(" ١٨-٣ه>ا ا�2A2* {0د $# ا�J� Q,R

#�<.V0راء ا��� .")اYدارة وا��

- 5O� ا���آ� �J� ،ه>4 ا���0ة #$ ).Q.� E �ي *( أ-^	ء اYدارة ا��V0.>�� و& �C;��.� ا���آ� أو �ي *( �	��%0	ء *	 ه2 *

�[	* �3,n* ��أ ��� @�	� {
0� ا��V-#  و .ة أو ).� *	]�ة $# أ��� ا���آ�أ�	ر��� أو أي ] ١٦-٣ه>ا ا�0} *>آ2ر $# ا�

 .",Q اYدارة وا���راء ا��V0.>�.(إ��ارات *"R�B3 -20ان 

�ل �� �3�ث أي ا�J5	ع $# أ-�ـ	ل ا���آ� ذي �NO.� *,23ظ -,+ ا�2<@ ا��	�# �,��آ� �& E5O�eآ� أ-^	ء *Q,R اYدارة  -: 

0�  (ا�]�� ا&0N# -�� ا�:.�ة ").ا����ار�� أ�-�	ل"١٥-٦ه>ا ا�0} *>آ2ر $# ا�

- P$� إ�+ ذ�	إ< ،& E5O� دارةYا �J� ��ر	�ت ا���آ� $# 	ـ2ق أو ر�2م -,+ *��,;ـJ� أي ره( أو �A2�ه>ا ا�0} . ( ه>4 ا���0ة

 #-�Vا� �0 ").إ��ار *Q,R اYدارة وا���راء ا��<.V0� ").�B3 -20ان ١٦-٣*>آ2ر $# ا�

-  ،�.n
�	��%0	ء *	 ه2 *.( $# ه>4 ا���0ة، �.Q ه0	ك أ�� �0�ات د�( أو ��وض �A� أو ��وض �^�	5	ت ]
n.� أو ).� ]

�رة(أو ��وض �^�	ن -J	ري nن ا���آ� ا��	ري)  أو ا�{.��2اء �^�	J- ن	أو ).� ا��^��52 �^� . 

�	��%0	ء *	 ه2 *.( $# ه>4 ا���0ة، ��J أ-^	ء *Q,R إدارة ا���آ� �E5O �� ���أ أي �{.� �,# 2Aه�ي $# ا�2<@ ا��	�#  -

� ٣١وا��R	ري �,��آ� :�ل ا�20Cات ا��	�.� ا�%�ث ا����0.� $# �C�ة *( ٢٠٠٦م و٢٠٠٥م، و٢٠٠٤ د��V١0م أو ا��  ��	

 . م و��+ �	ر�� ه>4 ا���0ة٢٠٠٧

 

 
S< �(�< �X ا���آ�   ٢-٤� 

�ة � �RC�R	ري ر�� A 	ه�J*ودة و� ا�n	در ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨�BC�O ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات آ��آ� �/2د�� ذات *eCو�.� *3

.� ���,;� ا�/��.� ا�C/2د�� ��A2' ا�V	� ��Mاو�� �5	ط �AO.� ا�C.	رات �n.� ا�A� $# ا)م١٧/١٢/١٩٧٨ا��2ا$F  (هـ��١٦/١/١٣٩٩	ر�� 

 . �N ��2ر -�,�	 *0> إ�5	�L	 �.��� إ<	$� إ�+ ذ� P�AO.� ا�C.	رات 28�� ا�A� و�.@ ا�C.	رات ا���C/�,�ا*�.	ز *@ ]�آ� ��BA ا�/	��.�

 



 

٢٢ 

� ٢١و$# �C�8( ]�آ� ٢٠٠٥ د	� ا&*�.	ز *( ا��	Tو 	��J.J[ @* �.��	/ا� BR*�، وه# ]�آ� "� ا�C.	رات وا��/�اتا�و�+ ��AO."م ا5

، و�/� )م٣٠/١٢/١٩٨٤ا��2ا$F (هـ٧/٤/١٤٠٥ ��	ر�� 2/�٢٠٥٠٠١٥١٥٣د�� ذات *eCو�.� *3�ودة و*�Jه	 ا��*	م � �RC�R	ري ر�� 

�ت"ه>ا ا&5�*	ج �� �{..� ا�� ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات إ�+ ا�� Tو�.� �,�2ا�� ا��*M* Kاو�� ا��# واB,T �/" ا���آ� ا���3�ة ا�

 . �5	8# ا���آ�.( ا��A #$ ).�.,T.@ أ35	ء ا���,;�

 

 -,+ ، ق/٢٠وا$F */	�# وز�� ا��R	رة وا�0n	A2�� �-' ا��Jار ا�2زاري ر�� ) م١٤/٢/٢٠٠٧ا��2ا$F (هـ ١٤٢٨  *�3م٢٥و$# 

�.�� �8ح .  *,.2ن ����e��١٨�٣[ *( 2دي وا *,.2ن ر�	ل �/١٨٣ا���:.} ��23�� ا���آ� إ�+ ]�آ� *C	ه�� �/2د�� ��أس *	ل ��ر4 

٣٠ %��<.V0ا�� E3L.� و�2ا�	2ق ا��Cم ا�	t5ت و	م ا���آ	t0� 	J$و Pم وذ�	ب ا�/ـ	آ��ـ�و�,� ا�J.�� ا&��.� �,��C . *( أ��� رأس ا��ـ	ل �

 � ��,' إ�+ */	�# وز�ـ� ا��Rـ	رة وا�0n	-� و�/� ا��5	ء -�,.� ا&آ��ـ	ب واJ/5	د ا��R/.� ا�/	*� �,�23��J��� ،ـ�م ا���آ�.  ر�	&ت١٠ا�2ا�

�ن �23�,�	 إ�+ ]�آ� *C	ه��-Y . +إ� 	��23ـ�ن ��ور ا�Jـ�ار ا�2زاري �_-ـT ��ر	�را *( 	و�2ف �/�� ا���آ� *��23 ر��.ً	 ا-�

 .]�آ� *C	ه��

 

 #$٣١ ��C�٢٠٠٦ د #Vr2* د�	 ��٧٧O، وه# �/�� *( :�ل 	*Vr2 ٩٣٨ا���آ� م، �,� -�;*  	��-� ور]� �,.n	�5 A١١.� ا�C.	رات �

�اد أ��2ل �.	را��	 أآ%� *( . *���0ة $# أ35	ء *
�,�V *( ا���,;�/� �,� إدارة �٢٠٠٦.	رة آ�	 $# �5	�� -	م ١٢�٥٠٠و�J�/� م، وا�>ي

�BA ا�/	��.� آO$^� ]�آ� ا*�.	ز �/	م . ا���آ� أE5 ا�آ� $# ا���ق ا�و��� � و�B,n -,+ ]�	دة ا�2Rدة م،٢٠٠٤و�� ا:�.�ت *( �

 . ٢٠٠٠-٩٠٠١ ISOا�/	��.� 

 

 : ����@ ا���آ� ���آM ر�	دي $# �2ق �AO.� ا�C.	رات، ا�*� ا�>ي ��.` ��	 ا&��V	دة *( ا��Mا�	 ا��0	C$.� ا��	�.�

�	 �A.@ ا���ن وا���	رات ا��C.L.� $# ا���,;� و� •�	;* �;[ #�}� ��5 ���%� ا&��5	ر ا�2ا�@ $# -�2م ا���,;� �.	.T ورش 	���

 . در ����@ �	&���ا$.� ا���0.�و*M�Rة �M.�Rا آ	*� و����ه	 آ	

 

�رة -,+  •Jا� 	�30��رات و	.Cو<.� *@ *2ردي ا�	V2ة ا��Jا����� *%� ا� 	�اMا�� )* ���� وا�^
� ا�>ي �2$� �,��آ� ا�/��ا���2ل ا�3

 #$ �5	.n*� ورش ا�	رات وإ�	.Cا� )* �,.;�� ���L	 *( ا���آ	ت ذات �2$.� أآ�- �*�0* @.�A	F8 ا���,;� ا��C.L.� و�َ�;�0	 *( :

�تTل ا��2ا	R* #$ �T	
 . ا&��.	A	ت ا�

 

� *( ا�C.	رات ا��#  •���*� ا�/��ء، وا���2ل ا�3: 2Vr2* EC;/� 	2ى آ��Cت ر$./� ا��	*�
� ��BA ا����ا&�� ا��R	ري �


^@ �,n.	�5 و$F أ-,+ ا��/	�.�� . 

 

• r2* ��: ��.,- و��د و�.	�� ا���آ� ا��ا-.� إ�+ �0R' ا�/��ء ا�>�( �Rء ا���*� ا�/��ء ا���ر�2ن -,+ د�� ا:�.	ر ا�/�: 2V

@$� . ا��
,[ -( ا�

 

� اYدارة أن ��/� ا���آ� وا]��	ره	 �	�2Rدة �3�C	ن ��	 �2<@ أ�/	ر أ-,+  •J�/�) �C0�٥ (% �.�	/ا� �C$	0��	� �C�� 2ق� #$) ر�J�

Y.( ا� 	ك *	ه0 E5O� رات $# ا���,;�٨٠٠-٦٠٠دارة	.Cا� �.AO�� ��	آ� ووآ�[ ( 	�L�وه>ا *	 �eآ�4 (، *@ ا��3	�t$ -,+ ا��5	ء -�

�ء ا���آ� ه� -��ء *�;�رون% �J.J�٩٠ أن أآ%� *( �- )*.( 

 
٣-٤   %& ����E م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤ د*��G ٣١ا���Eات ا����� ا�^Jث ا�

��CJ٣١ ا�2Jا�L ا��	�.� ا���2�ة ا���اA/� �,��آ� -( ا�-2ام ا��	�.� ا�%�ث ا����0.� $# ��0	ول ه>ا ا��C�م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ د

�  و٣١وا�2Jا�L ا��	�.� ا���اA/� �,��آ� �/� ا&5�*	ج -( ا��0C ا��	�.� ا����0.� $# �C�.�. م٢٠٠٦ د�	ا�� �L2اJ2<�3 $#  وه>4 ا�*�CJ٧ ا�-

 ). ����� ا���ر��J�ا���ا�� ا� (١

 

�ى ه>4 ا�20Cات* +,- �Tل ا���آ� 2�5ا *�2ا	أ-� B,R� 'ل 2�5 �20ي *�آ�/�� (CAGR) )- زاد �:� $# اY��ادات وT	$# ا�

 . م٢٠٠٦ – ٢٠٠٤-,+ ا��2ا�# :�ل ا���Vة *( % ٧ و% ١٥

 

 �.	رة ١٢�٥٦٦ إ�+ ٩�٣٠٧دة أ��2ل �.	را��	 *( *( ز�	�	*@ ��;�0���	 �QV0 ا��2�Cى إ�A	�# ه	*� ا���` �	$Bt ا���آ� -,+ آ�	 

�&ت أ�/	ر ا��AO.� ا�-,+ �,.���{.���2�C�	ت /* 	��>2- �,.�> �Aر� .  أد5+ �



 

٢٣ 

 
� ا���ادات��H 

 
� BJJ�٣١ ا���آ� -,+ *�ى ا�20Cات ا��	�.� ا�%�ث ا����0.� $# �C�ة ("م٢٠٠٦ د��Vا�(" B},� ادات��Yل 2�5 �20ي *�آ' $# ا�/* 

C5E� ١٥�٤ .% �.C.Lر �Vn� Pى ذ�M/�ع و	V�ل إ�+ ار	ا�-� �R� ��2�,* 2رةn�) �C0� ا���2ل �R� @V�ة% ١٦ار��Vل ا��وإ�+ ) :

�ل /* #$ �.C� ض	V
5	� 	.LMA B,�2� #وا�� � ا���Vة أ-,+  ه>4 :�ل��2+و�� �B,R ا���J�0 ا�.  ا���2ل��{.�ا��/	ر ا�-,+ �,.

F8	0* ).� 2�0,� ل��ر ) وا����.� -,+ ا��2ا�#{��.��,��J�0.( ا�% ١و% ١٩*J	�� % ٢٥( ا���,;� */nا�� �Aا� �.n� �.AOا�� �r 	�.$ ،

وا��J	ع ا���ع 2�5ا ��/�ل 2�5 �20ي *�آ' ) م٢٠٠٤$# % ٦٢م *J	�� ٢٠٠٦ $# *( اY��ادات% ٦٣ أآ%� *((ا��	س ����ادات 

 E�C5 B},�١٦ % ��	J*ا�% ١٤ ��28 �.AO�,� ة��Vل ا��: �A( . 

 

�ل : �R� )�<,وا� ،�Aا� ��28 �.AOوا�� �Aا� �.n� �.AOا�� ،).-	�Jا� �و�� ��5 B,R	KL ا���J�0 ا�{��.� -( ه>4 ا���Vة 2�5ا N	��	 $# آ

 م إ�+٢٠٠٦ -	م -,+ ا��2ا�# :�ل ه>4 ا���Vة �.���R� @V إ��ادا���	 $#% ١٦و % ١٩ا���Vة */�ل 2�5 �20ي *�آ' $# اY��ادات �,� 

�د �.	رات ا��n� �.AO.� ا�A� وا��AO.� 28�� ا�A� $# ا���J�0 .  *,.2ن ر�	ل -,+ ا��2ا�#٤٠�٧ *,.2ن ر�	ل و ١٣٣�٩- FJ� 	آ�

 E�C5 B},� 'ل 2�5 �20ي *�آ� ٢�١٥٣ و٤�٨٤٥م إ�+ ٢٠٠٦-,+ ا��2ا�# �.n� $# -	م % ١٧و % ١٦ا�{��.� :�ل ه>4 ا���Vة */

م، �.�0	 �/2د ا��Vق $# ٢٠٠٥و�/Mى ا��Vق $# إ��ادات ا��n� �.AO.� ا�A� إ�+ ا�M�	دة $# أ�/	ر ا��AO.� $# -	م . 2ا�#�.	رة -,+ ا��

�د */�ل 2�5 إ��ادات ا��AO.� 28�� ا�A� وز�	دة �.	رات ه>ا ا��J	ع إ�+ �{.� ��;.,� ا���2ل - UV
وز�	دة -�د ا�C.	رات ا�V	:�ة �

 . ا�C.	رات ا&��n	د��

 

�ل ه>4 ا���Vة */�ل 2�5 �20ي *�آ' : ،�Aا� ��28 �.AOوا�� �Aا� �.n� �.AOا�� ،).-	�Jادات ا���إ B,R� ،+��2ا� �J�0و$# ا��

 �C0٢٢و% �٢٧ % �n�� ،#م -,+ ا��2ا�	ل و٣٩�٨إ�+ م ٢٠٠٦$# -	�أ��2ل ٣٢�٢ *,.2ن ر FJ� 	�.$ ،#ل -,+ ا��2ا�	�2ن ر.,* 

* ،).-	�Jا� �� ا�C.	رات $# آC0� 'ل 2�5 �20ي *�آ� ١٥٨٦  و١٣�٥٦م إ�+ ٢٠٠٦، �.n� $# -	م -,+ ا��2ا�#% ٢٠�٤ و %٢٥�٥/

� أ-,+ *( �.� �AO.� ا�C.	رات -	�.� ا�J.��، ا�*� ا�>ي E0- K�5 2�5 . �.	رة -,+ ا��2ا�#C5 ة��Vل ه>4 ا��و�� �B,R ا���J�0 ا���2+ :

�C5 )* +,-أ �Aا� ��28 �.AOادات ا����ع$# إ	�Jا� QV5 #$ رات	.Cد ا��- 2�5  . 

 

*,.2ن  ١٧�٨م إ�+٢٠٠٤ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٢٦�١ا��n� �.AO.� ا�2n� �Aرة *,���2 *( إ��ادات  ا5
B^Vو$# ا���J�0 ا����.�، 

A� و��R و�� A	ء ار�V	ع إ��ادات ا��n� �.AO.� ا�.  *,.2ن ر�	ل٢١�٩م إ�+ ٢٠٠٦ �N -	دت وار�B/V $# -	م م٢٠٠٥ر�	ل $# -	م 

 إ�+ ٦ ا��# أ��Vت -( ز�	دة -�د *;	�' ا��AO.� $# ا���J�0 ا����.� *(  وم �V^� :�� ا���2@ ا�;.�٢٠٠٦ أ��2ل ا�C.	رات $# -	م

١٠ )* �Aا� �.n� �.AOرات ا��	دة �.	�' وز�	م ٦١٢ *;	- ��ا�� ٣١ �.	رة $# ٨١٦م إ�+ ٢٠٠٥ �.	رة $# ��C�. م٢٠٠٦ د 	آ�

 . م٢٠٠٦ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٤١�٧م إ�+ ٢٠٠٤ *,.2ن ر�	ل $# -	م AO�٣٦�٣.� 28�� ا�A� *( ا���J�0 ا����.� *( ار�B/V إ��ادات ا�

 

� *�2�� 2�R* )*ع إ��ادات ا���آ� *( C0آ �Aا� �.n� �.AOادات ا����إ B/V�ار �م ٢٠٠٦$# -	م % ٦٣م إ�+ ٢٠٠٤$# -	م % ٦٢و�

� (� ��t� ��;� ا��J	ع ا�آ� $# �5	ط ا���آC0� 'ل 2�5 �20ي *�آ�/*١٦ %Yادات ا�� ��	J* �Aا� �.n� �.AO��١٤ %Y ادات��

و�/2د ا�V^� $# ار�V	ع إ��ادات ا��n� �.AO.� ا�A� إ�+ ز�	دة -�د �.	رات ه>ا ا��J	ع وا&ر�V	ع ا�AO�� .( #$ �.C.� 28�� ا�A�ا

 . ا��/	ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٤ 

 *� إ��ادات ا��/��� �,�� ا+

�- @V�إ�+ ار �n.� ة ��;� *,23ظ��Vل ا��: �Aا� �.n� �.AOرات ا��	رة $# ٧�٠١٧د �.	٣١ �. ��C�رة $# ٤�٣٢٧*( م ٢٠٠٦ د	.� 

2�5 ��ره	 ( م٢٠٠٤ �0	�� ١ �C0$� %). �٦٢	إ�+ إ< �.C.Lر �Vn� 2�0/2د ه>ا ا��رة إ�+ ا���2ل $# ٤�٠٩٩، و ٣�٣٦٢، ٢�٩٦٥و	.�  

�ول ا��	�#٧�٣٠٥-,+ ا��2ا�#، و�.@ �2ا�# م ٢٠٠٦، و ٢٠٠٥، ٢٠٠٤ا�-2ام Rه2 *2<` $# ا� 	ة ، آ���Vل ا�� : �.	رات :
 

 ا����  ٢٠٠٦

٤m�7ا��  ٣٢٧ ��Hم٢٠٠٤ ا���� ر 
 ا����Qات  

�د ا�C.	رات ا��^	$�    ١٠�٤٢٦-  

-٧�٧٣٦   �-	 ) �.	رة */	دة *( �.	رات *�	رآ� اY��ادات��٤٣١	 $.�	 (-�د ا�C.	رات ا��

 م٢٠٠٦ إ�+  T٢٠٠٤	$# ز�	دة -�د ا�C.	رات *(     ٢�٦٩٠

٧m��1رات     ٠١٧ ��������� ا��/��� �,�� ا+�* إ � م�٢٠٠٦

�رnدارة : ا��Yا ���J�م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤ 
 : و��2زع  ا�M�	دة $# -�د �.	رات ا��n� �.AO.� ا�0* #$ �A	F8 ا���,;� ا�%�ث آ�	 �,#

 م٢٠٠٦ – ٢٠٠٤ ا����
  	دة -�د ا�C.	رات �C' ا��0	TF8	$# ز�

 
 ا���J�0 ا�{��.�

 
١�٨٥٠ 

 ٦١٤ ا���J�0 ا���2+
 ٢٢٦ ا���J�0 ا����.�

 ٢�٦٩٠ إ�A	�# ز�	دة -�د ا�C.	رات
 م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤&D��� اWدارة : ا��dر

 

 �Aا� �.n� �.AOع ا��	رات ��	د �.�-,+ إ��ادات ا��J	ع ا�.C,� #*2.	رات وار�V	ع *���2 أ�/	ر ا��AO.� و�� اBC;/5 ه>4 ا�M�	دة $# -

�ار٢٠٠٦ إ�+ ٢٠٠٤:�ل ا���Vة *( J�� ل ٥٠�٦ م�/* #$ �.C ا���2ل، و�	��	�#، $_ن ز�	دة ��{.� *,.2ن ر�	ل �	��)� *( ا&5
V	ض ا�

' �2�C* )C3ى C� Q.رات و�	.Cد ا�� . ا���{.�اY��ادات A	ءت �R.�5 &ر�V	ع -

 

.AOرات ا��	أ��2ل �. �CJ0�ت أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح	5# $�	�N +إ� �Aا� �.n� � . 

 

$	��V	ت أ، ب، ج �^� ��Vn رC.L.� . و�0n[ �.	رات ا��n� �.AO.� ا�A� إ�+ $�	ت �C' 25ع ا�C.	رة وا�C/� ا���J	<+ *( ا�/�.�

	رات ا�V	ره� <�( ا���V.( و، ز، $.�	 �^� ا���V ح أ*	 ا���V	ن د، هـ $����ن ا�C.	رات ]� ا�V	ره�، �.�0	 �0�رج ا�C.. ا�C.	رات ا&��n	د��

 . ��Vn أ�	�.� ا�V	5	ت و�.	رات ا��$@ ا���	-#

 

 #$٣١ ��C�٢٠٠٦ د ��Vرات ا�	.� B5	ب"م، آ " �C5 B,;[ �.� �.�د �.	رات ا��n� �.AO.� ا�A�، % ٥٥ا�آ%� ]/- #�	�Aإ )*

 ��Vرات ا�	ءت �.	A 	�0.�"5.� *(" ج	ا�% �� $# ا����C0� �.� ا��/.� ٣٥ % �C0� ع	V�ر	ة، أي ��Aeرات ا��	.Cد ا��- #�	�A٣٢*( إ %

 . م٢٠٠٤-( �0	�� 

 

�ل ا���Vة، $_ن ا�M�	دة $# اY��ادات % ٩٠و��	 أن ا�C.	رات ا&��n	د�� �B.J ��;� �2ا�# : �Aا� �.n� �.AOرات ا��	.� #�	�Aإ )*

' ا��{.� $# ��;.,� أ��2ل ا���آ� :�ل ا���Vةآ	� B5	��	��R.�5 # &ر�V	ع -�د ا�C.	رات C� Q.ت و�	�Vا� @.�A #$ #�	0� �;�� . 

 

م إ�+ ار�V	ع إ��ادات ا��AO.� ٢٠٠٦ ر�	ل $# ٨٦م إ�+ ٢٠٠٤ ر�	ل $# -	م ٧٦و�� أدى ار�V	ع *� �/� ��2�AO.� ا�C.	رة ا�2ا��ة *( 

�ار J�� �Aا� �.nه��٦�٤	� 	ة، $.���Vل ا���ار  *,.2ن ر�	ل :J�� �Aا� �.n� �.AOرات أ��2ل ا��	د �.� *,.2ن ر�	ل B٥١�٨ ز�	دة -

 . *( اY��ادات :�ل ا���Vة

 


UV $# ا�
2n*	ت ا�����20 �,/��ء٢٠٠٤و*@ -�م ��وث ز�	دة $# ا��/	ر $# -	م � �R.�5 ءت	A �.AOدة $# �/� ا��	�Mم، $_ن ا� . �و�

�% ٥�� ر$@ أ�/	ر ا��AO.� �23ا�# �� . م٢٠٠٥ $# �
 



 

٢٥ 

�ر إدارة ا���آ� أن ا�/��ء ا�$�اد ��;,2ن *( J�ء % ٨٠إ�+ % ٧٥و��- �;�� 	�.$ ،�Aا� �.n� �.AOء ا����د -�- #�	�Aإ )*
 �C0� ء ا�$�اد�� ا�
�n ا���20ح �,/�C5 د�� ا�	�.� و��3C0ت ا�	ت إ�+ % ٣٠ا���آ	آ��,� �n
آ3� % ٤٠آ3� أ-,+، $# �.( �n� ا�

 . أ-,+
 

 ]��ا و��J	�� إ��ادا��	 ١٢����� أ��2ل ا���آ� -,+ �.	رات & ��,;�	 ا���آ�، وه>4 ا�C.	رات ��AO�Cه	 ا���آ� *( *2رد�( ���ة 

� ��n ا��2رد *�0	 � .	��C	وي *@ ا��2رد.J� 	�0.� ،ادات��ا���آ� آ_ ��	ادات $# د$��Yا���آ� *( ه>4 ا �n� �.J�٥٠(و (% �V,;آ�

./	ت* . 

 

�د *�	رآ� ا�ر�	ح ه>2J-  4د إن- )* ��M�آ� و��,� �C0�	� �.�	ت ا��أ��	�	V5Yا )* UV
� آ� *( ا���آ� وا��2رد�( *( �.� أ�5	 �.V�

�ة $# ا�2Cق *( :�ل �AO.�ه	��Rا� E�را	.� K�و��� �T�$ +,- ا��2رد �n3� 	�.$ ،ادات��إ 	�� FJ3� ا�>ي 	رات أ����2	.� . 

 

�#�* ا+ ����* إ��ادات ا��/ 

 )* �Aا� ��28 �.AOرات ا��	د �.�- @V�٣�٨٠٤ار ��	0�رات $# 	٥�٥٤٩م إ�+ ٢٠٠٤ �. ��C�رة $# د	٢٠٠٦ �. �C0� 2�5ا �RC* م

�ى $��ة ا�%�ث �20ات، وا��23ذت ا���J�0 ا���2+ *( ا���,;� -,+ . :�ل ه>4 ا���Vة% ٤٦* +,- #R�ر�و�� A	ءت ه>4 ا�M�	دة ��;� �

 : و�� �2ز-B ه>4 ا�M�	دة -,+ *0	F8 ا���,;� ا�%�ث -,+ ا�230 ا��	�#. 	*�0% ٤٨أآ%� *( 

 

F8	0ا�� 'C� رات	.Cد ا���ول ا��	�# �2<` ا��{..� و ا�M�	دات $# -Rا�: 

 

�"� ا�����Q  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤ ا���� 
  ٣m٨٠٤ م�P٢٠٠٤د ا����رات �� �7ا�� 

   
F8	0ا�� 'C� رات	.Cد ا��   ز�	دة -

   
�J�0٨٤٣  ا�{��.�ا��  

  ٦٨٩ ا���J�0 ا���2+
  ٢١٣ ا���J�0 ا����.�

   
  ١m٧٤٥ �&�#ع ا���nدات �� �Pد ا����رات

   
 ���� � %٤٦ ٥m٥٤٩ �P٢٠٠٦د ا����رات �

 م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤&D��� اWدارة : ا��dر

 

�.AO$��ة ا�� ��	�5 #$ �Aا� ��28 �.AOرات ا��	دة �.	ا���آ� - @.�J �0	ء -,+ 8,' ا�/��ء ا���AO�C�(، و�	��	�#، $_ن  و������	 $،�

 .  ا�C.	رة �;2ن *^�52	��{.�

 

 �.AO� ��� ��ة % ٣٥ ]��ا، $.�	 ��� �AO.� ٣٦*( �.	رات ا���J�0 ا����.� ���ة % ٦٥�
�,[ $��ة ا���J�0* )* �.AO �:�ى �.�� 	�0*

 .  ]��ا��٤٨�ة % ٢٠ ]��ا و٣٦ *( ا�C.	رات ���ة %٨٠أ*	 $# ا���J�0.( ا�{��.� وا� ��.$ +��2�AO.� .  ]��ا٤٨

 

 )* �Aا� ��28 �.AOادات ا����إ B/V�م ٨٨�١ار	ل $# -	�م ١١٤�٦م إ�+ ٢٠٠٤ *,.2ن ر	ل $# -	�ل 2�5 م٢٠٠٦ *,.2ن ر�/* �,RC* 

 �C0� 'ة *( % 20�١٤ي *�آ�Aeرات ا��	.Cد ا�� . ��ة �.	رة :�ل QV5 ا�٥�٠٥١V �.	رة إ�+ ٣�٨٧٤*@ ار�V	ع -

 

�"� ا����Q م٢٠٠٦ م٢٠٠٤ ا���� 

 �Aا� ��28 �.AOادات ا����إ)).��*( ٣٠ ١١٤�٦ ٨٨�١% 

�د ا�C.	رات ا���Aeة- ٣٠ ٥�٠٥١ ٣�٨٧٤% 

 م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤&D��� اWدارة : ا��dر

 



 

٢٦ 

�ار و�/Mى ا�M�	دة $# إ��ادات ا��AO.� 28�� ا��Vn� �A رC.L.� إ�+ ار�V	ع إ��ادات ه>ا ا��J	ع $# ا�J�� Bه�	ا���2+ وا��# � �J�0�

١٠�٧ B},� #ع وا��	�Jادات ا���إ #�	�Aل *( إ	�ل ٢٦�٥ *,.2ن ر	�4 وا�>ي %). ٤٠( *,.2ن ر�وه>ا *	 ��RC0 *@ ا��3,.� ا�>ي ورد أ-

�ل ا���Vة% �٣٩.( أن ا���J�0 ا���2+ ا��23ذت -,+ : �Aا� ��28 �.AOرات ا��	د �.� . *( إ�A	�# ا�M�	دة $# -

 

 �}�	 *,.2ن ر�	ل، $.�	 �B,R ا���J�0 ا����.� ز�	دة ١٠�٥و�� �	ه�B ا���J�0 ا�{��.� $# �J.� ا�M�	دة $# إ��ادات ا��AO.� 28�� ا�A� وا�

�ار J�� ادات��Yم ٥�٤$# ا	ة *( -��Vل ا���د ا�C.	رات ا���Aeة $# ا���J�0 ا����.� *( . م٢٠٠٦ إ�+ ٢٠٠٤ *,.2ن :- ��2�* @V�وار

�د �.	رات ا��AO.� 28�� ا�A� إ�+ ٢٠٠٦ �.	رة $# -	م ١�٦٨٩م إ�+ ٢٠٠٤ $# -	م ١�٤٧٨- UV: � �.	رة $# -	م ١�٤٦٥م �/

�ا�� ا���	ر�@ ٢٠٠٥� #$ ��.Vr2�� رات	.Cدة ا�	2ن $# ا�/8./� ا�/��ء ه0	ك، �.� أن ا�/��ء *( ا���آ	ت ا���وآ.�	و�� ��, 'C� م

�ة��Rك $��ات. ا�	أن ه0 ��ل ه>4 ا���Vاتو�.: @Aا���ادات ��Y@ أ:�ى، $_ن ا�ر	ء *���ة *	 �.( إR5	ز ا���	ر�@ و�-	�*  . 

 

� ���2ل �.	رات ا��n� �.AO.� ا� ،�A��CJ أ��2ل ا��AO.� 28�� ا�A� إ�+ �N	5.� $�	ت ه#C0�	� ل	ه2 ا�3 	أ، ب، ج، د، هـ، و، : وآ�

 . ز، ح

 

�4 �0	ء -,+ �/� ]�اء ا�C.	رةو�0n[ ا�C.	رات إ�+ $�	ت �C' 25ع ا��$	��V	ت . �C.	رة و�/� ا��AO.� ا��C�3' -,+ ا�/�.� وا�>ي ��� �3

 ).��Vره� <�( ا�	Vرات ا�	.Cرج ا��أ، ب، ج ���� ��Vn رC.L.� ا�C.	رات ا&��n	د��، و�^� ا���V	ن د، هـ ا�C.	رات ]� ا�V	ره�،  $.�	 �0

�$@ ا���	-# وا�C.	رات ا&��n	د�� ا�:�ى،و، ز، و�^� ا���V ح ا�V	5	ت و�.	رات ا� . 

 

�.AO$��ة ا�� ��	�5 #$ �Aا� ��28 �.AOرات ا��	.� @.� #^J� ��	.� K��0� ن ا���آ�_$ ،	V5� ذآ� 	و. وآ�  ���رات 	.Cا� �.� أن )	�.�

 .  ]��ا٢٠ و١٥ ]��ا، $_ن *���2 -�� ا�C.	رة �;2ن *	 �.( ٣٦�AO.�ه	 ���Vة 

 

وA	ءت ا���V ح $# ا����� ا�و�+ *( �.� ا��/.� �.( �.	رات . �آ� �EA2 -	م ���;.,� أ��2ل �.	را��	 :�ل ا���Vةو�� ا��BtV ا��

 �C5 �;��� ة��Vل ا��: �Aا� ��28 �.AOن ب، ج % ٤٢ا��	��Vا� B,ا�� 	�.$ ،�Aا� ��28 �.AOرات ا��	ادات �.��إ #�	�Aإ )* 	��J�

� ا�����.( ا�%	5.� وا�%	�%� C0� 	ه��	ة و���Vل ا��	 -,+ ا��2ا�# *( اY��ادات :�ل ا���Vة% ١٦و % ٣٦:��J� . 

 

 U� ا���ادات '�` ا����

� �	هC0� �.��}ا� �J�0ا�� Bم % �٥٦	ادات ا���آ� �/��إ #�	�Aإ )* 	��J�أ��2ل ٢٠٠٦ 	�JJ3� #ا�� ��2Jادات ا���Yا �^V� Pم وذ�

 B},� #ك وا��	ه0 �Aا� �.n� �.AOم ١٣٤ا��	ل $# -	�٢٠٠٦ *,.2ن ر B,;[�0% ٦٨م وC*� ا�	ع �;	�Jادات ه>ا ا���إ )* . �,� �و�

� -( </[ ��R أ��2ل ٤�٦٢٦م $# ه>4 ا���J�0 ٢٠٠٦ا��n� �.AO.� ا�A� $# -	م *���2 -�د �.	رات أ��2ل �M� 	* 2رة، وه	.� 

 .  �.	رة١�٩٥٦ا�C.	رات $# ا���J�0.( ا���2+ وا����.� */	 وا�>ي �,� 

 

م ٢٠٠٦& أ�5	 �BJJ $# -	م و*@ أن ا���J�0 ا����.� ا��,B ا����� ا�:.�ة *( �.� *C	ه���	 $# إ�A	�# إ��ادات ا��n� �.AO.� ا�A�، إ

� 2�5 $# اY��اداتC5ة و� آ�	 �BJJ ا���J�0 ا���2+ ار�V	-	 *,��2ً	 $# إ��ادات ا��n� �.AO.� ا�A� .ز�	دة $# إ��اد ا�C.	رة ا�2ا�

 �,RC* ة��Vل ا��: �C0� 'ل 2�5 �20ي *�آ�,� *���2  *,.2ن ر�	ل $# �.( �٣٩�٨م إ�+ n��٢٠٠٦� إ��ادا��	 :�ل -	م % ٢٧*/

 �,C.	رة  ر�	ل٣٠�٢٠٠ �2ا�@ ا����.��,.�	 ا���J�0 ) ا�-,+ <�( ا��0	F8 ا�%�ث( ر�	ل ٣٢�٣٦٧ا���J�0 ه>4 إ��اد ا�C.	رة ا�2ا��ة $# 

 .ا�2ا��ة

 

� ار�B/V إ�.� �Aا� ��28 �.AOادات ا����ه�� $# إ	Cا�� � �٣٦�٣ادا��	 *(و�� ا��,B ا���J�0 ا����.� :�ل ا���Vة ا����� ا�و�+ *( �.

و�	$Bt ه>4 ا���J�0 -,+ أ-,+ *2�Cى �����2 إ��اد ا�C.	رة ا�2ا��ة . م٢٠٠٦ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٤١�٧م إ�+ ٢٠٠٤*,.2ن ر�	ل $# -	م 

 ). م٢٠٠٦ ر�	ل $# -	م ٢٤�٦٧٠(<�( ا��0	F8 ا�%�ث 

 

Vل ا��: �Aا� ��28 �.AOادات ا����ا���2+ أ-,+ 2�5 $# إ �J�0ا�� BJJ� �� و�C0� 'ل 2�5 �20ي *�آ�/* �,RC* ��٢٢ة % �^V�

� �% ٢٦ار�V	ع */�ل ا�2�0 ا�20Cي ا���آ' إ�+ C0�	� �Aا� ��28 �.AOرات ا��	د �.�- ��2��) ��	J*١٦% ��28 �.AOادات ا����Y ،

،�A١٧ وا�%،�Aا� ��28 �.AOرات ا��	د �.�� �,��J�0 ا�{��.� و، $# -C0�	� #ا%٧ -,+ ا��2ا���Y ،،�Aا� ��28 �.AO٤ و دات ا�� %

 ،�Rا� ��28 �.AOرات ا��	د �.��  ،-,+ ا��2ا�#�/C0�	��.ا���� �J�0�,ة���Vل ا��: .( 

 

 



 

٢٧ 

 ) �7ون أر�7ح �"��4ت ا����رات(���2K ا��"��4ت ��7 ���� اO��1ك ا����رات 

�ح وا�n.	�5 ا&����ك ��ون أر(���� �;,�V ا��./	ت ا��;	�.[ ا���/,2��O� �Jل ا�C.	رات TYا ،�.AO.[ ا���	;�رات، 	.Cح �.@ ا�	�

).*Oة )وا���[	 . و-���2 ا&*�.	ز) *2Vr2 ا�2رش وا�C	2JLن و*2Vr2 ا��;	�'(، �;	�.[ ا��وا�' ا��

 

ا5
V	ض $# ، ا�*� ا�>ي أدى إ�+ %)١٥*J	�� % ١٨(آ	ن */�ل ا&ر�V	ع $# �;,�V ا��./	ت :�ل ا���Vة أ-,+ �,.� *E0 $# اY��ادات 

و�� A	ء ه>ا ا&5
V	ض $# إ�A	�# ه	*� ا���` �R.�5 ). م٢٠٠٦$# -	م % ٣٣م إ�+ ٢٠٠٤$# -	م % ٣٦*( (إ�A	�# ه	*� ا���` 

 $# ��;.,� أ��2ل �.	رات ا��AO.� 28�� ا�A� $# ا���J�0 ا���2+ *@ ا5
V	ض $# ا�C.	رات ا���AO�Cة *( ا��2رد�( ���V.V8{..�ات 

� ��� �J	�� اY��ادات *@ ا��2رد(م ٢٠٠٦ �.	رة $# -	م ٨٢٩م إ�+ ٢٠٠٤$# -	م ١�٤٣٥آ� اY��ادات *( ��5�� 'A2	K* *�	ر.�)� .(

 �.AO[ ا���ر	n* #$ #C0ض ا�	V
# $# ا&����ك ا��n	�' ��>ا ا��{..� :�ل ا���Vة أآ%� *�	 �;2/�� #V�U ا&5C0ع ا�	V�ا&ر #�O�و

�ل QV5 ا���Vة: �Aا� ��*# وه>ا . 28	رات $# -	.Cت ا�	/.� *( أر�	ح *�M.� 	�* ،@.� *( ا�C.	رات �,�M* �$2� )- �VC.� 	*٢٠٠٧ 

 . م٢٠٠٨و 

 

آ� ا��J	-.(، ا��n� �.AO.� ا�A� وا��AO.� 28�� (و�� ار� B/V��V,; ا��./	ت :�ل ا���Vة �Aاء ا�M�	دة $# *��R� ��2 ا���2ل 

�Aا). ا� ]�O�� ،ت	/.�ح وا�n.	�5 وا��وا�' ور�2م �AO.� ا�C.	رات و<�( �;,�V ا��TYرات وا	.Cك ا����n	ر�[ ا���{.,.� *( ا���

 �C0� 'ل �20ي *�آ�/�� B/V�م ٢١٨*( % ١٤وا��# ار	ل $# -	�م ٢٨٤م إ�+ ٢٠٠٤ *,.2ن ر	ل $# -	�م٢٠٠٦ *,.2ن ر . 

 

� $# �;,�V *,;.� ا�C.	رات $# ه>4 ا�2Jا�L ا��	�.�، ��B إ-	دة �0n.[ أر�	ح �.@ ا�C.	رات ��23�,��./	ت �	-�	ر أ�5	 ��%� �/* �V,;� +إ� 	�

�ى $��ة ا��,;.�) ا&����ك(* +,- . �n
آ�	 أن ه>ا ا���` �/� *( :n	L} �.	�� ا&����ك ا��3	�t$ ا��# ��R��0	 ا���آ�، و�>ا 2�$ �

 B.�2� #$ #0*د أي $�ق ز	/ . �F.J3 ا���` ا�J*#J.J3	�� ا&����ك -,+ ا�C.	رات ���ف ا��

 

�ل 2�5 �20ي *�آ' (م ٢٠٠٦ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٦٧م إ�+ ٢٠٠٤ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٦٢�٩و�� ار�B/V أر�	ح *./	ت ا�C.	رات *( /*

 �C0�٣ .(% ،	J�	� ذآ� 	وآ�Q;/� أن `Aا��� )* ).*	/رات $# ا�	.Cت ا�	/.�  �;�أنأ-,+ �;%.� �/� 2�5ا م ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ أر�	ح *

	�/.� � . ا�C.	رات اY<	$.� دور��	 ا�20C�� ا�;	*,� و�2* ).3-

 

 �.	رة ٤٣١-�ا (م ٢٠٠٦ $# -	م ٤�٢٠٠م إ�+ ٢٠٠٤ $# -	م ٣�٣٢٤ار�B/V أر�	ح *./	ت ا�C.	رات *@ ار�V	ع -�د ا�C.	رات *( 

 2�٨١٦ا�@  �.� ازداد -�د ا�C.	رات ا��	-� وآ	ن ا�MRء ا�آ� *( ه>4 ا�M�	دة $# ا���J�0 ا�{��.�). اY��ادات<�( ��5	K* *�	رآ� 

 @V��.� رة	م ١�٧٧٩*( �.	رة $# -	م ٢�٥٩٥م إ�+ ٢٠٠٤ �.	رة $# -	م٢٠٠٦ �.. 

 

�ام �8��J ا��CJ ا�%	� . B��n* �%	ر�[ ا����ك ا�C.	رات أآ� �20د ا��n	ر�[ ا���{.,.�
 Straight Line(و�C3' ا&����ك �	��

Method .(ا��� ��� 	و�.�0 �.AOى $��ة ا���* +,- �Aا� ��28 �.AOرات ا��	ك �.�� �� ا����ك �.	رات ا��AO.� ) ]��ا٤٨-٣٦(J$ ،

�ى * +,- �Aا� �.nا�{��.� وا���2+  ]��ا �٣٠ ).�J�0�,� �C0�	� ا����.� ]��ا ٣٦و �J�0�,� م	- +�� Pأ ٢٠٠٥، وذ��م �.�0	 �

� *( اY��ادات .  ]��ا٣٦�ى -,+ *ا��n� �.AO.� ا�A� ا����ك �A.@ �.	رات C0وآ)�Aا� ��28 �.AOوا�� �Aا� �.n� �.AOا��( ،

Bt$	� ك��ل ا���Vة -,+ *2�C�	ت N	��� �2ا�@  *n	ر�[ ا&���:٥٩%.  

 

� ا����\ ���� إ

� ٣١آ�	 ذآ� أ-�4، ار� B/V��V,; ا��./	ت :�ل ا�20Cات ا��	�.� ا�%�ث ا����0.� $# �C�ل أ�٢٠٠٦ د�% ١٨(� *E0 $# اY��ادات م ��/

 ��	J**� ا���` %)١٥	ه #�	�Aض إ	V
و�/2د ه>ا ). م٢٠٠٦$# -	م % ٣٠م إ�+ ٢٠٠٤$# -	م % ٣٣*( (، ا�*� ا�>ي أدى إ�+ ا5

 �.	رة ١�٢٥٢ا&5
V	ض ا�C.� $# إ�A	�# ا��	*� ��Vn رC.L.� إ�+ ا5
V	ض *��R� ��2 أ��2ل �.	رات ا���	رآ� $# اY��ادات *( 

 . م ٢٠٠٦ �.	رة $# -	م ٨٢١م إ�+ ٢٠٠٤$# 

 

 U�#ا�"�� وا��� kر��,� 
K�وا���و ��	-�و�/Mى ار�V	ع ه> . 4��n* ]�O	ر�[ ا�.@ وا��2C�n* )* F	ر�[ *Vr2# ا��./	ت وا��2C�F إ<	$� إ�+ *n	ر�[ ا�

 K*	5�� �%* ن�-Yوا ��	-��ل " اآ�� وار�`"2AاML ا��n	ر�[ :�ل ا���Vة إ�+ ز�	دة -�د ا��Vr2.( وز�	دة أ���5 ا�: #$ 4<.V0� �� ا�>ي

 *,.2ن ر�	ل $# ��0 ٣�٨و�� �,{n* B	ر�[ ا�.@ وا��2C�F . م، إ<	$� إ�+ ��ا*K و-�وض ��و�R.� أ:�ى٢٠٠٦م إ�+ ٢٠٠٤ا���Vة *( 

��	 م �M�	دة ٢٠٠٦C5 B},�٣٥ % �0� #$ 	�0-م٢٠٠٤. 

 



 

٢٨ 

 ا��,�ر�k ا�دار�� وا����#�4 
�>اآ� ا� ،�VC�n	ر�` (ر�� ��Vn أ�	�.� *( *n	ر�[ *Vr2# ا���آM ا��C.L# وا��n	ر�[ ا�:�ى ذات ا�/��� ���O[ ا��n	ر�[ اYدا

�*�
إ�R	ر وا����ك */�ات ا���آ) Mإ<	$� إ�+ *n	ر�[ ا���آM ا��C.L# ا�%	��� ا�:�ى ( ا�Y	*� وا��O*.( ا&��A	-# و*;	$�ت �5	�� ا�

 ٧٣١و�/2د �' ار�V	ع ا��n	ر�[ $# ه>4 ا���Vة إ�+ ز�	دة -�د ا�� .( )* ).Vr2�n3.,�	ا��C.L# و*
nn	ت ا���2ن ا���;2ك $# 

 ��	0� #$ ]r2*٩٣٨م إ�+ ٢٠٠٤ #$ ]r2* *# ٢٠٠٦	' $# -�دة ا��وا	�إ�+ ز �$	>Y	� ،م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥م . 

 

 �C0� 'ل 2�5 �20ي *�آ� ٢٥م إ�+ ٢٠٠٤ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٢١ *��V/� *(% B,R�٨ ا��n	ر�[ اYدار�� وا�/�2*.� :�ل ا���Vة */

 . م٢٠٠٦*( ا��n	ر�[ اYدار�� وا�/�2*.� $# -	م % ٥٣�٥و�� ];,B روا�' و*Mا�	 ا��Vr2.( �2ا�# . م٢٠٠٦*,.2ن ر�	ل $# -	م 

 

�ل ا���Vة <�( */�&ت ��2J/* 2�5 و*��RC0 *@ ا��0: ���	N ت	�2�C* +,- Bt$	� �J$ ا�:�ى ��دارY[ ا�ر	nا�� 	ل أ*	م �-�	2 ا�/

 . ا���آ�

 

� *�2�� *( اY��ادات، ا5
B^V ا��n	ر�[ اYدار�� وا�/�2*.� *( C0م % ٩�٢وآ	م % ٨�١م إ�+ ٢٠٠٤$# -	٢٠٠٦$# - Pم، وذ�

' ا��./� ا�%	��� �MRء آ.� *( ه>4 ا��n	ر�[C� . 

 

 �,�در ا��G* ا+�Gى 

�ل 2�5 �20ي *�آ' (م ٢٠٠٦ *,.2ن ر�	ل $# -	م ١٤�٨م إ�+ ٢٠٠٤-	م *,.2ن ر�	ل $# ١٠�٢ار�V@ د:� ا��/2�U وا&���داد *( /*

 �C0..( %). �٢٠�٥�	( ا���ر�nوا&���داد *( ا�� U�2/د:� ا�� #�O�ر ا�/�.�(و	ا:�. 'C� :( 

 

ه>4 ا��C	ط آ>�P و�
�,[ . ا��# ��$/�	 ا�/�.� -0� ا���R	ر �.	رة) �C' $��ة ا��AO.�(أ�C	ط ا��O*.( ا�.2*.�، ا��2-.�، ا������  •

$_ذا ا:�	ر ). ا���V ز( ر�	ل $# ا�.2م ١٠٠إ�+ ) ا���V	ن أ ، ب( ر�	ل $# ا�.2م C�١٥' 25ع ا�C.	رة و$���	 و��;( أن ���اوح *( 

�ح ا�C.	رة $# �	�� �/�<�	 �3	دثTو�.� إeC* ��3�� & E5_$ ،�CJا�/�.� د$@ ه>ا ا� . 

 

•  ،).*Oا�� �C� @$م د�� �q$�اد( ر�	ل آ3� أ�n+ ١٥٠٠$2Cف ���3� *,� إذا ا:�	ر ا�/�.� -C0�	� ل ٥٠٠أو )	�( ر �C0�	�

0� . $# �	�� �/�ض ا�C.	رة �3	دث) �,��آ	ت� )�> 	�Aإدرا ���ن ه>4 ا���2م _$ ،).*Oط ا��	C�� �C0�	� ل	ه2 ا�3 	د:� "وآ�

 ". ا��/2�U وا&���داد

 

� م، ر$/B ا���آ� ر�2م٢٠٠٧ �0	��  ]��ا-�	را *(C0� ).*Oط ا��	Cا�د5+ ا�>ي % ٢٠-١٠ أ� �� ا���3�، وه# ا�3C5 #$ دة	�ز @*

�$/E ا�/�.� $# �	�� �/�ض ا�C.	رة �3	دث�.  

 

 ر1#م ا���#�* 

�ت �n� �.;0.�ة و*����2 ا�B,n� �A -,.�	 .  *,.2ن ر�	ل٨�٤م �٢٠٠٦,� *2�Rع ر�2م ا���2�� $# -	م .�C� +,- ه>4 ا���2م @$�و�

�ت ا&��L	5.� ا�nJ.�ة وا������2 .  *,.2ن ر�	ل١٥٣�٦م ٢٠٠٦ وا��# �,{B $# �5	�� ا���آ�،.�C-,+ ا�� ��ا���آ� ر�2م ا���2 @$�و�

�Aا� ��و28 �Aا� �.n� �.AOرات ا��	*( �. 	��	�*��� ��2��� 	�*�
�C� #ا�� �A20ك ا��# . ا�و����@ ا���آ� �/��	ت 28�,� *@ ا�

�م ا���آ� *%� �,P ا�^�	5	ت أو ��/	*� */�	، وا��# �J� 2ل، و��Tأو ره( أ �.n
� ا�20ك ��,' *( ا��C	ه�.( <�	5	ت ]/� �� 	�,^V

�*.�� و$  F����A.@ -�,.	ت ��2�� ا�C.	رات. ا��ه2ن�Y/� ا�م ا���	;� ،EA2ظ -,# ه>ا ا��	V3,� 	.,J�C* ا���آ� #/C� 	آ�. 

 

 ا+ر�7ح ا��#زX2P �P ا����ه��! 

�ى ا�20Cات ا��	�.� ا�%�ث ا����0.� $# آ	ن *�آ* +,- 	.�	R�ى ا���آ� إ��ي �J0ا� F$�� M٣١ ا���C�٢٠٠٦ د +,- 	.
م ودأ�B ا���آ� �	ر�

 E�C5 	* 	*دو B-وز �� */.�0 *( ا�ر�	ح -,+ ا��C	ه�.(، �.C5 @�2ز�٩٠-٦٠ %�J3�Cة ا��	آMا� �n: �	 *( T	$# ا�ر�	ح �/��J� .

 *,.2ن ر�	ل -( ٢٤م -( �2ز�@ أر�	ح �J.�� ٢٠٠٧و�� أ-,B0 ا���آ� $# -	م . -B ا���آ� آ	*� أر�	��	 ا�n	$.�م وز٢٠٠٤و$# -	م 

 . م٢٠٠٦-	م 

 

 ). أر�	ح ا�����.	�� �2ز�@ ( ه>4 ا���0ة  *(١٧-٦ا��CJ و�� �� �2<.` �.	�� ا���آ� ��Oن �2ز�@ أر�	ح ا���� $# 

 



 

٢٩ 

 ا��nا��ت ��2��3

 #$٣١ ��C�م،٢٠٠٦ د �,�� ��L	� ن	ت <�	�	ى ا���آ� :��� ٣١$# (ر�	ل ١�٣٨٢�٧٨٨ آ	ن ��C�ل٤�١٠٣�٢٨٥: م٢٠٠٥ د	�ر  (

 .T	درة *( ا�20ك 5.	�ً� -( ا���آ� وذ�P <�( �.	ق أ-�	��	 ا&-�.	د��

 

 �P�"م ا��1�3"� ����7"� ����2رات ا���R �� ��Qا�� 

��� ا�J�� �J,/ا��� �.��,�t5 )* Eا ��{.� ا�C.	�� ا��3	�/�� �Aا� �.n� �.AOرات ا��	2ل �.��� #A	�5Yا ٣٦ ]��ا إ�+ ٣٠/�� ا��[ 

�ة و�.�� آ>�P ٢٠٠٥ا-�	را *( �0	�� ��Rرات ا�	.C,� �C0�	� 	�^.V
�ة ا�����اة، $_ن �;,�V ا&����ك ��� ���Rرات ا�	.Cا� @.�R� �C0�	� م

-,+ ];� $�ق ز*#0 $# �.� اY��ادات، و�.�� �.� آ� *( ا����ك ا�C.	رات وأر�	ح و�.;2ن أ�N ه>ا ا�AYاء . :UV أر�	ح �.@ ا�C.	رات

�ي، J5 �.( )��0�ي وذ�P �ن آ� ه>�( ا�J0ا� F$�� ا��
�J$ �^V، وه# :�2ة �( �;2ن ��	 أي أ2A �Nه�ي -,+ ا��C0�	� رات	.Cا� @.�

� �0
 UV��V,; ا��./	تو�.;2ن أ�Nه	 *2n3رًا -,+ �C3.( ه	*� ا�ر�	ح ا���{.,.� �.� . @* �J$2ا�* ��	.Cآ� أن ه>4 ا�<�	� ���Rوا�

)..525	Jا� ). .]�وط ا��.�� ا�C/2د�� �,�3	�

 



 

٣٠ 

 ا����U ا����ي 

�ي ا���	ح J0ا� F$��ول ا��	�# �2<` ا�2Jا�L ا���2�ة �,�Rا� . 

 

 م ٢٠٠٤ 
 )ر��ل(

 م ٢٠٠٥
 ) ر��ل(

 م ٢٠٠٦
 ) ر��ل(

 ��2�Q6ا�� �N6    أ
 ٧٠�٩٨٥�٧٠٢ ٦٧�٣١٧�٧٣٧ ٦٢�١٢٦�٠٣٠ �ر�	ح T	$# ا

    
� ا������ ��H �� ا+ر�7ح ���H ��7�N�� ت��#�� 

��2�Q6ل ا����P+ا !P �&ا���� 
   

 ١٨٤�٦٤١�٨١٢ ١٤٥�٢٩٠�٤٠٣ ١٣٧�٤٥٨�٢٥٣ ا����ك 
 ٢�٠٤٨�٠٨٣ ٤�٤٠٧�٤١٣ ١�٦٤٥�٨٦٤ زآ	ة 

 )٦٧�٠٧٩�١٧٣( )٦١�٦٤٧�٥٥٢( )٦٢�٩٥٢�١٥٨( أر�	ح *./	ت ا�C.	رات 
    

 ��2�Q62#�7ت ا��Nدات وا��#�    ا����Qات �� ا��#
 �0�� )١٨�٩٢٢�٧٤٥( ) ١٦�٦٩٢�٤٨٣( ١�٣٧٠�٣٣٢ ذ*� *

Mو5	ت * )٩٤٧�٧٠٤( )٧٦٤�٦٩٩( )٧٧�٣٦٨( 

�*� و).�ه	 J* ت	2-$�* )٤�٨٩٠�١٥٩( )٣�١٦١�٣٣٦( )١�٦٤٧�١٧١( 
 ١٠�٧٩٨�١٨٨ ٥٠�١٥٤�٥٠٤ ٢�٥١٥�٣٢٩ ذ*� دا�0L و).�ه	 

 ��� )١٢٢�٨٣٣( ٢٦٦�٥٥٨ ١�٢٥٢�٧٢٩ *J3�C	ت أ�8اف ذات -
 ).Vr2ا�� �*�: ��	�5 {n
* ٩٧٩�١٧٠ ٧٧٧�٨٥١ ١�٤٤٣�٨٨٢ 

 ١٧٧�٤٩٠�٣٤١ ١٨٥�٩٤٨�٣٩٦ ١٤٣�١٣٥�٧٢٢ 
    أ�N6 ا��s�1ر�� 

 ���	N 2داتA2* ٣٣١�٤١٣�٦٥٨( )٢٩٨�٥١٤�٣٥٧( )٢٢٢�٦٧٠�٧٩٥( ]�اء( 
� �.@ *2A2داتL2ا- ���	N  ١٣١�٢٩٨�٥٧١ ١٢٤�٢٥٢�٨٨٨ ١٠٠�٠٠٥�١٥٢ 

� ا���� ا�����bم �� أ�N6 ا��s�1ر�� ��H )١٧٤�٢٦١�٤٦٩( )١٢٢�٦٦٥�٦٤٣(  )٢٠٠�١١٥�٠٨٧( 
    

��2�#�� �N6    أ
 �Aا� ��,# و��ض 28�2�� �.AO� ٣٧�٣٩٥�٥٠٤ ٥٤�٦٨١�٣٧٠ ٣٧�٧١٥�١٨٢ 

 ٠ ٠ )١٩�٦٨٦�٨٩٠(  T	$# ا��{..�– �C	ب ا���آ	ء
 ٠ )٦٠�١١٠�٥٦٠(  )٤٤�٠٤٠�٠٠٠( أر�	ح *2ز-� 
 �-2$� )٤�٦٦١�٥٦٦( )١�٨٨٥�٣٢٤(  )١�٢٧٦�٩١٦( زآ	ة *

!P Jا���� ا���� ���H) /� ٣٢�٧٣٣�٩٣٨ )٧�٣١٤�٥١٤( )٢٧�٢٨٨�٦٢٤( أ�N6 ��#���2 ) ا�����bم �
    

�ة ��ى ا�20ك )ا�T) /{J0	$# ا�M�	دةTوق وا�ر�0n١٠�١٠٩�١٩٢ ٤�٣٧٢�٤١٣ )٦�٨١٨�٥٤٥(  $# ا� 
�ة ��ى ا�20ك  Tوق وا�ر�0n١٠�٨٨٠�٦٦٨ ٦�٥٠٨�٢٢٥ ١٣�٣٢٦�٨٠٠ ا� 

� ا�,��وق وأر�Hة ��ى ا�"�#ك � �� ٦m٥٠٨m١٠ ٢٥٥m٨٨٠m٢٠ ٦٦٨m٩٨٩m٨٦٠ 
  

4���� ا��	ر�
.� *2<�3 أ-J0ت ا�	J$� . �2ا�L ا��
 

' ا�M�	دة ا�;.�ة م ٢٠٠٦و م ٢٠٠٥ #ن �0
UV ��;� *,23ظ $# -	*م �� أ0- B,r٢٠٠٤	�T رأس ا��	ل ا�/	*� *�J�Cة $# -	م C�
� ��R ا���2ل ار�V	-	 آ.�ا *( $# ا�>*� ا��ا�0L ا��R	ر�� �[ ��*� ���2�� ا�M�	دة $# أ��2ل ا�C.	رات، �.
�Cرة $# ٨�١٣١ا��	.� 

� ٣١ �.	رة $# ١٢�٥٦٦م إ�+ �٢٠٠٤�ا�� -	م �C�م٢٠٠٦ د . 
 

5
V	ض ا& �C0�	� ،ا���2ل �R� دة	�M� ���ي ا��3 :�ل ا���Vة،  2�$�M/ى ��Vn رC.L.� إ�+ ار�V	ع ا�JV0	ت ا��أ��	�.� ا����J0ا� F$���
� �.@ ا�C.	رات (�.� ار�B/V ا�JV0	ت ا��أ��	�.�Lون -2ا�م ٢٠٠٤ *,.2ن $# -	م ١٢٢م *J	�� ٢٠٠٦ *,.2ن ر�	ل $# -	م ٢٠٠إ�+ ) �

�ار ) ��ون �.	رات *�	رآ� اY��ادات(ات ا���,2آ� �,��آ� �Aاء ار�V	ع ��R أ��2ل ا�C.	رJة ��٢�٩٥٢��Vل ا����	 $# ذ�P ( �.	رة :
�ال  ).  �.	رة ��3� *3� أ��2ل �.	رات ا���	رآ� $# اY��ادات٣٠٠ا��

 



 

٣١ 

 B0;�� �أر�	ح أ��� ).� *�$2-� ، وه2 *	 ��%� ) *,.2ن ر�	ل١٩�٧(م ٢٠٠٤*( �2C�� MAء آ.� *( �C	ب ا��C	ه�.( $# -	م ا���آ� و�
�J�	� 20ات� )- . 

 
 ا���nا�� ا����#�4 

 
 

 �tف ا�����ت 

 م ٢٠٠٤
�4� ��ا

 م ٢٠٠٥
 �4� ��ا

 م٢٠٠٦
�4� ��ا

    ا��#�#دات 

    ا����او�� ا��#�#دات

 E�;� #$ 	*و �J5 ٢٠�٩٩٠ ١٠�٨٨١ ٦�٥٠٨ 

 ٦٠�٧٥٤ ٤١�٨٣١ ٢٥�١٣٩ ذ*� *�� �0�R	ر�� و).�ه	 


Mو5	ت * ٣�٥٧٥ ٢�٦٢٧ ١�٨٦٣ 

 �*�J* ت	١٥�٦٩٧ ١٠�٨٠٧ ٧�٦٤٥ د$/ 

 ١٠١�٠١٦ ٦٦�١٤٦ ٤١�١٥٥ 

��7�sدات ا�#� ٤٤٥m٨٤٩ ٣٦٣m٢٩٦ ٢٧٢m٦٧٨ ا��#

 ٣١٣m٤٢٩ ٨٣٣m٥٤٦ ٤٤٢m٨٦٤ 

    ا��2N#�7ت ا����او��

 ١١٨�٧٢٧ ١٠٤�٨٣٦ ٥٤�٩٢١ *J3�C	ت �,20ك

 ١٢٤�٧٨١ ١١٣�٩٨٣ ٦٣�٨٢٨ ذ*� دا �0L�R	ر�� و).�ه	 
�J3�C* ة	٢�٠٤٨ ٤�٤٠٧ ١�٦٤٦ زآ 

 ��� ٢�٢٣٨ ٢�٣٦١ ٢�٠٩٤ *J3�C	ت أ�8اف ذات -

 ٢٤٧ ٢٢٥�٥٨٧ ١٢٢�٤٨٩m٧٩٤ 

    ا��2N#�7ت ��u ا����او��
 �A,� ا��2ن 28�٣٤�٩٠٣ ١١�٣٩٨ ٦�٦٣٢  �20ك –د 

 ).Vr2ا�� �*�: ��	�5 {n
* ١٠�٣٨٤ ٩�٤٠٥ ٨�٦٢٧ 
 ٢٤�٠٠٠ - ٦٣�٠٨٤ �C	ب ا���آ	ء 

 ٧٨m٢٠ ٣٤٣m٦٩ ٨٠٣m٢٨٦ 

 ٢٠٠m٢٤٦ ٨٣٢m٣١٧ ٣٩٠m٠٨١ 

    '�#ق ا��6آ�ء 

 ١٨٣�٠٠٠ ٦�٠٠٠ ٥�٠٠٠ رأس ا��	ل ا���$2ع 

 #*	t08# ا�	٧�٠٩٩ ٣�٠٠٠ ٢�٥٠٠ ا&��. 

 ٠ ٢�٥٠٠ ٢�٥٠٠ ا&��.	8# ا�/	م 

J	ة �Cح ا��	٣٩�٦٨٥ ١٧١�٥٥٢ ١٠٣�٠٠١ ا�ر� 

 ١١٣m١٨٣ ٠٠١m٢٢٩ ٠٥٢m٧٨٤ 

 ٣١٣m٤٢٩ ٨٣٣m٥٤٦�٨٦٤ ٤٤٢ 

�رnا�� : �J�� م٢٠٠٦-٢٠٠٤ا�2Jا�L ا��	�.� ا��
 

�ول أ-�4 ا��.Mا5.	ت ا�/�2*.� ا���2�ة �,��آ� �q-2ام ا��	�.� Rا� ).و$.�	 �,# أ��ز ا����t	ت -,+ . م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥، ٢٠٠٤�

 : ا��.Mا5.�

 

و��� . *�/,� �J	�C.	رات)  *,.2ن ر�	ل٤٢٥�٨% (٩٥�٥ *,.2ن ر�	ل *�0	 ٤٤٦ �,� إ�A	�# ا��2A2دات ا�%	��� م،٢٠٠٦$# �5	�� -	م 

�.Jآ	ن $# ا���آ�، �	�J	 و�C3' �.	�� ا&����ك ا���/� . ا����ك ا�C.	رات �����J ا��CJ ا�%	�B دون ا�:> $# ا&-�	ر ا�J.�� ا���

 �Aا� �.n� �.AOرات ا��	ك �.�� �,��J�0.( ا���2+ و]��ا  ٣٠-,+ $��ة ��� ا���C0�	� �.��}]��ا ٣٦و ا�  ���أن  ��,��J�0 ا����.�، �

 `n�� 	ه��ى $��ة ا��AO.� ٢٠٠٥*( -	م  ]��ا ��R.@ ا��0	F8 ا���اء ٣٦��2.* +,- �Aا� ��28 �.AOرات ا��	.� P,��C� 	�0.� ،وه# (م

 ).  ]��ا٤٨-٣٦-	دة 

 

�ر4 م٢٠٠٦���t رأس ا��	ل ا�/	*� $# �5	�� -	م � '�	� �.T�� 2ن ر١٤٦.,*  	���* �.5	��Lت ا�.�C� 'C� Pل وذ�	�٩٠ )* �*�J* 	*2� 

�ة ا�>*� ا�����0 ا��R	ر�� ا���J3�C -,+ ا�/��ء ا���آ	تTأر )- ��M� #رات وا��	.C$# . *2ردي ا� 	آ� ��ر	R�0 ا��Lا�و�/2د )	�.� ا�>*� ا�

٣١ ��C�رات $# م٢٠٠٦ د	( إ�+ ]�اء �.�( ا�:.�ا������0Cا� )*  . 



 

٣٢ 

 

 B/V�ه�.( *( ار	C2ق ا��J� +إ� )��� ا�C5ة *( % ٤٠إ�+ % ٣٥��Vل ا��*(  (ا�0;.� وذ�M� �R.�5 P�	دة ا��Jوض م٢٠٠٦ إ�+ ٢٠٠٤:

 ).  *,.2ن ر�	ل١٥٣�٦إ�+ ر�	ل  *,.2ن ٦١�٥

 

 ا���6ط ا��&�ري

B,;[ �.�	�0 ا��Cرات $# ا�	.Cم٢٠٠٦ ا� E�C5 	* % ٩٥�٥ ���	2ل ا�%Tو �,��آ� *( ا��	�Aإ �R� م	ل -�# ا�J.�� ا��$���� �,C.	رات :

�رة م٢٠٠٦� 	-	V�ر�5 ١٦٩ ار	J* ل	��0 � *,.2ن رCع إ�+ . م٢٠٠٤	V�ى ه>ا ا&رM/�دةو	�رات و$��ة  ز	.Cا� �V,;� ع	V�ا���2ل وار �R�

�ام
 .ا&��

 

 �-	م   �.	رة $#2�١٢�٦٠٠ا�#  إ�+ م٢٠٠٤-	م �5	��  �.	رة $# ٩�٣٠٠ر$/B ا���آ� �/�اد أ����2	 :�ل ا�/	*.( *( *	 �J	رب و�

 . م٢٠٠٦

 

 ا��2N#�7ت 

�ول ا��	�# �V	T.� ا���,�2	ت ا����او�� �,��آ� �,20Cات ا��	�.� ا�%�ث ا����0.� $# R2<` ا��٣١ ��C�م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ د . 

 م٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م٢٠٠٤ �tف ا�����ت 

    ا��2N#�7ت ا����او��

 ١١٨�٧٢٧ ١٠٤�٨٣٦ ٥٤�٩٢١ *J3�C	ت �,20ك 

 ١٢٤�٧٨١ ١١٣�٩٨٣ ٦٣�٨٢٨ ذ*� دا �0L�R	ر�� و).�ه	 

 �J3�C* ة	٢�٠٤٨ ٤�٤٠٧ ١�٦٤٦ زآ 

��� ٢�٢٣٨ ٢�٣٦١ ٢�٠٩٤ * *J3�C	ت ��8اف ذات -

 ٢٤٧m٧٩٤ ٢٢٥m٥٨٧ ١٢٢m٤٨٩ �&�#ع ا��2N#�7ت ا����او�� 
    

    ا��2N#�7ت ��u ا����او�� 
 �A,� ا��2ن 28�٣٤�٩٠٣ ١١�٣٩٨ ٦�٦٣٢ د 

 ).Vr2�,� �*�

n} *;	$�ت �5	�� ا�* ١٠�٣٨٤ ٩�٤٠٥ ٨�٦٢٧ 

 ٢٤�٠٠٠ - ٦٣�٠٨٤ �C	ب ا���آ	ء 

 ٦٩m٢٨٦ ٢٠m٨٠٣ ٧٨m٣٤٣ �&�#ع ا��2N#�7ت ��u ا����او�� 

 ٣١٧m٠٨١ ٢٤٦m٣٩٠ ٢٠٠m٨٣٢ �&�#ع ا��2N#�7ت 

�رnا�� : �/A.� ا���ا�	ا�� �L2اJم ٢٠٠٦-٢٠٠٤ا� 

 ). ]�آ� ز*.,�(و ]�آ� زاه� �,��اآ�2رات و ا��/�ات ا�%J.,� ا��3�ودة ) ]�آ� ز*.,�(ت *�آT M.	�5 ا�C.	را* 
 

 *� �����3ت �2"�#ك وا���وض ا�N#��2 ا+

��52.� ا���آ� * B},ل $# �١٥٣�٦	�٣١ *,.2ن ر ��C�52.� و. م٢٠٠٦ د��� ��0	�� �2.52 	��و<��%� ه>4 ا����C�,� و���R* م٢٠٠٨ .

�آ� ����@ �/��	ت 28�,� *@ ا�20ك ا��# ��/	*� */�	، $_ن �,P ا�20ك �� ��,' *( ا��C	ه�.( <�	5	ت ]
n.� أو ره( و�	��t0 إ�+ أن ا��

�م ا���آ� *%� �,P ا�^�	5	ت أو ا��ه2نJ� 2ل، و��Tو. أ �/A +ف ا���آ� إ���� 	�.,- �n3� #5.� ا��	��L&ت ا�.�Cا�� @.�A �J,/وا���

	د�	�C.	رات * @* �J$2ا�*�.*��Y/� ا�ات  .ئ ا�����V� رات	.C,� �.,J�C* �.AO� 2دJ- ��2��� �A,� ا��20ك 28�م أ),' ��وض ا�
�C�و

 )* � .  �20ات٥ -١���

 

، & ) ا�C3	�	ت *�ا�'��J�� (٧ وا��CJ) ,2<@ ا��	�# �,��آ� و�5	KL -�,.	��	� �	*0	��� اYدارة و�3,.,( ٤ $# ا��CJو$.�	 -�ا *	 �� ذآ�4 

A2�2ن أ:�ى�ت أو د	ا*Mى ا���آ� أي ا���� �.  

 
 
 
 
 
 



 

٣٣ 

 ا��Y% ا��ا^�� ا��&�ر�� و��uه� 

 � ) ��ا��4( د���"� ٣١ا���� ا������ ا������� �
 م٢٠٠٦ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٤ �tف ا�����ت 

 ١٠٨�٦٧١ ٩٨�٣٩٥ ٤٩�٨٢٨ *2ردون 

 �J3�C* ]�ر	n* ٩�٦٠٦ ١١�٣١٠ ١١�١٢٩ 

 ٦�٥٠٤ ٤�٢٧٨ ٢�٨٧١ وداL@ ا�/��ء 

 ١٢٤m٧٨١ ١١٣m٩٨٣ ٦٣m٨٢٨ ا��2�Rع 

 
و��%� ا�	�# *n	ر�[ ) *( إ�A	�# ا�>*� ا��ا�0L% ٨٧ (م٢٠٠٦ *,.2ن ر�	ل ��0	�� -	م �١٠٨�٦,� *2�Rع ا�>*� ا���J3�C �,�2رد�( 


n} �;	�.[ ا���J3�C* . ).Vr2 ووداL@ ا�/��ء* )* �.C.Lر �Vn� �J3�C[ ا���ر	nا�� ]�O��$�ت (و	' و*;�$# روا	ل -�� إ<�و�
Pإ�+ ذ� 	و* �J5رات) و	R�*� وإ	ت -	*�/	 �2�0 أ-�	ل ا���آ� :�ل ا���Vة. و*n	ر�[ :� �J3�C[ ا���ر	nا�� B/V�ار �و��%� . و�

�Aا� �.n� �.AOء ا����- �� )* 	V,� �*�J* ت	ء د$/� . وداL@ ا�/�
 

. ل �,��آ� و��2V�Oن ��Vn رC.L.� *( وآ�ء ا�C.	رات و*2ردي ��@ ا�{.	رأ*	 ا��2ردون ا��	�.2ن $�� ا��R	ت ا��# �2رد �.	رات ا���2
�VC&ت ا�	ووآ ��	-� . آ�	 �^� ا��2ردون ا\:�ون ]�آ	ت ا��O*.( و]�آ	ت :�*	ت ا�n.	�5 وا�

 
* �.5	��Lود ا�وه# �	درة . @ آ� *2ردإن ا���آ� ا���3�ة & ���� �/2Jد �2ر�� 28�,� ا�A� *@ *�ود��	، �;�0	 ��FV -,+ ]�وط د$@ و�

� ��e&ء ا��2رد�(C0�	� �;,ا��� #$ �.�- ��ا *( *2رد��	 �.� أ�5	 ��;� $# آ%.� *( ا�3	&ت أآA �C$	0* ر	2ل -,+ أ�/n3ا� +,- . 
 

 �����(ا وذ�P �ن MAءا آ.�ا *( *����	ت ا���آ� *( ا�C.	رات �� $# م٢٠٠٦و�� ار�B/V ا�>*� ا��ا�0L ا��R	ر�� ���ة :�ل -	م 
�*�	 ا��2ردون �,��آ� وا�	�{� �(ا�:.�J� #5.� ا��	��L&ا���,� ا 'C� �0Cا� ��	�5 #$ ��L	� B,r �J$ #�	��	�0، و�C٩٠ *( ا�	2*�  . 

 
 

 !��i#�2� ���bا� ���� ���K� x,b/ة 

�ى ا���آ�� E�*��*� ا��Vr2.( �0	ء -,+ را�' ا��r2[ و�20ات :: ��	�5 {n
* 'C3�م	t0� 	J . ا�/�� وا�/�	ل ا�C/2دي 8
  

 '��ب ا��6آ�ء 

�ن -( �2ز�@ أر�	ح -,+ ا��C	ه�.( ود$@ �,P ا�ر�	ح �	Y<	$� إ�+ -Yت -,+ ا�nودة وا���آ	B5 ��آ� �C	ب ا���آ	ء :�ل ا���Vة *3
 ).م٢٠٠٤�BV�2 -	م (*;	$�ت أ-^	ء *Q,R اYدارة 

 
 



 

٣٤ 

 

 ���' ا�&��م ا$���# ����آ�. ٥ ٩

 
� WJ�����Yم ا]B�B$ ��#�آ�، ���� 
Zن !�Yم ا�#�آ�ت /$ ا����F� ��W ��� ���ق وا��@ا��)	� �����ه��H إ&�/� إ�� )�R ا��$ /��� ��$ 
 . �'?ده� ه>ا ا���Yم

 
� ا���آ�   ١-٥�  ا

�ت"ا�� ا���آ� ه2 Tو�.� �,�2ا� . ]�آ� *C	ه�� �/2د��–" ا���آ� ا���3�ة ا�
 
 
 ا��آF ا��_��% �
��آ�  ٢-٥

.Lا�� Mا���آ @J�ة�A �0�� . C# �,��آ� ��
 
 
 أ`�اض ا���آ� ٣-٥

 إ�+ ا�$�اد وا���آ	ت  �Oي وEA *( ا�42A2 �{�ض ا&�R	ر ��	 �	�.@ و�AO.�ه	 و��@ ).	ره	, ���%� أه�اف ا���آ� $# ا��.�اد ا�C.	رات
0.� و$J	 �t0	م ا�2آAت ا�082.� وا�	ري �,��آ	R$� إ�+ ا���%.� ا��	إ< ،�T	
	&ت ا��R	ر��، وا�J.	م �O-�	ل ا�n.	�5 وا��R	ت ا�3;2*.� وا�

�م �F.J3 أ)�ا<�	 ا��>آ2رة $# ��ود ا���t5 ا���-.�
� 	�� . 
 
 
 )(ة ا���آ� ٤-٥

�ن ���23	 إ�+ ]�آ� *C	ه��، ) ٩٩(*�ة ا���آ� �C/� و�C/2ن -_� �-	0nرة وا�	Rا�� ��# وز�	ور ��ار */�T ��ر	�أ *( ��د�� �.* �0�
�ر4 ا��R/.� ا�/	*� ).� ا�/	د�� �� ا��5	ء أ�,A	 ��0C -,+ ا���و�2Rز إ8	�� *�ة ا���آ� �n� ار�J . 

 
 
 رأس )�ل ا���آ� ٥-٥

 ١٠*�C	و�� ا�J.�� و�,� ا�J.�� ا&��.� �;� ��� -	دي  ��� ١٨�٣٠٠�٠٠٠ إ�+ *�CJ ر�	ل ١٨٣�٠٠٠�٠٠٠ُ��د رأس *	ل ا���آ� �ـ 
��� ر�	&ت �/2د�� و�A./�	 أ��� -	د��J5%� رأس و��ا��23ل*   � . 	ل ا���آ� -0

 
 
٦-٥ ����@K ا� 

� $# �C�,� �R	ه�.( �/�4 ا���آ� و��^�( أ��	ءه� وC0A.	��� و*���0 و*3	ل إ�	*��� .Jل ا���.;2ن ��اول ا���� ا&��.� *( :
� -,+ ا����.Jا ا�<�� �[e�و 	2ع *�0$��ر ا��Jم ا���� وا�	��0 وأر��و	ا���� $# *. و-0 �.;,* �J0� �2ا��A ا���آ� أو ا�{.� إ& *( و& �/�

Pذ� F� $# ا�RC� ا��>آ2ر أو ا��;�	ل إ�Aاءات J5� ا��,;.� -( �8�F ا�t0	م ا\�# ��/,2*	ت ا����، إذا ا�5.Jا� ��ر	� . 
 
 
٧-٥ ��� ا2�	�ل ا�

 ��اره	��� ��اول ا���� �/Tإ�;�إ 	�,.RC�5و� و	ً.،  );� {n3ا� ��	J* +�/� #اول ا���� ا������ ا���,2آ� & �2Rز �J0ا�/.0.� أو ا���� ا�
��ور  -�� ]��ا *( �	ر�� ا0N# ��0.( *	�.�.( آ	*,�.( & �J� آ� *��0	 -( �,��آ	ء $# ا���آ� ا����23 �T رة	Rا�� ��ار وز��
�ن �23ل ا���آ� -_� �-	0n.� وأوا��	2ق ا��Cه.�� ا� �J$2ا* �$# ا���آ� ا����23 $# و��Cي ه>4 ا��;	م -,+ *	 �;��' �E ا���آ	ء . �/

�ة ا���J.� *( ه>4 ا���Vة�t	�� ز�	دة رأس ا��	ل �� اJ5^	ء $��ة ا�3�,� �C0�	� Pا���� � و ذ� �.;,* �J5 ة��Vل ه>4 ا�� و *@ ذ� P�2Rز :
��� و$J	 ��;	م �.@ ا�2J3ق *( أ�� ا���آ	ء J0ا�Yا Q,R* ء	أ-^ �دارة أو *( ور�N ا��ه� $# $# ا���آ� ا����23 إ�+ ]��P �:� أو إ�+ أ�

 .�	ل و$	�E إ�+ ا�{.�
 
 
  ز*�دة رأس ا��ل ٨-٥

 ��وى ا&��n	د���,�R/.� ا�/	*� ).� ا�/	د��، �/Rا� )* B�ار أ��� ا��%T_� ة *�ات�، أن ��Jر ز�	دة رأس *	ل ا���آ� *�ة وا��ة أو -
�ة �QV0 ا�J.�� ا&��.� ����q ا�T,.� ���ط أن �;2ن رأس ا��	ل ا���Aت	م ا���آ	t5 E� #^J� 	* ة	ا-�* @* E,آ�O� @$د �� #,T . د�و�3

��� و��� إ-�م هe&ء ا��C	ه�.( J0ة ا����Rب $# ا���� ا�	ا&آ�� ��أو�2 )..,Tه�.( ا�	C�,� ;2ن�ل، و	دة رأس ا��	�ز �J��8 ار�Jا�



 

٣٥ 

� ا�����ة �2*.� أو �_:�	ره� �2ا��� ا���A #$ ��0� ن��ي . RC� -( ��ار ز�	دة رأس ا��	ل و]�وط ا&آ��	ب�Oو�2���� *( :�ل إ-و�
 .�2*ً	 *( �	ر�� ا���0 أو اY:�	ر ا���	ر إ�.E) ١٥(آ� *C	ه� ر)�E $# ا��/�	ل �EJ $# ا�و�2�� :�ل 

  
� *	 ��,;E52 *( أ��� أT,.� ���ط أن & C0� ب	2ا ا&آ���ة -,+ ا��C	ه�.( ا�T,..( ا�>�( 8,��R2زع ا���� ا��2ن و,n3� 	* وز	R�

 E52;,�� 	* �C0� ��.n5 )* �%2ا أآ�ة -,+ ا��C	ه�.( ا�T,..( ا�>�( 8,��Rا���� ا� )* #�	�ة و�2زع ا���R42 *( ا���� ا�,8 	* E.,-
�ة ��آ��Rا���� ا� )* +J�ة، و���ح *	 ����R42 *( ا���� ا�,8 	* E.,- 2ن,n3� 	* وز	R� & أن +,- �.,Tم*( أ��� أ	ب ا�/	�� . 

 
 
 ��b�M رأس ا��ل ٩-٥

 �J$2ا* ���2 و�/J* رات�
U.V رأس *	ل ا���آ� إذا ا��R	ت ا����.� ا��
��n�2Rز ��Jار *) ا��R/.� ا�/	*� (.� ا�/	د�� �0	ء -,+ *� 
�L	C
 . *	 زاد -( �	��A	 أو إذا *B.0 ا���آ� �

 
�وة ��J�� *�ا�' ا�C3	�	ت -( ا� ��ر ا��Jار إ& �/n� &و +,- U.V
� �E و-( ا&��Mا*	ت ا��# -,+ ا���آ� وأ�N ذ�P ا��A2ب ا��	��

U.V
 . ه>4 ا&��Mا*	ت و���ا-	ة *	 �t5 E� #^J	م ا���آ	ت، و�.( ا��Jار �8��J ا��
 

B د-2ة ا��ا0L.( إ�+ إ��اء ا-��ا<	��� -,.Aا���آ�، و �A	� )- ل ا���آ�	دة رأس *	�ز )- 	ًR�	5 U.V
�ل ��.( وإذا آ	ن ا��: E)٦٠ (
� ا��# �J@ $.�	 ا���آM ا��Q.L �,��آ�,�ة �2*.� �2زع $# ا���A #$ U.V
$_ذا ا-��ض أ��ه� و��م إ�+ . �2*ً	 *( �	ر�� ��5 ��ار ا��

�م �E <�	5ً	 آ	$.ً	 �J� ً& أو	ن �	إذا آ E0�د E.دي إ�e� ا���آ� أن +,- 'Aة $# ا���,� ا��>آ2رة و��eا�� E�ا�0�C* ا���آ��A� ن	إذا آ E� ء	2$, . 
 
 
  ا��E(ات ١٠-٥

0�ات �2اء ��آ��	ب ا�/	م أو ).� ذ�P، وذ�P و$J	 �2J,ا5.( Cار أي 25ع *( ا��T_� ا���آ� U�2V� �.*2�/ا� �./�Rار *( ا��J� 2زR�
0�ات و]�و�8	 و*	 إذا آ	B5 �	�,� �,�23�� إ�+ أ��� $# ا���آ�. وا���t5 ا���-.�Cا� P,� ��.� ار�Jد ا�� .  أم &و�3

 

��زة ١١-٥� ا��� ا�

 Pوذ� ،B�2nا�� #$ F3/�# ا��زة & 	*�� 	ر أ���ً�n� أن 	ده��2Rز �,��آ� و�/� *2ا$�J وز�� ا��R	رة وا�0n	-� و8ًJ	 �Q�q ا��# �3
و���' ا���� و�2Rز �,��آ� ]�اء ه>4 ا���� 8ًJ	 ��	 ��Jر4 ا��R/.� ا�/�C�,� �.*2	ه�.(، . *	��	 *( رأس%) ٥٠(��	 & ��R	وز 

 :ا��>آ2رة �3T	��	 �	Y<	$� إ�+ �F ا���	رآ� $# ا�ر�	ح ا�n	$.� ا��# �2زع -,+ ا���� ا�/	د�� *	 �,#

•  )- �J� & �.$	nح ا�	�0 *( ا�ر�./* �C5 +,- 2لn3ا� #$ F3٥(ا� (% #*	t08# ا�	0.' ا&��.R� �/� ��C,� �.��&ا ��.Jا� )*
 .���آ�و�� إ�Aاء أي �2ز�@ �ر�	ح ا

• �.Vnا�� K�	5 )* �0./* �C5 +,- 2لn3ا���آ� و$# ا� �.Vn� � . ا�و�2�� $# ا���داد �.�� أ����� $# رأس ا��	ل -0
 

 �./�Rد ا�	J/5& زم�و�2Rز �,��آ� ]�اء ه>4 ا���� 8ًJ	 ��	 ��Jر4 ا��R/.� ا�/	*� �,�C	ه�.( و& ��:� ه>4 ا���� $# �C	ب ا�n0	ب ا�
 . *( ا�t0	م ا��	�# �,��آ�) ٣٤(و ) ٣٣(ا��2n0ص -,.E $# ا��	د�.( ا�/	*� �,��آ� 

 


P اDدارة ١٢-٥@(  

 )* ]�e* إدارة Q,R* �2+ إدارة ا���آ���ث  ��� �N )- ��M� & ة��20ات، و�2ف �;2ن *�ة ) ٣(أ-^	ء �/.��0 ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� ��
�أ *( �	ر�� ا��Jار ا�2زار . ي ا�n	در �_-�ن �23ل ا���آ� إ�+ ]�آ� *C	ه�� -	*�أول *Q,R إدارة :�Q �20ات �

 

١٣-٥ Kا���ه� ��� أ

�R' أن �;2ن -^Q,R* 2 اYدارة أو ا��C	ه� ا�>ي ��%,Q,R* 2^- E اYدارة *	�;ً	 �/�د *( أ��� ا���آ� & �J� �.���	 ا&��.� -( -��ة 
�N.( . ر�	ل �/2دي) ١٠�٠٠٠(�&ف N ل�*( �	ر�� �/..( ا�/^2 $# أ�� ا�20ك ا��# �3�ده	 وز�� �2*ً	 ) ٣٠(و�2دع ه>4 ا���� :

�اول إ�+ أن �J0^# ا���ة ا��3�دة . ا��R	رة وا�0n	-� ��>ا ا�{�ض�,� �,�	� �.( �t�دارة وYا Q,R* �.�2�C* ن	ه>4 ا���� �^� {n
و�
�م -^2 . $# ا��-2ى ا��>آ2رة*( t5	م ا���آ	ت أو إ�+ أن �nV� ) ٧٦(��C	ع د-2ى ا���2�C.� ا��2n0ص -,.�	 $# ا��	دة J� �� وإذا

E��2^- B,�� P�<� د��م -^Q,R* 2 اYدارة . *Q,R اYدارة أو ا��C	ه� ا�>ي ��%,Q,R* 2^- E اYدارة أ��� ا�^�	ن $# ا��./	د ا��3J�و
E,3* �3� )* أو E� �%-( ا�/^2 ا��� ��ن ا�/^2	.( أ��� <��ر	�م -^R* 2,. *( ا�]
	ص ا&-�J� �� ن $# وإذا	دارة أ��� ا�^�Yا Q

E��2^- B,�� P�<� د� .ا��./	د ا��3

 



 

٣٦ 

١٤-٥   �*�Q��70ر ا� 

��.�E و$J	 �ي t5	م أو T ء	��5	أو � E�M/� أو E�	$ا�/^2 أو و ��	J��	� أو E�� $# ا���,;� أو �/,.�	ت �	ر�����0# -^2�� ا��Q,R �	��5	ء *
 أ-^	ء ا��A ،Q,R	ز �,�Q,R أن �/.( *��e	 -^2ا $# ا���آM ا��	)� -,+ أن وإذا ]{� *�آM أ��. ��Jار *( ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د��

EV,� ة�* ���R;�� ا�/^2 ا��، و	ع ��	��A$# أول ا ��د	*� ا�/	ا�/ �./�Rض ه>ا ا��/..( -,+ ا��/�. 

B د-2ة ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�Aو E�	-	��A�3 اn� زم��د أ-^	ء *Q,R اYدارة -( ا�n0	ب ا�- �� $# ا��ب و�B *�;( ��/..( وإذا ه
 . ا�/�د ا��زم *( ا�-^	ء

 

 JY!��ت )@
P اDدارة  ١٥-٥

*@ *�ا-	ة ا&:�n	T	ت ا���Jرة �,�R/.� ا�/	*�، �;2ن ��Q,R اYدارة أو�@ ا�C,�	ت $# إدارة ا���آ� و��n�[ أ*2ره	 دا:� ا���,;� 
��	��.� ا��%	ل & ا��n3 ��%.� ا���آ� $# -� +,- Eو� ،	�Aر	آ� ا���-.� و:	م ا��3	وأ* �T	
	 *@ ا�{.� وا��R	ت ا�3;2*.� وا�

وا��.�	ت ا�^J	L.� ود�2ان ا��t	�� و*;	�' ا�/�� وا�/�	ل وا�,R	ن ا�/,.	 وا&���اL.� و�R	ن ا�وراق ا��R	ر�� وآ	$� ا�,R	ن ا�^J	L.� ا�:�ى 
nوا� ��ر	Rم ا����8 وا�{�ف ا��	C5.� وأ��0	-.� وا��.�	ت ا�
	�T وا���آ	ت وا��C�e	ت -,+ ا:��ف وه.�	ت ا��3;.� وا�2J3ق ا��

� وا��Yار وا���	�� وا���ا$/� وا���ا$/� وا��
	��T وا��
	��n وا�n,` و�2ل ا��;	م ��Cوا�� UJت وا�	n�	02ل $# ا��:�أ25ا-�	 وا�
 .V.> ا��;	م و*/	ر<��	 و�* U	 �K�0 -( ا��V0.>وV5.�	 وا��2ا$�J -,+ ا�,2Rء إ�+ ا��3;.� و�/..( ا��3;�.( 5.	�� -( ا���آ� و8,' �0

0�ات ��	 $# ذ�P دون �2J- �nد �Q.�O ا���آ	ت ا��# ����ك $.�	 �Cوا�� FL	N22د وا�J/$� أ25اع ا�	ا���2.@ -,+ آ F� P�<آ Q,R�,و�
�ت -2Jد �Q.�O ا���آ	ت ا��# �;2ن ا���آ� ]��;	 $.�	 و��ارات ا��/��� وا�����2.@ -,+ ا&�V	�.	ت وا�n;2ك أ*	م ا���آ� *@ آ	$� �/

�ار T2ن ا���آ� وإ�اد د�آ�	ب ا�/�ل وا��R	ت ا����.�، وآ>�P ا�V	�.	ت ا��Jوض وا�^�	5	ت وا�;V	&ت وا��0	زل -( ا�و�2�� $# �
 �.AOر وا��	R���&وا �.,Cم وا���U وا��$@ و$�` ا�C3	�	ت ا�2آ	&ت ا���-.� 5.	�� -( ا���آ�، وا�.@ وا���اء واY$�اغ و�E�2 وا&��Jوا�

0�ات وا��.;	ت وآ	$� �C$� ا�وراق وا��	وا���2.@ -,+ آ �.$�nت ا��	5	ار ا�^��T20ك وإ�اع ��ى ا��Y3' واCدات وا�	وا&-��
�.$�nت ا����ام ا���ي ا�/	*,� *( :	رج ا���,;� . ا��/	*Jات وا���.[Oو8,' ا�� ���M-ل و	وا�/� ).Vr2ا�� )../� E� 	آ� ��/* �وا��/	�

	��� وا��
�اج ا�Y	*	ت وJ5� ا�;	$�ت وا��0	زل -�0	��* ����ود ا:�n	ET أن �2آ� وا��ا أو أآ%� *( أ-^	EL أو . و�3� #$ Q,R�,و�
E�	�-أ U/� ة�[	 . *( ا�{.� $# *

�n��	� 4ت ��ار	دارة و�.%.Yا Q,R* �^3* )�^�� أن 'R� E5_$ ،رات ا���آ�	J- @.� F,/�� 	�.$.�و�	ة ا���وط ا��	ف *�ا- : 

• E�را� . أن �3�د ا��Q,R $# ��ار ا�.@ أ�	ب ا�.@ و*

 . أن �;2ن ا�.@ *J	ر�	 �%�( ا��%� •

�ره	 ا��Q,R و�^�	5	ت آ	$.� •J� #&ت ا��	ا إ& $# ا�3�>	� @. . أن �;2ن ا�

 

� ا��Jوض *@ 0T	د�F و*C�e	ت ا���2�� ا�3;2*# *��	J- دارةYا Q,R�� 2زR� 	وز آ�	R�� #ا�� ��ر	Rوض ا���Jا� �J- Eو� ،	���* B},� 
�ة ا���آ�* ��	�5 	��	A� وز	R�� &ث �20ات -,+ أ�N 	���*. 

�ره	 �F إ��اء ذ*� *��0# ا���آ� *( ا��Mا*	��� 8J	 ��	 �n* FJ3,��3	، -,+ أن ��^�( J� #&ت ا��	دارة و $# ا�3Yا Q,R�� 2ن;�
  -:ر4 *�ا-	ة ا���وط ا��	�.�*Q,R* �^3 اYدارة و �.%.	ت ��ا

• )�� .أن �;2ن ا��Yاء �/� *^# ��0 آ	*,� -,+ 2�5ء ا�

• �3�د آ3� أ�n+ �;� -	م �,���( ا�2ا�* �, .أن �;2ن ا��Yاء ��

• E.$ U�2V2ز ا��R� & Q,R�,� F� اء��Yا. 

 

 )$�&Vت أ>�Qء )@
P اDدارة  ١٦-٥

� -( و��ل �^2ر*;	$Oة *2�J-� ��;2ن *;	$�ت *Q,R اYدارة *( �M� & �C5 )*و Q,Rت ا��	C,A )- ح% ٥	ا�ر� #$	T )* #$و 
�ود *	 t5 E.,- {5	م ا���آ	ت أو أ�� أ��t5 أو ��ارات أو �/,.�	ت أ:�ى *;�,� �E، و����� ��J�� Q,R* اYدارة إ�+ ا��R/.� ا�/	*� �

آ�	 . و*�nو$	ت و).� ذ�P *( ا��Mا�	*;	$�ت .� *( ا�/	د�� -,+ �.	ن ]	*� �;� *	 �E.,- �n أ-^	ء *Q,R اYدارة :�ل ا��0C ا��	�
����� ا���J�� ا��>آ2ر -,+ �.	ن *	 �^E أ-^	ء ا��Vr2* ��VT2� Q,R.( أو إدار�.( أو *	 �^t5 42.� أ-�	ل $0.� أو إدار�� أو 

 .ا���	ر�� �F أن وا$BJ -,.�	 ا��R/.� ا�/	*� �,��آ�

 


P اDدارة وا���Q ا�E�(ب وا��$� ١٧-٥@( P�_ر��� 

	ًC.Lر EL	^-أ �$# (و�2Rز �E أن �/.( *( �.( أ-^	EL -^2ا *�0��	، و�
�} رQ.L ا��Q,R وا�/^2 ا���0�ب . �/.( *Q,R اYدارة أ�
E0../� ��	�( �.-آ� ا���	م ا��3	وا��%2ل أ* �T	
، *��R/.( و*�V0د�(، ���%.� ا���آ� $# -��	��	 *@ ا�{.� و*@ ا��R	ت ا�3;2*.� وا�



 

٣٧ 

�^J	L.� ود�2ان ا��t	�� وآ�	ب ا�/�ل و*;	�' ا�/�� وا�,R	ن ا�/,.	 وا&���اL.� و�R	ن ا�وراق ا��R	ر�� وآ	$� ا�,R	ن ا�^J	L.� وا��.�	ت ا
ا�:�ى وه.�	ت ا��3;.� وا�2J3ق ا���5.� وأ�C	م ا����8 وا�{�ف ا��R	ر�� وا�0n	-.� وا��.�	ت ا�
	�T وا���آ	ت وا��C�e	ت -,+ 

�8� وا�n,` و�2ل ا:��ف أ25ا-�	 وا�	
� وا��Yار وا���	�� وا���ا$/� وا���ا$/� وا��
	��T وا����Cوا�� UJت وا�	n�	02ل $# ا��:
 .ا��;	م وا&-��اض -,.�	

0�ات ��	 $# ذ�P دون �2J- �nد �Q.�O ا���آ	ت ا��# ����ك $.�	 ا���آ� �Cوا�� FL	N22د وا�J/$� أ25اع ا�	ا���2.@ -,+ آ F� P�<آ 	و���
���	 وا���2.@ -,+ ا&�V	�.	ت وا�n;2ك واY$�ا)	ت أ*	م آ�	ب ا�/�ل وا��R	ت ا����.�، وآ>�P ا�V	�.	ت ا��Jوض وا�^�	5	ت و��/�

� ا��Mا*	��	 وا�.@ وا���اء واY$�اغ و�E�2 وا&���م وا��C,.� وا&���R	ر ��C�2ق ا���آ� وJ� �.n3�ت و�وا�;V	&ت و*�	�/� ا��/	*
�ار ا�^�	5	ت ا���n$.� وا��AO.� وا�T20ك وإ�اع وإ)�ق ا�C3	�	ت ��ى ا��Y3' واCدات وا�	ت وا&-��	�	C3و$�` ا� @$�U وا�J

0�ات وا��.;	ت و).�ه	 *( ا�وراق ا��R	ر�� �Cوا���2.@ -,+ ا�� . ���آ�	 ���	 �/..( ا��Vr2.( وا�/�	ل و-���M وا��/	�� */�� و�3
�ء وا��3	*.( -( ا���آ� وأن �2V<	 وا��ا أو أآ%� *( أ-^	ء ا��Q,R أو *( ا�{.� $# *	]�ة -�� أو *��	���، و���	 أن �/.0	 ا�2آ

��.	ت ا�:�ى ا��# �3�ده	 *Q,R اYدارة، و�F� E �2آ.� ا�{.� $# ا���ا$/� . أ-�	ل */.�0n�	� Pإ�+ ذ� �$	>Y	� ب�و����@ ا�/^2 ا���0
���4 ا��;	$Oة ا�
	�T ا��# �n3� -,.�	 رQ.L ا��Q,R وا�/^2 ا���0�بو�3�د *Q,R اYدار. وا���ا$/� -( ا���آ�J� F$ة و. 

�.��;C$�ت ا�	ت و*;	T	n�:ا E0* ار�J� Q,Rد ا��� .و�/.( *Q,R اYدارة �;��.�ا �,�Q,R *( �.( أ-^	EL أو *( ).�ه�، و�3

�ة -^2�� رQ.L ا��Q,R وا�C;��.� وا�/^2 ا���0�ب -( *�ة -^2�� آ� * ��M� &/..��0و�دة 	2ز إ-R�و ،Q,R��0 $# ا��*. 

 

 ا���>�ت )@
P اDدارة ١٨-٥

 +,- 'R�2ل، وT2��23 �/,� ا�n* #5ا&�;��و ���� أو ا�V	آQ أو ا����-2ة *( رEC.L، و�;2ن ا��-2ة :�.� و���� �	�� Q,Rا�� @��R�
 أر�/�& �;2ن ا��A	ع ا��3.3T Q,Rً	 إ& إذا �^�4 و. رQ.L ا��Q,R أن ��-2 إ�+ ا&��A	ع *�+ 8,' إ�.E ذ�P آ�	�� ا0N	ن *( ا�-^	ء

 . -,+ أن �;2ن *( �.��0 رQ.L ا��Q,R أو *( �2Vض $# �	�� ).	�E-^	ء ا��Q,R -,+ ا���*( أ

8Jً	 �,^2ا�� ا��	�.� ��	5Y;2ن ا�أن  +,- Q,Rت ا��	-	��A2ا �:� $# �^2ر ا^- E0- '.0� أن Q,R2ز �/^2 ا��R�و: 

• Q,R* 2^/� 2زR� & ع	��A&2ر ذات ا^� #$ �  اYدارة أن �20ب -( أآ%� *( -^2 وا�
 أن �;2ن ا5Y	�� N	��� آ�	�� •
• 	�5O�� B�2nم -,+ ا��0.' ا��	t0ا� �t3� #ارات ا���Jا� +,- B�2nا�� 'L	0,� 2زR� & . 

 
�A&( أو ا���%,.( $# ا�<�	ا�3 Q,Rء ا��	2ات أ-^T� �J,ا��� �.,(�	� Q,Rر ��ارات ا���n�أد5+ و ��ث أ2Tات�	ع �3N. � و-0

	ً3A�* E�	.( ل	� #$ E>2V� )* أو Q.L2ت ا��T ;2ن�2ات Tوي ا�	C�. 

 

 )�d�X ا]���>�ت ١٩-٥

 )* 	�.,- F��nا�� �/� �.��;Cوا� Q,Rا�� Q.Lر 	�2/��و Q,Rء ا��	$� أ-^	2زع -,+ آ�<� 	3* #$ E�و��ارا Q,Rاو&ت ا���* B%�
Q,R<� $# . ا��	ون ه>4 ا��3� .�R� :	ص �E/�2 رQ.L ا��Q,R وا�C;��.�و�

 

 !�Qر ا�@���ت ٢٠-٥

� ا��A	-	��	 $# ا�����0 ا��# �J@ $.�	 ا���آM ا��C.L# �,��آ�J/�ه�.( و	Cا�� @.�A �%�� 	ً3.3T 	ً0�2;� �52;*� ا��	ا�/ �./�Rا�. 

 +,- ML	� ه�	C* �;) ٢٠(و���د	و).� ا�/ ��د	*� ا�/	ا�/ �./�R-,+ ا��� �^2ر ا� 	:� *( ).� .���� 	ه�	C* E0- �2آ�ه� أن 	C�,و� 
 .أ-^	ء *Q,R اYدارة أو *Vr2# ا���آ� $# �^2ر ا��R/.� ا�/	*�

 

 ا�@��� ا���)� ا���د*�  ٢١-٥

� *�ة J/0�آ�، و���	� �J,/ا�*2ر ا��� @.�R� ��د	*� ا�/	ا�/ �./�Rا� {�
�ا ا�*2ر ا��# �
�} ��	 ا��R/.� ا�/	*� ).� ا�/	د��، �- 	* #$
�ل ا���C ]�2ر ا��	�.� &��5	ء ا��0C ا��	�.� �,��آ�-,+: �0Cا��� $# ا�  .Pإ�+ ذ� �A	3ا� B-د 	أ:�ى آ,� ��د	ت -	./�A 2ز د-2ةR� 	آ�. 

� ا��R/.	ت ا�/	*� �,�C	ه�.( ��-2ة *( *Q,R اYدارةJ/0� . 'ا��* Pإذا 8,' ذ� ��د	*� ا�/	ا�/ �./�R2 ا�-�و-,+ *Q,R اYدارة أن �
	�	C3ا� �C�: �%�� ).ه�	Cد *( ا����ة ا����.� . *( رأس ا��	ل -,+ ا���%) ٥(ت أو -��R*� $# ا�	ا�/ �./�Rد ا�	J/5& 2ة-�و���0 ا�

�2*ً	 -,+ ا��� ) ٢٥(و�V.3T �2*.� �2زع $# ا�����0 ا��# �J@ $.�	 ا���آM ا��C.L# �,��آ� �� ا��./	د ا��3�د ��J/5	د �
��C و-���( 
�ول ا�-�	لو����� ا��-2ةA +,-  .دة $# ه>4 ا��� ا��RC� $# ا���Vة ا��3��. �JVةو�2Rز ا&آ�V	ء ��& -( ذ�P �_ر�	ل إ:�	ر �2ا��� ا�

�ول ا�-�	لA +,- 2ة-��ل . و����� ا�: �-	0nرة وا�	Rت �2زارة ا��	*� �,��آ	دارة ا�/Yل إ�+ ا	ول ا�-��A2ة و-�و���� 2Tرة *( ا�
 .ا���ة ا��3�دة �,��0



 

٣٨ 

& �;2ن ا��A	ع ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� 3.3T	 إ& إذا �^�C* 4	ه�2ن ��%,2ن n5[ رأس ا��	ل -,+ ا���، $_ذا �� ��2$� ه>ا ا�n0	ب $# 
�ل ا�%�N.( �2*	 ا��	�.� ����A	ع ا�C	�F، و�/,( ا��-2ة �	�����J ا��2n0ص -.�	 $# ا��	دة : �J/� ن	N ع	��A& 2ة-�B ا�Aع و	��A&ا

)٣٠ (E.$ �,%د ا���� ا���� . *( t5	م ا���آ� و�/�� ا&��A	ع ا�%	3.3T #5	 أ�	 آ	ن -

 

 ا�@��� ا���)�� `�� ا���د*� ٢٢-٥

	*	t5 	�,���ر ��ارات $# ا�*2ر . �
�} ا��R/.� ا�/	*� ).� ا�/	د�� ��/��� t5	م ا���آ� �	��%0	ء ا��;	م ا��2t3ر -,.�	 �/n� أن 	و��
 .�R/.� ا�/	*� ا�/	د�� وذ�QV0� P ا���وط وا�و<	ع ا���Jرة �q:.�ةا��ا:,� $# ا:�n	ص ا�

& �;2ن ا��A	ع ا��R/.� ا�/	*� ).� ا�/	د�� 3.3T	 إ& إذا �^�C* 4	ه�2ن ��%,2ن n5[ رأس ا��	ل -,+ ا���، $_ذا �� ��2$� ه>ا ا�n0	ب 
-,.�	 $# ا��	دة ا�C	��J و�;2ن ا&��A	ع 3.3T	 إذا �^�4 $# ا&��A	ع ا�ول وB�A ا��-2ة إ�+ ا��A	ع N	ن �QV0 ا�و<	ع ا��2n0ص 

�د *( ا��C	ه�.( ��%� ر�@ رأس ا��	ل -,+ ا���-. 

 

 ا��[�*H وا�	�ارات ٢٣-٥

��� �;� ��ر ا��Jارات $# ا��R/.� ا�/	*� �,�23ل �	�),.� ا���,�J . �;2ن ا��2n�B $# ا��R/.	ت ا�/	*� -,+ أ�	س 2Tت وا�n�و
�ر ��ارات ا��R/.� ا�/	*� ).� . ����q ا���%,� $.�	n�ع، و	��A&ا #$ ���q� �J,ا��� �.�ر ��ارات ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� �	�),n�و

.� N,%# ا���� ا���%,� $# ا&��A	ع إ& إذا آ	ن ا��Jار *�/,J	 �M�	دة أو �
U.V رأس *	ل ا���آ� أو �_8	�� *�ة ا���آ� أو �3� ,(O� ��د	ا�/
^J5ا ��ر ا���آ� �T إ& إذا 	3.3T ار�J;2ن ا��&  	أ:�ى، و�.�0 �C�e* ج ا���آ� $# ]�آ� أو	أو �_د* 	�*	t5 #$ دة�	ء ا���ة ا��3

��N أر�	ع ا���� ا���%,�N �.,(Oع�	��A&ارات .  $# ا�� +,- B�2nدارة $# ا��Yا Q,R* ء	رك أ-^	��2ز أن R� & E5_$ ،Pو *@ ذ�
 .� ا�/	د�� ا��# ��/,V-_� F	eC* )* ��Lو�.	��� -( ا���Vة ا��# �^2ه	 $# اYدارةا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� أو ).

 

 )�اeI ا�����Xت ٢٤-٥

 E��$	;* د��;2ن �,��آ� *�ا�' �C	�	ت أو أآ%� *( �.( ا���ا�.( ا���nح ��� �	�/�� $# ا���,;� �/.E0 ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� �20�	 و�3
E0../� دة	إ- 	2ز ��R�و. 

C3ت ا��# ���ا�' ا�	�	^�Yت وا	5	.���	 و).� ذ�P *( ا�N2	FL و�E أن ��,' ا�Rا���آ� و� ��	ع -,+ د$�8Yا F� Bت $# آ� و�	�	
�ات ا���آ� وا��Mا*	��	A2* )* FJ3�� أن 	^ً�أ E، و�	2ل -,.�n3ى <�ورة ا���. 

�م إ�+ ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� ا�20C�� ��J��ًا �^�J� ت أن	�	C3ت و-,+ *�ا�' ا�	5	.E0 *�2[ ا���آ� *( ��;.E0 *( ا�2n3ل -,+ ا�
 �J�	�* ى�* #$ E�م ا���آ� ورأ	t5 م	ت أو أ�;	م ا���آ	t5 م	ت ا���آ� ��;	V�	
* )* EVآ� �واY�^	�	ت ا��# 8,�	، و*	 �;2ن �

 .�C	�	ت ا���آ� �,2ا�@

 

٢٥-٥ ���� ا���E ا�

�أ ا��0C ا��	�.� �,��آ� *( أول �0	�� و�#��0 $# �أ *( �	ر��  ٣١�� *( آ� ��0 *.�د��، -,+ أن ا��0C ا��	�.� ا�و�+ �/� ا��23ل ��C�د
� *( ا��0C ا��	�.�٣١ا��Jار ا�2زاري ا�n	در �_-�ن �23ل ا���آ� و�#��0 $# �C�د . 

 

   )�Fا��2 ا���آ� ٢٦-٥

آ�	 �/� *.Mا5.� ا���آ� و�C	ب . � ا��>آ2ر�/� *Q,R اYدارة $# �5	�� آ� �* �0	��A �.دًا �J.�� أ2Tل ا���آ� و:2n*�	 $# ا��	ر�
 �.$	nح ا�	@ ا�ر��2ز�� 	����J� #ا�� �J�وا��� �.^J0.� ا���	�0 ا��C# -( ا��	ا�� 	هMط ا���آ� و*�آ	ًا -( �5���J�و �L	C
ا�ر�	ح وا�

� اJ/5	د ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� ��C.( �2*	 -,+ ا���� Pوذ�. 

L	N2دارة ه>4 ا�Yا Q,R* @^�-,+ ا���و 	2*� ).C�:و �C�
� �./�Rد ا�	J/5& ر�Jا�� � . F� B3��nف *�ا�' ا�C3	�	ت �� ا��2-

و��2@ رQ,R* Q.L اYدارة ا�N2	FL ا���	ر إ�.�	 و�2دع �C5 *�0	 $# ا���آM ا��C.L# �,��آ� � B3��nف ا��C	ه�.( �� ا��2-� ا���Jر 
و-,+ رQ,R* Q.L اYدارة أن ��V.3T #$ ��0 �2*.� �2زع $# ا���آM .  -,+ ا����2*	) ٢٥(&J/5	د ا��R/.� ا�/	*� �
��C و-���( 

ا��C.L# �,��آ� ا��.Mا5.� و�C	ب ا�ر�	ح وا�
C	�L و:��T وا$.� *( ��J�� Q,R* اYدارة وا�0} ا�;	*� ���J�� *�ا�' ا�C3	�	ت وأن 
-� �� اJ/5	د ا��R/.� ا�/	*� �
��C و-���( ���� 2Tرة *( ه>4 ا�N2	FL إ�+ اYدارة ا�/	*� �,��آ	ت �2زارة ا�	0nرة وا�	R�)٢٥ ( 	*2�

 .-,+ ا���

 

 



 

٣٩ 

 ��ز*' ا�ر��ح  ٢٧-٥

� :�A �n.@ ا���nو$	ت ا�/�2*.� و).�ه	 *( ا���nو$	ت -,+ ا�230 ا��	�#/� ��20Cا� �.$	nح ا���آ� ا�	2زع أر��: 

•  '0R�)١٠ (%,� 2زR�و ،#*	t5 #8	.ا�� )�2;�� �.$	nح ا�	8# *( ا�ر�	0.' *�+ �,� ا&��.Rو�[ ه>ا ا�� ��د	ا�/�2*.� ا�/ �./�R
 .ا��>آ2ر n5[ رأس ا��	ل

 
•  En.n
� */.�0 *( ا�ر�	ح ا�n	$.� ��;2�( ا��.	8# ا�V	�# و�C5 '0R� دارة، أنYا Q,R* ء -,+ ا���اح	، �0��د	*� ا�/	ا�/ �./�R,�

 .�{�ض أو أ)�اض */.�0

 
� ذ�P د$/� أو� •/� #�	 .*( رأس ا��	ل ا���$2ع% ٥+ �,�C	ه�.( �/	دل �2زع *( ا�

 
•  {n
� �C5 م�J� 	* �� ه>4 ا��;	$Oة -( ا�3� ا��n+ ا�>ي �E� `�C � *( ا��,� ا���J# آ�;	$�ت %�٥/�M� &دارة، -,+ أYا Q,R�

 .ا����.� ا�n	درة -( ا�C,�	ت ا��
��n ��>ا ا��Oنوا��/,.�	ت ا��Jارات 

 
•  +,- Pذ� �/� #�	 .ا��C	ه�.( آ�n3 إ<	$.� $# ا�ر�	ح�2زع ا�

 
 
 ��g_� ا���آ� ٢٨-٥

��N أر�	ع رأس ا��	ل، وA' -,+ أ-^	ء *Q,R اYدارة د-2ة ا��R/.� ا�/	*� ).� ا�/	د�� �,�t0 $# ا����ار N ا���آ� �L	C: B},� إذا
�ة ا����.�و���0 ��ار ا��A #$ �./�R.@. *( t5	م ا���آ�) ٦(ا���آ� أو �,�	 �� أA,�	 ا��/.( �	��	دة ��Rا��2ال $# ا� . 

 

٢٩-٥ ����M]ا���آ� و� K! 

 �.Vnا�� �J��8 دارةYا Q,R* ء -,+ ا���اح	0� ��د	*� ).� ا�/	ا�/ �./�Rر ا��J� ،د�0� ا��5	ء *�ة ا���آ� أو $# �	�� �,�	 �� ا�A� ا��3-
��.��� وأ�/	���T د�و*@ ذ� P�Q,R* ���C اYدارة �	�Lً	 -,+ . ء ا���آ�و�Q,R* ��,� #��0 اYدارة �	J5^	. و�/.( *Vn.	 أو أآ%� و�3

#Vn/..( ا��� ���إدارة ا���آ� إ�+ أن  .).Vnت ا��	T	n�:رض *@ ا	/��ر ا�>ي & �J�	� 	��	T	n�:ة ا���آ� اM�A� +Jو���0 ��ار . و�
�ة ا����.���Rا��2ال $# ا� @.�A #$ �./�Rا�. 



 

٤٠ 

 

٦ .����� �*����ت (�

�'?ود)$ ا���Nو��� ه�� ا�#�آ� ا������ �����Z ا����رات وا�#�آ� ا]و�� �����Z $ ا /آ�ن !#�ط ا�#�آ� Hآ���C G�- H�
[ ��?م ���
��H أد!�;، /�? )�. ا����رات وا��?ات�
��ر�^ وآ�� ه�  Hا�#�آ�� H�(ه� ��، و�:�ي ����� )م٢٠٠٥ د����� ٢١ا���ا/[ (  هـ١٩/١٤٢٦ د


���G�PA أد!�;)'?ةا�#�آ� ا���()'��G ا�#�آ� ا�:?�?ة  c&�� . ا��$ !�:H� I ا�?�� إ�� �Cآ� ���ه�� ���� آ�� ه� 

  

١-٦  P�� ��ر*h و�K�Y�M ا���


	� ا����   ١-١-٦  

) م١٧/١٢/١٩٧٨ا��2ا$F (هـ ١٣٩٩ *�3م ١٦ ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات آ��آ� �/2د�� ذات *eCو�.� *3�ودة $#  �_���BC�O ا���آ�
 . ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨ي ر�� و�� ��,.RC	 ��A2' ا�RC� ا��R	ر

و�� ) م٣٠/١٩٨٤ا��2ا$F (هـ ١٤٠٥ ر�.@ ا�%	5# ٧و�BC�O ا���آ� ا�و�+ ��AO.� ا�C.	رات آ��آ� �/2د�� ذات *eCو�.� *3�ودة ��	ر�� 
 . ٢٠٥٠٠١٥١٥٣��,.RC	 ��A2' ا�RC� ا��R	ري ر�� 

 

٢-١-٦  �� ��� ا���� وا���

� ٢١ا��2ا$F (هـ ١٩/١١/١٤٢٦$# �C�م٢٠٠٥ د ( BR*�� ا&*�.	ز *( ا�	8(، /	��.�ا�ا5�	Tو 	��J.J[ @* +ا�و�، K*� و �/� ه>ا ا�
�ت�	*B ا���آ� ��{..� ا���	 *( ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات إ�+ Tو�.� �,�2ا� �/�� $# *R	ل ا�و�+وآ	B5 . ا���آ� ا���3�ة ا�

�، ���C	ه	 *	ج ه	�.( ا���آ�.( واB,T ا���آ� و�/� ا5�. �AO.� ا�C.	رات وا��/�ات $# ا���J�0 ا����.� *( ا���,;���Rة "ا��ا���آ� ا���3
�تTو�.� �,�2ا� . ، *Mاو�� -�� ا&�0N.( $# -�2م ا���,;�"ا�

-,+ �23�� ) م١٤/٢/٢٠٠٧ا��2ا$F ( هـ٢٥/١/١٤٢٨ ا�n	در ��	ر�� ق/٢٠و�� وا$BJ وزارة ا��R	رة وا�0n	A2�� �-' ��اره	 ر�� 
eC* *�ا���آ� *( ]�آ� ذات	ه�� -	C* ودة إ�+ ]�آ�� . و�.� *3

 �,و�/� .  ر�	&ت �,��C ا�2ا��١٠ ��� �J.�� ا��.� ��ره	 ١٨�٣٠٠�٠٠٠*�CJ إ�+ وه2  *,.2ن ر�	ل ١٨٣�٠٠٠�٠٠٠رأس *	ل ا���آ�  �
�-	0nرة وا�	Rا�� ��# وز�	إ�+ */ 	�م ا���آ� 8,J�� ،��23�,� �*	/ا� �./�Rد ا�	J/5ب وا	ز -�,.� ا&آ��	R5إ ��23�ن -( �-Yا E.$ ',�� 

�ور ا��Jار ا�2زاري ر��.ً	و�2ف �/�� ا���آ� *��23 . ا���آ�T ��ر	�را *( 	�ن �23ل ا���آ�إ�+ ]�آ� *C	ه�� -	*� ا-�-_�  . 

 

 ا���آ�ء ٢-٦


	� ا����  ١-٢-٦ 

 :  ��2زع -,+ ا�230 ا��	�# �� ا��*K ، آ	B5 *,;.� ا�n3} $# ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات

 ا���"�  ا��Px,3د  ا�y��6ا1%  ���%ا
  %٦٠  ٣�٠٠٠ ]�آ� زاه� �,0n	-� وا&��%�	ر ا��3�ودة  ١
�ا�  ٢- E�Yا�-� %٤٠ ٢�٠٠٠ زاه

 %١٠٠ ٥m٠٠٠ ا��&�#ع 

 

� ا��*K ، آ	B5 *,;.� ا�n3} $# ا���آ� ا�و�+ ��AO.� ا�C.	رات وا��/�ات  ��2زع -,+ ا�230 ا��	�#� : 

 ا���"�  ا��Px,3د  ��yا�6ا1%  ا���%
 %٣٥  ٣٥٠ ]�آ� زاه� �,0n	-	ت وا&��%�	ر ا��3�ودة  .١
�ا�  .٢- E�Yا�-� %٢٤ ٢٤٠  زاه
٣.  ����ا����( :	�� ا�- ٢٥ ٢٥٠% 
 %١٦ ١٦٠ ا���آ� ا�/	��.� ��AO.� ا�C.	رات .٤

 %١٠٠ ١m٠٠٠ ا��&�#ع 
 

 

 

 



 

٤١ 

 ��� ا���� وا���ل  ٢-٢-٦

�ت ��2زع -,+ ا�230 $_ن� ا��5	ء -�,.� ا&آ��	ب *	]�ة، �و $# �	ر�� ه>4 ا���0ةTو�.� �,�2ا� *,;.� ا�n3} $# ا���آ� ا���3�ة ا�
 : ا��	�#

 
 ا���"� �Pد ا+1�% ا1% ا����ه% ا���%

%٥٦�٩٥ ١٠�٤٢١�٨٥٠ زاه� �,0n	-	ت وا&��%�	ر ا��3�ودة  ]�آ� .١  

٢.  ��ا� زاه- E�Yا�- ٢٠�٥٧ ٣�٧٦٤�٤٣٢%  

٣.  ����ا����( :	�� ا�- ٤�٩٥ ٩٠٥�٨٥٠%  

٤.  ��ا� زاه- ��3* ١٣�٢٣ ٢�٤٢١�٧٠٠%  

٥.  ��ا� زاه- ��L	- ة�.C٠�٢٣ ٤١�٧٢٤ ا�%  

٦.  ��ا� زاه- BV١�٨١ ٣٣٠�٤٩٨ أ�%  

٧.  ��ا� زاه- ���* ٠�٢٣ ٤١�٧٢٤%  

٨ .  ��ا� زاه%١�٨١ ٣٣٠�٤٩٨ 2R5ى -  

�ا� زاه>.   ٩- 2�2� ٠�٢٣ ٤١�٧٢٤%  

 %١٠٠ ١٨�٣٠٠�٠٠٠ ا��&�#ع 
 

 رأس ا��ل  ٣-٦

�, .  ���١٨،٣٠٠،٠٠٠ *,.2ن ر�	ل *�CJ إ�+ ١٨٣،٠٠٠،٠٠٠*	ل ا���آ�    رأس�
 

�ار ���.' ���,' أو�.Q �,��آ� أي ا�V	ق أو :.	ر Tة أ��� إ���A ي���	N أن ا���� ا��/�و<.  �8ف 	ي آ�\ �/>	: BC.� ب	آ���� �
�ةا�V	ق ���,' ��A أ��� ��أ ��23�ار أو �.@ أو �Tإ. 

 
 

٤-٦  S�*O�ME�راء ا�)� )KGI S أ>�Qء )@
P اDدارة وا���
$�� ا�( 
أ-^	ء اYدارة ا��V0.>�� $# ا���آ� -,+ / �� ا��5	ء -�,.� ا&آ��	ب *	]�ة، آ	n� B5} أ-^	ء *Q,R اYدارةو $# �	ر�� ه>4 ا���0ة

 : ا�230 ا��	�#

 

 ا���"� �Pد ا+1�% أ�gPء ا��&2[ ا���%
�ا�  .١- E�Yا�-� %٢٠�٥٧ ٣�٧٦٤�٤٣٢  زاه

٢.  ����ا����( :	�� ا�- ٤�٩٥ ٩٠٥�٨٥٠% 

٣.  ]�2� ��$� -- --  زاه

 -- -- أ�	*� �/� ا�3�اد  . ٤

 -- -- و$	ء ه	]� زواوي  .٥

�ا� -	�� ا��آ�2ر � .٦- ��	 -- -- 
 %٢٥m٥٢ ٣m٦٧٠m٢٨٢ ا��&�#ع 

 

0%��	��J� ،ه>4 ا���0ة #$ E0- ح	n$Yا �� 	ء *	   E5O� ت�Tو�.� �,�2ا��.Q �ي أ-^	ء �:��( $# *Q,R إدارة ا���آ� ا���آ� ا���3�ة ا�
 �T	
	]�ة أو ).� *	]�ة $# أ��� ا&آ��	ب أو $# أدوات ا���( ا�* �3,n* ��أ ��.C�0* ر��� أو	أو �ي *( أ� )��:� ).�<.V0� )����أو ��

� : *( أ-^	ء *Q,R اYدارة ا��	�.� أ��	��L  -^2  ��� �;��١٠٠٠	��0	زل -(  .ا&آ��	ب اآ��	ل2ن �/� .و�.2Jم ا���آ	ء ا�3	�. �	���آ��$
� ا���2[ زاه� و أ�	*� �/� ا�3�اد و و$	ء ه	]� ا�Mواوي ��� �;� -^Q,R* 2 إدارة $# ١٠٠٠، و�.�� إ��اع  -	��  و ا��آ�2ر �	�� -

 .C/2د�� آ���O <�	ن �/^2���� Q,R* #$ إدارة ا���آ�أ�� ا�20ك ا�
 

� ا��% *��رك &��� ا���ه�ن  ٥-٦� ا����)Jت ا�

�:� ا���آ� $# أ�� �/	*�ت *��� *@ ا��C	ه�.( �2ى *	 � �� �CJا� (٦-٦ه2 *>آ2ر $# ا��*� ).  *@ أ�8اف ذات -��� �	���آ�/2Jد ا��

 :�,�Mم ا��C	ه�2ن ا�	L/2ن ��	 �,#و

  *( t5ـ	م ا���آـ	ت٧٠ و ٦٩ ��O;	م ا��	دة �Mاما&� -١

 ��� ا��2n��A +,- B.@ ا�/Jـ2د *@ ا��8اف ذات ا�/��ـ� $# ا��R/.� ا�/	*� ا�/	د�� -٢

٣- �.C$	0� س	ء -,+ أ�	0� ����م *0	�C$ أ-�	ل ا���آ� وا��/	*� *@ ا��8اف ذات ا�/- 

 



 

٤٢ 

 

٦-٦ �(�G )' أ��اف ذات >�IJ �����آ�  ا��	�د ا�

. �;( ه>4 ا��/	*�ت ��� �QV0 ]�وط وأ�;	م ا��/	*� *@ ا�{.�. أ�8اف ذات -��� �	���آ�*@ �آ� �/U ا�/2Jد وا&�V	�	ت أ��*B ا��
و���� ا��8اف ذات ا�/��� �	���آ� ا��C	ه�.( $# ا���آ� وأ-^	ء *Q,R إدار��	 وا���راء ا��V0.>�.( أو ا��Vr2.( أو أي *( أ�	ر��� أو 

��L	V,� ..
 : } ه>4 ا��/	*�ت -,+ ا�230 ا\�#و��;( �,
 

��O4ف ذو ا��N�4 ا���2�4 ا��"� 
� ا����رات��H nآ�� 

(“AMC”) 

 E�Yا�- �C�e�� *�,2آ� ��ر	R� ة��اE�Y زاه�ه2 و� ا���,2آ� ��وره	 ���q	ذ -
��ح . زاهTY ا���آ� 	�*�
�C� #رات *( ا����0ت ا��	.C�5 ا�	.T Mآ�* �و�/�

5	.Tو 	��ر	.� 	ا��,'"�� �0- ." 

 �2��sآ� زاه� ���2آ�#رات وا���4ات ا��L
 ا���3ودة

�ث ���� ا���آ� �%.�	V�ت ا	اآ�2رات ��,� ��AO.� ��{.,# 28�� ا�A� *@ ]�آ� زاه
*( �.	رات ر�20 و2V�2$  2�٤٥٢ا�# وا��/�ات ا�%J.,� ا��3�ودة ا��# ��Ae �,��آ� 

	�L���J	�� �8$	 ا&�V	�.� إ��ادات ا�/�,.� *0	�VT و. وا��# ��Aeه	 ا���آ� ��وره	 �/�
و��� �AO.� ه>4 ا�C.	رات -	دة *( ا��2رد�( -,+ أ�	س 28�� ). �;� �8ف% ٥٠(

�ة �� �Aا٢٤-١٢ا���[  . �J$2ا�� �,N	�* ة�� ��;� -	م ����R�,� �,�	� �.�	V�وآ� ا
�ات ا�%J.,� و��/�� ا���آ� ��3	�� و�/2�U ]�آ� زاه� �,��اآ�2رات وا��. ا���$.(/

 . *( أ�� *eCو�.� *�5.� أو 0A	L.� 8	��	 آ	B5 ا�C.	رات $# �2ز��	

 

  'A2م��	ل أ�;	ة $# ا�-��[		]�ة أو ).� ** �3,n* ��أ E� ;2ن�ن & O� دارة $# ا���آ�Yا Q,R* 2^- �م آM�,�  ت	م ا���آ	t5 
,.� ا���� Q,R	 �E *( وا�/2Jد ا��# ��� �C3	ب ا���آ� إ& ���:.} *( ا��R/.� ا�/	*��� Q,Rم -^2 ا��M�,�د آ� ��0 و�R� ��د	ا�/ 

 �^3* #$ �.,
n.� $# ا�-�	ل ا�/2Jد ا��# ��� �C3	ب ا���آ� و�%B ه>ا ا��[ �3,n*ع	��A&&ا 	آ� ،   �.}� Q,R2ز �/^2 ا��R�
$	0* E5O[ )* ��- ك $# أي����د آ� ��0 أن �R� ��د	*� ا�/	ا�/ �./�R:.} *( ا���ط ا�>ي 	وع ا��0�$ ��C ا���آ� أو أن ���R $# أ�

U�2/��	� E .�Mاو�E وإ& آ	ن �,��آ� أن ��	�

 

$�ت  ٧-٦� ا�

  ا���ا�& ا��%�$#�ة �! 
	� ا���آ� �� ا����رات  ١-٧-٦

� �,��آ�C0�	� ة�.
} �,���,;	ت ا���AO�Cة *( �� ا���آ� وا��# ر��	 �/�� -,+ أه�.� آ,* #,� 	�.$ : 

 

 ,+�ر �� ���ر #�ة أول ()� ا'� ٢-٧-٦

#5��ة *( ا��L	�� ا�/	*� �,�.�ان ا��R� #و���ا�/M�M ا�- P,ر ا��	رات ���	.Cا� �.AO�� ��5و	ا���آ� آ �AO�C� . ر	R�Yا �J- ة�* �, ٣و�
�ة أو *�د *�	N,� )م٢٠٠٣ إ���� ٢٧ا��2ا$F (هـ ٢/٩/١٤٢٤ �20ات ا-�	ر *(�� ���R�,� �,�	� #2ز �,��آ� ا. ، وهR� &و �J- )- زل	0��

8J	 ���وط -	*� $# ه>ا ا�20ع *(  Bر $# أي و�	R�Yا �J- ء	إ�5 	�� F3� #5# ا����J *( رL	�� ا��.�ان ا��C* �.�: �J$ر إ& ��2ا	R�Yا
 .ا&*�.	زات ا���/,�J �	���	رات

  

 �0/� ()� ا'�,+�ر �� ���ر #�ة  ٣-٧-٦

�ا�/M�) ٤(��AO�C ا���آ� ا�;	و��5 ر�� - P,ر ا��	5#�����ة *( ا��L	�� ا�/	*� �,�.�ان ا��R� #و��� اY�R	ر . M ا�J- ة�* �, �20ات ٣و�
�ة أو *�د *�	N,� )م٢٠٠٤ إ���� ٥ا��2ا$F (هـ ١٥/٢/١٤٢٥ ا-�	ر *(�� ���R�,� �,�	� #ر . ، وه	R�Yا �J- )- زل	2ز �,��آ� ا��0R� &و

�J *( رL	�� ا��.�ان ا���5# ا��# �C* �.�: �J$*� $# ه>ا ا�20ع *( إ& ��2ا	وط -��� 	J8 Bر $# أي و�	R�Yا �J- ء	إ�5 	�� F3
 .ا&*�.	زات ا���/,�J �	���	رات

 

 أول ()� ا'�,+�ر �� ���ر ا����م  ٤-٧-٦

#5�� ا��و�# �	��*	م *( ا��L	�� ا�/	*� �,�.�ان ا���$ P,ر ا��	رات ���	.Cا� �.AO�� ��5و	ا���آ� آ �AO�C� . ر	R�Yا �J- ة�* �, �20ات ٣و�
�ة أو *�د *�	N,�)م١٩٩٩ �$25� ٢٨ا��2ا$F (هـ ٢٠/٨/١٤٢٠ا-�	ر *( �� ���R�,� �,�	� ، . ).��* ر	R�Yا �J- ���R� �� ��أت . و�� �و�

� ا�%	5.� $# ��� ٢٤ا��2ا$F  (هـ٢٠/٨/١٤٢٦$��ة ا�����  .)م٢٠٠٥ �

�JC* �.�: �J$ر إ& ��2ا	R�Yا �J- )- زل	2ز �,��آ� ا��0R� & ر	إ:� 'A2�� ر	R�Yا �J- ء	إ�5 	�� F3� #5# ا��� *( رL	�� ا��.�ان ا��
8J	 ���وط -	*� $# ه>ا ا�20ع *( ا&*�.	زات ا���/,�J �	���	رات 	2*� ).N�N �� FC* #�: . 

 



 

٤٣ 

 

 أول ()� ا'�,+�ر �� ���ر ا���45  ٥-٧-٦

	Lا��3,# *( ا�� ]L	ر ا��	رات ���	.Cا� �.AO�� ��5و	ا���آ� آ �AO�C�#5�� اY�R	ر . �� ا�/	*� �,�.�ان ا��J- ة�* �, �20ات ا-�	ر ٣و�
�ة أو *�د *�	N,�)م٢٠٠١ $�ا�� ٢٥ا��2ا$F (هـ ٢/١٢/١٤٢١*( �� ���R,� �,�	� ، . 

� اY�R	ر $# J- ���R� ��هـ ٢/١٢/١٤٢٧) F$م٢٣/١٢/٢٠٠٦ا��2ا ( +�� 2ل/Vري ا��	هـ ١/١٢/١٤٢٩وه2 �)F$م٢٩/١٢/٢٠٠٨ ا��2ا .( 

 

 ول ()� ا'�,+�ر �� ���ر ا����6� أ ٦-٧-٦

�ا�/M�M ا��3,# �	�����0 ا��20رة *( ا��L	�� ا�/	*� �,�.�ان ) ٥(��AO�C ا���آ� آ	و��5 ر�� - )� ���AO.� ا�C.	رات $# *�	ر ا�*.� *�3
#5�� اY�R	ر . ا��J- ة�* �,�ة )م٢٠٠١ *	رس ٢٦ا��2ا$F (هـ ١/١/١٤٢٢ �20ات *( ٣و��� ���R�,� �,�	� ،�,N	�* د� . أو *

� �	ري ا��V/2ل ��+ J/ه>ا ا� �rهـ ٣٠/١٢/١٤٢٤)F$٢١ ا��2ا ��ا� ). م٢٠٠٤ $

 

 أول ()� ا'�,+�ر �� ���ر �6	7  ٧-٧-٦

0@ *( ا��L	�� ا�/	*� �,�.�ان ا���5# وآ	ن �	ري ا��V/2ل ��+ ��0 ����AO�C ا���آ� آ	وAO�� ��5.� ا�C.	رات $# *�	ر �0@ ا��3,# ��
 .)م٢٠٠٩ إ���� ٢٨ ��2ا$Fا(هـ ٣٠/٥/١٤٣٠

 

 ()� ���ر ا����ض  ٨-٧-٦

#5�� ا��و�# �	���	ض *( ا��L	�� ا�/	*� �,�.�ان ا���	: P,ر ا��	رات ���	.Cا� �.AO�� ��5و	ا���آ� آ �AO�C� . 2ه �J/ا� ��ر	�
� اY�R	ر . )م٢٠٠٤�2.�2  ٦ا��2ا$F (هـ ١٨/٥/١٤٢٥J- ة�* �, إ���� ١٣ا��2ا$F (هـ ٢٣/٢/١٤٢٥ *( ا �20ات ه�R�� ا-�	ر٣و�

8J	 ���وط -	*� $# ه>ا ا�20ع *( . م٢٠٠٤ 	2*� ).N�N �� FC* #�: ر	إ:� 'A2�� ر	R�Yا �J- ء	5# إ�5�و�L�� F3	�� ا��.�ان ا��
 .ا&*�.	زات ا���/,�J �	���	رات

 

٩-٧-٦  ��آ�;� ��5� ا=را>� ا���;آ�
 

 : ��,P ا���آ� ا�را<# ا��	�.�

 ٣٣٨ ��AO.� ا�C.	رات وور]� و�;0	 � ).Vr2�,�J@ -,+ ��/� أرض *PT 'A2�� �,RC ر�� @ $# �0��{� ا���آ� *�2/	 •
 ٦ا��2ا$F (هـ ١٩/٣/١٤٠٠ه>4 ا��J/� ��	ر��  UCRو�� ا]��ت ). م١٩٧٦ �$25� ٢٤ا��2ا$F (هـ ٢/١٢/١٣٩٦ا��eرخ $# 

 ). م١٩٨٠ $�ا��

•  	���	C* أرض �/�� +,- @J� �*�;{� ا���آ� ور]� $# *;� ا����ر�� ٢م٣٥٧ PT 'A2�� �,RC* رخ ٥/٢٩٤/٣٢٧eا�� 
 ). م٢٠٠٠ أآ���2 ٣ا��2ا$F (هـ ٥/٧/١٤٢١و�� ا]��ت ا���آ� ه>4 ا��J/� ��	ر�� ). م١٩٩٩ �$25� ٤(هـ ٢٥/٧/١٤٢٠$# 

•  	���	C* ة -,+ ��/� أرض�A �0�� ا��eرخ ٢٠٤١ و*PT 'A2�� �,RC ر�� ٢م١٠�٠٠٠�J@ ا�2ر]� ا��C.L.� �,��آ� $# *
 ). م١٩٩٧ �2.52 ٢٣ا��2ا$F (هـ ١٧/٢/١٤١٨ه>4 ا�رض ��	ر��  UCRو�� ا]��ت ). م١٩٩١ �$25� ١٤(هـ ٧/٥/١٤١٢$# 

 

 >	�د >K أ>�Qء )@
P اDدارة  ٨-٦

� -2Jد -�� A2� & )../� ت	�	ء �أو :�	دارةي *( أ-^Yا Q,R*.   

  

٩-٦  S�(��ا� 

 . ��ى أ-^	ء ا��Q,R أ�5	 *0	�� �/�� ا���آ�ا��# �	ط ا�>ي ��	ر�E وأ��*B ا���آ� *2�R-� *( �2ا�} ا��O*.( ا��/�	دة $# 25ع ا�0

 

 

 

 

 



 

٤٤ 

١٠-٦  �*�$Mا� ��$
 ا�

�BA وا���	ء  ا���3�ة وا���آ�زود�	ك�0} ا�V	�.� ا&*�.	ز ا���2/� �.( ]�آ� ، -,+ أن ]�آ� ��BA ا�*��;.� ���,P ا�/�*	ت ا��R	ر�� �

�Cا��2ان ا�� �.*	n�ت و	}*��BA وا��/	رات وا�� ��- #$ �*��BA"��	ر إ�.�	 �A./	 �ـ ( زود�	كو]�آ� "). ا�/�*	ت ا��R	ر�� �

BA� ا*�.	زا *(  ا���3�ة �,��آ�زود�	كو�� *A2�� �n:�* . B30' ا�V	�.� ا*�.	ز رM�� �.C.Lاو�� -�� �� BA�B3 ا�/�*	ت ا��R	ر�� �
�BA �{�ض *Mاو�� -�� ��BAا�	M�� )8او�� -�� ��BA $# ا���,;� �B3 ا�/�*	ت ا��R	ر���BA وا��/�	ل ا�/�*	ت ا��R	ر�� �آ�	 .  �

BA��*	ت ا��R	ر�� �/,� ���;V2ق وا��,;.� ا�J3ا� @.�R� �tV�3* BA�� �t� ز -,+ أن	ا&*�. �.�	V�0} ]�وط ا� . 

A�B وه2 �	ري ا��V/2ل ��+ و�� �� �RC.� ]/	ر ��R� #$ BA� ا�/�*	ت ا��R	ر�� �2زارة ا��R	رة وا�0n	-� �	�� ]�آ� �
 ). م١٥/١٢/٢٠٠٩ ا��2ا$F(هـ ٢٨/١٢/١٤٣٠

 �	�� ا���آ� $# �R� ا�/�*	ت ا��R	ر�� �2زارة ا��R	رة وا�0n	-� وه2 �	ري ا��V/2ل ”UNITRANS“آ�	 �� �RC.� ا&�� ا��R	ري 
 ).م١١/١/٢٠١٦ا��2ا$F (هـ �١/٤/١٤٣٧{	�� 

  

 ا�(>�وى وا��Eز>�ت  ١١-٦

 ��@آ�ة ا����;)� �ا�?<��ت  ١-١١-٦

�ار ه>4 ا���0ة(م ٢٠٠٧ إ���� ��٣٠	ر�� Tإ FC� ��ر	�وه2 �:� ( �.�	ا�� 	�	^Jت أو ا�	ز-	$# ا��0 	ا���آ� �8$ B5	آ ،) 	*إ
 . وا��# �� �;2ن *��� أو -;Q ذ�P) آ��-+ -,.E أو آ��ع

 م ����7٢٠٠٢"� ��4م  •

�*B ا���آ� �	-��اض -,+ ا���� ا�Mآ2ي ا�و�# ا�>ي �E��,C -( اJ� �.�	�0 ا��C�٢٠٠٢ 4ر�,� إ<	$# ��� 	� ٧٩٥�٤٤٢م وا�>ي ��	�

U.V ا��,� ا���,2ب *(  . ر�	ل� )�^� &�.  ر�	ل٣٢٩�٦١٢ ر�	ل إ�+ ٧٩٥�٤٤٢و�R.�5 ��>ا ا&-��اض، �,BJ ا���آ� ر��	 زآ2�	 */

#3� �.( ا���آ� و*��C	ره	 ا�^�� .و*	 زال ا�*� �.� ا�

•  � م ٢٠٠٤م و ��4� �"����7٢٠٠٣

 ١�١٦١�٧٣٣ ر�	ل و ٨٨٢�٦٢٨م ��	�' ا���آ� ��,{.( إ<	$..( ��ره�	 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣�,BJ ا���آ� ر��	 زآ2�	 -( ا��0C.( ا��	�.�.( 
�*B �	-��اض أ�^	J�و 	��� 	8.	ت ا���آ� ا��.�و�/2د �' ه>4 ا���	�� اY<	$.� إ�+ ا��Vق �.( */�ل . -,+ ا��2ا�#، وا�,>�( أ-

2�Cك ا����م *( �� ا���آ�ا&���
�Cا�� #,/Vك ا��و�2ف �{�# ه>4 ا���	�� اY<	$.� ا�Mآ	ة . ح �E و$J	 �2Jا-� ا�Mآ	ة و*/�ل ا&���
B.�2ق ا���$ 'C� �*د	J20ات ا�Cآ2ي $# ا�Mق ا�	J3��&ا U.V
� أن ا&����ك �.eدي إ�+ �.� �J�C* ��2,ن . ا���_$ ،Pء -,+ ذ�	و�0

/� #$ �t0� ة إدارة ا���آ�	آM�3 ا�,n* �� )* �J�C* ت	��� �.	�� ا&����ك �;# ��2ا$F *@ �2ا-� ا�Mآ	ة وذ� P�V	د�	 ��%� ه>4 ا���	�
�:� . وا�
 

� �,�0C.( ا��	�.�.( C0�	ا���آ� أي ر�� ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و� �,�C� و�� ،�:�� *@ *n,�3 ا�Mآ	ة وا��	م، $�	 �Mال ا�C3	�	ت ا�Mآ2�� �.� ا��
 . زآ2ي

 
J�/�.� �,��آ�و�	ا�� �L2اJ$# $# ا�	8# إ<	و<@ ا��. ���# �� �	��	ا���آ�، و� `�	n� 2ن;.� #L	�0ار ا��Jدارة أن ا�Yا � . 

  

�ى  ٢-١١-٦B=ا�?<��ت ا 

�$	ت �2ل ا�Mآ	ة 
� *	 -, ١-١١-٦ة ا���	ر إ�.�	 $# ا���JV	��%0	ء ا���C�� ��*	.� م�/� F,/�� 	�.$ ء�.�� أ-�4 و*�	�	ت ا���آ� *( ا�/�
 .�8$	 $# أي :�ف أو M5اع �^	2A #Lه�ي� �;( $# ا�C	�F و�.BC �	�.ً	  �,��آ�، <�( �.	ق ا�/�� ا��./# �,��آ�، $_ن ا���آ� �

١٢-٦  �� ا��	�د ا�

 : أ��*B ا���آ� ا�/2Jد ا��	�.� ا��# ر��	 �/�� ذات أه�.� 2Aه���

� اDآ���ب ا ٣-١١-٦E�F�� �Gا��� �E
�HI 

� . *( ه>4 ا���0ة) �/�� �{�.� ا&آ��	ب( ٨*�2$� $# ا��CJ  ��{�.� ا&آ��	ب *,
} ]�وط ا�V	�.� ا��/�

 ا����   ٢-١٢-٦

� ا5�*BR ]�آ� )*	 �/� ا��*K وا��23��( ٢-١-٦ �V5	 $# ا��JVة آ�	 ذآ� J$ ،�.��	/هـ ١٩/١١/١٤٢٦ $# ا�و�+ *@ ]�آ�  ا�) F$٢١ا��2ا 
 ��C�م ا�) م٢٠٠٥د	t0� 	J8 K*� د*K ]�آ�.��	 ا�و�+ ا���آ�و ا�/	��.�ا���آ� ��آ	ت، �.� ��ر �A.@ ا��C	ه�.( $# وV5>ت -�,.� ا�



 

٤٥ 

 B.}ا�و�+وأ� #$ 	nn� 	�.ه�	C* `0* ��و �J�C* #525	� ن	.� آ;.��	ا�/  . �.C*;�' ا� 	ه�و�0	ء -,+ ا�2Jا�L ا��	�.� �,��آ�.( ا��# أ-
ا��2A2دات ا�%	��� وا����2J0 و�A.@ ا�2J3ق ا�:�ى ا���/,�J ��	 وا�0	]�� -�0	 و �� �2A2* �..Jدات ا���آ� ا��0�*�R ��	 $# ذ�P ا�/.#82، 

 �R*� رأس *	ل ا���آ� ا��ا*�R و�2زع إ�+آ>�P ا���ا:.} و�2Jق ا&*�.	ز، وا�FV ا���آ	ء -,+ أن ��� إ<	$� �.�� *2A2دات ا���آ� ا��0
�C5 'C� +,- �ء آ	دة -,+ ا���آ	�Mه>4 ا� )- �R�	0ا� {n3ا���آ�ا� #$ Eرآ�	ي ا-��اض -,+ ا�/�,.�. *�O� {
�م أي ]J�� و��  . 

 

� ا�E��Dز  ١-١٢-٦E
�HIا �� �BرK١٤ا�� ���آ� م ٢٠٠٥ أآ�M !Eا�����ة و زود��ك� �  ا���آ

�BA ا�*��;.� ��:.n	 ��n�	 ���آ� � B30*ك	�زود�t5ام أ�
�BA وا���  ��Mاو�� �5	ط �AO.� ا�C.	رات �B3 ا�/�*	ت ا��R	ر�� �
�ام 
�BA $# أورو�	 وأ$��J.	 وا���ق ا�و�� إ�+ �F� `0* F ا&*�.	ز *( ا�	8( $# ه>4 ا��0	M�� F8او�� �5	ط �AO.� ا�C.	رات �	���

	���t5وأ ��ر	Rا�� BA��ة ��	ر�� زود�	كو�� و�/B ا���آ� *@ . -�*	ت ���A ي�n� ز	ا*�. �.�	V�م ١٤/١٠/٢٠٠٥ ا) F$١٠ا��2ا 
�BA $# ا���,;���د) هـ١٤٢٦ر*^	ن �	 �,��آ� ��Mاو�� �5	ط �AO.� ا�C.	رات �B3 ا&�� ا��R	ري �A2�� ح�n� #ا�� Qت ا�� .

� ٣١و���0# ا�V	�.� ا&*�.	ز ه>4 $# �C�م ٢٠١٥ د) F$ة ) هـ١٤٣٧ ر�.@ ا�ول ١٩ا��2ا��� ���R�,� �,�	� #١٢وه �� 	* Pذ� � ]��ا �/
 E� . $# إ�5	�L	��/� أ�� ا���$.) ا���ف ا\:� ��(

 @$�� E.,- FV�* ر�� �20ي ��	J* �;,رات $# ا���	.Cا� �.AO� ط	او�� �5M* #$ 	���t5وأ ��ر	Rا�� BA��F3 �,��آ� ا��/�	ل -�*	ت �
�BA و$J	 ���وط وأ�;	م ا�V	�.� ا&*�.	ز. زود�	ك���آ�  . آ�	 ����@ ا���آ� �F3 ا��/�	ل ا�/�*� ا��R	ر�� �

 ه2 ا*�.	ز ��nي، إ& أن ه0	ك �rو$	 */.�0 و*3�ودة �q� F3:.�ة *Mاو�� QV5 ا��0	ط زود�	ك20ح �,��آ� *( �� و*@ أن ا&*�.	ز ا���
 . آ�0	Q$ �,��آ�

 أن �Mاول، أو أن ��0` ]�آ	ت أ:�ى ��n�3	 ��Mاو��، زود�	ك$# �	�� ار�;	ب ا���آ� ��
	�2A �Vه��� &�V	�.� ا&*�.	ز، �F3 ���آ� 
	.Cا� �.AO� ط	ا���,;��5 #$ BA�� E� 2مJ� ت $# . رات ا�>ي	V�	
� �	��t0 إ�+ أن ا���آ� �� ���;' أ�� *./� ��
� اYدارة أن ه>ا ا�J�/�و

BA��ة *@ �.R,� وا��ا��2 ��� . ا�C	�F و$# r� ا�/

 :  ��A2' ا�V	�.� ا&*�.	ز *	 �,#زود�	كو���� ا�2J3ق ا�:�ى ا���r2V3 ���آ� 

�BA :	رج ا���,;��M* Fاو�� و*0` أ�8اف أ )أ (� E� 2مJ� رات ا�>ي	.Cا� �.AO� ط	او�� �5M* F� ى�: . 

 . �r2.[ و�/..( وآ�ء $# ا���,;� وإ��ام ا�V	�.	ت �.@ و�2C�F */�� )ب (

�BA )ج ( .  إ<	$� إ�+ �5	ط �AO.� ا�C.	راتأ���5 أ:�ى ��Mاو�� ا��/�	ل و*0` أ�8اف أ:�ى �F ا��/�	ل ا�/�*	ت ا��R	ر�� �

�M*BAاو�� و*0` أ�8 )د (� �*��*	ت �R	ر�� أ:�ى ).� -- B3� رات	.Cا� �.AO� ت	*�: ���J� F� اف أ:�ى . 

 4�� أن *�	ر�� ا�2J3ق ا�2اردة أ-J�/� دارةYد (-) أ(�;( ا ( � .  �( �;2ن � E�NO.� �>آ� -,+ �5	ط ا���آ� $# ا���,;�زود�	ك*( �

 إ�5	ء ا&�V	��NO� �. زود�	كآ>�P ��;( ���آ� . زود�	ك ا��	�.� �.( ��BA ا�*��;.� و ���0# ا�V	�.� ا&*�.	ز �,J	L.	 �_�5	ء ا�V	�.� ا&*�.	ز
 �C0� �0 $# ا���آ��.�* �n� ة�[		]�ة أو ).� ** �J���� �C$	0* آ��[ B;,�� ١٠$2ري إذا % �J$ون *2ا�و��;( . زود�	كأو أآ%� �

 � .  -,+ ذ�P ا��{..�زود�	ك� أ3T	ب ا�C.��ة ��ى ا���آ� و�� �2ا$F  $# �	�� �{.زود�	كإ�5	ء ا�V	�.� ا&*�.	ز أ�^	 *( �

B3 ]�وط Tة $# ا���,;� أو إذا أ�� ا*�.	ز ��BA ا��2.�	n;( ا���آ� *( ا&����ار $# ا�/�� آ��م �$# �	�� إ�5	ء ا�V	�.� ا&*�.	ز أو -
� �,��آ�، $_ن ا�داء ا��	�# �C0�	� وى�A �أ� �Vnا���آ� ��>4 ا� ��-�. . ,��آ� �� ��2n� �NOرة �,

����ط ا�V	�.� ا&*�.	ز -,+ ا���آ� ��2�� أ-�	��	 $# �.� �F.J3 أآ� ا��5	ر *�;( $# ا�2Cق $# ا���,;� وا�V3	ظ -,+ ه>ا ا&��5	ر *( 
� ا��C.L.� $# ا���,;� و$# آ� *�آ M�R	ري أو *���د *;	�' ا��AO.� $# آ� *�	ر �R	ري و*��3 ا�C;� ا�3- ��$F �.	�# أو ��$.�# �.

وه# ]�وط ��RC0 وا�
�� ا���2/.� �,��آ� �CV5	، �� إن -�د *;	�' �AO.� ا�C.	رات ��ى ا���آ� �2Vق *	 ه2 .  $# ا���,;�زود�	ك�3�د4 
 ٢٥*�.	ز ه2  �.� أن ا�3� ا�د5+ ا���,2ب �/�د *;	�' ا��C� �.AO' ا�V	�.� ا&.)ا���آ� (٣ا�2اردة $# ا��CJ *�,2ب آ�	 �/;EC ا�ر�	م 

�ى ا���آ� � �.AO' ا���	د *;�- �, . �	ر�� ه>4 ا���0ة*;�	 آ�	 $# ٧٧*;�	 �,��Vة ا��/�0.� �.0	 �

�ادات ٢-١٢-٦�Pا �� ا���EF;� / ا�HIق ���رآE#$ا�� 

 : ;�، وه#*�*� *@ وآ	&ت �.	رات �	رزة $# ا���,) -,+ أ�	س �J	�� اY��ادات( ا�V	�.	ت � �.AO��O #,.}ر�@ ���� ا���آ� �

 ا��8اف ذات ا�/��� ا�/2Jد ا���*� *@( ٦-٦�� ا����ق إ�.�	 $# ا��JVة ) (ا�V	�.�	ن(زاه� �,��آ�2رات وا��/�ات ا�%J.,�  ]�آ� •
 . أ-�4) �	���آ�

 ]�آ� ا�3	ج �C.( -,+ ر<	 ا��3�ودة  •

�ا�,�.[ �LMR�,� �.�A ا��3�ودة  • ]�آ� -

 ) R	رة ا�C.	رات ا��3�ودة]�آ� أ��� �	*/�وف ��(�2زوآ# ا�C/2د��  •



 

٤٦ 

و��� �AO.� . و��C` آ� وا��ة *( ه>4 ا&�V	�.	ت �,��آ� ��AO.� �.	رات ��,;�	 هe&ء ا�2آ�ء إ�+ ا�2��Rر ��5�� 'A2	 K*�J	�� اY��ادات
� �.( ا���آ� وا��2رد٢٤-١٢ه>4 ا�C.	رات -	دة *( ا��2رد�( ���ة Lا�/2ا ��	J� ��� .`.  ]��ا -,+ أن�� 	وه>ا * U.V
 �,��آ� إ*;	5.� �

� ��;� -	م ���ة *�	N,� ��2ا$�J آ� ا���$.(. �;	�.�V	 و$# ذات ا�B�2 ز�	دة أ����2	 ا�>ي �FJ3 ��	 ا���`��R�,� �,�	� �.�	V�وآ� ا . 

 

 )�اeI ا�����Xت  ١٣-٦

� ا�/.82# و]�آ	4 ه2 ا�.Cا� '�;*@Aه>4 ا��ا #$ 	�AدراY ت	م */,2*�و�� وا$F ه>ا ا��;�' -,+ . ���0ة ا��/��� �C3	�	ت ا���آ� و�
�*	ت *�0.� . ا��/�	ل ا��E �	��;� وا�C.	ق ا�>ي ���t ���	 $# ه>4 ا���0ة
و�.Q ��>ا ا��;�' أ�� *n,�3 $# ا���آ� �	��%0	ء �Mو��ه	 �

 . �T$�*/.�0 -,+ أ� Q�R	ر�� 

١٤-٦  ��� ا��

��� $.�	 ��/,���O� F رأسأو ر�2م و�	�8 أو أ�� *.Mة ا-�	ر) : ��)�n��F, أي ]
} أ�� -���2 J5 �.( ��  ).�0Cل ا��*	ل ا���آ� :
 . ا�C	��J.( ��	ر�� ه>4 ا���0ة

�ار*� ا���Eط  ١٥-٦�� ا

3�ث أي ��2[ أو �/,.2A Fه�ي �/�,.	ت أو أ���5 ا���آ� :�ل ا�]�� ا�ـ ���١٢  Q,R* ء	20ي أ-^�ه>4 ا���0ة، و&  ��ر	�� �J�	Cا� 
A �..}� اث أي� . 2ه�ي $# 8./� أ���5 ا���آ�إدارة ا���آ� إ�

3�ث أي �{..� �,# 2Aه�ي $# ا�2<@ ا��	�# أو ا��0	ط ا� �� P�<م �آ	ل ا�/��R	ري �,��آ� :�ل ا�/	*.( ا��	�..( ا��	<..( و& :
 . ا�R	ري ��+ �	ر�� ه>4 ا���0ة

١٦-٦  K(��ل ا�� ا�(*���2 ورأس ا�

��52.� ا���آ� آ�	 $# *( ه>4 ا��0) ��J�� *�ا�' ا�C3	�	ت (�CJ�٧ �2�3ي ا�� ��L	� +,- �٣١ة ��C�{..� . م٢٠٠٦ د�أ أي ���و�� 
 . م2A٣١/١٢/٢٠٠٦ه�ي $# ه>4 ا����52.� *0> �	ر�� 

�ت ا�0;.� ا�J	��L وا���2$�ة �	�.	 ��ى ا���آ�، $_E5 �.;2ن ��ى ا���آ� رأس *	ل .�Cإ�+ ا�� �t0�	� E5دارة أYا Q,R* ء	و$# رأي أ-^
& #V;� �*	- )- �J� & ة��ور ه>4 ا���0ة��١٢.	A	��	 ا�3	�.� ��T ��ر	�ا *( ��[  . 

١٧-٦   ����� ��ز*' أر��ح ا���� 

 ],�
��� و�Q,R* �.T2 إدارة ا���آ� �/� ا�:> �/.( ا&-�	ر *J� +,- ء	ا���� �.;2ن �0 �,�َ� +,- ���J5 ح	@ أر��إن أي ��ار ��2ز
�ة $# �.E0، ��	 $.�	 ا�2<L	Cا�/2ا*� ا� P�<ا���آ�، وآ �� )* �*�@ ا��	�# �,��آ� وا�J.2د ا��# �3;� �2ز�@ ا�ر�	ح ��A2' ا�V	�.	ت *

,.� �,��آ� و:���	 ا���2/.�J�C.� وا���	ا�3 ���J0ت ا�	A	.��&ت وا	ا�/�,. KL	�5 +,- ء	0� . 

 إ�+ ا&ر�V	ع ��	 �/2د �	��V0/� -,+ ا��C	ه�.( و�20ي ا���آ� �2ز�@ أر�	ح -,+ ا���� *( أ �A�M/�M و<@ ا���C $# ا�2Cق ود$@ �/�4
�ءم واV5Y	�	ت ا��أ��	�.� �,��آ� وا��.	A	��	 ا&��%�	ر���� 	�� Pوذ� . 

١٨-٦  �E*��
� �!�� ا���E(ات ا�

0�ات ا��	�.� *�	�� �,�/	��0 $# ا���آM ا��C.L# �,��آ��Cبا��	اء ا&آ���� أ�2-.( *( ا���   �-	Cا� )* P٩وذ�	�	T  �-	C٢ و��+ ا� 
� ا���t 28ال أ�	م ا��2ع -�ا ا�
�.Q وا��R/� وا�/�� ا����.� ا�/	*�/� : 

 ا�t0	م ا��	�# �,��آ�  •

 . ا�C3	�	ت ا���اA/� �,��آ� و�C	�	��	 ا���2�ة -( ا�20Cات ا��	�.� ا�%�ث ا�C	��J ��	ر�� ه>4 ا���0ة •

 �	��2ا$�J -,+ �23�� )م١٤/٢/٢٠٠٧ا��2ا$F ( هـ١٤٢٨ *�3م ٢٥�	ر�� و ق/��٢٠ار */	�# وز�� ا��R	رة وا�0n	-� ر��  •
 .ا���آ� إ�+ ]�آ� *C	ه��

 *2ا$�J ه.�� ا�2Cق ا��	�.� -,+ �8ح أ��� ا���آ� ��آ��	ب ا�/	م  •

 )� *@ أ�8اف ذات -��� �	���آا�/2Jد ا���*� (٦-٦إ�.�	 $# ا��JVة ا���	ر وا&�V	�.	ت ا���*� *@ أ�8اف ذات -��� �	���آ�  •

 .ا�
	�T �	���آ� وا��/�ة *( �� ا����C	ر ا��	�#ا��FJ3 درا��  •
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  تقرير مراقب الحسابات.  ٧
 القوائم المالية التاريخية  ١-٧
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٤٩ 

  



 

٥٠ 

  
  



 

٥١ 

  



 

٥٢ 

  



 

٥٣ 

  



 

٥٤ 

  



 

٥٥ 

  



 

٥٦ 

  



 

٥٧ 

  



 

٥٨ 

  
  



 

٥٩ 



 

٦٠ 

 
  



 

٦١ 

  



 

٦٢ 

  قائمة المديونية الموحدة  ٢-٧

  

  (UITC)الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت 

  )شرآة مساهمة سعودية(

  

  لموحدة قائمة المديونية ا

  م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 
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٦٤ 

 

 
 
 



 

٦٥ 

 
 
 
 
 
 



 

٦٦ 

 
 
 
 

 

 



 

٦٧ 

  

  قائمة رأس المال الموحدة  ٣-٧

  
  قائمة رأس المال 

  
  

 الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت
  )شرآة سعودية مساهمة(

  
  

  قائمة رأس المال الموحدة 
  م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 
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 �� ا>آ�66ب �*:5 �89. ٨

 


2�nص ا����ح    ") ا�V	�.�� �{�.�� ا&آ���	ب     ("، إ��ام ا�V	�.� �{�.�� اآ���	ب        *�/��ون �{�.� ا&آ��	ب    و �/�Mم ا���آ� وا��C	ه�2ن ا�	L/2ن   �
�ء $��ة ا&آ��	ب� � : ��>4 ا&�V	�.�ا��	�.�  �20د �/U او$.�	 �,# . �

١-٨   ����#7�� )�� ا]آ���ب وا����� ��' أ

'A2ب��	ا&آ�� �.�}�� �  : ]�وط و�/,.�	ت ا�V	�.� ا��/�

−   ��/��    )* �� �{�.� ا&آ��	ب   ( � .( ا�	L/ .ا��C	ه�آ� وا��/�* �;    @.وه�2 ��	ر�� �23��� أ���� ا&آ���	ب          ($# ��	ر�� ا�V�Y	ل      �Oن �
��  أو إ��+     ا�( اآ���2  >إ��+ ا�������( ا��     &آ���	ب   اأ����   *�	 �
E�n *�(       )  ا��;���.(   و ت( *�( ا���C�e	     ا����C%���  إ�+��/�*   ��.�}� )

 . � �CV5ا&آ��	ب

− F$ون  آ� وا�)�ق  -,+ أن �e*( $#       �{�.� ا&آ��	ب  *�/�Yا ��ر	�( � �����*     ���� ��� 	��  E�� ب	ب  *�( أ����   ا&آ���	ا&آ���   ��� )�* 
��C'  ،  ���	ب  ذ��P، أن �����ي �,�P ا����� ��C� E�CV0/� ا&آ              ، أو $�# �	��� -��م ا����	-�E         ا��C�e	ت ا��;���� وا��;���.( ا�$��اد      

 :ا�C0' ا��	�#

�د أ��� ا&آ��	ب  ا���/��ون ��{�.� ا&آ��	ب - 

 ٣�٢٩٤�٠٠٠ ا�P0 ا�ه,# ا��R	ري

 ١�٣٧٢�٥٠٠ �P0 ا���	ض

 ٨٢٣�٥٠٠ ا�P0 ا�C/2دي ����%�	ر

 

� �	���وط وا��;	م ا�2n0ص -,.�	 $# ا�V	�.� �{�.� ا&آ��	ب.J��	� ب	{�.� ا&آ���و � .  �,�Mم *�/�

 ���ب وا����ما� ٢-٨

ر��� �{�.�� اآ���	ب      )  �{�.�� ا&آ���	ب     $�#  ���	رآ2ن ا���/���ون   ا� �	�.0	�� E�CV5 )- و    (*�/�� رQ.L �{�.� ا&آ��	ب   ��$@ ا��C	ه�2ن ا�	L/2ن    
 #�	�Aس إ	ب-,+ أ�	ت ا&آ���n3�* ،U�2/� +$� إ�	ب  �;�إ<	ا&آ�� �.�}� ��ه	 �
2nص ا�ا��n	ر�[  -( آ	$� *�/�  .��حا��# ��;



 

٧٣ 

   

   شروط وتعليمات االآتتاب  . ٩

  
يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االآتتاب بعناية تامة قبل تعبئة طلب االآتتاب باعتبار أن التوقيع على طلب االآتتاب 

  .  وموافقته عليهاوتقديمه لدى أي من البنوك المستلمة يعد بمثابة إقرار من المكتتب بقبوله شروط وتعليمات االآتتاب هذه
  
  االآتتاب في األسهم  ١ -٩

  : ، وتخصص آالتاليلشرآةلمن مجموع األسهم القائمة % ٣٠ سهم تمثل ٥٫٤٩٠٫٠٠٠يتضمن هذا الطرح 
  
 من أسهم االآتتاب للمؤسسات المستثمرة % ٧٠ سهم تمثل ٣٫٨٤٣٫٠٠٠  ) أ(
  
  من أسهم االآتتاب للمكتتبين األفراد % ٣٠ سهم تمثل ١٫٦٤٧٫٠٠٠  ) ب(
  
 يحق لمدير االآتتاب تخفيض عدد أسهم ،مكتتب) مائة وأربعة وستين ألف وسبعمائة (١٦٤٫٧٠٠ زاد عدد مقدمي طلبات االآتتاب عن  إذا

زيادة أسهم االآتتاب المخصصة ومن أسهم االآتتاب % ٥٠ سهم لتمثل ٢٫٧٤٥٫٠٠٠االآتتاب المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة إلى 
  . من أسهم االآتتاب% ٥٠ سهم لتمثل ٢٫٧٤٥٫٠٠٠للمكتتبين األفراد إلى 

  
   :يمكن الحصول على نموذج طلب االآتتاب من البنوك المستلمة التالية

  
  

 
www.alahli.com.sa 

 www.samba.com 

 www.alrajhibank.com.sa 

 www.riyadbank.com 
  

 

 . ئعين والمكتتبإن التوقيع على طلب االآتتاب وتقديمه ألي من البنوك المستلمة هو بمثابة عقد ملزم بين المساهمين البا -

دة من      - اب الممت رة االآتت ستلمة طوال فت وك الم روع البن اب من ف ات االآتت ى طلب ين الحصول عل ين المحتمل اريخ يمكن للمكتتب   ٨/٦ ت
ه من            ). ٢٧/٦/٢٠٠٧ الموافق(هـ   ١٢/٦/١٤٢٨  إلى نهاية يوم  ) ٢٣/٦/٢٠٠٧ الموافق(هـ  ١٤٢٨/ اب وتقديم ع طلب االآتت د توقي وعن

وسيعتبر أي طلب اآتتاب يحتوي على معلومات غير آاملة أو غير .  سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بنسخة منهقبل المكتتب
 .صحيحة أو غير مختوم من قبل مدير االآتتاب الغيا

ال يزيد إجمالي اآتتابه عن على أن  ويمكن لكل مكتتب االآتتاب بهذا العدد من األسهم أو مضاعفاته. سهم أ١٠ الحد األدنى لالآتتاب هو  -
 .  سهم١٠٠٫٠٠٠

ويكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من آل مكتتب        , يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االآتتاب عدد األسهم التي يرغب االآتتاب بها              -
 . هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االآتتاب بها في سعر االآتتاب

 

 ): حسبما ينطبق الحال(مستندات التالية يجب تقديم طلب االآتتاب مع إرفاق ال -

  .أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب •
 ).ألفراد األسرة(أصل وصورة دفتر العائلة  •
 . أصل وصورة صك الوآالة الشرعية •
 ). لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  •
 



 

٧٤ 

��R' أن �;��'     ، ��� ا��,�' �	�2آ	��� -�( ا��;���'        و$�# �	��� ��J     ) ا�و&د وا���2�)  )��n�J ا��2آ.� �.( إ$�اد ا���ة *( ا��ر�A ا�و��+           �
آ��	 ��R' أن �;�2ن ا�2آ	��� �T	درة *�( آ�	���               . ا�2آ.� ا��E و��2@ -,+ 8,' ا&آ��	ب وأن ��$F أT� و2Tرة وآ	�� ��	ر�� ا��V/�2ل              

        ��C0�	� '���;ا�� �
	ص ا��J.�.( $# ا���,;� أو *( ا�VC	رة أو ا��n0J,.� ا��C/2د�� $�# �,�[q� �C0�	� ل�
	ص ا��J.��.( :�	رج    ا�/�[q� 
 .و�2Jم ا�P0 ا����� �,�C	��J ا�2nر *@ ا�T� وإ-	دة ا�2Tل �,�;��' أو ا�2آ.�، ا���,;�

�د *�C	و *( ا���� و$# �	��� ا&آ���	ب      �- #$ �,L	/أ$�اد ا���ة ا�����2.( $# د$�� ا� @.�A ب	اآ�� ��	� #$ ��م 8,' اآ��	ب وا�
�C�
�اد *
�,�V *( ا���� �-Oا�>ي� {
�� nV0* ',8� �;� $�د *( إ$�اد ا���ة، و$# ه>4 ا�3	�� �;2ن ا��;��' ا��Q.L ه2 ا��/� 'R : 

• 	�n.n
�اول ا���� ا��# �.�� �� #$ E�	C3� �.J��. 

• E� {n
 . ��/	د إ�.E أ*2ال ا&آ��	ب ا��# د$/�	 �
2nص ا���� ا��# اآ��' $.�	 و�� �

 . ا��# �� �
�n.n	 �,�;��' ا��Q.L وا��;��.( ا��	�/.(��C,� ا�ر�	ح ا��2ز-� -,+ ا����  •

 

�        E�	�C� )�* ا���,�2ب �,
�n ا��� P0�ل �2V�U ا�: )* ��,�C20ك ا���اد �.�� ا���� ا��# اآ��' ��	 آ	*,� ��ى ا�� $�وع ا�� 'R�
� ا�/��# ا�C/2ديJ0ا� �C�e* )- درة	nت ا�	ا��/,.� 'C� Pوذ� . 

�    {
�ت  ( ا�>ي ��^	ف ا���� ا��
C� #$ �nn	�t5 #$ E	م ��اول و�/	د إ�.E آ	*� ا���	�� ا�V	L^��                  ا��;��' ا��Q.L ه2 ا���Aإن و (
� ا��
n.} و�n3� -,+ آ	*� أر�	ح ا���� ا��2ز-� -( ا���� ا��
E� �nn و�,�;��.( ا��	�/.(/�. 

�ام �5	ذج 8,' اآ��	ب *nV0,� إذا �
 : �R' ا��

• ,.RC� ��� ب �2ف	أ��� ا&آ�� B5	آ ،#C.Lا�� ا��;��' ا�� �.( �:� ��	� 	� 

•  ،Q.Lه� ا��	Cا�� 	;��' $.��ا���� ا��#  )- ],�
 آ	ن ا��;��2ن ا��	�/2ن ��,2ن ا&آ��	ب $# آ�.� *( ا���� �

��	،   . أرادت زو�A ا��;��' أن �;��' $# -�د *( ا���� �	���	         •,8 ��و$# ه>4 ا�3	�� ��� �
n.} ا���� �	���	 إذا �
U$��و	-�0 ��	وج 5.Mا� E*�J� ',8 أي  . 

 

,��� ���C	وي -���د ا������ ا���,��2ب   �* ����	J* 	�Lو]���ا E��*��2ا$��F ا��;����' -,��+ ا&آ����	ب $��# ا������ ا����3�دة $��# 8,��' ا&آ����	ب ا���>ي �
�0� ��J3                         . ا&آ��	ب $.�	 *^�و�	 �C/� ا&آ��	ب    - E�� E�n.n
F آ�� *�(     و�/�� آ� *;��' �� ا]���ى ذ��P ا�/��د *�( ا����� ا��>ي ���� �

 : ا���وط ا��	�.�

• ��,�C20ك ا����� ا��;��' 2�5ذج 8,' ا&آ��	ب ��ى أي *( ا�J� ، 

• �,�Cا�� P0 ، د$@ ا��;��' ا�J.�� ا�AY	����q� �. ا��# 8,' ا&آ��	ب ��	 �	�;	*� �,

• E� Bnn: #د ا���� ا��� .�C,.� ا��;��' *( �� ا�P0 ا���C,� إ]/	ر ا��
n.} ا�>ي �3�د -

 

- F3�              ب	ت ا&آ��	/,.��وط و��� F�	�* �.( ن	إذا آ 	.LMA أو 	ب آ,.	8,' ا&آ�� U$د      .  �,��آ� ر�2ل -� +,- E�J$ا��;��' ��2ا �J�و
E� 	�n.n
 .ا���� ا��# �.�� �

 
-                         B�5��5&ل ا��ل *��ة ا&آ���	ب أو *�( :��: ��,��C2�0ك ا����� 8,' ا&آ��	ب ��ى أي *( $�وع *���� ا&آ���	ب أو ا�J� );��  ]�	أو ا��� 

�*	ت �,�;��.( ا�>�( �F ��� ا&آ��	ب  �  �  ا��nاف ا\�# ا��	�/  أM�Aة  ا���n$# أو   
20ك ا���C,�� ا��# ��@ وا��ة أو أآ%� *( ه>4 ا�,
�J�	Cت ا�	�	ا&آ�� � .  ا��# ��B $# ا���,;�$# أ�

 
 

�ت      �C	ب اآ���	ب ا����آ    "��2Jم ا�20ك ا���V� ��,�C` و��{.� �C	ب أ*	�5 �	��         �Tو�.�� �,�2ا�وا��>ي ���2Jم ا�2�0ك ا����C,��        " � ا����3�ة ا�
E.$ ب	اع أ*2ال ا&آ����_�  . 

 

 

 

 

 

 



 

٧٥ 

 

٢ -٩ b_�Mورد ا� m�]��ا� 

� �2ا�# /��N�N ب	أ��� ا&آ�� {.n
��� آ3� أد5+ �;� *;��'، �.�0	 �.��  أ�١٠.�� �
n.} . أ�	م *( ا��5	ء $��ة ا&آ��	ب �.�� �
�د ا���� ا��# 8,' ا&آ��	ب $.�	، -,�	 �Oن ا���آ� & �
n.} ا�;�.� ا���- 'C� �آ ،#�ت، -,+ أ�	س �0	�Aا����، إن و )* �.J

 ،{.n
و$# ه>4 ا�3	�� �.�� . .أو إذا 
�م إ��اء ���� ا
	�ح ،١٦٤�٧٠٠ ���، إذا �R	وز -�د ا��;��.(أ ١٠�^�( ه>ا ا�3� ا�د5+ �,�
 @.�A ).� وي	C��	� ا���� {.n
�).�د ا���� . ا��;��- )- ).��� ا����و�� ��آ��	بوإذا زاد -�د ا��;��J�� 	J$و {.n
، �.�� ا��

 . ا��.��
 

 4	nأ� �-2* #$ ،�Aب، إن و	ا&آ�� UL	$و ).��;�,� En.n
و*( ا����2@ أن �/,( ا���آ� -( -�د ا���� ا��0	L# ا�>ي �� �
�ء $# -�,.� رد أ*2ال $# ا�3n[ ) م٢/٧/٢٠٠٧ ا��2ا$F(هـ  ١٧/٦/١٤٢٨�	� ��,�C20ك ا��,� M-2�ر $# ا���,;� و�n� #ا��3,.� ا��

�ت، إ�+ ا��;��.( ا��/0..(Aب، إن و	ا&آ�� UL	$ . 
 

3�د ا�/�د ا��0	���q� #L ا��# �� �
�n.n	 إ�+ و*,� $	UL ا&آ��	ب، إن � ).��;�,� {.n
آ�	 �2Jم ا�20ك ا���C,�� �_ر�	ل إ]/	ر �
�، اAون و�� {.n
�	 �E.,- {0 إ]/	ر ا��C� )..0/ا�� ).��;�,� {n
�>ي �.�د إ�.��، و��د *	�� $	UL ا&آ��	ب -( ا���� ا��# �� �

).�ا-�	 $# �C	�	ت ا��;���_� Pوذ� ،�,� *( ا��/,2*	ت، ��;( �,�;��' . ا���	ع أ�� ر�2م أو ا��R	ز أي *�M* ',8 ر أو	CV���و�
 P0 . ا���C,� ا�>ي ��م $.E 8,' ا&آ��	با&�n	ل ��Vع ا�

 
 
 إ�Iارات  ٣ -٩

E50# أ/� E�.,C�ب و	8,' ا&آ�� �� : إن �.	م ا��;��' ��/
 

E*� . �2ا$F -,+ ا&آ��	ب $# أ��� ا���آ� �/�د ا���� ا��3�د $# 8,' ا&آ��	ب ا�>ي �

� 	��	�2�3* @.�A ��$ار و�TYا8,@ -,+ ��5ة ا E5O� �J�و � . �eآ

� 	;� �J�ار�TYب ا��>آ2رة $# ��5ة ا	ت ا&آ��	/,.��# �,��آ� و���وط و�	م ا��	t02ص ا�n5 �$ . 

F أن ��م ه2 أو أي *( أ$�اد أ���E ا��RC,.( $# 8,' ا&آ��	ب أي 8,' �:� ��آ��	ب $# ا���� ا����و��  �C� �� E5O� �J� 

B ).� ذ �N إذا E�	,8 @.�A أي *( أو U$ر #$ F3ن �,��آ� ا�O� �J�P� . 

� آ�.� ا���� ا��# �.�� �
�n.n	 �E و�2ا$��A +�,- F.�@ ا��/,.��	ت وا����وط ا�:��ى ا���/,��J �	&آ���	ب وا���>آ2رة $�# ���5ة                              �J.�
�ار و8,' ا&آ��	بTYا . 

�   �,���Cا�� P��0�م إ�{��	ء أو �/����� 8,��' ا&آ����	ب �/��� �E�.,��C إ���+ ا���/� �ي ���	ل *��( و�/���� 8,��' ا&آ����	ب ).��� �	���� ���{��	ء $��# أ(��/���
 ). ا��2ل

�EJ3� �V�3 $# ر$@ د-2ى <� ا���آ� �,��	�� ��	��/2�U -�( أ��� أ<��ار ���R0 -�( أ��� */,2*�	ت ).�� �3.3�T أو ).�� آ	*,�� $�#                                    �
' إ)V	ل */,2*	ت 2Aه��� آ	ن �R' �^�.�0	 $# ا���0ة وا��# آ	ن ��;�( أن ���Ne -,�+ ���ارO��� 4ن ا&���%�	ر              C� ار أو�TY��5ة ا

 . آ��	ب$# أ��� ا&

 
 

٤ -٩ �I�M�( أ!$�م 

� 8,' ا&آ��	ب و�A.@ ا���وط وا��;	م وا��/��ات ا���/,M,* E� �J*� ��8اف ا&آ��	ب و:,��V وا���0	زل إ�.�� و*V0>ي وT	�	ه� �/�
�م ا��0	زل -( أو إ�	�� 8,' ا&آ��	ب أو أي *( ا�2J3ق وا��0- ����[ ،���3,n* #$ 'n�و ،���Nوور ���	آ��ي ���	$@ أو ا&��Mا*	ت و*

�J *( ا���ف ا\:�C* �.�: �J$ب إ�+ ا�{.� دون *2ا	أي �8ف *( أ�8اف ا&آ�� �� )* E.,- � . ا�����
 �CV�و ��2د/C$# ا���,;� ا�/��.� ا� 	2ا5.( ا��/�2ل ��J,� Pذ� )- K�0� 2دJ- ب أو	م أي 8,' ا&آ���
^@ ]�وط وأ�;	م ا&آ��	ب وا���

	�� 	J$و. 
 
 
� ا����د*�   ٥ -٩�� ) �(اول(��ق ا�

��� �t0	م */,2*	ت ا���� ا�Y;��و#5 �0�٢٠٠١ " ��اول"�� �t5 Q.�O	م �أ ��;� . (ESIS)م آ� �وآ	ن ��اول ا���� $# ا���,;� �
�اول . م١٩٩٩إ�;��و5# آ	*� ��0 � �. م�٢٠٠٧��  إ�١١ �,.2ن ر�	ل �/2دي $#  ١�١٧٤و�� �,{B ا�J.�� ا����q� �.�2C ا����او�� -

�د ا���آ	ت ا���ر�A �	�.	 و��� ��او��	 $# ا�t0	م - �, .]�آ� ٨٨و�
 

	���2C�� ًء	وا��5 �JVnا� <.V0� )* ءا�و��� ا���اول آ� . ��� ا��/	*� �	���� -� t5	م ��اول *( :�ل ��.� *�;	*,� �{�# -�,.� ا���اول آ	*,� �
	�ً	 و��+ ١١ة *( ا�C	-� $��ة وا���2م -�� �;2*# *( أ�	م ا��2ع -,+ T ًا٣:٣٠�n- . 	�L	}وإ� 	�,�� و��;( إد:	ل ا�وا*� و�/

	�	 و& ��;( :�ل ه>4 ا���Vة إد:	ل أ�� أوا*�( ��+ ا�%	*C* �0	ءT �0*	%ء وا�	C* �0*	%.( ا�� 	*	��م 	t0ا� F,}� .( +أ ا����,� ا�و��و�
	�	 � -��ةا�3	د�ا�C	-� (�/�� ا�t0	م، وه# *��,� ا&$��	ح، T ( 'C� <.V0ا�� �J3�Cا�وا*� ا�� ���� و-�ض أ�/	ر ا&$��	ح و�3��3��

 .ا�2Jا-� ا��/���ة ���	��J ا�وا*�



 

٧٦ 

 
�/C2ى ا��C* 'C� <.V0�,� م	t0ا� #$ �RC�ا�وا*� و �J�وا*�، وq� �.�� �J�	�* ل�و��;� -	م �V0> أوا*� ا�2Cق . �V0> ا�JVn	ت *( :

و$# �	ل إد:	ل -�ة أوا*� �QV0 ا�C/�، ��� ). ا�وا*� ذات ا�C/� ا��3�د(و*( �N ا�وا*� *3�دة ا�C/� ) � �/�وه# أوا*� أ$^(أوً& 
 .�V0.>ه	 أو& �Oول � 'C�B.�2 اYد:	ل

 
2*	ت ��اول و�2Jم t5	م ��اول ��2ز�@ */,2*	ت وا�/� ا��0	ق -� �20ات *
�,�V أ��زه	 *�2@ ��اول -,+ اB5��5Y وا��ا�� ا�Y;��و#5 ��/,

 . ا�>ي �2$� �.	5	ت ا�2Cق ��;� $2ري �2آ	&ت �Mو�� ا��/,2*	ت *%� رو���ز
 

�JVnا� <.V0� � .��� �2C�� ا�JVn	ت �ً.5	 QV5 #$ ا�.2م، أي أن J5� *,;.� ا���� ا����او�� ��� *	]�ة �/
 

� t5	م ��اول -( �A.@ ا��Jارات و- `nV� أن ���q� رة�nط -,+ ا���آ� ا������)���%�C�,� �C0�	� ت ا�����	ا��/,2* . 
 

*eCو�.� *�ا�� ا�2Cق، �E�Vn ا\�.� ا��# �/�� *( :���	 ا�2Cق، ���ف <�	ن -�ا�� ا���اول واC5.	ب -�,.	ت " ��اول"و��t5 +�2	م 
��t0* �J���� اول $# ا����� . ا��

 
 
� ا���آ�  ٦ -٩�� �(اول أ

�ء ���اول أ��� ا���آ� �/� ا��ء ���اول أ��� ا���آ� ه.�� ا�2Cق ا��	�.�  2ف �/,( و�. �
n.} ا��0	���q� #L ا&آ��	ب���2@ ا��	ر�� ا�
4���/	 ��2ا$�J . �	ل �3� ���.�، و�	��	�# $�# �	�,� �,�{..� أو ا�����J�و �����J� ��2ار�ت ا��>آ2رة $# ه>4 ا���0ة 	وا�و� ��ا��2ار �و�/�

 .ه.�� ا�2Cق ا��	�.�
  

� ا���� ا��
C� #$ �nn	�	ت& ��;.� ��اول ��ون *( ا��C�e	ت وا���C%آ� *(  ( ا���اول $# أ��� ا&آ��	ب إ& �/� #$ ).ا��;��
�اول ا���� ا����و�� ��آ��	ب �� ذ��t� Pا ". ��اول"و�RC.� ا���آ� $# ا�J	��L ا����.� وإدراج أ����	 $# ا�2Cق ا��	�.� � �t3�و

�اول $# ا���� �� ا��;�	ل ه>4 ا�AYاءات ا����.� *
	�V	 ���وط ا&آ��	ب و���3� آ	*� ا��eCو�.� ا������ -,+ و�/�� آ� *( �. �	*	�
 . ذ�P، و�( ���3� ا���آ� أي *�2�C.� �	525.� $# *%� ه>4 ا�3	��



 

٧٧ 

 

 �*��B0ت و���A6ات. ١٠   ١-

  
z2N,ا�� k��4ا�� 

 ������.�}�� �ا�V	�.������ ا��/������
 ا&آ��	ب

�	V�&ري     ه����# ا	����Rا�ه,����# ا�� P����0آ��/������ .����� ا���*����� �����.( ا������C	ه�.( ا�����	L/.( وا�������آ� *����( ������A وا�
 .*( N ��A	5.���{�.� ا&آ��	ب 

�ت اYدارةTو�.� �,�2ا� إدارة ا���آ� ا���3�ة ا�
� ر�	ل �,��C ا�2ا�١٠ا���� ا�/	د�� �,��آ� وا���$2-� ا�� ��.J	�;	J� �*.�� ا��.� ��ره	  أ��� ا&آ��	ب . 

 Q,Rء ا��	إدارة ا���آ�  أ-^ Q,R* ء	أ-^ 
*����( أ������� ا�������آ� ا�������3�ة ا��و�.�����  % ٣٠ ������� -����	دي ��%����� �٥�٤٩٠�٠٠٠/�����د ا�و�����# ا�/����	م  ا�������ح ا&آ��	ب

�تT2ا�,�. 
 . ا��/0+ ا��.( $# �3VT ا�{�ف *( ه>4 ا���0ة �/��� ا���ح 

 ا����t0 ا��و�.� �,�/	�.� (ISO)أ�Mو 
�C20ك ا��20ك ا��A.@ . ,�� ا� �3Vnد(ا��>آ2رة $# ا�( 

�ت *( ]�آ� ذات *eCو�.� *3�ودة إ�+ ]�آ� *C	ه�� ا��23�� Tو�.� �,�2ا� �23�� ا���آ� ا���3�ة ا�
 ا�t0	م ا\�# ���اول ا���� ا��3,.� $# ا���,;� ا�/��.� ا�C/2د�� ��اول

 �;2*� ا���,;� ا�/��.� ا�C/2د�� ا�3;2*�
  ر�	ل �/2دي �;� ��� *( أ��� ا&آ��	ب٥٢ �/� ا&آ��	ب
ا�2�����Cق ا��	�.������ ا������C/2د�� و��������� �.������ �������C` ������.	ق ا������0} أي �������0R أ�	������.�، أو �������0R $�-.������، أو  ا�2Cق ا��	�.� 

*���r2[، أو *e���Cول، أو ]���
} ����	�@، أو وآ.���� ��;���( أن ������ �;,.E���V $���# ا�B����2 ا�3	� ����>	�J.���	م ����Oي *���(   
�/����0# أي �����5	ط ������� *����( :�����ل أو �2ا������� ا��M����.�Rات ا������#    " $����# ا�2����Cق"و����r	L[ ا�2����Cق، و-����	رة  

�اول"و��+ ��� إ�5	ء ا�2Cق، $_ن أي إ]	رة إ�.�	 �/0# . �2$�ه	 ا�2Cق ا��	�.��." 
{
 ا��
} ا��./# ا��

�ت UITCا���آ� أو Tو�.� �,�2ا� ا���آ� ا���3�ة ا�
 Q.�Oا�� �J- ا���آ� Q.�O� �J- 
�0	�����  أ����	م �#�����0 � 
�����Cو�������C �) م٢٣/٦/٢٠٠٧ا��2ا$���F ( ه���ـ ٨/٦/١٤٢٨�أ *���( ����	ر��  ������ة ا�����# ���� ا $��ة ا&آ��	ب

 ).م٢٧/٦/٢٠٠٧ا��2ا$F ( هـ ١٢/٦/١٤٢٨�2م 
 .�	��L ا�وراق ا��	�.� ا��/�ة *( �� ه.�� ا�2Cق ا��	�.� ���J^+ �2ا-� ا��RC.� واYدراج ا��/���ة ا�J	��L ا����.�

2ل Jا� L	J2ل ا������� $���# ا���� *���( �2ا-���� ١٩و����2ل أ������ ا&آ�����	ب �,�����اول $���# ا�2���Cق و$���J	 �,����	دة   ����� ا�������.� �
 . اYدراج

 *����( ����t5	م ا�2����Cق ا��	�.����� ا�����n	در 2�٦ا-����� اYدراج ا�����n	درة *����( ه.������ ا�2����Cق ا��	�.����� ������A2' ا������	دة  �2ا-� اYدراج
 �2������.�2 ٣١ا��2ا$������F (ه������ـ ١٤٢٤ �������A	دى ا�%	5.������� ��������٢	ر�� ) ٣٠/م(��������A2' ا����������2م ا��,;������# ر�������� 

 ).م٢٠٠٣
�������/�*Q.�����Lر  ������.�}� 
 ا&آ��	ب

   � F���,/�� 	����.$ #�	���* ر	�����Cا������آ� �,/����� آ� ����أ������ ا������آ� �����ح ا�P���0 ا�ه,���# ا�����R	ري ا��/���.( *���( �
�آ��	ب ا�/	م�. 

� �{�.�����  *�����	رك*�/�����
 ا&آ��	ب

 .�P0 ا���	ض و ا�P0 ا�C/2دي ����%�	ر

 ا���C�e	ت   )أ ( ]����3 
� ا��;��

8��	  ا���#  ا��C�e	ت *( ا���C%��ون	:  ����*  �R��  ب	ت  اآ���	�C�eا��  � وا���C	ه�.(  ا����آ�  *�@  ا����	ور  �/�
)./L	3�دة :	/* �T	�C3� �.' ا�* 	JًC* )* � ا��	�.� ا�2Cق ه.�� �

 
�.(  ا�� )ب  ( ]����3 ��;
 ا��;��' /ا�$�اد

 أو&د ���	  ا���#  ا�ر*,��  أو ���,��J ا ا��C/2د��  ا����أة  ذ��P  $�#  ���	  ا��./.�2ن  ا�C/2د�2ن ا�]
	ص ذ�P ���� و
�n� )* 2دي ).� زوج/� �.� F3� 	�� أن '��;� ��L	��O� 	�3�	n� 

��� ا���ح٢�٧٤٥�٠٠٠ ���، وا��# ���3� ز�	د��	 إ�+ ١�٦٤٧�٠٠٠ أ��� ا��;��.( ا�$�اد/�� 	/� ���  
Q,Rدارة/ ا��Yا Q,R* ت�Tو�.� �,�2ا� *Q,R إدارة ا���آ� ا���3�ة ا�

R* �-2ا�� � ه# ]�آ� زاه� �,0n	-	ت وا&��%�	ر ا��3�ودة Mاه
 .ا&آ��	ب/ ا���حا�P0 ا�ه,# ا��R	ري ا��/.( *( �� *2�R-� ا���آ� �,/�� *���ا ��>ا  *��� ا&آ��	ب

 �R������� ��� اآ��������	ب *������
 ا��C�e	ت

�ت $.�	 ��/,F �	���حا�P0 ا�ه,# ا��R	ريRC,� ا��� .  ا��/.( *( �� ا���آ� *

 *( ه>4 ا���0ة" و"$# �3VT ون ه� ا�]
	ص ا��>آ2ر ا�	L/2نا��C	ه�2ن 
 . ��,� ا���� $# أي و�B */.( ا��C	ه�2ن 

 .ا�P0 ا�ه,# ا��R	ري ا��/.( *( �� ا���آ� �,/�� *��C	را *	�.	 �
2nص ه>ا ا&آ��	ب ا����C	ر ا��	�# 
 )ج (ا��>آ2رة أ��	ؤه� $# ا���3Vn	&آ��	ب و*��C	رو ا���آ� $.�	 ��/,F  ا����C	رون

 ا���,;� ا�/��.� ا�C/2د�� ا���,;�
�ارTYب ا���0ة / ��5ة ا	آ����ار ه>4 ا��/�ة *( �� ا���آ� �
2nص ا���� ا��/�و<� �TY��5ة ا. 



 

٧٨ 


} ا�t0	م ا��	�# (٥$# ا��CJ ا�t0	م ا��	�# �,��آ� وا�>ي ���$2 *,
} �E  ا�t0	م ا��	�# ,* ( 
) ٦/م(���t5	م ا������آ	ت ا��/����2ل ����E $���# ا���,;���� ا�/��.���� ا����C/2د�� ا����n	در �����A2' ا�������2م ا��,;���# ر�����     ا���آ	تt5	م

�ت١٣٨٥ ر�.@ ا�ول ��٢٢	ر�� ��/� )* E.,- �8أ 	هـ و*. 
 .2�5ذج 8,' ا&آ��	ب ا���$F $# ه>4 ا���0ة 2�5ذج 8,' ا&آ��	ب 

��.����� ا�����C/2د�� ]����	*,� �.%�����	 ������C` ا�����0}، أي ������0R أ�	�����.�، أو  ه.������ ا�2����Cق ا��	�.����� $����# ا���,;����� ا�/  ا��.�� 
 .$�-.� أو *r2[ أو وآ.� ��;( أن ��� �2V�J,� E^.	م �Oي و�V.r *( وr	L[ ا��.��

K*�� ٢١ا��2ا$�����F (ه�����ـ ١٩/١١/١٤٢٦ �������	ر�� ا�و������+ و]������آ�  ا�/	��.������ا�����5�*	ج ]������آ�   ا&5�*	ج/ ا�������C�م٢٠٠٥ د (
 )م٢٠٠٦ $�ا�� ٤ا��2ا$F ) (هـ٥/١/١٤٢٧{..� ا���	 ��	ر�� �/� � ( ا���3�ة��;2�( ]�آ� 

 . ه2 آ� �2م �E.$ `�V ا�20ك ا���C,�� أ�2ا��	 �,/�� �2nرة ا-�.	د�� �2م ا�/�� 
CAGR  '20ي ا���آCل ا�2�0 ا��/* 

EBITDA ء	V8Yك وا�� وا�^��� وا&���L2اVا� � ا�ر�	ح �
FCER را	.Cا� �.AO�� +ات ا���آ� ا�و�� ت وا��/
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