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ادلائمكمكمكمكمكمكمكمك ة ااتجاب ية
هبئة احملمكة :
ئابرة ااش ب املشتعاب ص مكمكمكمكمكمك مح مسه اارشيف
ادلائ ة
عب اانظمي ع به
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يق ص الح عب اانابطى أب احب و
و مض أميمكمكق ااشمك ااش ب ص مشابم عىل
يف اجللشمكمكمكمكمكة اانلنبة املنن مكمكمكمكمك ة مب مكمكمك احملمكمكمكمكمكمكة بــــ ا اا ضمكمكمكمكمكابء بــابمــاب ة أس اخلميـــة
يف ي م ال بنابء  17ببع ااثابين  1437همك امل افق ااشاببع واانرشون مق ينابي مق اانابم
2016
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ ول احملمكــة بمك قـم  142اشنـــة  10ق 2015
امل جز :
بن ك – كع ف احلشابب – خبري – رلطة حممكة امل ض ع
ئيمكمكمكمكمكس

بن الطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض امل ص الح عب
اانابط أب احب وامل افنة وبن امل اوةل - :
ميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة .
وميث ان اا قابئع – وعىل ماب يبني مق احلا املطن ن فيه ورابئ الو اق – تتحدمك يف
أن
 228اشمك نة  2012أس اخلميمكمكة
اابنمكمكا املطنمك ن ضمك ه أقمكابم عمكمكىل ااطمكابعق ادلعمك
الابت ائبة بطلمكو احلمكا وف مك طاب اطلبابتمكه املنمك ةل بنمك ب خبمكري مدمكمك يف اببمكابن مبلمكا اا مك
وااتش مكالبال ..... .طلط مكابعق وم مك ا م مكاب ر مك مس م مكاب واا مكزام الخمكمكري بمكمكنن ت مكهلمسي ل مبلمكمكا
 5.514.107مس مه واافابئ ة اا ابن نبة ب اقمكع  %12ممكق ر فمكع ادلعمك وممكس ااشمك امس
وقابل بباب طان ذلكل أنه مب جو اتفمكابقيتني مممنيمكني بهنمكه وبمكني ااطمكابعق بتمكاب 17ص09ص2008م
قابم مبنح الخري ق ض طاب مببلا مخشمكة ملبمك ن مس مه بضمك الارمكت يف اان مكاب ا .بفابئمك ة
حت ي هاب بنش بة  %3زاي أيب ( رمكن الاقمكضا بمكني اابنمك ك لك ث ثالثمكة أ مكال مك
أمسىن ق ه  %8ر ن طاي وكذكل تشالبال .بنكية أخ ي عباب ة عق حسو عمكىل املكعمك ف
مع اازتام ااطابعق عق حت ي خطابب تنال ايمك اع ففمكة ممك اخي املعمكاب يع املخمك ةل حلشمكاببه
دل اابنا املطن ن ض ه كام قابم ااطابعق بتح ي مك با ريمكري ممكهل ص ادمكابب اابنمكا مببلمكا
مخشمكمكة ملبمك ن مس مه و مك ممكمكنح ااطمكابعق اا مك وااتشمكالبال .املتفمكمكق علقمكاب ف مك فعمك
الخري يف ر امس ادلفنمكاب .املتفمكق علقمكاب يف م اعبمك ارمك تح ابقالاب صمكاب مك يف بمنيمكه املبلمكا
املطاباو به ف أقمكابم ادلعمك نمك بحمل احملمكمكة خبمكري طا وبنمك أن أومسع ت يمك ه ممكمكحمل اامكزام
ااطابعق بنن يمكهلمسي طلبنمكا املطنمك ن ضمك ه مبلمكا  4.920.266مس مه وفابئمك ة تنخرييمكة ب اقمكع
 %8ر ن طاي مق ر فع ادلع يف 28ص06ص2012م ممكس ااشمك امس  .ارمك تننف ااطمكابعق
هذا احلا الر تئنابف  89اش نة  2014أس اخلمية كام ق م اابنا ار تئنابف وبتاب
31ص05ص2015م قضمكمكحمل احملمكمكمكة بتنيب مك احلمكمكا املش مك تننف  .طنمكمكق ااط مكابعق يف همكمكذا احلمكمكا
بط يق المتبزي واب ُع ااطنق عىل هذه احملمكة – يف غ فة معمك ة – حمك مس .للشمكة
انظ ه وفقاب ق  .ا ا احلا جبلشة ااب م وميث ان ااطنق أقمي عىل ر ببني يننى هبام
ااطابعق عىل احلا املطن ن فيه ااشبو الول واا له الول مق ااشبو ااثابىن يف اخلطمكن
يف تطببق اا ابن ن واا د يف ااتش بهو واافشابمس يف الار ت لل والخمكالل مكق ادلفمكابع
بكل أنمكمكه متشمكمكا أم مكابم حممكمكمكاث أول وبين مس لمكمكة بن مك م الاعت مك امس مب مكاب ا مك ى اابمكمكه اخلبمكمكري

املدمك يف يف ت ي ه الول وااتمكبيل ملمكاب شعمك به ممكق اا دمك وعمك م تنفيمكذ احلمكا المتالبمك ي
النت ابل اىل م اابنا املطن ن ض ه وااتفحمل عمكق طلمكو نمك ب خبمكري أخمك ريمكري اخلبمكري
ااشاببق ن به وار ت عابء اخلبري املدمك يف ملنابقع ته يف اات ي اببابن ربو ع م انت مكابل مل مك
اابن مكمكمكمكا املطن مكمكمكمك ن ض مكمكمكمك ه واملتش مكمكمكمكبو يف بكل ص مكمكمكمكاب ينب مكمكمكمكو احل مكمكمكمكا وشش مكمكمكمك ت جو
ن ضه  .ميث ان همكذا ااننمك يف مجممكه يف ريمكري حممكه ذ بكل أن احملمكمكة امل ضمك ع ااشمكلطة
ااتابمة يف حتدب فالمكم اا اقمكع يف ادلعمك وت مك ي أمسل مكاب وت مك مي مشمكتن ا اب وارمك ت ال
احل ي ة م اب ذ ومق بكل ت اب ي اخلماء ك اب يف ادلع فلالاب أن تنخذ هباب طابملاب اطخننمكحمل
القمكاب ذ واقنيننمكمكحمل بنرمك بابهباب ذ مبمكاب مفمكابمسه أا مكاب ن امك يف املطمكابعق اامكمكاث أب همكاب اخلدمك م م مكاب
شش تحق اا مس علقاب بنكرث صاب تضخنته اات اب ي ومش هباب أن ت مي قضابهئاب عمكىل أرمك بابب رمكابئضة
االاب منب اب مق الو اق و كف محل قضابءهاب ذ كام أنه مق امل وان فن ال أن ينني
اخلبري اىل م اازناع االطالع عىل املشتن ا .وحت يق عنابرص اازناع واكق بكل ل ينمك
اازتام طاب عىل اخلبري يف مجبع الم ال بث يبط معمكه ابا مك اىخ أو ألممك الانت مكابل ذ اب
أن اخلبري ل يلزتم النت ابل اىل م اازناع ال اانش بة ملاب يلمكزم الاطمكالع علبمكه أو منابيننيمكه
بنفشه مشو ماب ت نيضبه املنم ية املش ن ة اابه وااتابيل فابن ع م النت ابل اىل م اامكزناع
ل يهلث يف حصة اات ي اذلي أع ه اخلبري طابملاب أن انت مكابل ل لمك و منمكه ذ أو ابا ارمكتن
يف ت ي ه اىل ماب ت اف دليه ممكق املشمكتن ا .والو اق امل مسعمكة ملمكف ادلعمك ويمك أامكاب
حت مكق ااضمك لجنمكابز املالخمكة امل مكة اابمكه ذ ملمكاب فن بكل ذ وفن ااثاببمكحمل ممكق الو اق أن
اخلبري اذلي ن بته حممكة الار تئنابف قابم الطالع عمكىل أ مك ل املشمكتن ا .امل ممكة ممكق
اابنا املطن ن ض ه وامل مسعة ملف ادلعمك واامكاث تضمكخنحمل اتفابقيمكة عمك ااتشمكالبال.
املممة بني ااط فني واتفابقية تشالبال .الئامتن وخطابب ااتنال اادابمس مق ااطابعق اي اع
م اخي املعاب يع املخ ةل واازتامه بش امس ادلفناب .يف م اعب ارمك تح ابقالاب وااعمك با احملمك
ممكمكق ااطمكمكابعق ادمكمكابب اابنمكمكا املطنمكمك ن ضمكمك ه مببلمكمكا مخشمكمكة ملبمكمك ن مس مه وقمكمكابم ببحمكمكث
الاعضاضاب .وق م ت ي ه ااتمكبيل بن أن مس عىل تكل الاعضاضاب .ومق مث ن ين هنمكابك
ل و مق انت ابل اخلبري اىل م اابنا املطن ن ض ه ذ وفن اابني مق احلمكا املطنمك ن
فيه املهلي طلحا املش تننف لر باببه واااث أضابف القمكاب أنمكه قمك أحمكابا ب اقمكع ادلعمك عمكق
برص وبدرية وع الك ماب أب ه ااطمكابعق يف أرمك بابب ااطنمكق ايمك امس طا و مس طا ذ وا مك ى اىل
تنيب احلا املش تننف ر ن طا عىل ماب و مس يف ت ي اخلبمكري اىل اشعمكضابل بممكة ااطمكابعق مببلمكا

 4.920.266.23مس مه نتيجة ع اا اان اب ي وتشالبال .ااشمكحو عمكىل املكعمك ف
وع م ت ميه ماب يفي اءة بمنيه مق املباباا املطاباو هباب ذوفنحمل حممكة امل ض ع ق ولمك .
يف ت يمك ي اخلبمكمكري املنتمك ب وممكاب قمك م يف ادلعمك ممكمكق امسةل ممكاب يكفمك اتكمك يق ع يمك اب ذ
وأقابمحمل قضابهئاب عىل أر بابب رابئضة االاب أ لالاب ااثاببحمل يف الو اق وفقاب اا مس املشمك امكلك
ماب أب ه ااطابعق فابن اانص عىل احلا املطن ن فيه ل ين و أن يك ن لمك طل م ضمك عب طاب فمك
حملمكة امل ض ع مق رلطة يف ت ي المسةل صاب ل ا ز اب ته أمابم حممكة المتبزي .
وميث ان صاب يننمكابه ااطمكابعق اا لمكه ااثمكابين ممكق ااشمكبو ااثمكابين عمكىل احلمكا املطنمك ن فيمكه
اا د يف ااتش بهو واافشابمس يف الار ت لل والخالل ق ادلفابع اب ارمكتن يف قضمكابئه
عىل كعف احلشابب املهل ص 01ص07ص2012م واملزي بت قيع اابنا وخابمته واامكاث ممكق
ا طنابعه ك اب انفشه فال ينتم جحة أو مساب عىل حصة املباباا اا ا مسة بمكه عمكىل حمك ز
املطن ن ض ه صاب ينببه وشش ت جو ن ضه .
وميمكمكث ان همكمكذا ااننمك ريمكمكري رمك ي بكل أنمكمكه ممكق امل مك قضمك طابء أنمكمكه وان فنمكمكحمل كعمك ف
احلشمكابب اامكمكاث يدمك هاب املرصمكمكف ل تنتمكمكم جحمكمكة قابطنمكمكة تلمكمكزم اانخبمك مبمكاب مسون فقمكاب مسون
منابقعة ماب ق ي ع فقاب مق أخطابء ال أنه يتنني عىل اانخب عن اجملمكابمسةل يف حصمكة ممكاب يمك مس
يف هذه ااكع ف أن يثبحمل وله اخلطن فقاب أي أنه ي ع عىل عابت ه عوء اثباب .ع م حصة
هذه ااكع ف  .ملاب فن بكل ذ وفن ااطابعق ن يبني ولمكه اخلطمكن اذلي ينشمك به اكعمك ف
احلشابب وه امللكف اثباب .بكل فمكابن ارمكتنابمس احلمكا املطنمك ن فالمك اكعمك ف مشمكابب
اابنا املطن ن ض ه لثباب .مسيق ااطمكابعق قمكبه يكمك ن حصمكبح واقنمك طاب وقمكابن طان ممكق مث فمكابن
اانن يك ن عىل ريري أرابس وملاب ت م يتنني ف ااطنق .
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ممكحمل احملمكة:
ف ااطنق ذ وأازمحمل ااطابعق اا ر م واملرصوفاب .مع مدابمس ة ااتنمني .

