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

الﺛﺾﺎﻌر غالﺈ ﻄﻌﺠى ﻄﺳابرة
رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة

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

الﻋﻐﺿﻀ الﺎﻈﺰﻐمﻎ لﺤرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ
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ﺾﻂمﺋ رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
السادة المساﻊمﻐﻆ الﺿرام ،،
السﻘم ﺲﻂﻐﺿﻃ ورﺖمﺋ ا� وبرﺾاته ،،
ﻏسﺳﺛﻇﻎ أن أتﺼﺛم إلﻐﺿﻃ بﺎﺼرﻏر ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ﻄﺎﺪمﻈاً أﻊﻃ ﻇﺤاﺬات الﺤرﺾﺋ وﻇﺎائﺒ أﺲمالﻋا والﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ الﺎﻎ
تﺎﺿﻌن ﻄﻆ ﺻائمﺋ المرﺾﺞ المالﻎ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016وﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ وﺻائمﺋ الﺎﺶﻐرات ﺸﻎ ﺖﺼﻌق
المﻂﺿﻐﺋ وﺻائمﺋ الﺎﺛﺸﺼات الﻈﺼﺛﻏﺋ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ بﺎارﻏﺘ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول . 2016
تأﺠسﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ ﺖﺞﻏران ﺲام  1995وﻏﺊﻂﺴ رأﺠمالﻋا الﺗالﻎ ) (15ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار ،وﺻﺛ وﺻﺳﺌ الﺤرﺾﺋ
ﻄع الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺸﻎ ﺲام  1996اتفاﺻﻐﺋ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ لمﺛة خمسﻐﻆ ﺲاﻄاً ﺻابﻂﺋ لﻂﺎمﺛﻏﺛ .وﺻﺛ تﻃ تﺳﺛﻏﻀ اﻗتفاﺻﻐﺋ
المﺜﺾﻌرة بﺎارﻏﺘ  2002/05/01بمﻌجﺈ الﺼاﻇﻌن المﺂﺻﺌ رﺻﻃ  15لسﻈﺋ  2002وإﺦﺛار الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ ) (1لسﻈﺋ 2010
)ﺻاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ اتفاﺻﻐﺋ ا�ﻄﺎﻐاز المﺳﺼﻌدة بﻐﻆ ﺖﺿﻌﻄﺋ الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ
المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة(.
ﺾما وﺻﺳﺌ الﺤرﺾﺋ إتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه
ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي ﻄع ﺠﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ وخﻂفﻋا الﺼاﻇﻌﻇﻎ وزارة الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﺸﻎ
الممﻂﺿﺋ ا�ردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة تﻃ الﺎﺧﺛﻏﺺ ﺲﻂﻐﻋا بالﺼاﻇﻌن
رﺻﻃ ) (14لسﻈﺋ ) (2014ﺻاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ إتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه
وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي بﻐﻆ ﺠﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ وخﻂفﻋا الﺼاﻇﻌﻇﻎ وزارة الطاﺻﺋ
والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ا�ردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة.
وﺻﺛ إﺠﺎمرت الﺤرﺾﺋ خﻘل ﻊﺜا الﺳام بالﺼﻐام بمﻋاﻄﻋا الرئﻐسﻐﺋ ﺸﻎ أﺲمال اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ وا�ﻇﺎاج والﺗفر
والﺛراﺠات لﺎطﻌﻏر ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ ،ﺖسﺈ الﺚطﺋ ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻔﺲﻌام  2017-2015ووﺸﺼاً لﻂﺚطﺋ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ المﺼرة
لﺳام  2016وﺸﻎ ﺖﺛود ا�ﻄﺿاﻇﻐات المالﻐﺋ الﺜاتﻐﺋ المﺎاﺖﺋ ،ﺾما وﺻاﻄﺌ بﺎﻈفﻐﺜ اﻓﺲمال الﻋادﺸﺋ لﺎﺳﻌﻏﺨ إﻇﺚفاض
الطاﺻﺋ ا�ﻇﺎاجﻐــﺋ ﻄﻆ الﺶاز وأﻊمﻋا إﺠﺎﺧﻘح وﺦﻐاﻇﺋ آبار غاز ﻄﻈﺎﺔﺋ ،وإﺦﻘح خطﻌط اﻓﻇابﻐﺈ ،وذلك ﻄﻆ أجﻀ
المﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌﻏات ا�ﻇﺎاج لﺎﺤﺶﻐﻀ تﻌربﻐﻈﻐﻆ غازﻏﻐﻆ لﺛى ﺣرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ .
وﺸﻎ ﻄﺔال الﺛراﺠات واﺦﻂﺌ الﺤرﺾﺋ إﺲﺛاد الﺛراﺠات واﻓﺲمال المﻐﺛاﻇﻐﺋ الﺎﻎ تﺤﺿﻀ أﻊﻃ ﻇﺤاﺬاتﻋا لﺞﻏادة الﺎﺳرف
ﺲﻂى الﺗﺼﻀ وﺬﺊﻐﺳﺎه والمﺚﺞون والﺎﻎ ﺣمﻂﺌ تﺗﻂﻐﻀ وﻄﺳالﺔﺋ وتفسﻐر المسـﻌﺖات الﺞلﺞالﻐﺋ ﺐﻘﺐﻐﺋ اﻓبﺳـاد الﺗﺛﻏﺑﺋ
لﺎﺗﺛﻏﺛ ﻄﻌاﺻع ﺖفر ا�بار الﺔﺛﻏﺛة ،والﺎﻌﺦﻀ إلى ﺖﻂﻌل لﻂمﺤاﺾﻀ الﺎﻎ تﺔابه الﺳمﻀ وخﺧﻌﺦاً ﻄﺤﺿﻂﺋ المﻐاه
المﺧاﺖﺊﺋ لﻂﺶاز ﺸﻎ ا�بار بإﺠﺎﺚﺛام تﺼﻈﻐﺋ ﺖﺛﻏﺑﺋ لﺎﺗفﻐﺞ ا�بار غﻐر المﻈﺎﺔﺋ بﻌاﺠطﺋ الﺰاغطﺋ الﺶازﻏﺋ المﺎﻈﺼﻂﺋ،
وﺣراء وتﺤﺶﻐﻀ ﻄﺳﺛات خاﺦﺋ لﻐﺎﻃ بﻌاﺠطﺎﻋا رﺸع الﺶاز وربطه با�ﻇﺎاج ﻗﺖﺼاً ،ﺾما ﺻاﻄﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ
بإﺦﻘح خطﻌط أﻇابﻐﺈ ﻇﺼﻀ الﺶاز وتﺔمﻐع الﺪاغطات ﺸﻎ ﻄﺗطﺋ غاز الرﻏﺤﺋ وتﺤﺶﻐﻀ الﺪاغطﺋ الﺶازﻏﺋ اﻗولى ذات
الطاﺻﺋ الﺎﺧمﻐمﻐﺋ الﺳالﻐﺋ بﺳﺛ أن تﻃ إﺲادة تأﻊﻐﻂﻋا لﺛى ﺣرﺾﺋ ﺲالمﻐﺋ بﺛولﺋ ا�ﻄارات الﺳربﻐﺋ.
تﺔﺛر ا�ﺣارة إلى ﺻﻐام الﺤرﺾﺋ بﺤراء ﻄﺳﺰﻃ المﺎطﻂﺊات والﺎﺔﻋﻐﺞات الﺪرورﻏﺋ الﻘزﻄﺋ لﺎﺤﺶﻐﻀ ﺖفارتﻎ جرش وﺲمرة
ﺾمﺳﺛات ﻄﻌاﻇع ا�ﻇفﺔار وﻄﺳﺛات السﻐطرة والمراﺻﺊﺋ والمﺚﺎﺊر الﺔﻐﻌلﻌجﻎ وﻄﻌاﺠﻐر الﺗفر وﻄﺳﺛات رؤوس اﻓبار وﻄﻆ
خﻘل تمﻌﻏﻂﻋا الﺜاتﻎ.
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وﺻﺛ اﺠﺎمرت ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بإﻇﺎاج الﺶاز خﻘل ﺲام  ،2016بالرغﻃ ﻄﻆ الﺎﺗﺛﻏات الفﻈﻐﺋ والﺎﺼﻈﻐﺋ الﺎﻎ واجﻋﺎﻋا،
ﺖﻐث بﻂﺴ ا�ﻇﺎاج ) (4,112بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻄﺼارﻇ ًﺋ ﻄع إﻇﺎاج ﻄﺼﺛاره ) (4,341بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﺸﻎ ﺲام  ،2015أي
باﻇﺚفاض ﻄﺼﺛاره ) (0.229بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ بﻈسﺊﺋ ) .(%5.28وﺻﺛ بﻂﺴ إﻏراد الﺶاز خﻘل الﺳام  2016ﻄا ﻄﺼﺛاره
) (5,822,089دﻏﻈار أردﻇﻎ ﻄﺼارﻇـﺋ ﻄـع ﻄﺊﻂـﺴ ) (6,146,189دﻏﻈار اردﻇﻎ لﺳام  ،2015أي باﻇﺚفاض ﻄﺼﺛاره )(324,100
دﻏﻈــــار اردﻇﻎ و بﻂﺶﺌ ﺖﺧﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻄﻆ إﻏراد الﺶـــاز ﻄﺊﻂﺴ ) (1,164,418دﻏﻈار أردﻇﻎ وبﻈسﺊﺋ  %50ﻄﻆ ﺦاﺸﻎ ا�ﻏراد
بﺳﺛ ﺻﻐام ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺗسﻃ ﻄا ﻇسﺊﺎه  %60ﻄﻆ إجمالﻎ إﻏراد الﺶاز المﻈﺎﺒ لﺶرض اﺠﺎرداد جمﻐع الﺎﺿالﻐﺷ
والﻈفﺼات المﺎﺿﺊﺛة ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بالﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ ذات الﺧﻂﺋ با�ﻇﺎاج الﺗالﻎ وﺸﺼاً ﻗتفاﺻﻐﺋ اﻗﻄﺎﻐاز.
أﻄا ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بمﺤروع المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه ﺸﻎ
ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي ﺸﺼﺛ ﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ بإﺠﺎﺿمال جمع وتﺗﻂﻐﻀ وتﺼﻐﻐﻃ المﺳﻂﻌﻄات الفﻈﻐﺋ وخاﺦﺋ المﺎﺳﻂﺼﺋ بﺊﺆر
الرﻏﺤﺋ ) (11والﺎﻎ تﻃ ا�ﻇﺎﻋاء ﻄﻆ أﺲمال إﺲادة الﺛخﻌل إلﻐﻋا بﺎارﻏﺘ  2015/12/31وتﺊﻐﻆ بﺳﺛ إﺠﺎﺿمال أﺲمال
الفﺗص والﺎﺼﻐﻐﻃ خﻘل السﻈﺋ بأن ﻊﺜه الﺊﺆرغﻐر ﻇاجﺗﺋ ،وﺾما تﻃ إﺲادة ﻄﺳالﺔﺋ تﺔرﻏﺊﻐﺋ لﺚط زلﺞالﻎ ﺐﻈائﻎ اﻓبﺳاد
بطﻌل )(60ﺾﻃ ﺬﻌلﻎ بﻋﺛف تﺗسﻐﻆ الﻈﺎائﺒ لﻋﺜه المﻈطﺼﺋ بإﺠﺎﺚﺛام الﺎﺼﻈﻐات الﺗﺛﻏﺑﺋ.
وﺖﺼﺼﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐ ًﺋ خسارة ﺻﺊﻀ ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ﻄﺼﺛاره ) (2,813,833دﻏﻈار أردﻇﻎ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ
 31ﺾﻈﻌن اﻓول  2016ﻄﺼارﻇ ًﺋ بربح ﻄﺼﺛاره ) (1,280,540دﻏﻈار أردﻇﻎ لﺳام  2015وبﻂﺴ ﺦاﺸﻎ الﺚسارة بﺳﺛ
ﻄﺚﺧﺧات ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ) (2,813,833دﻏﻈــــار أردﻇﻎ وبﻌاﺻع ) (0.188دﻏﻈار أردﻇﻎ ﺖﺧﺋ السﻋﻃ الﻌاﺖﺛ ﻄﻆ ﺦاﺸﻎ
الﺚسارة ﺾما اﻇﺚفﺪﺌ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ لﺎﺊﻂﺴ ) (20,433,249دﻏﻈار أردﻇﻎ ﻇﺰرًا لﺎﻌزﻏع أرباح ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ بمﺊﻂﺴ
) (2,919,000دﻏﻈار أردﻇﻎ خﻘل السﻈﺋ ،وبﻂﺴ ﻄﺔمﻌع المﻌجﻌدات ) (23,077,335دﻏﻈار أردﻇﻎ.
وتﺔﺛر ا�ﺣارة إلى أن خسارة السﻈﺋ ﻇاتﺔﺋ ﺲﻆ تﺗمﻐﻀ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ بﺔمﻐع تﺿالﻐﺷ الﺎﻈﺼﻐﺈ المﺎﺳﻂﺼﺋ بﺊﺆر رﺻﻃ
) (11ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي والﺊالﺶﺋ ) (2,480,447دﻏﻈار أردﻇﻎ والﺎﻎ اﻇﺎﻋﺌ اﺲمال الﺎﻈﺼﻐﺈ ﺲﻂﻐﻋا بﺎارﻏﺘ 2015/12/31
وتﻃ تﺼﻐﻐمﻋا خﻘل السﻈﺋ بأﻇﻋا أﺲمال غﻐر ﻇاجﺗﺋ ،وجمﻐع تﺿالﻐﺷ إﺦﻘح وإﺾمال بﺆر رﺻﻃ ) (24ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
والﺊالﺶﺋ ) (858,665دﻏﻈار أردﻇﻎ والﺎﻎ اﻇﺎﻋﺌ اﻓﺲمال ﺲﻂﻐﻋا خﻘل السﻈﺋ وتﻃ تﺼﻐﻐمﻋا بأﻇﻋا أﺲمال غﻐر ﻇاجﺗﺋ.
وﻄﻆ ﻇاﺖﻐﺋ أخرى ﺸإن الﺤرﺾﺋ بﺧﺛد الﺊﺗث �ﺠﺎﺼطاب ﺣرﻏك إﺠﺎراتﻐﺔﻎ لﻂمﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج ﺸﻎ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
وﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي بﺳﺛ أن تﻃ إﻇﻋاء إتفاﺻﻐﺎﻎ المﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج لمﻈطﺼﺎﻎ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ وﺣرق الﺧفاوي ﻄع
ﺣرﺾﺋ  IPGبﺎارﻏﺘ  2017/01/09ﻇﺰرًا لﺳﺛم تﻈفﻐﺜ إلﺎﺞاﻄات ﻊﺜه الﺤرﺾﺋ وﺸﺼاً لﺊﻈﻌد ا�تفاﺻﻐات المﻂﺎﺞﻄﺋ بﻋا.
وإﻇﻎ لﺳﻂى ﺐﺼﺋ أن إﺠﺎﺆﻈاف الﺤرﺾﺋ ﻓﺲمالﻋا ﺸﻎ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ وإﺠﺎﺔابﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ لطﻂﺈ الﺤرﺾﺋ بﺎﺳﺛﻏﻀ ﺠﺳر بﻐع
الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ ﺠﻐسﻋﻃ ﺸﻎ زﻏادة ا�ﻇﺎاج ﻄﻆ خﻘل ﺖفر آبار جﺛﻏﺛة وإﺲادة الﺛخﻌل واﺠﺎﺧﻘح وإﺾمال آبار ﺻائمﺋ،
ﻄما ﺠﻐﺳﻐﺛ الﺑﺼﺋ بإﻄﺿاﻇات ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ ﺾمﺧﺛر ﻄﺗﻂﻎ لﺎﻈﻌﻏع ﻄﺧادر الطاﺻﺋ.
وﺸﻎ الﺚﺎام ،أرجﻌ أن أتﺼﺛم بالﺤﺿر والﺎﺼﺛﻏر لﺞﻄﻘئﻎ أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة وا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ ،وﺾاﺸﺋ الﺳاﻄﻂﻐﻆ ﺸﻎ
الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى ﻄـا بﺜلﻌه ﻄﻆ جﻋﺛ ﻄسﺎمر لﻂﻌﺦﻌل إلى الﺶاﻏات المﻈﺤﻌدة ،وتطﻌﻏر أﺲمال الﺤرﺾﺋ ،ولﻈا ﺾﺊﻐر اﻓﻄﻀ ﺸﻎ
اﺠﺎمرار ﻊﺜا الﺔﻋﺛ المﺑمر إن ﺣاء ا�.

والسﻘم ﺲﻂﻐﺿﻃ ورﺖمﺋ ا� وبرﺾاته ،،،
الﺛﺾﺎﻌر غالﺈ ﻄﺳابرة
رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
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تﺼرﻏر ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
ﺖﺪرات السادة المساﻊمﻐﻆ الﺿرام ،،
ﻏسر ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة أن ﻏﺼﺛم لﺿﻃ تﺼرﻏره السﻈﻌي الﺳﺤرﻏﻆ والﺜي ﻏﺎﺪمﻆ أﻊﻃ ﻇﺤاﺬات الﺤرﺾﺋ وإﻇﺔازاتﻋا
لﺶاﻏﺋ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  ،2016إلى جاﻇﺈ خطﺋ الﺳمﻀ والمﺤارﻏع المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ والﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ الﺎﻎ تﺎﺿﻌن ﻄﻆ
ﺻائمﺋ المرﺾﺞ المالﻎ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016وﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ وﺻائمﺋ الﺎﺶﻐرات ﺸﻎ ﺖﺼﻌق
المﻂﺿﻐﺋ وﺻائمﺋ الﺎﺛﺸﺼات الﻈﺼﺛﻏﺋ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ بﺎارﻏﺘ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول . 2016

ﻇﺊﺜة ﺲﻆ الﻌضع الﺗالﻎ لﻂﺤرﺾﺋ - :
تأﺠسﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ ﺖﺞﻏران ﺲام  1995وﻏﺊﻂﺴ رأﺠمالﻋا الﺗالﻎ ) (15ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار ،وﺻﺛ وﺻﺳﺌ
الﺤرﺾﺋ ﻄع الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺸﻎ ﺲام  1996اتفاﺻﻐﺋ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ لمﺛة خمسﻐﻆ ﺲاﻄاً ﺻابﻂﺋ لﻂﺎمﺛﻏﺛ  .وﺻﺛ تﻃ تﺳﺛﻏﻀ
اﻗتفاﺻﻐﺋ المﺜﺾﻌرة بﺎارﻏﺘ  2002/05/01بمﻌجﺈ الﺼاﻇﻌن المﺂﺻﺌ رﺻﻃ  15لسﻈﺋ  2002وإﺦﺛار الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ
) (1لسﻈﺋ ) 2010ﺻاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ اتفاﺻﻐﺋ ا�ﻄﺎﻐاز المﺳﺼﻌدة بﻐﻆ ﺖﺿﻌﻄﺋ الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ
الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة( .
وتﺼع ﻄﻈطﺼﺋ اﻗﻄﺎﻐاز ﺸﻎ ﺣمال ﺣرق الممﻂﺿﺋ ﺲﻂى الﺗﺛود الﺳراﺻﻐﺋ ،وتﺊﻂﺴ ﻄساﺖﺎﻋا ﺖﻌالﻎ ﺠﺊﺳﺋ آﻗف
وﺠﺎماﻏﺋ ﺾﻐﻂﻌﻄﺎر ﻄربع ،وﻏﺶطﻎ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ الﺶازي ﺖﻌالﻎ ألﺷ وخمسماﻏﺋ ﺾﻐﻂﻌﻄﺎر ﻄربع ﻄﻆ ﻄساﺖﺋ ﻄﻈطﺼﺋ
اﻗﻄﺎﻐـاز ووﺦﻀ ﺖﺔﻃ اﻗﺠﺎﺑمار الرأﺠمالﻎ لﻂﺤرﺾﺋ ﺸﻎ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ إلى ) (60ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ تﺼرﻏﺊاً.
ﺾما وﺻﺳﺌ الﺤرﺾﺋ إتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه
ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي ﻄع ﺠﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ وخﻂفﻋا الﺼاﻇﻌﻇﻎ وزارة الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﺸﻎ
الممﻂﺿﺋ ا�ردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة تﻃ الﺎﺧﺛﻏﺺ ﺲﻂﻐﻋا بالﺼاﻇﻌن
رﺻﻃ ) (14لسﻈﺋ  2014ﺻاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ إتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه
وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي بﻐﻆ ﺠﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ وخﻂفﻋا الﺼاﻇﻌﻇﻎ وزارة الطاﺻﺋ
والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ا�ردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة.

ﺖﺺ اﻗﻄﺎﻐاز -:
تمﻈح اتفاﺻﻐﺋ اﻗﻄﺎﻐاز وإتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺖﺺ اﺠﺎﺿﺤاف وإﻇﺎاج الﺊﺎرول ضمﻆ
ﻄﻈطﺼﺋ اﻗﻄﺎﻐاز و الﺼﻐام بالﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ وﻏﺤمﻀ ذلك ﺲمﻂﻐات اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎطﻌﻏر لﻂﻈفط والﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ
ضمﻆ ﻄﻈطﺼﺋ اﻗﻄﺎﻐاز إلى جاﻇﺈ إﻇﺎاج وتسﻌﻏﺺ وﻇﺼﻀ الﺶاز والﻈفط المسﺎﺚرج داخﻀ الممﻂﺿﺋ وخارجﻋا.
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غاﻏات الﺤرﺾﺋ -:
ﻄﻆ أﻊﻃ غاﻏات ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ الﺎﻈﺼﻐﺈ ﺲﻆ الﻈفط والﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ وأﻏﺋ ﻄﻌاد ﻊﻐﺛروﺾربﻌﻇﻐﺋ أخرى
وتﺔمﻐع وﻄﺳالﺔﺋ وتﺚﺞﻏﻆ جمﻐع المﻌاد الﻋﻐﺛروﺾربﻌﻇﻐﺋ وإﺻاﻄﺋ وإدارة واﺠﺎﺑمار ﻄﻌاﻇﺄ ﻄﺎﺚﺧﺧﺋ لﺎﺚﺞﻏﻆ
وﻇﺼﻀ وﻄﺊادلﺋ الﻈفط والﺶاز وﻄﺤﺎﺼاتﻋما واﻄﺎﻘك وﺠائط الﻈﺼﻀ الﻘزﻄﺋ ،واﻗتﺔار بالﺊﺎرول الﺚام وﻄﺤﺎﺼاته
داخﻀ الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وخارجﻋا والمساﻊمﺋ ﺸﻎ إﻇﺤاء ﺦﻈاﺲات ذات ﺲﻘﺻﺋ والﺼﻐام بﺔمﻐع أﺲمال
الﺗفر وإﻇﺤاء ﻄراﺾﺞ الﺧﻐاﻇﺋ والفﺗص وتﺼﺛﻏﻃ جمﻐع أﻇﻌاع الﺚﺛﻄات المساﻇﺛة ﻓﺲمال الﺗفر .

اتفاﺻﻐﺋ تﺞوﻏﺛ الﺶاز -:
تﺼﻌم ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺊﻐع ﺾاﻄﻀ إﻇﺎاجﻋا ﻄﻆ الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ المسﺎﺚرج ﻄﻆ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ إلى ﺣرﺾﺋ
تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ )ﺠﻐﺔﺿﻌ( بمﻌجﺈ اتفاﺻﻐﺋ تﺞوﻏﺛ الﺶاز المﻌﺻﺳﺋ بﺎارﻏﺘ  2007/09/20وﺖسﺈ اﻓﺠﺳار
الﺎﻎ ﻏﺎﻃ تﺗﺛﻏﺛﻊا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء ،ﺖﻐث تسﺳى الﺤرﺾﺋ لﺎﺳﺛﻏﻀ أﺠﺳار بﻐع الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ.
ﻄﺳﺛل إﻇﺎاج ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ الﻐﻌﻄﻎ ﻄﻆ الﺶاز )  ( 11,235ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ خﻘل ﺲام .2016
بﻂﺴ ّ
وﻏﺗﺎﻌي الﺶاز المﻈﺎﺒ ﻄﻆ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ ﺲﻂى ﻄا ﻇسﺊﺎه  %91ﻄﻆ غاز المﻐﺑان وﻏﺎﻃ اﺠﺎﺚﺛاﻄه لﺎﻌلﻐﺛ الطاﺻﺋ الﺿﻋربائﻐﺋ
بﻌاﺠطﺋ الﺎﻌربﻐﻈات الﺶازﻏﺋ الﺳائﺛة لﺤرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﻌﺻع الرﻏﺤﺋ.

أﻊﻃ ﻇﺤاﺬات الﺤرﺾﺋ وإﻇﺔازاتﻋا - :
إﺠﺎمرت الﺤرﺾﺋ خﻘل ﻊﺜا الﺳام بالﺼﻐام بمﻋاﻄﻋا الرئﻐسﻐﺋ ﺸﻎ أﺲمال اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ وا�ﻇﺎاج والﺗفر
والﺛراﺠات لﺎطﻌﻏر ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ  ،ﺖسﺈ الﺚطﺋ ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻔﺲﻌام  2017 - 2015ووﺸﺼاً لﻂﺚطﺋ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ المﺼرة
لﺳام  2016وﺸﻎ ﺖﺛود ا�ﻄﺿاﻇﻐات المالﻐﺋ الﺜاتﻐﺋ المﺎاﺖﺋ .ﺾما وﺻاﻄﺌ بﺎﻈفﻐﺜ اﻓﺲمال الﻋادﺸﺋ لﺎﺳﻌﻏﺨ إﻇﺚفاض
الطاﺻﺋ ا�ﻇﺎاجﻐﺋ ﻄﻆ الﺶاز وأﻊمﻋا إﺠﺎﺧﻘح وﺦﻐاﻇﺋ آبار غاز ﻄﻈﺎﺔﺋ وذلك ﻄﻆ أجﻀ المﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌﻏات ا�ﻇﺎاج
لﺎﺤﺶﻐﻀ تﻌربﻐﻈﻐﻆ غازﻏﻐﻆ لﺛى ﺣرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ .
واﺦﻂﺌ الﺤرﺾﺋ أﻏﺪاً إﺲﺛاد الﺛراﺠات واﻓﺲمال المﻐﺛاﻇﻐﺋ الﺎﻎ تﺤﺿﻀ أﻊﻃ ﻇﺤاﺬاتﻋا لﺞﻏادة الﺎﺳرف ﺲﻂى الﺗﺼﻀ
وﺬﺊﻐﺳﺎه والمﺚﺞون والﺎﻎ ﺣمﻂﺌ تﺗﻂﻐﻀ وﻄﺳالﺔﺋ وتفسﻐر المسـﻌﺖات الﺞلﺞالﻐﺋ ﺐﻘﺐﻐﺋ اﻓبﺳـاد الﺗﺛﻏﺑﺋ لﺎﺗﺛﻏﺛ
ﻄﻌاﺻع ﺖفر ا�بار الﺔﺛﻏﺛة خﻘل ﺲام  2016والﺎﻌﺦﻀ إلى ﺖﻂﻌل لﻂمﺤاﺾﻀ الﺎﻎ تﺔابه الﺳمﻀ وخﺧﻌﺦاً ﻄﺤﺿﻂﺋ المﻐاه
المﺧاﺖﺊﺋ لﻂﺶاز ﺸﻎ ا�بار بإﺠﺎﺚﺛام تﺼﻈﻐﺋ ﺖﺛﻏﺑﺋ لﺎﺗفﻐﺞ ا�بار غﻐر المﻈﺎﺔﺋ بﻌاﺠطﺋ الﺰاغطﺋ الﺶازﻏﺋ المﺎﻈﺼﻂﺋ،
وﺣراء وتﺤﺶﻐﻀ ﻄﺳﺛات خاﺦﺋ لﻐﺎﻃ بﻌاﺠطﺎﻋا رﺸع الﺶاز وربطه با�ﻇﺎاج ﻗﺖﺼاً .
ﺾما ﺻاﻄﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بإﺦﻘح خطﻌط أﻇابﻐﺈ ﻇﺼﻀ الﺶاز وتﺔمﻐع الﺪاغطات ﺸﻎ ﻄﺗطﺋ غاز الرﻏﺤﺋ
وتﺤﺶﻐﻀ الﺪاغطﺋ الﺶازﻏﺋ اﻗولى ذات الطاﺻﺋ الﺎﺧمﻐمﻐﺋ الﺳالﻐﺋ بﺳﺛ أن تﻃ إﺲادة تأﻊﻐﻂﻋا لﺛى ﺣرﺾﺋ ﺲالمﻐﺋ بﺛولﺋ
ا�ﻄارات الﺳربﻐﺋ.

13

تﺔﺛر ا�ﺣارة إلى ﺻﻐام الﺤرﺾﺋ بﺤراء ﻄﺳﺰﻃ المﺎطﻂﺊات والﺎﺔﻋﻐﺞات الﺪرورﻏﺋ الﻘزﻄﺋ لﺎﺤﺶﻐﻀ ﺖفارتﻎ جرش وﺲمرة
ﺾمﺳﺛات ﻄﻌاﻇع ا�ﻇفﺔار وﻄﺳﺛات السﻐطرة والمراﺻﺊﺋ والمﺚﺎﺊر الﺔﻐﻌلﻌجﻎ وﻄﻌاﺠﻐر الﺗفر وﻄﺳﺛات رؤوس اﻓبار وﻄﻆ
خﻘل تمﻌﻏﻂﻋا الﺜاتﻎ.
وﺻﺛ اﺠﺎمرت ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بإﻇﺎاج الﺶاز خﻘل ﺲام  ،2016بالرغﻃ ﻄﻆ الﺎﺗﺛﻏات الفﻈﻐﺋ والﺎﺼﻈﻐﺋ الﺎﻎ
واجﻋﺎﻋا ،ﺖﻐث بﻂﺴ ا�ﻇﺎاج ) (4,112بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻄﺼارﻇ ًﺋ ﻄع إﻇﺎاج ﻄﺼﺛاره ) (4,341بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﺸﻎ ﺲام
 ،2015أي باﻇﺚفاض ﻄﺼﺛاره ) (0.229بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ بﻈسﺊﺋ ) (%5.28وﺻﺛ بﻂﺴ إﻏراد الﺶاز خﻘل الﺳام  2016ﻄا
ﻄﺼﺛاره ) (5,822,089دﻏﻈار أردﻇﻎ ﻄﺼارﻇـﺋ ﻄـع ﻄﺊﻂـﺴ ) (6,146,189دﻏﻈار اردﻇﻎ لﺳام  ،2015أي باﻇﺚفاض ﻄﺼﺛاره
) (324,100دﻏﻈار اردﻇﻎ و بﻂﺶﺌ ﺖﺧﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻄﻆ إﻏراد الﺶـــاز ﻄﺊﻂﺴ ) (1,164,418دﻏﻈار أردﻇﻎ وبﻈسﺊﺋ  %50ﻄﻆ
ﺦاﺸﻎ ا�ﻏراد بﺳﺛ ﺻﻐام ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺗسﻃ ﻄا ﻇسﺊﺎه  %60ﻄﻆ إجمالﻎ إﻏراد الﺶاز المﻈﺎﺒ لﺶرض اﺠﺎرداد
جمﻐع الﺎﺿالﻐﺷ والﻈفﺼات المﺎﺿﺊﺛة ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بالﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ ذات الﺧﻂﺋ با�ﻇﺎاج الﺗالﻎ وﺸﺼاً ﻗتفاﺻﻐﺋ اﻗﻄﺎﻐاز.
أﻄا ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بمﺤروع المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ
ﺣرق الﺧفاوي ﺸﺼﺛ ﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ بإﺠﺎﺿمال جمع وتﺗﻂﻐﻀ وتﺼﻐﻐﻃ المﺳﻂﻌﻄات الفﻈﻐﺋ وخاﺦﺋ المﺎﺳﻂﺼﺋ بﺊﺆر الرﻏﺤﺋ
) (11والﺎﻎ تﻃ ا�ﻇﺎﻋاء ﻄﻆ أﺲمال إﺲادة الﺛخﻌل إلﻐﻋا بﺎارﻏﺘ  2015/12/31وتﺊﻐﻆ بﺳﺛ إﺠﺎﺿمال أﺲمال الفﺗص
والﺎﺼﻐﻐﻃ خﻘل السﻈﺋ بأن ﻊﺜه الﺊﺆرغﻐر ﻇاجﺗﺋ  ،وﺾما تﻃ إﺲادة ﻄﺳالﺔﺋ تﺔرﻏﺊﻐﺋ لﺚط زلﺞالﻎ ﺐﻈائﻎ اﻓبﺳاد بطﻌل
)(60ﺾﻃ ﺬﻌلﻎ بﻋﺛف تﺗسﻐﻆ الﻈﺎائﺒ لﻋﺜه المﻈطﺼﺋ بإﺠﺎﺚﺛام الﺎﺼﻈﻐات الﺗﺛﻏﺑﺋ.
وﺖﺼﺼﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ خسارة ﺻﺊﻀ ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ﻄﺼﺛاره ) (2,813,833دﻏﻈار أردﻇﻎ لﻂسﻈﺋ
المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016ﻄﺼارﻇ ًﺋ بربح ﻄﺼﺛاره ) (1,280,540دﻏﻈار أردﻇﻎ لﺳام  2015وبﻂﺶﺌ
ﺦاﺸﻎ الﺚسارة بﺳﺛ ﻄﺚﺧﺧات ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ) (2,813,833دﻏﻈار أردﻇﻎ وبﻌاﺻع ) (0.188دﻏﻈـار أردﻇﻎ
ﺖﺧﺋ السﻋﻃ الﻌاﺖﺛ ﻄﻆ ﺦـاﺸﻎ الﺚسارة ﺾما اﻇﺚفﺪﺌ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ لﺎﺊﻂﺴ ) (20,433,249دﻏﻈار أردﻇﻎ
ﻇﺰرًا لﺎﻌزﻏع أرباح ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ بمﺊﻂﺴ ) (2,919,000دﻏﻈار أردﻇﻎ خﻘل السﻈﺋ ،وبﻂﺴ ﻄﺔمﻌع المﻌجﻌدات
) (23,077,335دﻏﻈار أردﻇﻎ .
وتﺔﺛر ا�ﺣارة إلى أن خسارة السﻈﺋ ﻇاتﺔﺋ ﺲﻆ تﺗمﻐﻀ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ بﺔمﻐع تﺿالﻐﺷ الﺎﻈﺼﻐﺈ
المﺎﺳﻂﺼﺋ بﺊﺆر رﺻﻃ ) (11ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي والﺊالﺶﺋ ) (2,480,447دﻏﻈار أردﻇﻎ والﺎﻎ اﻇﺎﻋﺌ اﺲمال
الﺎﻈﺼﻐﺈ ﺲﻂﻐﻋا بﺎارﻏﺘ  2015/12/31وتﻃ تﺼﻐﻐمﻋا خﻘل السﻈﺋ بأﻇﻋا أﺲمال غﻐر ﻇاجﺗﺋ  ،وجمﻐع تﺿالﻐﺷ إﺦﻘح
وإﺾمال بﺆر رﺻﻃ ) (24ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ والﺊالﺶﺋ ) (858,665دﻏﻈار أردﻇﻎ والﺎﻎ اﻇﺎﻋﺌ اﻓﺲمال ﺲﻂﻐﻋا
خﻘل السﻈﺋ وتﻃ تﺼﻐﻐمﻋا بأﻇﻋا أﺲمال غﻐر ﻇاجﺗﺋ.
وﻄﻆ ﻇاﺖﻐﺋ أخرى ﺸإن الﺤرﺾﺋ بﺧﺛد الﺊﺗث �ﺠﺎﺼطاب ﺣرﻏك إﺠﺎراتﻐﺔﻎ لﻂمﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج ﺸﻎ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
وﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي بﺳﺛ أن تﻃ إﻇﻋاء إتفاﺻﻐﺎﻎ المﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج لمﻈطﺼﺎﻎ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ وﺣرق الﺧفاوي
ﻄع ﺣرﺾﺋ  IPGبﺎارﻏﺘ  2017/01/09ﻇﺰرًا لﺳﺛم تﻈفﻐﺜ إلﺎﺞاﻄات ﻊﺜه الﺤرﺾﺋ وﺸﺼاً لﺊﻈﻌد ا�تفاﺻﻐات المﻂﺎﺞﻄﺋ بﻋا.
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خطﺋ الﺳمﻀ المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ لﺳام 2017
ﻏﺳﺎﺊر ﺲام  2017السﻈﺋ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ اﻗولى ﻄﻆ الﺚطﺋ ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻔﺲﻌام  2019 – 2017ﻇﺰرًا لﺼﻐام الﺤرﺾﺋ
بﺤراء ﻄﺳﺰﻃ المﺎطﻂﺊات والﺎﺔﻋﻐﺞات الﺪرورﻏﺋ الﻘزﻄﺋ لﺎﺤﺶﻐﻀ ﺖفارتﻎ جرش وﺲمرة ﺾمﺳﺛات ﻄﻌاﻇع ا�ﻇفﺔار
وﻄﺳﺛات السﻐطرة والمراﺻﺊﺋ والمﺚﺎﺊر الﺔﻐﻌلﻌجﻎ وﻄﻌاﺠﻐر الﺗفر وﻄﺳﺛات رؤوس اﻓبار وﻄﻆ خﻘل تمﻌﻏﻂﻋا
وبﻈاء ﺲﻂى ذلك تﺳمﻀ الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى تﺗﺼﻐﺺ
الﺜاتﻎ وبﺳﺛ إﻇﻋاء إتفاﺻﻐﺎﻎ المﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج ﻄع ﺣرﺾﺋ ،IPG
ً
اﻓﻊﺛاف الﻌاردة ﻄﻆ ضمﻆ الﺚطﺋ ا�ﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ ﺲﻂى الﻈﺗﻌ الﺎالﻎ-:
 -1ا�ﺠﺎﺶﻘل اﻓﻄﺑﻀ لمﻌجﻌدات الﺤرﺾﺋ وإﻄﺿاﻇاتﻋا )ﺦﻐاﻇﺋ الﺗفارات والمﺳﺛات لﺎﺤﺶﻐﻂﻋا و/أو ا�ﺠﺎﺑمار بﻋا(.
 -2زﻏادة إﻇﺎاج الﺶاز ﻄﻆ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ لﻔﺲﻌام  2019،2018،2017ﺲﻂى الﺎﻌالﻎ ﻄﻆ خﻘل ﺖفر بﺆرﻏﻆ جﺛﻏﺛتﻐﻆ
وإﺲادة الﺛخﻌل لﺗفر ﺲﺛد ) (1,2,2ﻄﺼاﺬع أﺸﺼﻐﺋ ﻄﻆ آبار ﻄﺗفﻌرة ﺠابﺼاً ،وﺦﻐاﻇﺋ وتﻈﺰﻐﺷ آبار ﻄﻈﺎﺔﺋ
لﻂﻌﺦﻌل إلى ﻄﺳﺛل إﻇﺎاج ﺖﻌالﻎ ) (20,16,13ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم 3ﻏﻌﻄﻐاً ولمﺛة  330ﻏﻌم ﺲمﻀ وربطﻋا ﺲﻂى ا�ﻇﺎاج.
 -3تﺳﺞﻏر الﺼﺛرات المﺂﺠسﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ وتأﻊﻐﻀ الﺿﻌادرالﺳاﻄﻂﺋ والﺔﺛﻏﺛة وﺾﺜلك تطﻌﻏر الﺗﻌاﺸﺞ المادﻏﺋ والمﺳﻈﻌﻏﺋ
لﻂمﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى الﺿادر ﺠﺳﻐا لﻂﺗﺛ ﻄﻆ الﻋﺔرة لﻂﺚارج ﺸﻎ ظﻀ الطﻂﺈ المﺎﺞاﻏﺛ ﺲﻂﻐﻋا ﺸﻎ الﺧﻈاﺲﺋ الﺊﺎرولﻐﺋ.
 -4تطﻌﻏر ﻇﺰﻃ الﺧﺗﺋ والسﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ واﻓﻄﻆ والﺊﻐﺆﺋ ﺸﻎ الﺤرﺾﺋ.
 -5تطﻌﻏر ﻇﺰام المﺳﻂﻌﻄاتﻐﺋ )بﻈك المﺳﻂﻌﻄات( لﺎسﻋﻐﻀ ا�ﺠﺎفادة ﻄﻆ المﺳﻂﻌﻄات.
 -6الﻌﺦﻌل الى ﺠﺳر ﺲادل لﺊﻐع الﺶاز لﺎﺗسﻐﻆ ﻄﻌﺻﺷ الﺤرﺾﺋ المالﻎ لﺗفر المﺞﻏﺛ ﻄﻆ ا�بار ﺠﺳﻐاً لﺎﺶطﻐﺋ ﺸﺔﻌة
تﺞوﻏﺛ الﺶاز الﻘزم لﺎﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ.
 -7إﻏﺔاد ﺸرص إﺠﺎﺑمارﻏﺋ وﺣراﺾات إﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال ا�ﺠﺎﺿﺤاف وتطﻌﻏر الﺗﺼﻌل داخﻀ اﻓردن ،ﺖﻐث
أن الﺤرﺾﺋ ﺠﺎﺿﻌن جاﻊﺞة لﻂﺎﺼﺛم الى ﺸرص ﺻﺛ تﺰﻋر �ﺠﺎﺿﺤاف وتطﻌﻏر ﻄﻈاﺬﺺ ﻄفﺎﻌﺖﺋ ﻄﻆ خﻘل
ﻄﺤارﺾات ﻄع الﺤرﺾات الﺳالمﻐﺋ
 -8دراﺠﺋ جﺛوى ﻄسﺎﺼﺊﻀ ﺖفارة رم وإتﺚاذ ﺻرار بﺤأن بﻐﺳﻋا أو ﺦﻐاﻇﺎﻋا بالﺿﻂﺷ الﺎﺼﺛﻏرﻏﺋ المرتفﺳﺋ.
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ولﺎﺗﺼﻐﺺ ﻊﺜه اﻓﻊﺛاف ﺸسﻐﺎﻃ الﺳمﻀ وﺸﺺ الﺚطﻌط الﺳاﻄﺋ الﺎالﻐﺋ -:
 -1اﻗﺠﺎمرار بالﺗفاظ ﺲﻂى ﺾفاءة ﺲمﻀ ﻄﺗطات ا�ﻇﺎاج والﺪﻌاغط الﺶازﻏﺋ وخطﻌط الﻈﺼﻀ بﺎﻈفﻐﺜ براﻄﺒ الﺧﻐاﻇﺋ
الﺛورﻏﺋ والﻌﺻائﻐﺋ.
 -2ﺖفر آبار جﺛﻏﺛة بﺗﺼﻀ الرﻏﺤﺋ.
 -3إجراء أﺲمال ا�ﺦﻘح والﺧﻐاﻇﺋ الﻘزﻄﺋ �بار ﻄﻈﺎﺔﺋ ﺸﻎ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ .
 -4تﻈﺰﻐﺷ ا�بار المﻈﺎﺔﺋ ﺸﻎ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ .
 -5تﺛرﻏﺈ وتأﻊﻐﻀ الﺿادر الفﻈﻎ ﻄﻆ خﻘل برﻇاﻄﺒ تﺳﺞﻏﺞ الﺼﺛرات المﺂﺠسﻐﺋ.
 -6ﺦﻐاﻇﺋ وتاﻊﻐﻀ ﺖفارتﻎ جرش وﺲمرة لﺎﺤﺶﻐﻂﻋا ﺸﻎ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ والﺊﺗث ﺲﻆ ﺸرص اﺠﺎﺑمارﻏﺋ.
 -7تأجﻐر ﻄا أﻄﺿﻆ ﻄﻆ ﻄﺳﺛات وخﺛﻄات وخﺊرات لﻂﺤرﺾات الﺊﺎرولﻐﺋ الﺳالمﻐﺋ الﺳاﻄﻂﺋ ﺸﻎ اﻓردن.
 -8دراﺠﺋ و تﺼﻐﻐﻃ رﺻع اﺠﺎﺿﺤاﺸﻐﺋ جﺛﻏﺛة داخﻀ وخارج الممﻂﺿﺋ ابﺎﺛاء بمﻈطﺼﺋ السرﺖان.
 -9تﺗﺛﻏث المﺚﺎﺊرات الﺔﻐﻌلﻌجﻐﺋ واﻓجﻋﺞة والمﺳﺛات والﺎﺼﻈﻐات والﺊراﻄﺒ المﺗﻌﺠﺊﺋ لﺔمﻐع دوائر الﺤرﺾﺋ .
 -10ربط ا�ﻇﺎاج الﺔﺛﻏﺛ المﺎﻌﺻع ﻄﻆ ﻇﺎائﺒ إﺲادة الﺛخﻌل لﺗفر آبار ﺻﺛﻏمﺋ وإﺲادة تﻌزﻏع الﺪﻌاغط الﺶازﻏﺋ
لﺎﺤمﻀ تﺗفﻐﺞ آبار جﻈﻌب الﺗﺼﻀ المﻈﺎﺔﺋ.

الﺎطﻌرات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ الﻋاﻄﺋ

* ﺻرر ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة بﺎارﻏﺘ  2017/01/09إﻇﻋاء إتفاﺻﻐﺎﻎ المﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج ﻄع ﺣرﺾﺋ  IPGﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
وﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي ﻇﺰرًا لﺳﺛم تﻈفﻐﺜ إلﺎﺞاﻄاتﻋﻃ وﺸﺼاً لﺊﻈﻌد ا�تفاﺻﻐات.
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إﻏﺪاﺖات خاﺦﺋ بمﺎطﻂﺊات تﺳﻂﻐمات ا�ﺸﺧاح
ﻄﺛﺻﺼﻌ الﺗسابات

ﻄﺛﺻﺼﻌ ﺖسابات الﺤرﺾﺋ لﺳام  2016السادة آرﻇسﺌ وﻏﻌﻇﺴ ،وﺻﺛ ﺾاﻇﺌ أتﺳابﻋﻃ ) (12,180دﻏﻈار أردﻇﻎ .
المساﻊمﻌن الﺜﻏﻆ ﻏمﻂﺿﻌن  %5ﺸأﺾﺑر ﻄﻆ رأﺠمال الﺤرﺾﺋ
ﺣرﺾﺋ إدارة المساﻊمات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ – اﻓردن ) (14,987,890ﺠﻋﻃ  /دﻏﻈار تمﺑﻀ  %99.9ﻄﻆ رأس المال .

الﺎﺊرﺲـــات

بﻂﺶﺌ الﺎﺊرﺲات ) (2,000دﻏﻈار أردﻇﻎ.
المﺿاﺸات والﺊﺛﻗت المﺛﺸﻌﺲﺋ لرئﻐﺟ وأﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة خﻘل ﺲام -:2016

رئﻐﺟ وأﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة

بﺛل
أتﺳاب
رئﻐﺟ
ﻄﺔﻂﺟ
اﻗدارة

تﻈﺼﻘت
ﻄﺔﻂﺟ
اﻗدارة

بﺛل
ﻄﺿاﺸات
الﻂﺔان

ﺲطﻌﺸﺋ د.غالﺈ ﻄﻌﺠى الﺧﻘح ﻄﺳابرة
رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
)اﺲﺎﺊارًا ﻄﻆ (2016/5/10

11,565

3,855

-

ﻄﺳالﻎ م .ﺻﺎﻐﺊﺋ ﺲﺊﺛالﻂطﻐﺷ ﺲﺊﺛه أبﻌﺻﻌرة
رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
)(2016/5/9-2016/1/1

ﻇفﺼات
ﺠفر
واﻇﺎﺼال
خارج
الممﻂﺿﺋ

المﺔمﻌع

اﺻﺎطاع
ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ

-

15,419

1,079

6,435

2,145

1,050

-

9,631

674

ﺲطﻌﺸﺋ د .تﺗسﻐﻆ ﻄﺔﻐر ﻄﺗمﺛ الﺼطاوﻇﺋ
ﻇائﺈ رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة

-

6,000

1,650

-

7,650

-

ﺲطﻌﺸﺋ أ .ﻄروان ﻄﺗمﺛ ﺲﻂﻎ الﺼطﻐﺤات

-

6,000

1,050

-

7,050

-

ﺲطﻌﺸﺋ السﻐﺛ ﺠاﻄﻎ ﺾاﻄﻀ جمﻐﻀ داوود

-

6,000

1,050

-

7,050

-

ﺠﺳادة د.ﺲﺊﺛالﺗﺿﻐﻃ ﻄﻌﺠى ﺲﺊﺛالﺼادر الﺤﺊﻂﻎ

-

6,000

1,500

-

7,500

-

ﺠﺳادة ج .ﺖازم ﻄﺗمﺛ ﻄﺗمﻌد الراﻄﻐﻈﻎ

-

6,000

975

-

6,975

72

ﺠﺳادة م .ﺖسﻆ ﺠﺳﻌد اﺖمﺛ الﺗﻐاري

-

6,000

1,050

-

7,050

-

18,000

42,000

8,325

-

68,325

1,825

ﻄﺔمﻌع ﻄﺿاﺸات وبﺛل تﻈﺼﻘت
رئﻐﺟ وأﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة

ــ بﻂﺶﺌ اجﺎماﺲات ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة خﻘل ﺲام  14) 2016اجﺎماع ( .
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المﻌظفﻌن
بـــﻂﺴ ﺲﺛد المﻌظفﻐﻆ والمسﺎﺚﺛﻄﻐـﻆ ﺸﻎ الﺤرﺾــــــﺋ ﺸﻎ ﺲــــام  (201) 2016ﻄﻌظفــــاً وﻄسﺎﺚﺛﻄـــــاً ) (2015 : 194ﻄﻌزﺲﻐﻆ
ﺖسﺈ اخﺎﺧاﺦﻋﻃ وﻄﻌاﺻع ﺲمﻂﻋﻃ ﺲﻂى الﻈﺗﻌ الﺎالﻎ - :
جاﻄﺳﻎ

دبﻂﻌم

أخرى

المﺔمﻌع

الﺛوائر
ا�دارة الﺳﻂﻐا والمسﺎﺤارون

2

-

-

2

دائرة الﺛراﺠات و الﺎﺚطﻐط

1

-

-

1

دائرة اﻗﺠﺎﺿﺤاف

12

1

-

13

دائرة الﺗفر

8

28

63

99

دائرة ا�ﻇﺎاج

5

13

14

32

الﺛائرة المالﻐﺋ وا�دارﻏﺋ

12

2

9

23

دائرة الﻂﻌازم والمسﺎﻌدﺲات

6

2

20

28

وﺖﺛة الﺎﺛﺻﻐﺺ

2

-

-

2

وﺖﺛة السﻘﻄﺋ الﺳاﻄﺋ

1

-

-

1

المﺔمﻌع

49

46

106

201

الﺎﺛرﻏﺈ وتﻈمﻐﺋ الﺼﻌى الﺊﺤرﻏﺋ
ﺖرﺦﺌ الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى تطﻌﻏر اﻓداء الفﻈﻎ وا�داري لمﻌظفﻐﻋا ورﺸع ﺾفاءاتﻋﻃ ﻄﻆ خﻘل دورات تﺛرﻏﺊﻐﺋ وﻄﺂتمرات
وورﺣات ﺲمﻀ ﻄﺎﺚﺧﺧﺋ داخﻀ اﻓردن وخارجه.
•الﺎﺛرﻏﺈ داخﻀ اﻓردن وخارجه :
اﺠﺎمرت الﺤرﺾـــــﺋ بﺎﺛرﻏﺈ وتـــــأﻊﻐﻀ ﺲﺛد ﻄﻆ ﻄﻌظفﻎ الﺤرﺾــــﺋ ﺸﻎ المﺔاﻗت الﺎالﻐﺋ -:
 .1دورات ﺸﻈﻐﺋ )ﺐﻘﺐﺋ ﻄﻌظفﻐﻆ(
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أﺠماء أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة وﻇﺊﺜه ﺲﻆ ﺾﻀ ﻄﻈﻋﻃ:
اﻗﺠﻃ  :د.غالﺈ ﻄﻌﺠى الﺧﻘح ﻄﺳابرة
المﻈﺧﺈ  :رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ  2016/05/10 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1958 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :دﺾﺎﻌراة ﺸﻎ ﻊﻈﺛﺠﺋ الﺿﻋرباء )تﺗﺿﻃ(.
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :أﻄﻐﻆ ﺲام ﺠابﺺ )وزارة الطاﺻﺋ
والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ(.

اﻗﺠﻃ  :د.ﺲﺊﺛالﺗﺿﻐﻃ ﻄﻌﺠى ﺲﺊﺛ الﺼادر الﺤﺊﻂﻎ
المﻈﺧﺈ  :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ 2014/12/01 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1966 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :دﺾﺎﻌراه إﺻﺎﺧاد 2000م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام

اﻗﺠﻃ  :د .تﺗسﻐﻆ ﻄﺔﻐر ﻄﺗمﺛ الﺼطاوﻇﺋ
المﻈﺧﺈ  :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ  2010/01/01 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1956 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :دﺾﺎﻌراة ﺸﻎ الﺼاﻇﻌن 2014م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام  /خاص )اﻗﻄارات(.

اﻗﺠﻃ  :ج .ﺖازم ﻄﺗمﺛ الراﻄﻐﻈﻎ
المﻈﺧﺈ  :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ  2015/08/04 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد  1956 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :دبﻂﻌم ﺲالﻎ /جﻐﻌلﻌجﻐا تطﺊﻐﺼﻐﺋ
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام.

اﻗﺠﻃ  :أ .ﻄروان ﻄﺗمﺛ ﺲﻂﻎ الﺼطﻐﺤات
المﻈﺧﺈ  :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ  2010/12/06 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد  1952 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس ﺖﺼﻌق وإجازة بالمﺗاﻄاة
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام

اﻗﺠﻃ  :م.ﺖسﻆ ﺠﺳﻌد الﺗﻐاري
المﻈﺧﺈ  :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ 2015/08/24 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1971 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس ﻊﻈﺛﺠﺋ ﻄﻐﺿاﻇﻐك
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام وخاص

اﻗﺠﻃ  :أ .ﺠاﻄﻎ ﺾاﻄﻀ جمﻐﻀ داوود
المﻈﺧﺈ  :ﺲﺪﻌ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
تارﻏﺘ الﺳﺪﻌﻏﺋ  2014/06/08 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1975 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :ﻄاجسﺎﻐر إدارة أﺲمال دولﻐﺋ 2005م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام.
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أﺠماء ورتﺈ أﺣﺚاص ا�دارة الﺳﻂﻐا وﻇﺊﺜه ﺲﻆ ﺾﻀ ﻄﻈﻋﻃ:
اﻗﺠﻃ  :د.ﺲﺊﺛ الرﺖمﻆ ﺖسﻆ ﺲﺊﺛ الﺼادر ﺻطﻐﺤات
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏر ﺲام
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 1997/01/08 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد  1955 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :دﺾﺎﻌراه ﺸﻎ ﻊﻈﺛﺠﺋ الﺊﺎرول
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام

اﻗﺠﻃ  :ج.ﻄﺗمﺛ ﻄﺧطفى الﺳماﻏرة
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏر اﻗﺠﺎﺿﺤاف
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 1996/09/04 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1958 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس جﻐﻌﺸﻐﺞﻏاء 1983م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام

اﻗﺠﻃ  :أ .ﻄﻋﻈﺛ ﻄﺗمﻌد ﺠطﺳان الﺗسﻆ
المﻈﺧﺈ  :ﻇائﺈ المﺛﻏر الﺳام
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 1996/08/01 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1969 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس ﻄﺗاﺠﺊﺋ 1991م .
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع خاص

اﻗﺠﻃ  :م .ﺠالﻃ ﻄﺗمﺛ خﻌﻏﻂﺋ
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏر اﻗﻇﺎاج
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 2002/06/25 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد  1964 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس ﻊﻈﺛﺠﺋ بﺎروﺾﻐماوﻏﺋ 1996م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام

اﻗﺠﻃ  :أ.ﺲﺊﺛ الرﺖمﻆ ﻊاﺣﻃ ﺲﺊﺛ الﺿرﻏﻃ أبﻌ ﻇﻌار
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏر ﻄالﻎ وإداري
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 1998/08/01 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1953 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس ﻄﺗاﺠﺊﺋ 1975م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع خاص

اﻗﺠﻃ  :غازي ﺸالح اﺖمﺛ الفﻘﺖات
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏرالﻂﻌازم والمسﺎﻌدﺲات
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 1996/08/27 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1967 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ :بﺿالﻌرﻏﻌس ادارة اﺲمال
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام وخاص

اﻗﺠﻃ  :ج.ﻇﺊﻐﻀ ﺠﻂطﻎ ﺦﻂﻐﺊا الربﺪﻎ
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏر الﺛراﺠات والﺎﺚطﻐط والﺎسﻌﻏﺺ
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 1996/07/02 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد 1955 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس جﻐﻌلﻌجﻐا 1978م
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام
اﻗﺠﻃ  :م .ﻄﺗمﺛ خﻂﻐﻀ ﺲارف ﺾﻌﺾﺢ
المﻈﺧﺈ  :ﻄﺛﻏر الﺗفر
تارﻏﺘ الﺎﺳﻐﻐﻆ 2013/08/01 :م
تارﻏﺘ المﻐﻘد  1950 :م
الﺤﻋادة الﺳﻂمﻐﺋ  :بﺿالﻌرﻏﻌس ﻊﻈﺛﺠﺋ بﺎرول 1975م.
الﺚﺊرات الﺳمﻂﻐﺋ  :ﺻطاع ﺲام
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السﻂسﻂﺋ الﺞﻄﻈﻐﺋ لﻔرباح
بالﺛﻏﻈار اﻓردﻇﻎ
الﺊﻐــــان

ﻄﻆ 2012/01/01
ولﻈﻋاﻏﺋ 2012/12/31

ﻄﻆ 2013/01/01
ولﻈﻋاﻏﺋ 2013/12/31

ﻄﻆ 2014/01/01
ولﻈﻋاﻏﺋ 2014/12/31

ﻄﻆ 2015/01/01
ولﻈﻋاﻏﺋ 2015/12/31

ﻄﻆ 2016/01/01
ولﻈﻋاﻏﺋ 2016/12/31

ﺦــاﺸﻎ ربح )خسارة( السﻈﺋ

2,534,433

1,363,215

1,008,147

1,067,116

)(2,813,833

إﺖﺎﻐاﺬﻎ إجﺊاري

302,654

175,019

121,395

131,554

-

إﺖﺎﻐاﺬﻎ إخﺎﻐاري

605,308

350,037

242,790

263,108

-

-

-

-

-

-

)خسائر( أرباح ﻄﺛورة

1,626,471

838,159

643,962

672,454

-

المﺔمﻌع

2,534,433

1,363,215

1,008,147

1,067,116

)(2,813,833

43,307

1,663,754

2,501,913

3,145,875

3,818,329

تﻌزﻏع أرباح
تﺗﻌﻏﻘت إﺖﺎﻐاﺬﻎ إخﺎﻐاري

)(750,000
743,976

-

-

-

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

أرباح  ) /خسائر (
ﻄﺛورة ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ السﻈﺋ

1,663,754

2,501,913

3,145,875

3,818,329

104,721

إﺖﺎﻐاﺬﻎ خاص

أربـاح  ) /خسائر (
ﻄﺛورة ﺸﻎ بﺛاﻏﺋ السﻈﺋ
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ﻄسﺂولﻐــﺋ ﻄﺔﻂـﺟ ا�دارة ﺲــﻆ إﺲــﺛاد الﺊﻐاﻇــات المالﻐـــﺋ
واﺠﺎمرارﻏﺋ الﺤرﺾﺋ
ﺲمﻘً بﺎﺳﻂﻐمات ا�ﺸﺧاح وﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺛﺻﻐﺺ لسﻈﺋ  2004الﺧادرة ﺲﻆ ﻄﺔﻂﺟ ﻄفﻌضﻎ ﻊﻐﺆﺋ اﻓوراق المالﻐﺋ
باﻗﺠﺎﻈاد ﻓﺖﺿام المادة ) /12ف( ﻄﻆ ﺻاﻇﻌن اﻓوراق المالﻐﺋ رﺻﻃ  76لسﻈﺋ  ،2002ﻏﺼر ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة بﺳﺛم
وجﻌد أي أﻄﻌر جﻌﻊرﻏﺋ ﺻﺛ تﺂﺐر ﺲﻂى اﺠﺎمرارﻏﺋ الﺤرﺾﺋ خﻘل السﻈﺋ المالﻐﺋ الﺎالﻐﺋ ،ﺾما ﻏﺼر ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
بمسﺂولﻐﺎه ﺲﻆ إﺲﺛاد الﺊﻐاﻇات المالﻐﺋ وتﻌﺸﻐر ﻇﺰام رﺻابﺋ ﺸﺳال ﺸﻎ الﺤرﺾﺋ.
رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
د.غالﺈ ﻄﺳابرة

الﺎﻌﺻﻐع :

ﻇائﺈ رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
د .تﺗسﻐﻆ الﺼطاوﻇﺋ

الﺎﻌﺻﻐع :

اﻓﺲﺪاء
أ.ﻄروان الﺼطﻐﺤات

الﺎﻌﺻﻐع :

أ .ﺠاﻄﻎ داوود

الﺎﻌﺻﻐع :

د .ﺲﺊﺛالﺗﺿﻐﻃ الﺤﺊﻂﻎ

الﺎﻌﺻﻐع :

ج .ﺖازم الراﻄﻐﻈﻎ

الﺎﻌﺻﻐع :

م .ﺖسﻆ الﺗﻐاري

الﺎﻌﺻﻐع :

إﺻرار ﺲﻆ ﻄسﺂولﻐﺋ ا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ ﺖﻌل ﺦﺗﺋ المﺳﻂﻌﻄات
ﺲمﻘً بﺎﺳﻂﻐمات ا�ﺸﺧاح وﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺛﺻﻐﺺ لسﻈﺋ  2004الﺧادرة ﺲﻆ ﻄﺔﻂﺟ ﻄفﻌضﻎ ﻊﻐﺆﺋ اﻓوراق المالﻐﺋ
باﻗﺠﺎﻈاد ﻓﺖﺿام المادة )  /12ف ( ﻄﻆ ﺻاﻇﻌن اﻓوراق المالﻐﺋ رﺻﻃ  76لسﻈﺋ  ، 2002تﺼر وتﺂﺾﺛ ا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ
ﺲﻂى ﺦﺗﺋ ودﺻﺋ وإﺾﺎمال المﺳﻂﻌﻄات والﺊﻐاﻇات الﻌاردة ﺸﻎ الﺎﺼرﻏر السﻈﻌي لﺳام . 2016
المﺛﻏــر المــالﻎ

المﺛﻏر الﺳــــام

رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة

ﺲﺊﺛ الرﺖمﻆ أبﻌ ﻇﻌار

د.ﺲﺊﺛالرﺖمﻆ ﺻطﻐﺤات

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

أﺠﺊاب ﺲﺛم تطﺊﻐﺺ الﺼاﺲﺛة

المرجع

الفﺧﻀ اﻓول
بﻈﺛ 14

وضع آلﻐﺋ ﻗﺠﺎﺼﺊال الﺤﺿاوى واﻗﺻﺎراﺖات المﺼﺛﻄﺋ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
المساﻊمﻐﻆ بما ﺸﻎ ذلك إﺻﺎراﺖاتﻋﻃ الﺚاﺦﺋ بإدراج ﻄﻌاضﻐع
ﻄﺳﻐﻈﺋ ﺲﻂى جﺛول أﺲمال الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ  .بﺤﺿﻀ ﻏﺪمﻆ دراﺠﺎﻋا
وإتﺚاذ الﺼرار المﻈاﺠﺈ بﺤأﻇﻋا خﻘل ﺸﺎرة زﻄﻈﻐﺋ ﻄﺗﺛدة .

تمﺑﻐﻀ ﺖﺿﻌﻄﻎ

الﺊاب الﺑالث
بﻈﺛ 5

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

تمﺑﻐﻀ ﺖﺿﻌﻄﻎ

الﺊاب الﺑالث
بﻈﺛ 6

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

ﺖسﺈ ﺻاﻇﻌن الﺤرﺾات
ﻄادة 145

الﺊاب الرابع
الفﺧﻀ اﻓول
بﻈﺛ 11

ﺬﻂﺈ ﺲﺼﺛ إجﺎماع ﻊﻐﺆﺋ ﺲاﻄﺋ غﻐر ﺲادي وذلك لﻂمطالﺊﺋ بإﺻالﺋ
ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ أو أي ﺲﺪﻌ ﺸﻐه  ،لﻂمساﻊمﻐﻆ الﺜﻏﻆ ﻏمﻂﺿﻌن
 % 20ﻄﻆ أﺠﻋﻃ الﺤرﺾﺋ .

تمﺑﻐﻀ ﺖﺿﻌﻄﻎ

الﺊاب الﺚاﻄﺟ
بﻈﺛ 4

تﺼﻌم الﺤرﺾﺋ بإﺠﺎﺚﺛام ﻄﻌﺻﺳﻋا اﻗلﺿﺎروﻇﻎ ﺲﻂى ﺣﺊﺿﺋ اﻗﻇﺎرﻇﺌ
لﺎﺳﺞﻏﺞ ا�ﺸﺧاح والﺤفاﺸﻐﺋ وتﻌﺸﻐر المﺳﻂﻌﻄات .

ﻄﺛرجﺋ ﺸﻎ السﻌق الﺑاﻇﻎ وغﻐر ﻄﺎﺛاولﺋ بالسﻌق
) ﻄمﻂﻌﺾﺋ لﻂﺚﺞﻏﻈﺋ (
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ﻇﺎائﺒ اﻓﺲمال والمرﺾﺞ المالﻎ لﻂﺤرﺾﺋ
ﻏﻌﺦﻎ ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ إلى ﻊﻐﺆﺎﺿﻃ الﺿرﻏمﺋ بالمﻌاﺸﺼﺋ ﺲﻂى الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن أول 2016
المﻈﺤﻌرة ﺸﻎ ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر وتﺛوﻏرﺦاﺸﻎ اﻓرباح المﺛورة الﺊالﺶﺋ ) (104,721دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً بﺳﺛ أن تﻃ إﺬفاء ﺾاﻄﻀ
خسارة السﻈﺋ الﺊالﺶﺋ ) (2,813,833دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً  ،وتﺗﻌﻏﻀ ﺾاﻄﻀ رﺦﻐﺛ ﺖساب اﻓﺖﺎﻐاﺬﻎ اﻓخﺎﻐاري الﺊالﺴ
) (2,019,225دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً إلى اﻓرباح المﺛورة وﺸﺼا ﻗﺖﺿام المادة )/187ب( ﻄﻆ ﺻاﻇﻌن الﺤرﺾات رﺻﻃ  22لسﻈﺋ
 1997وتﺳﺛﻏﻘته وتﻌزﻏع أرباح ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ خﻘل السﻈﺋ وبمﺊﻂﺴ ) (2,919,000دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً وبﻈسﺊﺋ %19.46
ﻄﻆ رأﺠمال الﺤرﺾﺋ.
وﻇﻌد ﺸﻎ ﻊﺜه المﻈاﺠﺊﺋ أن ﻇﺂﺾﺛ لﺗﺪراتﺿﻃ ،ﺲﻂى ﺠﻘﻄﺋ الﻌضع المالﻎ لﻂﺤرﺾﺋ وﻊﻌ ﻄا تﺰﻋره ﺻائمﺋ المرﺾﺞ
المالﻎ لﻂﺤرﺾﺋ ﺾمـــــا ﻊﻎ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016بﻌضﻌح ،ﺖﻐث بﻂﺶﺌ ﺻﻐمـــﺋ المﻌجــﻌدات )(23,077,335
دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً والمﺎﺛاولﺋ ﻄﻈﻋــا ) (16,127,684دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً ،أﻄــــا ﺦاﺸﻎ المﻌجﻌدات الﺑابﺎﺋ والﺊالﺶﺋ
) (6,949,651دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً ﺸﻘ زالﺌ تﺳمﻀ بﺿفاءة ،وإﺬفاء ﻄمﺎﻂﺿات الﺶـــــاز بالﺿاﻄﻀ ،ﺾما بﻂﺴ ﻄﺔمﻌع ﺖﺼﻌق
المسـاﻊمﻐﻆ ) (20,433,249دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً والمطﻂﻌبات المﺎﺛاولﺋ ) (477,483دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً والمطﻂﻌبات غﻐر
المﺎﺛاولﺋ ) (2,166,603دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً .
وتﺔﺛر ا�ﺣارة إلى أن رﺦﻐﺛ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ا�جﺊاري لﻂﺤرﺾﺋ ﻏﺊﻂــــــﺴ ) (5,328,528دﻏﻈـــارًا أردﻇﻐاً وﻏﺤﺿﻀ ﺖﻌالــــﻎ
) (%35.5ﻄﻆ رأس المال المﺧرح به والمﺛﺸﻌع والﺊالﺴ ) (15,000,000دﻏﻈار أردﻇﻎ ،با�ضاﺸﺋ إلى ﻇسﺊﺋ الﺎﺛاول
المرتفﺳﺋ )المﻌجﻌدات المﺎﺛاولــﺋ  /المطﻂﻌبات المﺎﺛاولﺋ( والﺎﻎ ﻏﺧﻀ ﻄﺳﺛلﻋـــا إلى ) (33.7ﻄرة ،ﻊﻎ لﺎمﺿﻐﻆ
الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ ﻄﻌاﺦﻂﺋ تﻈفﻐﺜ أﺲمال ا�ﺠﺎﺿﺤاف والﺎطﻌﻏر وﺸﺼاً �تفاﺻﻐات ا�ﻄﺎﻐاز لﺗﺼﻀ الرﻏﺤﺋ وإتفاﺻﻐﺋ
المﺤارﺾﺋ با�ﻇﺎاج لمﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي .
أﻄــا ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بﻈﺎائﺒ اﻓﺲمــال ﺸإن ﻄا تﺰﻋره ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
ﻄﻆ ﺦاﺸﻎ خسارة بﻂﺶﺌ ) (2,813,833دﻏﻈارًا أردﻇﻐاً ﺸﻐﺳﻌد إلى تﺗمﻐﻀ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ بﺔمﻐع تﺿالﻐﺷ
الﺎﻈﺼﻐﺈ المﺎﺳﻂﺼﺋ بﺊﺆر رﺻﻃ ) (11ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي والﺊالﺶﺋ ) (2,480,447دﻏﻈار أردﻇﻎ والﺎﻎ اﻇﺎﻋﺌ اﺲمال
الﺎﻈﺼﻐﺈ ﺲﻂﻐﻋا بﺎارﻏﺘ  2015/12/31وتﻃ تﺼﻐﻐمﻋا خﻘل السﻈﺋ بأﻇﻋا أﺲمال غﻐر ﻇاجﺗﺋ ،وجمﻐع تﺿالﻐﺷ إﺦﻘح
وإﺾمال بﺆر رﺻﻃ ) (24ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ والﺊالﺶﺋ ) (858,665دﻏﻈار أردﻇﻎ والﺎﻎ اﻇﺎﻋﺌ اﻓﺲمال ﺲﻂﻐﻋا خﻘل
السﻈﺋ وتﻃ تﺼﻐﻐمﻋا بأﻇﻋا أﺲمال غﻐر ﻇاجﺗﺋ .
وتﺔﺛر ا�ﺣارة إلى أن غالﺊﻐﺋ إﻏراد الﺤرﺾﺋ لﻈﻋاﻏﺋ ﺾاﻇﻌن أول  2016ﺻﺛ تأتى ﻄﻆ إﻏراد الﺶاز والﺜي بﻂﺶﺌ الﺿمﻐﺋ
المﻈﺎﺔﺋ والمﺊاﺲﺋ ﻄﻈه ) (4,112بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻄﺼارﻇ ًﺋ ﻄع إﻇﺎاج ﻄﺼﺛاره ) (4,341بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﺸﻎ ﺲام
 ،2015أي باﻇﺚفاض ﻄﺼﺛاره ) (0.229بﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ وبﻈسﺊﺋ إﻇﺚفاض ﺬﺊﻐﺳﻐﺋ ﻄﺼﺊﻌلﺋ تﺊﻂﺴ ).(%5.28
وﺻﺛ بﻂﺴ إﻏراد الﺶاز خﻘل الﺳام  2016ﻄا ﻄﺼﺛاره ) (5,822,089دﻏﻈار أردﻇﻎ ﻄﺼارﻇـﺋ ﻄـع ﻄﺊﻂـﺴ ) (6,146,189دﻏﻈار
اردﻇﻎ لﺳام  ،2015أي باﻇﺚفاض ﻄﺼﺛاره ) (324,100دﻏﻈــــار اردﻇﻎ و بﻂﺶﺌ ﺖﺧﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻄﻆ إﻏراد الﺶـــاز ﻄﺊﻂﺴ
) (1,164,418دﻏﻈار أردﻇﻎ وبﻈسﺊﺋ  %50ﻄﻆ ﺦاﺸﻎ ا�ﻏراد بﺳﺛ ﺻﻐام ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺗسﻃ ﻄا ﻇسﺊﺎه %60
ﻄﻆ إجمالﻎ إﻏراد الﺶاز المﻈﺎﺒ لﺶرض اﺠﺎرداد جمﻐع الﺎﺿالﻐﺷ والﻈفﺼات المﺎﺿﺊﺛة ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بالﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ
ذات الﺧﻂﺋ با�ﻇﺎاج الﺗالﻎ وﺸﺼاً ﻗتفاﺻﻐـــات ﺻـــاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ اتفاﺻﻐﺋ اﻗﻄﺎﻐاز رﺻﻃ ) (1لسﻈﺋ . 2010

24

25

26

27

28

الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
ﺻائمﺋ المرﺾﺞ المالﻎ
ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
المﻌجﻌدات
ﻄﻌجﻌدات غﻐر ﻄﺎﺛاولﺋ -
ﻄمﺎﻂﺿات وﻄﺳﺛات
ﻄمﺎﻂﺿات غاز

ﻄﻌجﻌدات ﻄﺎﺛاولﺋ –

ﻄﺚﺞون
ذﻄﻃ ﻄﺛﻏﻈﺋ
أرﺦﺛة ﻄﺛﻏﻈﺋ أخرى
ﻇﺼﺛ وأرﺦﺛة لﺛى الﺊﻈﻌك

إﻏﺪاﺖات

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

3
4

651ر949ر6
651ر949ر6

188ر275ر6
391ر503ر2
579ر778ر8

5
6
7
8

ﻄﺔمﻌع المﻌجﻌدات

680ر120ر6
856ر486ر1
052ر178
096ر342ر8
684ر127ر16

827ر648ر4
928ر423ر1
491ر237
357ر113ر15
603ر423ر21

335ر077ر23

182ر202ر30

ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ والمطﻂﻌبات
ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ -

رأس المال المﺛﺸﻌع
اﺖﺎﻐاﺬﻎ اجﺊاري
اﺖﺎﻐاﺬﻎ اخﺎﻐاري
أرباح ﻄﺛورة

9

ﻄﺔمﻌع ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ

000ر000ر15
528ر328ر5
721ر104

000ر000ر15
528ر328ر5
225ر019ر2
329ر818ر3

249ر433ر20

082ر166ر26

المطﻂﻌبات -
ﻄطﻂﻌبات غﻐر ﻄﺎﺛاولﺋ –

ﻄﺚﺧص ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ
إﻏرادات ﻄﻈح ﻄﺂجﻂﺋ

ﻄطﻂﻌبات ﻄﺎﺛاولﺋ –

ذﻄﻃ دائﻈﺋ
أرﺦﺛة دائﻈﺋ أخرى
ﻄﺚﺧص ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ

ﻄﺔمﻌع المطﻂﻌبات
ﻄﺔمﻌع ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ والمطﻂﻌبات

30

10
11

472ر769
131ر397ر1
603ر166ر2

960ر409ر1
757ر337ر1
717ر747ر2

12
13
19

966ر356
517ر120
483ر477
086ر644ر2

066ر958
765ر142
552ر187
383ر288ر1
100ر036ر4

335ر077ر23

182ر202ر30

تﺳﺎﺊر اﻗﻏﺪاﺖات المرﺸﺼﺋ ﻄﻆ رﺻﻃ  1الى رﺻﻃ  30جﺞءًا ﻄﻆ ﻊﺜه الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ

ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
ﺻائمﺋ الﺛخــﻀ الﺤاﻄﻀ
لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
إﻏﺪاﺖات

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

المﻌجﻌدات

14
15

418ر164ر1
253ر493ر3
671ر657ر4

238ر229ر1
713ر687ر3
951ر916ر4

460ر39
619ر859
027ر390
000ر000ر1
)562ر685ر(4
)995ر715ر(1
)955ر(35
)447ر480ر(2
)665ر(858
)960ر(1
974ر17

722ر11
988ر259
669ر629
)952ر631ر(2
)645ر660ر(1
)064ر(29
)839ر(73
)000ر(35
)290ر(107

)833ر813ر(2
-

540ر280ر1
)424ر(213

بﻈﻌد الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ اﻓخرى

)833ر813ر(2
-

116ر067ر1
-

ﻄﺔمﻌع الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ لﻂسﻈﺋ

)833ر813ر(2

116ر067ر1

ﺸﻂﺟ/دﻏﻈــار
)(0/188

ﺸﻂﺟ/دﻏﻈــار
)(0/071

ﺖﺧﺋ الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ إﻏراد الﺶاز
تﺿالﻐﺷ ﻄسﺎردة

إﻏرادات أخرى
إﻏرادات إﺬفاء ﻄﻈح ﻄﺂجﻂﺋ
إﻏراد ﺸﻌائﺛ بﻈﺿﻐﺋ
المسﺎرد ﻄﻆ ﻄﺚﺧص ﻄﺚﺞون بطﻎء الﺗرﺾﺋ
ﻄﺧارﻏﺷ تﺤﺶﻐﻂﻐﺋ
ﻄﺧارﻏﺷ ادارﻏﺋ
ﻄﺧارﻏﺷ جﻐﻌﺸﻐﺞﻏائﻐﺋ
اﺬفاء ﻄﺧارﻏﺷ إﺠﺎﺿﺤاف ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي
اﺬفاء ﻄﺧارﻏﺷ إﺠﺎﺿﺤاف ﻄﻈطﺼﺋ إﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
ﻄﺿاﺸأة أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
المسﺎرد ﻄﻆ )ﻄﺧروف( ﻄﺚﺧص ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ

)خسارة( ربح السﻈﺋ ﺻﺊﻀ ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ

ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ

11
17
18

10
19

)خسارة( ربح السﻈﺋ

الﺗﺧﺋ اﻓﺠاﺠﻐﺋ والمﺚفﺪﺋ لﻂسﻋﻃ ﻄﻆ )خسارة( ربح السﻈﺋ

تﺳﺎﺊر اﻗﻏﺪاﺖات المرﺸﺼﺋ ﻄﻆ رﺻﻃ  1الى رﺻﻃ  30جﺞءًا ﻄﻆ ﻊﺜه الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
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ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
ﺻائمﺋ الﺎﺶﻐرات ﺸﻎ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ
لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

- 2016
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ 2016
اﻓرباح المﻌزﺲﺋ )إﻏﺪاح (16
ﻄﺔمﻌع الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ لﻂسﻈﺋ

المﺗﻌل ﻄﻆ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻐات )إﻏﺪاح (9
ّ

الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
- 2015
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ 2015
ﻄﺔمﻌع الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ لﻂسﻈﺋ

المﺗﻌل الى اﻗﺖﺎﻐاﺬﻐات )إﻏﺪاح (9
ّ

الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2015

32

رأس المال
المﺛﺸﻌع
دﻏﻈـــار

اﺖﺎﻐاﺬﻎ
إجﺊاري
دﻏﻈـــار

اﺖﺎﻐاﺬﻎ
اخﺎﻐاري
دﻏﻈـــار

أرباح ﻄﺛورة
دﻏﻈـــار

المﺔمــﻌع
دﻏﻈـــار

000ر000ر15
-

528ر328ر5
-

225ر019ر2
-

329ر818ر3
)000ر919ر(2
)833ر813ر(2

082ر166ر26
)000ر919ر(2
)833ر813ر(2

-

-

)225ر019ر(2

225ر019ر2

-

000ر000ر15

528ر328ر5

-

721ر104

249ر433ر20

000ر000ر15
-

974ر196ر5
-

117ر756ر1
-

875ر145ر3
116ر067ر1

966ر098ر25
116ر067ر1

-

554ر131

108ر263

)662ر(394

-

000ر000ر15

528ر328ر5

225ر019ر2

329ر818ر3

082ر166ر26

تﺳﺎﺊر اﻗﻏﺪاﺖات المرﺸﺼﺋ ﻄﻆ رﺻﻃ  1الى رﺻﻃ  30جﺞءًا ﻄﻆ ﻊﺜه الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ

ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
ﺻائمﺋ الﺎﺛﺸﺼات الﻈﺼﺛﻏـﺋ
لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

المﻌجﻌدات

إﻏﺪاﺖات

)خسارة( ربح السﻈﺋ ﺻﺊﻀ ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ

)833ر813ر(2

540ر280ر1

اﺠﺎﻋﻘﺾات وإﺬفاءات
خسائر اﺠﺎﺊﺳاد ﻄمﺎﻂﺿات وﻄﺳﺛات
إﻏراد ﺸﻌائﺛ بﻈﺿﻐﺋ
إﻏراد إﺬفاء ﻄﻈح ﻄﺂجﻂﺋ
ﻄﺚﺧص ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ
المسﺎرد ﻄﻆ ﻄﺚﺧص ﻄﺚﺞون بطﻎء الﺗرﺾﺋ
إﺬفاء ﻄﺧارﻏﺷ اﺠﺎﺿﺤاف آبار

712ر252ر1
5
)027ر(390
)619ر(859
574ر226
)000ر000ر(1
112ر339ر3

390ر073ر1
2
)669ر(629
)988ر(259
341ر213
-

اﻓﻇﺤطﺋ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ
تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى:

10
4

الﺎﺶﻐر ﺸﻎ رأس المال الﺳاﻄﻀ:

ﻄﺚﺞون
ذﻄﻃ ﻄﺛﻏﻈﺋ
أرﺦﺛة ﻄﺛﻏﻈﺋ أخرى
ذﻄﻃ دائﻈﺋ
أرﺦﺛة دائﻈﺋ أخرى
ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ المﺛﺸﻌﺲﺋ
ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ المﺛﺸﻌﺲﺋ

10
19

ﺦاﺸﻎ الﺎﺛﺸﺺ الﻈﺼﺛي )المسﺎﺚﺛم ﺸﻎ( ﻄﻆ اﻓﻇﺤطﺋ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ
اﻓﻇﺤطﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ

ﺸﻌائﺛ بﻈﺿﻐﺋ ﻄﺼﺊﻌضﺋ
ﺣراء ﻄمﺎﻂﺿات وﻄﺳﺛات
ودائع لﺛى الﺊﻈﻌك تسﺎﺗﺺ خﻘل ﺸﺎرة تﺞﻏﺛ ﺲﻆ ﺐﻘﺐﺋ أﺣﻋر
تﺿالﻐﺷ ﻄمﺎﻂﺿات غاز

)853ر(471
)928ر(62
006ر91
)100ر(601
)248ر(22
)062ر(867
)552ر(187

)540ر(798
973ر81
054ر2
381ر664
)750ر(17
)051ر(106
)789ر(143

)813ر366ر(2

894ر359ر1

460ر358
)180ر927ر(1
)000ر000ر(1
)721ر(835

096ر671
)997ر308ر(1
)296ر549ر(7
)391ر503ر(2

)441ر404ر(3

)588ر690ر(10

إﻏرادات ﻄﻈح ﻄﺂجﻂﺋ
أرباح ﻄﻌزﺲﺋ ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ

993ر918
)000ر919ر(2

-

الﺎﺛﺸﺺ الﻈﺼﺛي المسﺎﺚﺛم ﺸﻎ اﻓﻇﺤطﺋ الﺎمﻌﻏﻂﻐﺋ

)007ر000ر(2

-

ﺦاﺸﻎ الﻈﺼص ﺸﻎ الﻈﺼﺛ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمه

)261ر771ر(7
357ر113ر15
096ر342ر7

)694ر330ر(9
755ر894ر16
061ر564ر7

8

ﺦاﺸﻎ الﺎﺛﺸﺺ الﻈﺼﺛي المسﺎﺚﺛم ﺸﻎ اﻓﻇﺤطﺋ اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ
اﻓﻇﺤطﺋ الﺎمﻌﻏﻂﻐﺋ

الﻈﺼﺛ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمه ﺾما ﺸﻎ بﺛاﻏﺋ السﻈﺋ

الﻈﺼﺛ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمه ﺾما ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ السﻈﺋ

تﺳﺎﺊر اﻗﻏﺪاﺖات المرﺸﺼﺋ ﻄﻆ رﺻﻃ  1الى رﺻﻃ  30جﺞءًا ﻄﻆ ﻊﺜه الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ

8
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ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
إﻏﺪاﺖات ﺖﻌل الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
) (1ﺲــام
تأﺠسﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة )"الﺤرﺾﺋ"( بﺎارﻏﺘ  21ﺖﺞﻏران  1995برأﺠمال
000ر000ر 20دﻏﻈار ﻄﺼسﻃ الى 000ر000ر 20ﺠﻋﻃ بﺼﻐمﺋ إﺠمﻐﺋ دﻏﻈار لﻂسﻋﻃ الﻌاﺖﺛ ،تﻃ تﺳﺛﻏﻀ رأس المال
ﺲﺛة ﻄرات وﺾان آخرﻊا بﺎارﻏﺘ أول تﺤرﻏﻆ الﺑاﻇﻎ  ،2001ﺖﻐث تﻃ دﻄﺒ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎراء لﻂﺗفر ﻄﺗﺛودة
المسﺂولﻐﺋ ﻄع ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة بالﺼﻐمﺋ الﺛﺸﺎرﻏﺋ وتﻃ تﺳﺛﻏﻀ ﺲﺼﺛ
الﺎأﺠﻐﺟ والﻈﺰام اﻓﺠاﺠﻎ لﻂﺤرﺾﺋ ﺖسﺈ ﺻاﻇﻌن الﺤرﺾات ﺖﻐث أﺦﺊح رأس المال المﺧرح به والمﺛﺸﻌع
000ر000ر 15ﺠﻋﻃ بﺼﻐمﺋ إﺠمﻐﺋ دﻏﻈار لﻂسﻋﻃ الﻌاﺖﺛ ﻄﻌزع ﺾما ﻏﻂﻎ:
 ﺣرﺾﺋ إدارة المساﻊمات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ * -بﻈك اﻓردن دبﻎ ا�ﺠﻘﻄﻎ

ﺠﻋﻃ  /دﻏﻈــار
890ر987ر14
110ر12

* اﺠﺎﻈادا الى ﺻرار ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء رﺻﻃ ) (286تارﻏﺘ  28ﺖﺞﻏران  2016وﺾﺎاب ﺣرﺾﺋ ادارة المساﻊمات
الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ رﺻﻃ  47/2016بﺎارﻏﺘ  1أغسطﺟ  2016والمﺎﺪمﻆ ﻇﺼﻀ ﻄساﻊمﺋ وزارة المالﻐﺋ ﺸﻎ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول
الﻌﺬﻈﻐﺋ الى اﺠﻃ ﺣرﺾﺋ إدارة المساﻊمات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ بﺎارﻏﺘ  28تمﻌز .2016
ﻄﻆ أﻊﻃ غاﻏات الﺤرﺾﺋ الﺎﻈﺼﻐﺈ ﺲﻆ الﻈفط والﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ وأﻏﺋ ﻄﻌاد ﻊﻐﺛروﺾربﻌﻇﻐﺋ أخرى وتﺔمﻐع وﻄﺳالﺔﺋ
وتﺚﺞﻏﻆ جمﻐع المﻌاد الﻋﻐﺛروﺾربﻌﻇﻐﺋ وإﺻاﻄﺋ وإدارة واﺠﺎﺑمار ﻄﻌاﻇﻎء ﻄﺎﺚﺧﺧﺋ لﺎﺚﺞﻏﻆ وﻇﺼﻀ وﻄﺊادلﺋ
الﻈفط والﺶاز وﻄﺤﺎﺼاتﻋما واﻄﺎﻘك وﺠائط الﻈﺼﻀ الﻘزﻄﺋ ،واﻗتﺔار بالﺊﺎرول الﺚام وﻄﺤﺎﺼاته داخﻀ الممﻂﺿﺋ
اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وخارجﻋا والمساﻊمﺋ ﺸﻎ إﻇﺤاء ﺦﻈاﺲات ذات ﺲﻘﺻﺋ والﺼﻐام بﺔمﻐع أﺲمال الﺗفر وإﻇﺤاء
ﻄراﺾﺞ الﺧﻐاﻇﺋ والفﺗص وتﺼﺛﻏﻃ جمﻐع أﻇﻌاع الﺚﺛﻄات المساﻇﺛة ﻓﺲمال الﺗفر.
تﺼﻌم الﺤرﺾﺋ بﺊﻐع ﺾاﻄﻀ إﻇﺎاجﻋا ﻄﻆ الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ المسﺎﺚرج ﻄﻆ ﺖﺼﻀ الرﻏﺤﺋ )المﺎﻌاجﺛ ﺸﻎ ﺣرق اﻓردن(
إلى ﺣرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ ﺖسﺈ اﻓﺠﺳار الﺎﻎ ﻏﺎﻃ تﺗﺛﻏﺛﻊا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء.
تﻃ إﺻرار الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ ﻄﻆ ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ ﺸﻎ جﻂسﺎه المﻈﺳﺼﺛة بﺎارﻏﺘ  30ﺣﺊاط 2017

اﻇﺪمام ﺣرﺾﺋ  IPGبالمﺤارﺾﺋ ﺸﻎ اﻗﻇﺎاج –
اﺠﺎﺳرض ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء ﺾﺎاب ﻄﺳالﻎ وزﻏر الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ وﺾﺎاب ﻄﺳالﻎ رئﻐﺟ ﻄﺔﻂﺟ ادارة ﺣرﺾﺋ
الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة رﺻﻃ  30/1/378تارﻏﺘ  1آذار  2016وﺻرر ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء ﺸﻎ
بﻈاء ﺲﻂى تﻌﺦﻐﺋ لﺔﻈﺋ الﺎﻈمﻐﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ الﺧادرة ﺲﻆ جﻂسﺎﻋا
جﻂسﺎه المﻈﺳﺼﺛة بﺎارﻏﺘ  23آذار ً 2016
المﻈﺳﺼﺛة بﺎارﻏﺘ  16آذار  2016المﻌاﺸﺼﺋ ﺲﻂى اتفاﺻﻐﺋ ﻄﺤارﺾﺋ ﺸﻎ اﻗﻇﺎاج ﻗﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ بﻐﻆ الﺤرﺾﺋ وﺣرﺾﺋ
اي بﻎ جﻎ اوﻏﻀ اﻇﺛ جاز لﻐمﺎﺛ وﻄﻘﺖﺼﻋا )اتفاﺻﻐﺋ ﺖﻌالﺋ ﺖﺧﺋ ﻗﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ ،اتفاﺻﻐﺋ تﺤﺶﻐﻀ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ،
اتفاﺻﻐﺋ تﻈفﻐﺜ ﻗﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ(.
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وﺸﻐما ﻏﻂﻎ أﻊﻃ بﻈﻌد اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ اﻗﻇﺎاج ﻗﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
اﺠﺎﻈادًا ﻓﺖﺿام المادة ) (8ﻄﻆ اتفاﺻﻐﺋ اﻗﻄﺎﻐاز الﺧادرة بمﻌجﺈ الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ ) (1لسﻈﺋ  2010والﺎﻎ تﻈـص ﺲﻂى ﻄا ﻏﻂﻎ-:
)لﺧاﺖﺈ اﻗﻄﺎﻐاز الﺗﺺ ﺸﻎ ان ﻏﺊﻐع او ﻏﺗﻐﻀ او ﻏﺎﺧرف ﺸﻎ ﺾﻀ او جﺞء ﻄﻆ ﺖﺼﻌﺻه او اﻄﺎﻐازاته او ﺖﺧﺧه او الﺎﺞاﻄاته
بمﻌجﺈ اﻗﻄﺎﻐاز( الى ﺬرف ﺐالث ﻄﺂﻊﻀ ﺸﻈﻐـــاً وﻄالﻐاً ﻄالﻃ تﺳﺎرض الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺲﻂى ﻊﺜه الﺗﻌالﺋ خﻘل ﺐﻘﺐﻐﻆ ﻏﻌﻄا ﻄﻆ
اخطار ﺦاﺖﺈ اﻗﻄﺎﻐاز لﻂﻌزﻏر بﻈﻐﺎه الﺼﻐام بﺎﻂك الﺗﻌالﺋ .وبا�ﺣارة الى ﺾﺎاب دولﺋ رئﻐﺟ الﻌزراء اﻓﺸﺚﻃ رﺻﻃ
 58/11/1/1825تارﻏﺘ  29ﻇﻐسان  2015بﺚﺧﻌص اﺠﺎﺼطاب ﺣرﻏك اﺠﺎراتﻐﺔﻎ واﻏﺔاد ﺸرﺦﺋ اﺠﺎﺑمارﻏﺋ ﻄﻌاتﻐﺋ لرﺸﺛ
وتطﻌﻏر ﻄراﺸﺺ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ وخططﻋا الﺎﻌﺠﺳﻐﺋ ،وا�ﻏﺳــاز الى ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ برﺸع تﺼـرﻏر الى وزارة
الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﺖﻌل اﻊﺎمام ﺣرﺾﺋ  IPGبالﺛخﻌل ﺸﻎ ﺣراﺾﺋ اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ .وﺲﻂﻐه ﺸﺼﺛ ﺻاﻄﺌ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول
الﻌﺬﻈﻐﺋ بالﺛخﻌل ﺸﻎ ﻄفاوضات ﻄع ﺣرﺾﺋ  IPGواﺠفرت المﺊاﺖﺑات والمفاوضات ﻄع ﺣرﺾﺋ  IPGالى الﺎﻌﺦﻀ الى ﺦﻐﺶﺋ
تﻌاﺸﺼﻐﺋ ﺲﻂى أﻊﻃ الﺊﻈﻌد الﺎالﻐﺋ- :
 .1ﺦﻐﺶﺋ المﺤارﺾﺋ تﺿﻌن ﺲﻂى اﺠاس المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ اﻗﻇﺎاج بﺔﺞء ﻄﻆ ﺖﺧﺋ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻄع ﺲﺛم المساس
ﺸﻎ ﺖﺧﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ.
 .2تسري الﺼﻌاﻇﻐﻆ والﻂﻌائح اﻓردﻇﻐﺋ واﻓﻇﺰمﺋ المﻈﺤﻌرة لﺎﻈفﻐﺜﻊا ﺲﻂى تفسﻐر وﻇفاذ وأداء ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ.
 .3ﻏﺿﻌن الﺗﺛ اﻗدﻇى ﻄﻆ اﻗﻇفاق ﺲﻂى ﻄﻈطﺼﺋ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ خﻘل ﺸﺎرة اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ وﻄﺛتﻋا ) (4ﺠﻈﻌات ﻄﺊﻂﺴ
) (70ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر اﻄرﻏﺿﻎ ﻏﻈفﺺ ﻄﻈﻋا لﺊرﻇاﻄﺒ السﻈﺋ اﻓولى ﻄﺊﻂﺴ ) (28ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ.
 .4تﺼﻌم ﺣرﺾﺋ  IPGبﺛﺸع ﻄﺊﻂﺴ ) (50ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر اﻄرﻏﺿﻎ ﺲﻈﺛ تﻌﺻﻐع اتفاﺻﻐات بﻐع الﺶاز ووﺦﻌل ﺾمﻐات اﻗﻇﺎاج الى
) (300ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻏﻌﻄﻐا ،بﺗﻐث تﺛﺸع ﺲﻂى ) (25ﺣﻋر وبمﺳﺛل ) (2ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر ﺣﻋرﻏا.
 .5تﻂﺎﺞم  IPGبالﻌﺦﻌل إلى ﻄﺳﺛل إﻇﺎاج ﻏﺧﻀ إلى ) (50ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻏﻌﻄﻐاً خﻘل السﻈﺋ اﻓولى ﻄﻆ ﻄرﺖﻂﺋ
اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ.
 .6تﻂﺎﺞم ﺣرﺾﺋ  IPGبﺤرط الﻌﺦﻌل إلى ﺾمﻐﺋ إﻇﺎاج تﺞﻏﺛ ﺲﻆ خمسﻐﻆ ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﺻﻐاﺠﻎ ﺸﻎ الﻐﻌم
) 50م ﺻﻃ ق /ي( ﺾﺤرط أﺠاﺠﻎ لﻂﺛخﻌل ﺸﻎ ﻄرﺖﻂﺋ الﺎطﻌﻏر وا�ﻇﺎاج ،وﺸﻎ ﺖال ﺲﺛم الﻌﺦﻌل إلى ﻊﺜه الﺿمﻐﺋ،
لمﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ بﺳﺛ ﻄﺚاﺬﺊﺋ الﻌزﻏر وﻄرور ﺠﺎﻐﻆ ﻏﻌﻄاً ﺲﻂى إخطار ﺣرﺾﺋ  IPGإﻇﻋاء الﺳمﻀ بﻋﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ
وﺦﺛور ﻄﻌاﺸﺼﺋ ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء ﺲﻂى ﻊﺜا ا�ﻇﻋاء.
 .7ﺸﻎ ﺖال اﻇسﺗاب ﺣرﺾﺋ IPGخﻘل ﺸﺎرة اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ تﻂﺎﺞم بﺎسﺛﻏﺛ الفرق بﻐﻆ الﺗﺛ اﻗدﻇى ﻄﻆ اﻗﻇفاق
وبﻐﻆ ﻄا تﻃ اﻇفاﺻه ﺸﺳﻂﻐا ﺖﺎى تارﻏﺘ اﻗﻇسﺗاب الى ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ.
 .8تﺗﺎفﺮ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ وﺬﻌال ﺸﺎرة المﺤارﺾﺋ بﺿمﻐﺋ ﻄﻆ اﻇﺎاج الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ )اﻗﻇﺎــاج الﺗالﻎ( تﺊﻂﺴ )(15
ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻏﻌﻄﻐا ،وﺸﻎ ﺖـــال اﻇﺚفﺪﺌ ﺾمﻐﺋ اﻗﻇﺎاج الﺗالﻎ ﺲﻆ ) (15ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﻏﻌﻄﻐا ،تﺼﻌم ﺣرﺾﺋ
 IPGبﺎﺳﻌﻏﺨ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺲﻆ ﻊﺜا الﻈﺼص وﺬﻌال ﺸﺎرة المﺤارﺾﺋ.
 .9تﺿﻌن ﻇسﺈ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج بﺿمﻐات اﻗﻇﺎاج ا�ضاﺸﻐﺋ ﺸﻎ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ والﺎﻎ تﺞﻏﺛ ﺲﻆ) (15ﻄﻂﻐﻌن ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ
ﻏﻌﻄﻐا ﺬﻌال ﺸﺎرة المﺤارﺾﺋ ﺾما ﻏﻂﻎ-:

غاز ﺬﺊﻐﺳﻎ
ﻇــفــــط

الﺗﺿﻌﻄﺋ
%50
%55

الﺤرﺾﺋ
%20
%15

IPG
%30
%30
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 .10ﻏﺿﻌن ﺠﺼﺷ اﺠﺎرداد ﺾﻂﺷ الﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ خﻘل ﺸﺎرة اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ ) (%60وخﻘل ﺸﺎرة الﺎطﻌﻏر واﻗﻇﺎاج ).(%70
 .11تﻂﺎﺞم ﺣرﺾﺋ  IPGباﺠﺎﺚﺛام ﺖفارات ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ وبﺗالﺎﻋا السﻂﻐمﺋ وباﻓﺠﺳار الﺎفﺪﻐﻂﻐﺋ المﺎفﺺ ﺲﻂﻐﻋا.
 .12تﻂﺎﺞم ﺣرﺾﺋ  IPGباﺠﺎﺚﺛام ﺾادر الﺗفارات والﺿﻌادر اﻗخرى لﺤرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ ﺲمﻂﻐاتﻋا الﺊﺎرولﻐﺋ ﺸﻎ
ﻄﻈاﺬﺺ المﺤارﺾﺋ.
 .13تﻂﺎﺞم ﺣرﺾﺋ  IPGبﺛﺸع ﺾفالﺋ ﺖسﻆ الﺎﻈفﻐﺜ وﺻﻐمﺎﻋا ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ خﻘل ) (90ﻏﻌم ﻄﻆ اﺠﺎﻘم المﻌﺻع.
 .14ﻗ ﻏﺗﺺ لﺤرﺾﺋ  IPGالﺎﻈازل او بﻐع او اﺖالﺋ ﺾﻀ او جﺞء ﻄﻆ ﺖﺧﺎﻋا الى اي ﺣرﺾﺋ اخرى اﻗ بﺳﺛ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى
ﻄﻌاﺸﺼﺋ الﻌزﻏر وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ.
 .15تﻂﺎﺞم ﺣرﺾﺋ  IPGبﺎسﻂﻐﻃ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺾاﺸﺋ المﺳﻂﻌﻄات والﺛراﺠات والﺎﺼارﻏر الفﻈﻐﺋ ﺲﻆ اﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ
وﻄﻈطﺼﺋ الﺧفاوي ﺲﻈﺛ تﻌﺻﻐع اﻗتفاﺻﻐﺋ.
 .16تﺗﺎفﺮ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ وﺬﻌال ﺸﺎرة المﺤارﺾﺋ بمﻂﺿﻐﺎﻋا لﺿاﺸﺋ اﺦﻌلﻋا المﻈﺼﻌلﺋ وغﻐر المﻈﺼﻌلﺋ داخـﻀ
وخارج ﻄﻈطﺼﺋ اﻗﻄﺎـﻐاز ،ﺲﻂى اﻇه ﻏﺗﺺ لﺤــرﺾﺋ  IPGولﺎﻈفــﻐﺜ ﺲمﻂﻐاتﻋا الﺊﺎرولﻐﺋ اﻗﻇﺎفاع بالمراﺸﺺ واﻗﺦﻌل داخﻀ
ﻄﻈطﺼﺋ اﻗﻄﺎﻐاز ﻄﺼابﻀ اﻗﺠﺳار الﺎفﺪﻐﻂﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﺎﻃ اﻗتفاق ﺲﻂﻐﻋا.
 .17تﺼﻌم ﺣرﺾﺋ  IPGبﺎمﻌﻏﻀ ﺾاﻄﻀ ﺲمﻂﻐاتﻋا ﻄﻈﺜ تارﻏﺘ السرﻏان وﺬﻌال ﺸﺎرة المﺤارﺾﺋ وﺲﻂى ﻇفﺼﺎﻋا وﺖﺛﻊا ،وﻗ
تﺎﺗمﻀ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ اﻏﺋ ﻇفﺼات او اﺲﺊاء تمﻌﻏﻂﻐﺋ ﺬﻌال ﺸﺎرة المﺤارﺾﺋ.
 .18أﺠﺳار بﻐع الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ تﺿﻌن وﺸﺺ اﻓﺠﺳار الﺳالمﻐﺋ والسائﺛة ﺸﻎ المﻈطﺼﺋ.
 .19با�ضاﺸﺋ إلى الﺗاﻗت اﻓخرى المﻈﺧﻌص ﺲﻂﻐﻋا ﺸﻎ ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ ،لمﺔﻂﺟ إدارة ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺳﺛ
ﻄﺚاﺬﺊﺋ ﻄﺳالﻎ وزﻏر الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ إﻇﻋاء الﺳمﻀ بﻋﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ ﺸﻎ الﺗاﻗت الﺎالﻐﺋ:
أ -ﺲﺛم الﺎﺞام  IPGبﺎﻈفﻐﺜ خطﺋ وبرﻇاﻄﺒ الﺳمﻀ وا�ﻇفاق السﻈﻌﻏﺋ لﻂسﻈﺋ اﻓولى ﻄﻆ ﻄرﺖﻂﺋ اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ
وﺸﺺ المرﺸﺺ )أ( ﻄﻆ ﻄﻂﺗﺺ اتفاﺻﻐﺋ الﺎﻈفﻐﺜ.
ب -ﺲﺛم ﺻﻐام IPGبﺎﺼﺛﻏﻃ و/أو تﺶﺜﻏﺋ و/أو تﺔﺛﻏﺛ الﺿفاﻗت المطﻂﻌبﺋ.
 .20ﻗ ﻏﺎرتﺈ أي الﺎﺞام ﺲﻂى أي ﻄﻆ الطرﺸﻐﻆ ﺖال ﺲﺛم الﺎﻌﺦﻀ إلى اتفاق ﻇﻋائﻎ أو لﻃ تﺧﺛر ﻄﻌاﺸﺼﺋ الﺗﺿﻌﻄﺋ.
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ﺻاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ إتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي رﺻﻃ ) (14لسﻈﺋ 2014
ﺦﺛر بﺎارﻏﺘ  1ﻇﻐسان  2014الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ ) (14لسﻈﺋ  2014ﺻاﻇﻌن تﺧﺛﻏﺺ إتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لﻖﺠﺎﺿﺤاف
ﺲﻆ الﺊﺎرول وتﺼﻐﻐﻃ إﺾﺎﺤاﺸه وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي بﻐﻆ ﺠﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ وخﻂفﻋا
الﺼاﻇﻌﻇﻎ وزارة الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ
المﺗﺛودة.
ﺖﻐث ان ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺛ وجﺛت ﺸﻎ ﺣرﺾﺋ  IPGالﺿفاءة الفﻈﻐﺋ والﺼﺛرة المالﻐﺋ وان الﺗﺛ اﻗدﻇى ﻄﻆ اﻗﻇفاق
المﻂﺎﺞم به ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﺣرﺾﺋ  IPGﻊﻌ  30ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر اﻄرﻏﺿﻎ خﻘل ﺸﺎرة اﻗﺠﺎﺿﺤاف والﺎﺼﻐﻐﻃ ،وﺠﻈﺛا لﻂمادة ) (31ﻄﻆ
اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ اﻗﻇﺎاج لمﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي المﺊرﻄﺋ بﻐﻆ الﺗﺿﻌﻄﺋ اﻗردﻇﻐﺋ ﻄمﺑﻂﺋ بﻌزارة الطاﺻﺋ والﺑروة
المﺳﺛﻇﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ )المﺼاول( ﺸان وزارة الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ ﻗ ﻄاﻇع لﺛﻏﻋا ﻄﻆ ﺖﻌالﺋ الﺗﺧﺋ ﺸﻎ
اﻗتفاﺻﻐﺋ المﺤار الﻐﻋا اﺲﻘه وتﻌﺻﻐع اتفاﺻﻐﺋ الﺎﻈازل بﺚﺧﻌص ﺖﻌالﺋ الﺗﺧﺋ ،وتﻃ ﻄﺚاﺬﺊﺋ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ
بالمﻌاﺸﺼﺋ ﺲﻂى الﺎﻈازل بﻈاءا ﺲﻂى ﺻرار ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء بﺎارﻏﺘ  28آذار  2016بالمﻌاﺸﺼﺋ ﺲﻂى اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ اﻗﻇﺎاج
ﻄع ﺣرﺾﺋ  IPGﻗﻄﺎﻐاز الرﻏﺤﺋ ،ﺖﻐث ان ﺦﻘﺖﻐﺋ المﻌاﺸﺼﺋ ﺲﻂى الﺎﻈازل بمﻌجﺈ الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ ) (14لسﻈﺋ  2014ﻊﻌ ﻄﻆ
ﺦﻘﺖﻐات وزارة الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ باﺲﺎﺊارﻊا الﺚﻂﺷ الﺼاﻇﻌﻇﻎ والﻌاﺻﺳﻎ لسﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ ﻄمﺑﻂﺋ بﻌزﻏر
الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ.

ﺸﻐما ﻏﻂﻎ أﻊﻃ بﻈﻌد اتفاﺻﻐﺋ الﺎﻈازل
ﺖﻐث أن لﺛى ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺖﺼﻌﺻاً تﺳاﺻﺛﻏﺋ واﻄﺎﻐازات وواجﺊات والﺎﺞاﻄات بمﺼﺎﺪى اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ
ا�ﻇﺎاج بﻐﻆ وزارة الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋ )الﺚﻂﺷ الﺼاﻇﻌﻇﻎ لسﻂطﺋ المﺧادر الطﺊﻐﺳﻐﺋ بمﻌجﺈ الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ  17لسﻈﺋ
 (2014وﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة ﻄﻆ أجﻀ اﻗﺠﺎﺿﺤاف ﺲﻆ الﺊﺎرول وتطﻌﻏره وإﻇﺎاجه ﺸﻎ
ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي المﻌﺻﺳﺋ بﺎارﻏﺘ  16ﻇﻐسان ﺲام  2014والمﺧادق ﺲﻂﻐﻋا بالﺼاﻇﻌن رﺻﻃ ) (14لسﻈﺋ .2014
وﺖﻐث أن ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة )المﺼاول ﺸﻎ ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ والﺤرﺾﺋ المﺤﺶﻂﺋ
المسﺂولﺋ ﺲﻆ تﻈفﻐﺜ اﻗلﺎﺞاﻄات الﻌاردة ﺸﻎ اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج المﺜﺾﻌرة أﺲﻘه ترغﺈ ﺸﻎ الﺎﻈازل ﺲﻆ ﺾﻀ
ﺖﺼﻌﺻﻋا الﺎﺳاﺻﺛﻏﺋ وواجﺊاتﻋا والﺎﺞاﻄاتﻋا الى ﺣرﺾﺋ أي بﻎ جﻎ ) (IPGوأن ﺣرﺾﺋ أي بﻎ جﻎ ترغﺈ ﺸﻎ ﺻﺊﻌل ﻊﺜا
الﺎﻈازل وتﻈفﻐﺜ برﻇاﻄﺒ الﺳمﻀ ﺾما ﻊﻌ وارد ﺸﻎ ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ.
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) (2السﻐاﺠات المﺗاﺠﺊﻐﺋ
أﺠﺟ إﺲﺛاد الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ -
 تﻃ إﺲﺛاد الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ وﺸﺼا لمﺊﺛأ الﺿﻂفﺋ الﺎارﻏﺚﻐﺋ. تﻃ إﺲﺛاد الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ وﺸﺼا لمﺳاﻏﻐر الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻐﺋ الﺧادرة ﺲﻆ ﻄﺔﻂﺟ ﻄﺳاﻏﻐر المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻐﺋ. إن الﺛﻏﻈار اﻓردﻇﻎ ﻊﻌ ﺲمﻂﺋ إظﻋار الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ والﺜي ﻏمﺑﻀ الﺳمﻂﺋ الرئﻐسﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ.الﺎﺶﻐرات ﺸﻎ السﻐاﺠات المﺗاﺠﺊﻐﺋ –
ان السﻐاﺠات المﺗاﺠﺊﻐﺋ المﺎﺊﺳﺋ ﺸﻎ اﺲﺛاد الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ ﻄﺎفﺼﺋ ﻄع تﻂك الﺎﻎ اتﺊﺳﺌ ﺸﻎ اﺲﺛاد الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ لﻂسﻈﺋ
المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  ،2015باﺠﺎﺑﻈاء أن الﺤرﺾﺋ ﺻاﻄﺌ بﺎطﺊﻐﺺ الﺎﺳﺛﻏﻘت الﺎالﻐﺋ بﺛأً ﻄﻆ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ :2016

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

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

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

• الﺔﻌﻊرﻏﺋ
• الﺎﺧﻈﻐفات والﺎﺔمﻐع
• ﻊﻐﺿﻀ اﻗﻏﺪاﺖات
• اﻗﺸﺧاح ﺲﻆ السﻐاﺠات المﺗاﺠﺊﻐﺋ
• ﺲرض بﻈﻌد الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ ا�خر الﻈاتﺔﺋ ﺲﻆ اﻗﺠﺎﺑمارات الﺎﻎ تﺎﺊع ﺬرﻏﺼﺋ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ.

تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (10وﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) - (28المﻈﺤآت اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ

تﺳالﺒ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت اﻓﻄﻌر الﺎﻎ ﻇﺎﺔﺌ ﻄﻆ أﺐر تطﺊﻐﺺ ا�ﺠﺎﺑﻈاء ﻄﻆ ﻄﺎطﻂﺊات الﺎﻌﺖﻐﺛ لﻂمﻈﺤآت الﺎﻎ ﻏﻈطﺊﺺ ﺲﻂﻐﻋا تﺳرﻏﺷ
المﻈﺤأة اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ وتﻌضح اﻗﻄﻌر الﺎالﻐﺋ:
• ﻏﻈطﺊﺺ ا�ﺠﺎﺑﻈاء ﻄﻆ ﻄﺎطﻂﺊات الﺎﻌﺖﻐﺛ ﺲﻂى الﺤرﺾﺋ اﻗم الﺎابﺳﺋ لمﻈﺤأة اﺠﺎﺑمارﻏﺋ ،ﺲﻈﺛﻄا تﺼﻌم المﻈﺤأة اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ
بﺼﻐاس جمﻐع اﺠﺎﺑماراتﻋا ﺸﻎ الﺤرﺾات الﺎابﺳﺋ ﺲﻂى أﺠاس الﺼﻐمﺋ الﺳادلﺋ.
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• ﻏﺎﻃ تﻌﺖﻐﺛ الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ الﺎابﺳﺋ الﺎﻎ ﻗ ﻏﻈطﺊﺺ ﺲﻂﻐﻋا تﺳرﻏﺷ المﻈﺤأة اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ وتﺼﻌم بﺎﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات
لﻂمﻈﺤأة اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ .وﻏﺎﻃ ﺻﻐاس جمﻐع اﻗﺠﺎﺑمارات ﺸﻎ الﺤرﺾات الﺎابﺳﺋ اﻓخرى ﺲﻂى أﺠاس الﺼﻐمﺋ الﺳادلﺋ.
• تطﺊﻐﺺ ﺬرﻏﺼﺋ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ المﻈﺤآت الﺎﻎ ﻗ ﻏﻈطﺊﺺ ﺲﻂﻐﻋا تﺳرﻏﺷ المﻈﺤأة اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ والﺎﻎ تمﻂك ﺖﺧﺋ ﺸﻎ
ﺣرﺾﺋ ﺖﻂﻐفﺋ أو ﻄﺤارﻏع ﻄﺤﺎرﺾﺋ والﺎﻎ ﻏﻈطﺊﺺ ﺲﻂﻐﻋا تﺳرﻏﺷ المﻈﺤأة اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ :تسمح الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ
الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (28اﻗﺠﺎﺑمارات ﺸﻎ الﺤرﺾات الﺗﻂﻐفﺋ والمﺤارﻏع المﺤﺎرﺾﺋ  -لﻂمسﺎﺑمر ﺲﻈﺛ اتﺊاع ﺬرﻏﺼﺋ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ
با�بﺼاء ﺲﻂى الطرﻏﺼﺋ المﺎﺊﺳﺋ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ المﻈﺤآت اﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ الﺗﻂﻐفﺋ أو المﺤارﻏع المﺤﺎرﺾﺋ ﺲﻈﺛ ﺻﻐاﻄﻋا بﺼﻐاس اﺠﺎﺑماراتﻋا
ﺸﻎ الﺤرﺾات الﺎابﺳﺋ ﺲﻂى أﺠاس الﺼﻐمﺋ الﺳادلﺋ.

تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (16وﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) :(38تﻌضﻐح اﻗﺠالﻐﺈ المﺼﺊﻌلﺋ
ﻗﺖﺎساب اﻗﺠﺎﻋﻘﺾات وا�ﺬفاءات
تﻌضح الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺸﻎ ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (16وﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (38ان اﻗﻏرادات تﺳﺿﺟ المﻈفﺳﺋ
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ المﺎﺗﺧﻂﺋ ﻄﻆ تﺤﺶﻐﻀ اﻗﺲمال )الﺎﻎ ﻏﺿﻌن اﻗﺦﻀ جﺞء ﻄﻈﻋا( ولﻐﺟ ﻄﻆ المﻈاﺸع اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ الﺎﻎ اﺠﺎﺚﺛم ﺸﻐﻋا
ﻊﺜا اﻗﺦﻀ .وبالﻈﺎﻐﺔﺋ ﻗ ﻏﺔﻌز اﺠﺎﺚﺛام ﻊﺜا اﻗﺠﻂﻌب ﻗﺠﺎﻋﻘك الممﺎﻂﺿات وا�ﻗت والمﺳﺛات ،وﻏمﺿﻆ اﺠﺎﺚﺛاﻄه ﺸﺼط ﺸﻎ
ظروف ﻄﺗﺛودة �ﺬفاء المﻌجﻌدات غﻐر المﻂمﻌﺠﺋ.

تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) - (11الﺎرتﻐﺊات المﺤﺎرﺾﺋ – الﺗﺧص ﺸﻎ المﺤارﻏع المﺤﺎرﺾﺋ
تﺎطﻂﺈ الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (11ﻄﻆ المﺤﺶﻀ تطﺊﻐﺺ ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر الﺛولﻎ رﺻﻃ )" (3اﻇﺛﻄاج اﻗﺲمال"
ﺲﻈﺛ ﻄﺳالﺔﺋ اﻗﺠﺎﺗﻌاذ ﺲﻂى الﺗﺧص ﺸﻎ الﺳمﻂﻐات المﺤﺎرﺾﺋ بﺗﻐث ﻏمﺑﻀ الﻈﺤاط ﺸﻎ الﺳمﻂﻐﺋ المﺤﺎرﺾﺋ أﺲمال تﺔارﻏﺋ .تﻌضح
ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺾﺜلك ان الﺗﺧص السابﺼﺋ ﺸﻎ المﺤارﻏع المﺤﺎرﺾﺋ ﻗ ﻏﺎﻃ اﺲادة ﺻﻐاﺠﻋا ﺲﻈﺛ اﻗﺠﺎﺗﻌاذ ﺲﻂى ﺖﺧص اضاﺸﻐﺋ
ﺸﻎ ﻇفﺟ المﺤروع المﺤﺎرك ﻄع اﻗﺖﺎفاظ بالسﻐطرة المﺤﺎرﺾﺋ .با�ضاﺸﺋ الى ذلك ﻏﺤمﻀ ﻇطاق ﻊﺜا المﺳﻐار ﺲﻂى اﻗﺠﺎﺑﻈاءات
لﻋﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت بﺗﻐث ﻗ ﻏﺎﻃ تطﺊﻐﺼﻋا ﺲﻈﺛﻄا تﺿﻌن اﻗﺬراف الﺎﻎ تﺎﺼاﺠﻃ السﻐطرة المﺤﺎرﺾﺋ ﻄمﻂﻌﺾﺋ ﻄﻆ ﻇفﺟ الﺤرﺾﺋ اﻓم.
تطﺊﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت لﻋما لﺿﻀ ﻄﻆ ا�ﺠﺎﺗﻌاذ ﺲﻈﺛ بﺛاﻏﺋ المﺤروع المﺤﺎرك أو ﺸﻎ ﺖال الﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﺖﺧص إضاﺸﻐﺋ ﺸﻎ
ﻇفﺟ المﺤروع المﺤﺎرك.
لﻃ ﻏﻈﺎﺒ ﺲﻆ تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت أي أﺐر ﺲﻂى المرﺾﺞ المالﻎ أو اﻓداء المالﻎ لﻂﺤرﺾﺋ.

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

تﺰﻋر الممﺎﻂﺿات والمﺳﺛات بالﺿﻂفﺋ بﺳﺛ تﻈﺞﻏﻀ اﻗﺠﺎﻋﻘك المﺎراﺾﻃ وأي ﻄﺚﺧص ﻄﺼابﻀ الﺎﺛﻇﻎ ﺸﻎ الﺼﻐمﺋ.
بﻈاء ﺲﻂى اﻓﺲمار ا�ﻇﺎاجﻐﺋ الﺎالﻐﺋ:
ﻏﺗﺎسﺈ اﻗﺠﺎﻋﻘك باﺠﺎﺚﺛام ﺬرﻏﺼﺋ الﺼسط الﺑابﺌ وﻏﺎﻃ تﺼﺛﻏر ﻇسﺈ اﻗﺠﺎﻋﻘك ً
أبﻈﻐﺋ وإﻇﺤاءات
ﻄﺗطات ا�ﻇﺎاج
ﺖفارات
ﻄﺚﻐمات
ورش وﻄﺚﺎﺊرات
أﻇﺰمﺋ ا�تﺧاﻗت
آلﻐات وﻄرﺾﺊات
ﻄﺳﺛات ﻄﺿﺎﺊﻐﺋ
أﺐاث وﻄفروﺣات

٪
15-2
15
10
10
15-10
20
15
15
10

ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺼﻀ المﺊﻂﺴ الممﺿﻆ اﺠﺎرداده ﻄﻆ أي ﻄﻆ الممﺎﻂﺿات والمﺳﺛات ﺲﻆ ﺦاﺸﻎ ﺻﻐمﺎﻋا الﺛﺸﺎرﻏﺋ ﺸإﻇه ﻏﺎﻃ تﺚفﻐﺨ ﺻﻐمﺎﻋا
الى الﺼﻐمﺋ الممﺿﻆ اﺠﺎردادﻊا وتسﺔﻀ ﺻﻐمﺋ الﺎﺛﻇﻎ ﺸﻎ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ.
ﻏﺎﻃ ﻄراجﺳﺋ الﺳمر اﻗﻇﺎاجﻎ وﺬرﻏﺼﺋ اﻗﺠﺎﻋﻘك بﺤﺿﻀ دوري لﻂﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أن ﺬرﻏﺼﺋ وﺸﺎرة اﻗﺠﺎﻋﻘك تﺎﻈاﺠﺈ ﻄع المﻈاﺸع
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ المﺎﻌﺻﺳﺋ ﻄﻆ الممﺎﻂﺿات والمﺳﺛات.
ﻏﺎﻃ اﺖﺎساب الﻈفﺼات المﺎﺿﺊﺛة ﻗﺠﺎﺊﺛال أي ﻄﻆ ﻄﺿﻌﻇات الممﺎﻂﺿات والمﺳﺛات ﺾﺊﻈﺛ ﻄﻈفﺧﻀ وﻏﺎﻃ رﺠمﻂﺎه ﺾما ﻏﺎﻃ ﺣطﺈ
المﺊالﺴ الﺛﺸﺎرﻏﺋ ﻓي جﺞء ﻄسﺎﺊﺛل .ﻏﺎﻃ رﺠمﻂﺋ الﻈفﺼات اﻓخرى الﻘﺖﺼﺋ ﺸﺼط ﺲﻈﺛ زﻏادة المﻈاﺸع اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ
المﺎﺳﻂﺼﺋ بالممﺎﻂﺿات والمﺳﺛات .ﻏﺎﻃ إﺐﺊات جمﻐع الﻈفﺼات اﻓخرى ﺸﻎ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ ﺾمﺧروف.

ﻄﺚﺞون –

تﺰﻋر الﺊﺪاﺲﺋ بسﺳر الﺿﻂفﺋ أو ﺦاﺸﻎ الﺼﻐمﺋ الﺊﻐﺳﻐﺋ أﻏﻋما أﺻﻀ .تمﺑﻀ تﺿالﻐﺷ الﺊﺪاﺲﺋ جمﻐع المﺧارﻏﺷ المﺎﺿﺊﺛة �ﻏﺧال
الﺊﺪاﺲﺋ الى ﻄﻌﺻﺳﻋا ووضﺳﻋا الﺗالﻎ وتﺗﺛد الﺿﻂفﺋ بإتﺊاع ﻄﺎﻌﺠط الﺿﻂفﺋ المرجح.

ذﻄﻃ ﻄﺛﻏﻈﺋ –

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

الﻈﺼﺛ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمه –

لﺶرض إﺲﺛاد ﺻائمﺋ الﺎﺛﺸﺼات الﻈﺼﺛﻏﺋ ﺸإن الﻈﺼﺛ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمه ﻏﺤﺎمﻀ ﺲﻂى الﻈﺼﺛ ﺸﻎ الﺧﻈﺛوق وأرﺦﺛة لﺛى الﺊﻈﻌك وودائع
ﺻﺧﻐرة اﻓجﻀ والﺎﻎ لﺛﻏﻋا تﻌارﻏﺘ اﺠﺎﺗﺼاق ﺐﻘﺐﺋ اﺣﻋر او اﺻﻀ بﺳﺛ تﻈﺞﻏﻀ ارﺦﺛة الﺊﻈﻌك الﺛائﻈﺋ.

ذﻄﻃ دائﻈﺋ وﻄسﺎﺗﺼات-

ﻏﺎﻃ اﺐﺊات المطﻂﻌبات لﻂمﺊالﺴ المسﺎﺗﺼﺋ السﺛاد ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ لﻂﺊﺪائع او الﺚﺛﻄات المسﺎﻂمﺋ ﺠﻌاء تمﺌ او لﻃ تﺎﻃ المطالﺊﺋ
بﻋا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ المﻌرد.

المﻈح المﺂجﻂﺋ –

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

ﻏﺎﻃ ا�ﺲﺎراف بالمﺚﺧﺧات ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﺲﻂى الﺤرﺾﺋ الﺎﺞام )ﺻاﻇﻌﻇﻎ او ﺸﺳﻂﻎ( ﻇاتﺒ ﺲﻆ ﺖﺛث ﺠابﺺ ،وان تسﺛﻏﺛ ا�لﺎﺞاﻄات
ﻄﺗﺎمﻀ وﻏمﺿﻆ ﺻﻐاس ﺻﻐمﺎﻋا بﺤﺿﻀ ﻏﺳﺎمﺛ ﺲﻂﻐه.

ﻄﺚﺧص ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ –

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

ا�ﻏرادات –

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

ﻏﺎﻃ تﺗﺼﺺ إﻏرادات الفﻌائﺛ الﺊﻈﺿﻐﺋ وﺸﺼاً لمﺊﺛأ ا�ﺠﺎﺗﺼاق.

تﺿالﻐﺷ الﺎﻈﺼﻐﺈ والﺎﺚمﻐﻆ )الﺎﺑمﻐﻆ( وﻄمﺎﻂﺿات الﺶاز –

ﻏﺎﻃ ﻄﺳالﺔﺋ تﺿالﻐﺷ الﺎﻈﺼﻐﺈ والﺎﺚمﻐﻆ بإتﺊاع ﺬرﻏﺼﺋ "الﺔﻋﻌد الﻈاجﺗﺋ" ،والﺎﻎ تﻈص ﺲﻂى ﻄا ﻏﻂﻎ:

إن جمﻐع الﺎﺿالﻐﺷ المﺎﺳﻂﺼﺋ بالﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﺖﺺ الﺎﻈﺼﻐﺈ وتﺿالﻐﺷ ﺖفر ا�بار ا�ﺠﺎﺿﺤاﺸﻐﺋ والﺎﺼﻐﻐﻃ تﺧﺊح تﺿالﻐﺷ رأﺠمالﻐﺋ
بﺤﺿﻀ ﻄﺊﺛئﻎ ﺾمﻌجﻌدات غﻐر ﻄﻂمﻌﺠﺋ.
ﻏﺎﻃ تﺗمﻐﻀ الﺎﺿالﻐﺷ ا�ﺠﺎﺿﺤاﺸﻐﺋ ﺲﻆ المﺳﻂﻌﻄات الﺞلﺞالﻐﺋ الﺳاﻄﺋ وتﺿالﻐﺷ الﺛراﺠات الﺔﻐﻌلﻌجﻐﺋ والﺔﻐﻌﺸﻐﺞﻏائﻐﺋ والﺎﺿالﻐﺷ
اﻓخرى غﻐر المﺗﺛدة ﺲﻂى ﻄﻈطﺼﺋ اﺠﺎﺿﺤاف ﻄﺳﻐﻈﺋ إلى ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ ﺸﻎ السﻈﺋ الﺎﻎ تﻈﺤأ ﺸﻐﻋا.
اذا تﺊﻐﻆ ﻇﺎﻐﺔﺋ الﺎﻈﺼﻐﺈ أن الﺊﺆر غﻐر ﻇاجﺗﺋ ﺲﻈﺛ ﻇﻋاﻏﺋ الﺎﺼﻐﻐﻃ ،ﺸإن جمﻐع الﺎﺿالﻐﺷ المﺎﺳﻂﺼﺋ بﻋﺜا الﺊﺆر ﻏﺎﻃ تﺗمﻐﻂﻋا ﺲﻂى
ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ ﺸﻎ السﻈﺋ الﺎﻎ تﻃ الﺎﻌﺦﻀ ﺸﻐﻋا الى ﻊﺜه الﺼﻈاﺲﺋ ،اﻄا إذا تﺊﻐﻆ ﻇﺎﻐﺔﺋ الﺎﻈﺼﻐﺈ أن الﺊﺆر ﻇاجح وتﺔاري،
ﺸﺎﺎﻃ رﺠمﻂﺋ ﻊﺜه الﺎﺿالﻐﺷ ﺾممﺎﻂﺿات غاز بﺗﻐث ﻏﺎﻃ اﺬفاؤﻊا ﺲﻂى الﺳمر اﻗﻇﺎاجﻎ لﻂﺊﺆر.

ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ –

تﺼﻌم الﺤرﺾﺋ بأخﺜ ﻄﺚﺧص لﺪرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ وﺸﺼاً لﺼاﻇﻌن ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ رﺻﻃ ) (34لسﻈﺋ  2014وﺻاﻇﻌن ا�ﻄﺎﻐاز رﺻﻃ ) (1لسﻈﺋ
 ،2010ووﺸﺼاً لمﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (12ﺖﻐث ﻏﻈص ﻊﺜا المﺳﻐار ﺲﻂى تسﺔﻐﻀ الﺪرﻏﺊﺋ المﺂجﻂﺋ الﻈاتﺔﺋ ﺲﻆ الفرق ﻄا
بﻐﻆ الﺼﻐمﺋ المﺗاﺠﺊﻐﺋ والﺪرﻏﺊﻐﺋ لﻂمﻌجﻌدات والمطﻂﻌبات.

الﺳمﻘت اﻗجﻈﺊﻐﺋ

ﻏﺎﻃ تسﺔﻐﻀ المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ تﺎﻃ بالﺳمﻘت اﻓجﻈﺊﻐﺋ خﻘل السﻈﺋ بأﺠﺳار الﺧرف السائﺛة ﺸﻎ تارﻏﺘ إجراء المﺳاﻄﻘت ،ﺾما ﻏﺎﻃ
تﺗـﻌﻏﻀ المﻌجﻌدات والمطﻂﻌبات المالﻐﺋ المسﺔﻂﺋ بالﺳمﻘت اﻓجﻈﺊﻐﺋ بأﺠﺳار الﺧرف السائﺛة بﺎارﻏﺘ ﺻائمﺋ المرﺾﺞ المالﻎ.
تﺛرج جمﻐع الفروﺻات الﻈاتﺔﺋ ﺲﻆ ﺲمﻂﻐات الﺎﺗﻌﻏﻀ ضمﻆ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ.
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ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
إﻏﺪاﺖات ﺖﻌل الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
) (3ﻄمﺎﻂﺿات وﻄﺳﺛات
2016

أرض
أبﻈﻐﺋ
ﻄﺊﻈى ا�دارة وإﻇﺤاءات
دﻏﻈـــار
دﻏﻈــــار

ﻄﺗطات
ا�ﻇﺎاج
دﻏﻈــــار

ﺖـفارات
دﻏﻈــــار

ﻄﺚﻐمـات
دﻏﻈـــار

ورش
وﻄﺚﺎﺊرات
دﻏﻈـــار

آلﻐات
وﻄرﺾﺊات
دﻏﻈـــار

ﻄﺳﺛات
ﻄﺿﺎﺊﻐﺋ
دﻏﻈـــار

أﺐاث
وﻄفروﺣات
دﻏﻈـــار

المﺔمﻌع
دﻏﻈــــار

الﺿﻂفﺋ -
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ 2016
اضاﺸات
اﺠﺎﺊﺳادات
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

635ر114 234ر008ر549 2ر862ر102 10ر635ر8
492ر303 324ر552ر1
635ر114 234ر008ر041 2ر187ر405 11ر187ر10

048ر335
286ر5

076ر11

334ر340

289ر696

213ر685

695ر894ر23

017ر739
200ر4
)960ر(35

831ر321
292ر20

186ر73
531ر9

180ر927ر1

)615ر(1

257ر707

508ر340

-

)575ر(37

717ر82

300ر784ر25

ا�ﺠﺎﻋﻘك المﺎراﺾﻃ -
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ 2016
اﺠﺎﻋﻘك السﻈﺋ
اﺠﺎﺊﺳادات
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

960ر314

045ر469

400ر571

900ر222

302ر52

507ر619ر17

144ر39
189ر508

688ر50
)956ر(35

903ر47

280ر4

712ر252ر1

)614ر(1

132ر586

189ر269

582ر56

)570ر(37

-

350ر237ر956 1ر939ر594 8ر811ر5
586ر607
178ر457
573ر42

360ر3

-

923ر279ر134 1ر397ر180 9ر419ر6

320ر318

649ر834ر18

ﺦاﺸﻎ الﺼﻐمﺋ الﺛﺸﺎرﻏﺋ –
ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

635ر234

191ر728

907ر789ر225 1ر768ر3

014ر22

100ر188

125ر121

319ر71

135ر26

651ر949ر6

ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
إﻏﺪاﺖات ﺖﻌل الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

2015

أبﻈﻐﺋ
أرض
ﻄﺊﻈى ا�دارة وإﻇﺤاءات
دﻏﻈــــار
دﻏﻈـــار

ﻄﺗطات
ا�ﻇﺎاج
دﻏﻈــــار

ﺖـفارات
دﻏﻈــــار

ﻄﺚﻐمـات
دﻏﻈـــار

ورش
وﻄﺚﺎﺊرات
دﻏﻈـــار

أﻇﺰمﺋ
ا�تﺧاﻗت
دﻏﻈـــار

آلﻐات
وﻄرﺾﺊات
دﻏﻈـــار

ﻄﺳﺛات
ﻄﺿﺎﺊﻐﺋ
دﻏﻈـــار

أﺐاث
وﻄفروﺣات
دﻏﻈـــار

المﺔمﻌع
دﻏﻈــــار

الﺿﻂفﺋ -
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ 2015
اضاﺸات
اﺠﺎﺊﺳادات
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2015

635ر114 234ر008ر932 2ر848ر651 10ر698ر7
451ر936
617ر13
635ر114 234ر008ر549 2ر862ر102 10ر635ر8

698ر329
350ر5

115ر432
098ر253

048ر335

213ر685

616ر25
)616ر(25
-

017ر683
000ر56

484ر282
347ر39

052ر68
134ر5

017ر739

831ر321

186ر73

314ر611ر22
997ر308ر1
)616ر(25
695ر894ر23

ا�ﺠﺎﻋﻘك المﺎراﺾﻃ -
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ 2015
اﺠﺎﻋﻘك السﻈﺋ
اﺠﺎﺊﺳادات
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2015

-

735ر194ر928 1ر528ر016 8ر336ر5
615ر42

028ر411

578ر475

350ر237ر956 1ر939ر594 8ر811ر5

181ر312

055ر432
990ر36

960ر314

045ر469

779ر2

614ر25
)614ر(25
-

595ر516

573ر176
327ر46

034ر49
268ر3

400ر571

900ر222

302ر52

805ر54

731ر571ر16
390ر073ر1
)614ر(25
507ر619ر17

ﺦاﺸﻎ الﺼﻐمﺋ الﺛﺸﺎرﻏﺋ –
ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2015

635ر234

764ر770

593ر922ر508 1ر823ر2

088ر20

168ر216

-

617ر167

931ر98

884ر20

188ر275ر6
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ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
إﻏﺪاﺖات ﺖﻌل الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

) (4ﻄمﺎﻂﺿات غـاز

إﺾمال وإﺦﻘح بﺆر ﺣرق الﺧفاوي )بﺆر (11
إﺾمال وإﺦﻘح بﺆر الرﻏﺤﺋ )بﺆر (24
ﻏﻈﺞل :ا�ﺬفاء المﺎراﺾﻃ
ﺸﻐما ﻏﻂﻎ الﺗرﺾﺋ ﺲﻂى ا�ﺬفاء المﺎراﺾﻃ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول:

الرﺦﻐﺛ ﺸﻎ بﺛاﻏﺋ السﻈﺋ
إﺬفاء السﻈﺋ
الرﺦﻐﺛ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ السﻈﺋ

) (5ﻄﺚﺞون

ﺻطع غﻐار ولﻌازم ﻄﺗطﺋ الﺶاز
ﺻطع غﻐار ولﻌازم ا�بار والﺗفارات
ﻄﺚﺧص ﺻطع غﻐار ولﻌازم بطﻐﺆﺋ الﺗرﺾﺋ
ﺸﻐما ﻏﻂﻎ ﻄﻂﺚص ﺖرﺾﺋ ﻄﺚﺧص ﺻطع غﻐار ولﻌازم بطﻐﺆﺋ الﺗرﺾﺋ:

الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ
المسﺎرد ﻄﻆ المﺚﺧص
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول
44

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

447ر480ر2
665ر858
)112ر339ر(3
-

447ر480ر2
944ر22
391ر503ر2

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

112ر339ر3
112ر339ر3

-

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

439ر969
241ر601ر5
680ر570ر6
)000ر(450
680ر120ر6

995ر986
832ر111ر5
827ر098ر6
)000ر450ر(1
827ر648ر4

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

000ر450ر1
)000ر000ر(1
000ر450

000ر450ر1
000ر450ر1

ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
إﻏﺪاﺖات ﺖﻌل الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

) (6ذﻄﻃ ﻄﺛﻏﻈــﺋ
ﺣرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ )إﻏﺪاح (22
ﺣرﺾﺋ تراﻇﺟ جﻂﻌبال
أخــرى
ﻏﻈﺞل :ﻄﺚﺧص ذﻄﻃ ﻄﺤﺿﻌك ﺸﻎ تﺗﺧﻐﻂﻋا

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

405ر461ر1
340ر927
673ر71
418ر460ر2
)562ر(973
856ر486ر1

928ر423ر1
340ر927
222ر46
490ر397ر2
)562ر(973
928ر423ر1

بﻂﺶﺌ ﺻﻐمﺋ الﺜﻄﻃ المﺤﺿﻌك ﺸﻎ تﺗﺧﻐﻂﻋا 562ر 973دﻏﻈار ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016و.2015
ﺸﻐما ﻏﻂﻎ جﺛول أﺲمار الﺜﻄﻃ غﻐر المﺤﺿﻌك ﺸﻎ تﺗﺧﻐﻂﻋا ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول:
الﺜﻄﻃ غﻐر المسﺎﺗﺼﺋ وغﻐر
المﺤﺿﻌك ﺸﻎ تﺗﺧﻐﻂﻋا
دﻏﻈـــــار

الﺜﻄﻃ المسﺎﺗﺼﺋ وغﻐر المﺤﺿﻌك
ﺸﻎ تﺗﺧﻐﻂﻋا  30-1ﻏﻌم
دﻏﻈـــــار

المﺔمﻌع
دﻏﻈـــــار

272ر967
566ر896

584ر519
362ر527

856ر486ر1
928ر423ر1

2016
2015

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

) (7أرﺦﺛة ﻄﺛﻏﻈﺋ أخرى
إﻏرادات ﺸﻌائﺛ ﻄسﺎﺗﺼﺋ
ﻄﺧارﻏﺷ ﻄﺛﺸﻌﺲﺋ ﻄﺼﺛﻄاً
أﻄاﻇات ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ والمﺊﻐﺳات
تأﻄﻐﻈات ﻄسﺎردة
أخــرى

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

567ر31
456ر27
803ر21
970ر63
256ر33
052ر178

608ر77
557ر29
526ر33
353ر66
447ر30
491ر237
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ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة
إﻏﺪاﺖات ﺖﻌل الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016

) (8ﻇﺼﺛ وأرﺦﺛة لﺛى الﺊﻈﻌك

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

ودائع تسﺎﺗﺺ خﻘل ﺐﻘﺐﺋ أﺣﻋر*
ودائع تﺗﺌ الطﻂﺈ **
الﻈﺼﺛ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمه

446ر916ر6
650ر425
096ر342ر7

695ر199ر7
366ر364
061ر564ر7

ودائع ﺻﺧﻐرة اﻓجﻀ تسﺎﺗﺺ خﻘل ﺸﺎرة تﺞﻏﺛ ﺲﻆ ﺐﻘﺐﺋ أﺣﻋر*

000ر000ر1
096ر342ر8

296ر549ر7
357ر113ر15

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

) (9ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ
 رأس المال –ﻏﺊﻂﺴ رأﺠمال الﺤرﺾﺋ المﺧرح به والمﺛﺸﻌع 000ر000ر 15دﻏﻈار ﻄﺼسﻃ الى 000ر000ر 15ﺠﻋﻃ بﺼﻐمﺋ إﺠمﻐﺋ
دﻏﻈار لﻂسﻋﻃ الﻌاﺖﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول .2016
 اﺖﺎﻐاﺬﻎ إجﺊاري –ﻏمﺑﻀ رﺦﻐﺛ ﻊﺜا الﺊﻈﺛ ﻄا تﻃ تﺗﻌﻏﻂه ﻄﻆ ﺦاﺸﻎ اﻓرباح السﻈﻌﻏﺋ ﺻﺊﻀ ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ خﻘل السﻈﻌات بﻈسﺊﺋ  ٪10وﻊﻌ
غﻐر ﺻابﻀ لﻂﺎﻌزﻏع ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ .ﻊﺜا وﺻﺛ واﺸﺼﺌ الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺤرﺾﺋ ﺲﻂى اﻗﺠﺎمرار ﺸﻎ اﺻﺎطاع ﻊﺜه الﻈسﺊﺋ
السﻈﻌﻏﺋ الى ان ﻏﺊﻂﺴ ﻊﺜا اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ﻄا ﻏﺳادل ﻄﺼﺛار راس ﻄال الﺤرﺾﺋ المﺧرح به.
 اﺖﺎﻐاﺬﻎ اخﺎﻐاري –ﻏمﺑﻀ رﺦﻐﺛ ﻊﺜا الﺊﻈﺛ ﻄا تﻃ تﺗﻌﻏﻂه ﻄﻆ ﺦاﺸﻎ اﻓرباح السﻈﻌﻏﺋ ﺻﺊﻀ ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ بﻈسﺊﺋ  ٪20ﺾﺗﺛ اﺲﻂى وذلك
وﺸﺼاً لﺼرار ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ وﻊﻌ ﺻابﻀ لﻂﺎﻌزﻏع ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ.
واﺸﺼﺌ الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ غﻐر الﺳادﻏﺋ لﻂﺤرﺾﺋ بﺎارﻏﺘ  22ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016ﺲﻂى تﺗﻌﻏﻀ رﺦﻐﺛ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ اﻗخﺎﻐاري
إلى ﺖساب اﻓرباح المﺛورة.
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) (10ﻄﺚﺧص ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ
إن الﺗرﺾﺋ ﺲﻂى ﻄﺚﺧص ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ ﺾما ﻏﻂﻎ:

الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ
المﺚﺧص خﻘل السﻈﺋ
المﺛﺸﻌع خﻘل السﻈﺋ *
الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

960ر409ر1
574ر226
)062ر(867
472ر769

670ر302ر1
341ر213
)051ر(106
960ر409ر1

تﻃ تﺗﺛﻏﺛ ﺻﻐمﺋ المﺚﺧص ﺲﻂى أﺠاس الﺼﻐمﺋ الﺗالﻐﺋ لﺼﻐمﺋ ا�لﺎﺞام ا�جمالﻐﺋ بﺎارﻏﺘ الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ
باﺠﺎﺚﺛام ﻇسﺊﺋ خﺧﻃ  ٪6المماﺐﻂﺋ لﻈسﺊﺋ الفائﺛة ﺲﻂى السﻈﺛات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ.
*ﻏﺎﺪمﻆ ﻊﺜا المﺊﻂﺴ ﻄا ﺻﻐمﺎه 514ر 622دﻏﻈار تﻃ ﺦرﺸﻋا لﻂﺳاﻄﻂﻐﻆ ﺸﻎ الﺤرﺾﺋ بﻈاء ﺲﻂى ﺻرار ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة
رﺻﻃ  32/2016ﺸﻎ الﺔﻂسﺋ رﺻﻃ  9/2016بﺎارﻏﺘ  25تمﻌز  2016و المﺎﺪمﻆ إﺲطاء الﺗﺺ لﻂﺳاﻄﻂﻐﻆ المسﺎﺗﺼﻐﻆ
لمﺿاﺸآة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ بﺧرف  %50ﻄﻆ ﻄسﺎﺗﺼاتﻋﻃ ﺾﺗﺛ أﺲﻂى ﺸﻎ ﻇﺰام ﻄﻌظفﻎ الﺤرﺾﺋ رﺻﻃ ) (2لسﻈﺋ .2014
تﻃ تﻌزﻏع ﻄﺧروف ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ ﺾما ﻏﻂﻎ:

ﻄﺧارﻏﺷ تﺤﺶﻐﻂﻐﺋ
ﻄﺧارﻏﺷ ادارﻏﺋ
ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

548ر244
)974ر(17
574ر226

561ر50
490ر55
290ر107
341ر213

) (11اﻏرادات ﻄﻈح ﻄﺂجﻂﺋ /ﻄﺎﺛاولﺋ
ﻏمﺑﻀ ﻊﺜا الرﺦﻐﺛ ﻄﻈﺗﺋ بﺼﻐمﺋ 971ر108ر 2دﻏﻈار ﻄﺼﺛﻄﺋ ﻄﻆ ﺣرﺾﺋ  BPلﺎمﻌﻏﻀ ﺣراء ضاغطات غازﻏه و
خﺞاﻇات ﺲﻂى ان ﻏﺎﻃ تﺧﻈﻐفﻋا ﺾإﻏراد ﻄﺂجﻀ ﻏﺎﻃ اﻗﺲﺎراف به ﺲﻂى ﻄﺛى الﺳمر ا�ﻇﺎاجﻎ لﻂمﻌجﻌدات وﺲﻂى
أﺠاس ﻄﺳﺼﻌل و ﻄﻈﺰﻃ وذلك تماﺣﻐا ﻄع ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ .20
ﻊﺜا وﺻﺛ ﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ خﻘل الﺳام  2016باﺠﺎﻘم ﻄا ﺻﻐمﺎه 273ر 543دﻏﻈار والﺎﻎ تمﺑﻀ ﻄﻈﺗﺋ ﻄﻌاد ﻄﻆ
ﺣرﺾﺋ  BPوﺻﻐﺛﻊا ضمﻆ المﺚﺞون.
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) (12ذﻄﻃ دائﻈﺋ

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

281ر292

806ر444
786ر284

685ر64
966ر356

474ر228
066ر958

) (13أرﺦﺛة دائﻈﺋ أخرى

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

ﻄﺚﺧﺧات ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ
ﻄﺿاﺸأة أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
ﻄﺧارﻏﺷ ﻄسﺎﺗﺼﺋ
أخرى

497ر44
960ر1
958ر52
102ر21
517ر120

597ر24
000ر35
235ر71
933ر11
765ر142

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

089ر822ر5
)253ر493ر(3
)418ر164ر(1
418ر164ر1

189ر146ر6
)713ر687ر(3
)238ر229ر(1

ذﻄﺋ ﺣﻂمﺊرجر
ذﻄﺋ وزارة المالﻐﺋ )إﻏﺪاح (22
ذﻄﺋ ﺣرﺾﺋ وﺠﺿﻌ أبﻌ ظﺊﻎ
أخـرى

) (14ﺖﺧﺋ الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ إﻏراد الﺶاز
إجمالﻎ إﻏراد الﺶاز خﻘل السﻈﺋ
ﻏﻈﺞل :اﺠﺎرداد تﺿالﻐﺷ ﺲمﻂﻐات بﺎرولﻐﺋ
ﻏﻈﺞل :ﺖﺧﺋ ﺖﺿﻌﻄﺋ الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ )إﻏﺪاح (1
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) (15تﺿالﻐﺷ الﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ الﺼابﻂﺋ لﻘﺠﺎرداد

 ﺻاﻄﺌ لﺔﻈﺋ اﺲﺎماد الﺎﺿالﻐﺷ الﺚاضﺳﺋ ﻗﺠﺎرداد ﺾﻂﺷ الﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ والمﺤﺿﻂﺋ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ وزﻏر الطاﺻﺋ والﺑروة المﺳﺛﻇﻐﺋباﺲﺎماد ﺾﻂﺷ الﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ لﻂفﺎرة ﻄﻆ أول أﻏار  2002ولﺶاﻏﺋ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2015ﺖﻐث تمﺌ المﺧادﺻﺋ ﺲﻂى ﻄﺊﻂﺴ
279ر269ر 64دﻏﻈار ﺾﺿﻂﺷ ﺲمﻂﻐات ﺻابﻂﺋ لﻘﺠﺎرداد ،تﻃ اﺠﺎرداد ﻄﺊﻂﺴ 253ر493ر 3دﻏﻈار 713ر687ر 3دﻏﻈار و873ر116ر4
دﻏﻈار و903ر529ر 4دﻏﻈار و185ر909ر 4دﻏﻈار و738ر437ر 5دﻏﻈار و635ر538ر 5دﻏﻈار و570ر769ر 1دﻏﻈار ﻄﻈﻋا خﻘل
اﻓﺲﻌام  2016و 2015و 2014و 2013و 2012و 2011و 2010و ،2005ﺲﻂى الﺎﻌالﻎ ،وبﺜلك ﺸإن الرﺦﻐﺛ المﺛور والمﻌاﺸﺺ
ﺲﻂﻐه ﻄﻆ ﺻﺊﻀ الﻂﺔﻈﺋ المﺤﺿﻂﺋ ﻏﺊﻂﺴ 409ر786ر 30دﻏﻈار ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول .2016

 ﺻاﻄﺌ الﻂﺔﻈﺋ بمراجﺳﺋ ﺾﻂﺷ الﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ لﻂفﺎرة ﻄﻆ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2016ولﺶاﻏﺋ  30أﻏﻂﻌل  2016والﺊالﺶﺋ965ر800ر 5دﻏﻈار ﻊﺜا ولﻃ تﺧﺛر الﻂﺔﻈﺋ تﺼرﻏرﻊا ﺖﺎى تارﻏﺘ الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ.
 لﻃ تﺼﻃ الﻂﺔﻈﺋ بمراجﺳﺋ ﺾﻂﺷ الﺳمﻂﻐات الﺊﺎرولﻐﺋ لﻂفﺎرة ﻄﻆ أول تﺤرﻏﻆ اﻓول  2016ولﺶاﻏﺋ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016والﺊالﺶﺋ 385ر488ر 1دﻏﻈار.

) (16أرباح ﻄﻌزﺲﺋ

واﺸﺼﺌ الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ ﺸﻎ اجﺎماﺲﻋا الﺜي ﺲﺼﺛ بﺎارﻏﺘ  14آذار  2016ﺲﻂى تﻌزﻏع أرباح ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ بﻈسﺊﺋ  ٪6ﻄﻆ رأس
المال والﺊالﺶﺋ 000ر 900دﻏﻈار ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ.
ﺾما واﺸﺼﺌ الﻋﻐﺆﺋ الﺳاﻄﺋ غﻐر الﺳادﻏﺋ ﺸﻎ اجﺎماﺲﻋا الﺜي ﺲﺼﺛ بﺎارﻏﺘ  22ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016ﺲﻂى تﻌزﻏع أرباح ﺲﻂى
المساﻊمﻐﻆ بﻈسﺊﺋ 46ر ٪13ﻄﻆ رأس المال والﺊالﺶﺋ 000ر019ر 2دﻏﻈار ﺲﻂى المساﻊمﻐﻆ.

) (17ﻄﺧارﻏﺷ تﺤﺶﻐﻂﻐﺋ

ﻄﺗطﺋ الﺶاز
دﻏﻈـــــار

رواتﺈ وأجﻌر وﻄﻈاﺸع أخرى
846ر810
ﻄﺿاﺸﺆﺋ ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ المﺛﺸﻌﺲﺋ
004ر68
ﺻطع غﻐار
854ر115
اﺠﺎﻋﻘﺾات
216ر539
ﻄﺧارﻏﺷ ﺦﻐاﻇﺋ وتﺤﺶﻐﻀ
800ر114
ﻄﺗروﺻات وﺾﻋرباء وﻄﻐاه
104ر152
ﻄﺧارﻏﺷ تأﻄﻐﻆ
040ر21
794ر68
ﻄﺧارﻏﺷ إﺦﻘح وﺦﻐاﻇﺋ آبار الرﻏﺤﺋ
611ر37
أخرى
269ر928ر1
ﻏطرح :المرﺠمﻀ لﺊﺆر ﺣرق الﺧفاوي )بﺆر (11
ﺦاﺸﻎ المﺧارﻏﺷ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ
269ر928ر1

2016
ﺖفــارات
دﻏﻈـــــار

دﻏﻈـــــار

532ر412ر1
544ر176
623ر190
910ر617
265ر233
117ر54
650ر42
652ر29
293ر757ر2
293ر757ر2

378ر223ر2
548ر244
477ر306
126ر157ر1
065ر348
221ر206
690ر63
794ر68
263ر67
562ر685ر4
562ر685ر4

المﺔمـــﻌع

2015
دﻏﻈـــــار
330ر098ر2
561ر50
164ر181
512ر976
426ر273
780ر185
617ر64
992ر65
382ر896ر3
)430ر264ر(1
952ر631ر2
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2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

رواتﺈ وأجﻌر وﻄﻈاﺸع أخرى
ﻄﺿاﺸأة ﻇﻋاﻏﺋ الﺚﺛﻄﺋ لﻂمﻌظفﻐﻆ
اﺠﺎﻋﻘﺾات
ﻄﺧارﻏﺷ ﺠفر وتﻈﺼﻘت

240ر046ر1
586ر95
149ر74

158ر973
490ر55
878ر96
254ر80

اﺠﺎﺤارات
أتﺳاب وتﻈﺼﻘت أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
ﻄﺧارﻏﺷ ﺦﻐاﻇﺋ
ﻄﺧارﻏﺷ ﻄﺗروﺻات وﺠﻐارات
ﻊاتﺷ وﺾﻋرباء وﻄﻐاه
ﺻرﺬاﺠﻐﺋ وﻄطﺊﻌﺲات واﺣﺎراﺾات
رﺠﻌم ورخص وغراﻄات

765ر98
325ر68
293ر43
482ر54
644ر47
842ر37
850ر20

038ر41
153ر89
407ر43
685ر61
278ر48
653ر27
777ر40

ﻄﺧارﻏﺷ تأﻄﻐﻆ

851ر4

925ر3

أخرى

968ر123
995ر715ر1

949ر98
645ر660ر1

) (18ﻄﺧارﻏﺷ إدارﻏﺋ

) (19ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ

لﻃ ﻏﺎﻃ اﺖﺎساب ﻄﺚﺧص لﺪرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ﺲﻆ ﻇﺎائﺒ أﺲمال الﺤرﺾﺋ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول 2016
وذلك بسﺊﺈ زﻏادة المﺧارﻏﺷ المﺼﺊﻌلﺋ ضرﻏﺊﻐاً ﺲﻆ ا�ﻏرادات الﺚاضﺳﺋ لﺪرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ.
ﻊﺜا وﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ باﺖﺎساب ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ﺲﻆ ﻇﺎائﺒ أﺲمال الﺤرﺾﺋ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول
 2015وﺸﺼاً لﺼاﻇﻌن ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ رﺻﻃ ) (34لﺳام  2014وﺻاﻇﻌن ا�ﻄﺎﻐاز رﺻﻃ ) (1لسﻈﺋ .2010
ﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ بالﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﻄﺚالﺧﺋ ﻇﻋائﻐﺋ ﻄﻆ دائرة ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ ﺖﺎى ﺲام .2014
وﺸﻐما ﻏﻂﻎ ﻄﻂﺚص ﺖرﺾﺋ ﻄﺚﺧص ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ:
2015
2016
دﻏﻈـــــار
دﻏﻈـــــار
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الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ أول ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ
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)552ر(187

917ر117
424ر213
)789ر(143

الرﺦﻐﺛ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول

-

552ر187

552ر187
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ﻄﻂﺚص تسﻌﻏﺋ الربح المﺗاﺠﺊﻎ ﻄع الربح الﺪرﻏﺊﻎ:

)الﺚسارة( الربح المﺗاﺠﺊﻎ
ﻄﺧارﻏﺷ غﻐر ﻄﺼﺊﻌلﺋ ضرﻏﺊﻐاً
أﻏرادات غﻐر خاضﺳﺋ ضرﻏﺊﻐاً
)الﺚسارة( الربح الﺪرﻏﺊﻎ

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

)833ر813ر(2
)000ر000ر(1

540ر280ر1
287ر142
827ر422ر1

٪15

٪15
7ر٪16

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

)833ر813ر(2
000ر000ر15

116ر067ر1
000ر000ر15

ﺸﻂﺟ/دﻏﻈـــار

ﺸﻂﺟ/دﻏﻈـــار

)(0/188

0/071

)833ر813ر(3

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

-

) (20ﺖﺧﺋ السﻋﻃ ﻄﻆ )خسارة( ربح السﻈﺋ
)خسارة( ربح السﻈﺋ )دﻏﻈار(
المﺎﻌﺠط المرجح لﺳﺛد اﻗﺠﻋﻃ )ﺠﻋﻃ(
الﺗﺧﺋ اﻓﺠاﺠﻐﺋ والمﺚفﺪﺋ لﻂسﻋﻃ ﻄﻆ )خسارة(
ربح السﻈﺋ إلى المساﻊمﻐﻆ

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

) (21الﺎﺞاﻄات ﻄﺗﺎمﻂﺋ
ﺲﻂى الﺤرﺾﺋ بﺎارﻏﺘ الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ الﺎﺞاﻄات ﻄﺗﺎمﻀ أن تطرأ تﺎمﺑﻀ ﺸﻐما ﻏﻂﻎ:
الﺼﻐمﺋ

دﻏﻈار
ﺾفاﻗت بﻈﺿﻐﺋ
إﺲﺎمادات ﻄسﺎﻈﺛﻏﺋ

000ر995
698ر53

2016

الﺎأﻄﻐﻆ الﻈﺼﺛي الﺼﻐمﺋ

دﻏﻈار

600ر57
620ر1

دﻏﻈار

000ر995
426ر133

2015

الﺎأﻄﻐﻆ الﻈﺼﺛي

دﻏﻈار

600ر57
003ر4
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) (22ﻄﺳاﻄﻘت ﻄع جﻋات ذات ﺲﻘﺻﺋ
تمﺑﻀ الﺔﻋات ذات الﺳﻘﺻﺋ المساﻊمﻐﻆ الرئﻐسﻐﻆ وأﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة وا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ الﺳﻂﻐا والﺤرﺾات الﺎﻎ ﻊﻃ
ﺸﻐﻋا ﻄساﻊمﻌن رئﻐسﻐﻌن ﻏﺎﻃ اﺲﺎماد ﺠﻐاﺠات اﻓﺠﺳار والﺤروط المﺎﺳﻂﺼﺋ بﻋﺜه المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ ﺻﺊﻀ إدارة الﺤرﺾﺋ.
بﻈﻌد ﺻائمﺋ المرﺾﺞ المالﻎ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول:

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

405ر461ر1

928ر423ر1

ذﻄﻃ دائﻈﺋ -

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

وزارة المالﻐﺋ

281ر292

786ر284

ذﻄﻃ ﻄﺛﻏﻈﺋ -
ﺣرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ المﺗﺛودة

بﻈﻌد ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ لﻂسﻈﺋ المﻈﺎﻋﻐﺋ ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول:

ﺻﻐمﺋ ﺸﻌاتﻐر الﺶاز المﻌردة لﺤرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ
ﺖﺧﺋ ﺖﺿﻌﻄﺋ الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ
رواتﺈ وﻄﻈاﺸع ا�دارة الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ الﺳﻂﻐا
ﻄﺿاﺸآت وأتﺳاب وتﻈﺼﻘت رئﻐﺟ وأﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة
)(23

2016
دﻏﻈـــــار

2015
دﻏﻈـــــار

089ر822ر5
418ر164ر1
182ر325
325ر68

189ر146ر6
238ر229ر1
888ر316
533ر137

الﺼﺪاﻏا المﺼاﻄﺋ ﺲﻂى الﺤرﺾﺋ

بﻂﺶﺌ ﺻﻐمﺋ الﺼﺪاﻏا المﺼاﻄﺋ ﺲﻂى الﺤرﺾﺋ ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016ﻄﺊﻂﺴ 116ر 55دﻏﻈار )608 :2015ر14
دﻏﻈار( .وترى إدارة الﺤرﺾﺋ وﻄسﺎﺤارﻊا الﺼاﻇﻌﻇﻎ أﻇه لﻆ ﻏﺎرتﺈ ﺲﻂﻐﻋا أﻏﺋ الﺎﺞاﻄات جﻌﻊرﻏﺋ لﺼاء ﻊﺜه الﺼﺪﻐﺋ.
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) (24اﺖﺎﻐاﺬﻐات الﺶـاز
بﻈاء ﺲﻂى أﺖﺛث دراﺠﺋ لﺎﺼﺛﻏر اﻗﺖﺎﻐاﺬﻐات الﺶازﻏﺋ الﺎﻎ تﻃ إجراؤﻊا خﻘل ﺲام  2006ﻄﻆ ﺻﺊﻀ المسﺎﺤار
ً
الﺳالمﻎ المﺚﺎص ) (IPRتﻃ تﺼﺛﻏر اﻗﺖﺎﻐاﺬﻐات بما ﻏﺳادل 3ر 102ﻄﻂﻐار ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ ﺲام .2006
تﺤﻐر الﺛراﺠﺋ أن ﻊﻈالك ﻄﺊالﺶﺋ ﺸﻎ الﺎﺗفﺮ ﺸﻎ ﻊﺜه الﺎﺼﺛﻏرات ﺖﻐث أﻇﻋا تمﺌ ﺸﻎ المﻈطﺼﺋ المﺗﻐطﺋ
با�بار ولﻃ ﻏﺛخﻀ ﺸﻐﻋا أي تﺼﺛﻏر لﻘﺖﺎﻐاﺬﻐات الﺶازﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺳﺰﻃ ﻄساﺖﺋ الﺗﺼﻀ.
بﻈاء ﺲﻂى ﻇﺎائﺒ الﺛراﺠات الﺛاخﻂﻐﺋ الﺎﻎ تﺔرﻏﻋا الﺤرﺾﺋ بﺧﻌرة ﻄسﺎمرة والﺎﻎ تﻃ تﺗﺛﻏﺑﻋا خﻘل ﺲام 2007
ً
والﺎﻎ تمﺌ وﺸﺺ أﺾﺑر ﺬرق اﺖﺎساب اﻗﺖﺎﻐاﺬﻐات واﺻﺳﻐﺋ وتﺗفﺰاً ولﻒبار المﻈﺎﺔﺋ ﺸﺼط ،ﺸإن تﺼﺛﻏرات
اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ﺸﻎ ﺖﺛﻊا اﻓدﻇى تﺊﻂﺴ  443ﻄﻂﻐار ﺻﺛم ﻄﺿﺳﺈ.

) (25الﺼﻐمﺋ الﺳادلﺋ لﻔدوات المالﻐﺋ
تﺎمﺑﻀ اﻓدوات المالﻐﺋ ﺸﻎ المﻌجﻌدات المالﻐﺋ والمطﻂﻌبات المالﻐﺋ.
تﺎﺿﻌن المﻌجﻌدات المالﻐﺋ ﻄﻆ الﻈﺼﺛ ﺸﻎ الﺧﻈﺛوق واﻓرﺦﺛة لﺛى الﺊﻈﻌك والﺜﻄﻃ المﺛﻏﻈﺋ وبﺳﺨ اﻓرﺦﺛة
المﺛﻏﻈﺋ اﻓخرى .تﺎﺿﻌن المطﻂﻌبات المالﻐﺋ ﻄﻆ الﺜﻄﻃ الﺛائﻈﺋ وبﺳﺨ اﻓرﺦﺛة الﺛائﻈﺋ اﻓخرى.
إن الﺼﻐمﺋ الﺳادلﺋ لﻔدوات المالﻐﺋ ﻗ تﺚﺎﻂﺷ بﺤﺿﻀ جﻌﻊري ﺲﻆ الﺼﻐمﺋ الﺛﺸﺎرﻏﺋ لﻋﺜه اﻓدوات.
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) (26إدارة المﺚاﺬر

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

تﺎمﺑﻀ ﺖساﺠﻐﺋ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ بأﺐر الﺎﺶﻐرات المفﺎرضﺋ الممﺿﻈﺋ بأﺠﺳار الفﻌائﺛ ﺲﻂى ربح الﺤرﺾﺋ
لسﻈﺋ واﺖﺛة ،وﻏﺎﻃ اﺖﺎسابﻋا ﺲﻂى المﻌجﻌدات والمطﻂﻌبات المالﻐﺋ الﺎﻎ تﺗمﻀ ﺠﺳر ﺸائﺛة ﻄﺎﺶﻐر ﺾما ﺸﻎ
 31ﺾاﻇﻌن اﻓول.
ﻏﻌضح الﺔﺛول الﺎالﻎ ﺖساﺠﻐﺋ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ الﺤاﻄﻀ لﻂﺎﺶﻐرات الممﺿﻈﺋ المﺳﺼﻌلﺋ ﺲﻂى أﺠﺳار الفائﺛة ﺾما
ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول ،ﻄع بﺼاء جمﻐع المﺎﺶﻐرات اﻓخرى المﺂﺐرة ﺐابﺎﺋ.

- 2016

الﺳمﻂـــﺋ
دﻏﻈار أردﻇﻎ
دﻏﻈار أردﻇﻎ

الﺞﻏادة )الﻈﺼص(
بسﺳر الفائﺛة
)ﻇﺼطﺋ أﺠاس(
50
)(50

اﻓﺐر ﺲﻂى
ربح السﻈﺋ ﺻﺊﻀ
ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ
دﻏﻈار
710ر41
)710ر(41

- 2015

الﺳمﻂـــﺋ

دﻏﻈار أردﻇﻎ
دﻏﻈار أردﻇﻎ
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الﺞﻏادة )الﻈﺼص(
بسﺳر الفائﺛة
)ﻇﺼطﺋ أﺠاس(
50
)(50

اﻓﺐر ﺲﻂى
ربح السﻈﺋ ﺻﺊﻀ
ضرﻏﺊﺋ الﺛخﻀ
دﻏﻈار
567ر75
)567ر(75
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ﻄﺚاﺬر اﻗئﺎمان-
ﻄﺚاﺬر ا�ئﺎمان ﻊﻎ المﺚاﺬر الﺎﻎ ﺻﺛ تﻈﺔﻃ ﺲﻆ تﺚﻂﺷ أو ﺲﺔﺞ المﺛﻏﻈﻐﻆ والﺔﻋات اﻓخرى ﺲﻆ الﻌﺸاء
بالﺎﺞاﻄاتﻋﻃ تﺔاه الﺤرﺾﺋ.
ترى الﺤرﺾﺋ بأﻇﻋا لﻐسﺌ ﻄﺳرضﺋ بﺛرجﺋ ﺾﺊﻐرة لمﺚاﺬر اﻗئﺎمان ﺖﻐث تﺼﻌم بﻌضع ﺠﺼﺷ ائﺎماﻇﻎ لﻂﺳمﻘء
ﻄع ﻄراﺻﺊﺋ الﺜﻄﻃ الﺼائمﺋ بﺤﺿﻀ ﻄسﺎمر .ﺾما تﺗﺎفﺮ الﺤرﺾﺋ باﻓرﺦﺛة والﻌدائع لﺛى ﻄﺂﺠسات ﻄﺧرﺸﻐﺋ
رائﺛة.
تﺼﻌم الﺤرﺾﺋ بﺊﻐع ﺾاﻄﻀ إﻇﺎاجﻋا ﻄﻆ الﺶاز الطﺊﻐﺳﻎ إلى ﺣرﺾﺋ تﻌلﻐﺛ الﺿﻋرباء المرﺾﺞﻏﺋ المساﻊمﺋ الﺳاﻄﺋ
المﺗﺛودة.

ﻄﺚاﺬر السﻐﻌلﺋ-
تﺳمﻀ الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى إدارة ﻄﺚاﺬر السﻐﻌلﺋ وذلك ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ إدارة المﻌجﻌدات لمﺼابﻂﺋ المطﻂﻌبات ﺸﻎ تﻂك
الفﺎرات ﻄﻆ خﻘل اﻏرادات الﺤرﺾﺋ.
تسﺎﺗﺺ الﺜﻄﻃ الﺛائﻈﺋ خﻘل ﺸﺎرة ﻗ تﺎﺔاوز الﺑﻘﺐﺋ أﺣﻋر.

ﻄﺚاﺬر الﺳمﻘت-
إن ﻄﺳﺰﻃ تﺳاﻄﻘت الﺤرﺾﺋ ﻊﻎ بالﺛﻏﻈار اﻓردﻇﻎ والﺛوﻗر اﻓﻄرﻏﺿﻎ .إن ﺠﺳر ﺦرف الﺛﻏﻈار ﻄربﻌط بسﺳر
ﺐابﺌ ﻄع الﺛوﻗر اﻓﻄرﻏﺿﻎ ) 41/1دوﻗر لﺿﻀ دﻏﻈار( ،وبالﺎالﻎ ﺸإن أﺐر ﻄﺚاﺬر الﺳمﻘت غﻐر جﻌﻊري ﺲﻂى
الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ.
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) (27اﻗﺖﺛاث الﻘﺖﺼﺋ
ﻗﺖﺼاً لﺎارﻏﺘ الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ ،واﺠﺎﻈادًا إلى المادة ) (9ﻄﻆ اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لمﻈطﺼﺋ اﻄﺎﻐاز
الرﻏﺤﺋ بﻐﻆ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ وﺣرﺾﺋ  IPGالمﺊرﻄﺋ بﺎارﻏﺘ  29آذار  ،2016ﺻرر ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ
ﺸﻎ جﻂسﺎه المﻈﺳﺼﺛة بﺎارﻏﺘ  9ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2017اﻇﻋاء اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لمﻈطﺼﺋ اﻄﺎﻐاز
الرﻏﺤﺋ بﻐﻆ ﺣرﺾﺋ الﺊﺎرول الﻌﺬﻈﻐﺋ وﺣرﺾﺋ .IPG
ﻊﺜا وﺻﺛ ﺻام ﻄﺔﻂﺟ ادراة الﺤرﺾﺋ ﺸﻎ جﻂسﺎه المﻈﺳﺼﺛة بﺎارﻏﺘ  9ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2017اﻇﻋاء اتفاﺻﻐﺋ الﺎﻈازل
ﺲﻆ ﻄﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي ﺖﻐث ان ﺣرﺾﺋ  IPGلﻃ تﺼﺛم ﺾفالﺋ ﺖسﻆ الﺎﻈفﻐﺜ و ﺾفالﺋ الﺔمارك المطﻂﻌبﺎﻐﻆ
والمﻈﺧﻌص ﺲﻂﻐﻋما ﺸﻎ اتفاﺻﻐﺋ المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ا�ﻇﺎاج لمﻈطﺼﺋ ﺣرق الﺧفاوي والﺧادرة بمﻌجﺈ الﺼاﻇﻌن
 14لسﻈﺋ .2014

) (28إدارة رأس المال
ﻏﺎمﺑﻀ الﻋﺛف الرئﻐسﻎ ﺸﻐما ﻏﺎﺳﻂﺺ بإدارة رأﺠمال الﺤرﺾﺋ بالﺎأﺾﺛ ﻄﻆ المﺗاﺸﺰﺋ ﺲﻂى ﻇسﺈ رأﺠمال ﻄﻘئمﺋ
بﺤﺿﻀ ﻏﺛﺲﻃ ﻇﺤاط الﺤرﺾﺋ وﻏﺳﺰﻃ ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ.
تﺼﻌم الﺤرﺾﺋ بإدارة ﻊﻐﺿﻂﺋ رأس المال وإجراء الﺎﺳﺛﻏﻘت الﻘزﻄﺋ ﺲﻂﻐﻋا ﺸﻎ ضﻌء تﺶﻐرات ظروف الﺳمﻀ.
ﻊﺜا ولﻃ تﺼﻃ الﺤرﺾﺋ بأﻏﺋ تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى اﻓﻊﺛاف والسﻐاﺠات وا�جراءات المﺎﺳﻂﺼﺋ بﻋﻐﺿﻂﺋ رأس المال
خﻘل السﻈﺋ الﺗالﻐﺋ والسﻈﺋ السابﺼﺋ.
إن الﺊﻈﻌد المﺎﺪمﻈﺋ ﺸﻎ ﻊﻐﺿﻂﺋ رأس المال تﺎمﺑﻀ ﺸﻎ رأس المال المﺛﺸﻌع واﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ ا�جﺊاري
وا�ﺖﺎﻐاﺬﻎ ا�خﺎﻐاري واﻓرباح المﺛورة والﺊالﺴ ﻄﺔمﻌﺲﻋا 249ر433ر 20دﻏﻈار ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول
 2016ﻄﺼابﻀ 082ر166ر 26دﻏﻈار ﺾما ﺸﻎ  31ﺾاﻇﻌن اﻓول .2015
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) (29ﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻐﺋ والﺎفسﻐرات الﺔﺛﻏﺛة والﺎﺳﺛﻏﻘت الﺧادرة وغﻐر الﻈاﺸﺜة بﺳﺛ
تﻃ إﺦﺛار ﻄﺳاﻏﻐر ﻄالﻐﺋ جﺛﻏﺛة وﻄﺳﺛلﺋ ﺖﺎى  31ﺾاﻇﻌن اﻓول  2016إﻗ أﻇﻋا غﻐر ﻄﻂﺞﻄﺋ ﺖﺎى ا�ن ولﻃ تطﺊﺺ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ الﺤرﺾﺋ:

ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (9اﻗدوات المالﻐﺋ

ﺻام ﻄﺔﻂﺟ ﻄﺳاﻏﻐر المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻐﺋ بإﺦﺛار ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ " 9اﻗدوات المالﻐﺋ" بﺿاﻄﻀ
ﻄراﺖﻂه خﻘل تمﻌز  ،2014وﻏﺊﻐﻆ ﻊﺜا المﺳﻐار المﺳالﺔﺋ المﺗاﺠﺊﻐﺋ لﺎﺧﻈﻐﺷ وﺻﻐاس المﻌجﻌدات المالﻐﺋ
واﻗلﺎﺞاﻄات المالﻐﺋ وبﺳﺨ الﺳﺼﻌد لﺊﻐع أو ﺣراء اﻗدوات غﻐر المالﻐﺋ .وﺻﺛ تﻃ إﺦﺛار ﻊﺜا المﺳﻐار ﻗﺠﺎﺊﺛال
ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ " 39تﺧﻈﻐﺷ وﺻﻐاس اﻗدوات المالﻐﺋ" .ﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ بﺎطﺊﻐﺺ المرﺖﻂﺋ اﻓولى ﻄﻆ
ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ  9ﺾما ﺦﺛرت خﻘل الﺳام  ،2009وﺾان الﺎطﺊﻐﺺ اﻓولﻎ لﻂمرﺖﻂﺋ اﻓولى ﺸﻎ
 1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2011وﺠﺎﺼﻌم الﺤرﺾﺋ بﺎطﺊﻐﺺ ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ  9الﺔﺛﻏﺛ بﺎارﻏﺘ الﺎطﺊﻐﺺ
اﻗلﺞاﻄﻎ ﺸﻎ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2018والﺜي ﺠﻐﺿﻌن له أﺐر ﺲﻂى تﺧﻈﻐﺷ وﺻﻐاس المﻌجﻌدات المالﻐﺋ.

ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (15اﻗﻏرادات ﻄﻆ الﺳﺼﻌد ﻄع الﺳمﻘء

ﻏﺊﻐﻆ ﻄﺳﻐار رﺻﻃ ) (15المﺳالﺔﺋ المﺗاﺠﺊﻐﺋ لﺿﻀ اﻇﻌاع اﻗﻏرادات الﻈاﺣﺆﺋ ﻄﻆ الﺳﺼﻌد ﻄع الﺳمﻘء ،وﻏﻈطﺊﺺ ﻊﺜا
المﺳﻐار ﺲﻂى جمﻐع المﻈﺤآت الﺎﻎ تﺛخﻀ ﺸﻎ ﺲﺼﻌد لﺎﻌرﻏﺛ الﺚﺛﻄات والﺊﺪائع لﻂﺳمﻘء باﺠﺎﺑﻈاء الﺳﺼﻌد
الﺚاضﺳﺋ لمﺳاﻏﻐر اخرى ﻄﺑﻀ ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (17اﻗﻏﺔارات.
ﻏﺗﻀ ﻊﺜا المﺳﻐار بﺛﻗً ﻄﻆ المﺳاﻏﻐر والﺎفسﻐرات الﺎالﻐﺋ:
 ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (11ﺲﺼﻌد اﻗﻇﺤاء ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (18اﻗﻏراد تفسﻐر لﺔﻈﺋ ﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺼارﻏر ) (13براﻄﺒ وﻗء الﺳمﻘء تفسﻐر لﺔﻈﺋ ﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺼارﻏر ) (15اتفاﺻﻐات اﻇﺤاء الﺳﺼارات تفسﻐر لﺔﻈﺋ ﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺼارﻏر ) (18ﺲمﻂﻐات ﻇﺼﻀ اﻗﺦﻌل ﻄﻆ الﺳمﻘء الﺎفسﻐر ) (31اﻗﻏراد – ﺲمﻂﻐات المﺼاﻏﺪﺋ الﺎﻎ تﻈطﻌي ﺲﻂى خﺛﻄات اﺲﻘﻇﻐﺋ.ﻏﺔﺈ تطﺊﻐﺺ المﺳﻐار لﻂفﺎرات الﺎﻎ تﺊﺛأ ﺸﻎ أو بﺳﺛ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2018ﻄع السماح بالﺎطﺊﻐﺺ المﺊﺿر.
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ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (16ﺲﺼﻌد اﻗﻏﺔار

ﺻام ﻄﺔﻂﺟ ﻄﺳاﻏﻐر المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ بإﺦﺛار ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ )" (16ﺲﺼﻌد اﻗﻏﺔار" خﻘل
ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2016الﺜي ﻏﺗﺛد ﻄﺊادئ اﻗﺲﺎراف والﺼﻐاس والﺳرض واﻗﺸﺧاح ﺲﻆ ﺲﺼﻌد اﻗﻏﺔار.
ﻄﺎطﻂﺊات ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻐﺋ رﺻﻃ ) (16ﻄﺤابه بﺤﺿﻀ جﻌﻊري لﻂمﺎطﻂﺊات المﺗاﺠﺊﻐﺋ لﻂمﺂجر ﺸﻎ
ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) .(17وﺸﺼا لﺜلك ،المﺂجر ﻏسﺎمر ﺸﻎ تﺧﻈﻐﺷ ﺲﺼﻌد اﻗﻏﺔار ﺲﻂى اﻇﻋا ﺲﺼﻌد اﻏﺔار
تﺤﺶﻐﻂﻐﺋ او ﺲﺼﻌد اﻏﺔار تمﻌﻏﻂﻐﺋ ،بﺗﻐث ﻏﺼﻌم بمﺳالﺔﺋ ﻊﺜان الﻈﻌﺲان ﻄﻆ الﺳﺼﻌد بﺤﺿﻀ ﻄﺚﺎﻂﺷ.
ﻏﺎطﻂﺈ ﻄﺳﻐار أﺲﺛاد الﺎﺼارﻏر الﺛولﻐﺋ رﺻﻃ ) (16ﻄﻆ المسﺎأجر ان ﻏﺼﻌم باﻗﺲﺎراف باﻓﺦﻌل واﻗلﺎﺞاﻄات لﺔمﻐع
ﺲﺼﻌد اﻗﻏﺔار الﺎﻎ تﺞﻏﺛ ﻄﺛتﻋا ﺲﻆ  12ﺣﻋر ،اﻗ إذا ﺾان اﻗﺦﻀ ذو ﺻﻐمﺋ ﻄﻈﺚفﺪﺋ وﻏﺎطﻂﺈ ﻄﻆ المسﺎأجر
اﻗﺲﺎراف بﺗﺼه ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام اﻗﺦﻀ والمﺎمﺑﻀ ﺸﻎ اﻗﺲﺎراف باﻓﺦﻀ المسﺎأجر واﻗلﺎﺞام الﻈاتﺒ المﺎمﺑﻀ
بﺛﺸﺳات اﻗﻏﺔار.
ﺠﻐﺎﻃ تطﺊﻐﺺ ﻊﺜا المﺳﻐار اﺲﺎﺊارا ﻄﻆ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  ،2019ﻄع السماح بالﺎطﺊﻐﺺ المﺊﺿر.

تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) – (7تﺳﺛﻏﻀ ﺲﻂى ا�ﻏﺪاﺖات

تأتﻎ الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) - (7ﺻائمﺋ الﺎﺛﺸﺼات الﻈﺼﺛﻏﺋ  -ﺾﺔﺞء ﻄﻆ ﻄﺊادرة ﻄﺔﻂﺟ
ﻄﺳاﻏﻐر المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻐﺋ المﺎﺳﻂﺼﺋ با�ﻏﺪاﺖات والﺎﻎ تﺎطﻂﺈ ﻄﻆ المﻈﺤأة تﺞوﻏﺛ ﻄسﺎﺚﺛﻄﻎ الﺼﻌائﻃ
المالﻐﺋ بإﻏﺪاﺖات تمﺿﻈﻋﻃ ﻄﻆ تﺼﻐﻐﻃ الﺎﺶﻐرات ﺸﻎ المطﻂﻌبات الﻈاتﺔﺋ ﺲﻆ اﻓﻇﺤطﺋ الﺎمﻌﻏﻂﻐﺋ الﺎﻎ تﺤمﻀ
الﺎﺶﻐرات الﻈﺼﺛﻏﺋ وغﻐر الﻈﺼﺛﻏﺋ .إن الﺎطﺊﻐﺺ اﻗولﻎ لﻋﺜا الﺎﺳﺛﻏﻀ ﻗ ﻏﺎطﻂﺈ ﻄﻆ المﻈﺤاة إظﻋار أرﺻام
المﺼارﻇﺋ لﻂسﻈﻌات السابﺼﺋ .ﺠﻐﺎﻃ تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت لﻂفﺎرات الﺎﻎ تﺊﺛأ ﺸﻎ أو بﺳﺛ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ
 ،2017ﻄع السماح بالﺎطﺊﻐﺺ المﺊﺿر.
إن تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت ﻏﺎطﻂﺈ ﻄﻆ الﺤرﺾﺋ إضاﺸﺋ ﻄﺳﻂﻌﻄات اﻏﺪاﺖﻐﺋ ﻄﺗﺛودة.
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تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ )– (2تﺧﻈﻐﺷ وﺻﻐاس ﻄﺳاﻄﻘت الﺛﺸع ﺲﻂى أﺠاس اﻓﺠﻋﻃ

ﺻام ﻄﺔﻂﺟ ﻄﺳاﻏﻐر المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻐﺋ بإﺦﺛار تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ ) -(2الﺛﺸع ﺲﻂى
أﺠاس اﻓﺠﻋﻃ -بﺗﻐث تﺤمﻀ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺐﻘﺐﺋ أﻄﻌر رئﻐسﻐﺋ :تأﺐﻐر ﺣروط اﻗﺠﺎﺗﺼاق ﺲﻂى ﺻﻐاس
المﺳاﻄﻂﺋ الﺛﺸع ﺲﻂى أﺠاس اﻓﺠﻋﻃ ﻄﺼابﻀ الﻈﺼﺛ ،وتﺧﻈﻐﺷ ﻄﺳاﻄﻂﺋ الﺛﺸع ﺲﻂى أﺠاس اﻓﺠﻋﻃ ﻄع خﻐار
الﺎسﻌﻏﺋ ﻄﺼابﻀ الﺎﺞاﻄات الﺪرﻏﺊﺋ وﻄﺗاﺠﺊﺋ الﺎﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى أﺖﺿام وﺣروط ﻄﺳاﻄﻂﺋ الﺛﺸع ﺲﻂى أﺠاس
اﻓﺠﻋﻃ الﺎﻎ تﺶﻐر تﺧﻈﻐفﻋا ﻄﻆ ﻄﺳاﻄﻂﺋ دﺸع ﺲﻂى أﺠاس اﻓﺠﻋﻃ ﻄﺼابﻀ الﻈﺼﺛ إلى ﻄﺳاﻄﻂﺋ دﺸع ﺲﻂى أﺠاس
اﻓﺠﻋﻃ ﻄﺼابﻀ أدوات ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ.
ﻏﺔﺈ تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت بﺤﺿﻀ ﻄسﺎﺼﺊﻂﻎ لﻂفﺎرات الﺎﻎ تﺊﺛأ ﺸﻎ أو بﺳﺛ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2018ﻄع
السماح بالﺎطﺊﻐﺺ المﺊﺿر.

تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ ) – (4تطﺊﻐﺺ ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ )" (9اﻗدوات
المالﻐﺋ" ﻄع ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ )" (4ﺲﺼﻌد الﺎأﻄﻐﻆ"
ﺻام ﻄﺔﻂﺟ ﻄﺳاﻏﻐر المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻐﺋ ﺸﻎ أﻏﻂﻌل  2016بإﺦﺛار تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ )(4
لمﺳالﺔﺋ اﻓﻄﻌر الﺎﻎ ﺻﺛ تﻈﺎﺒ ﻄﻆ اخﺎﻘف تارﻏﺘ تطﺊﻐﺺ ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ ) (9وﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ
الﺔﺛﻏﺛ لﺳﺼﻌد الﺎأﻄﻐﻆ رﺻﻃ ).(17

تﺼﺛم الﺎﺳﺛﻏﻘت خﻐارﻏﻆ بﺛﻏﻂﻐﻆ لﻂمﻈﺤآت الﺎﻎ تﺧﺛر ﺲﺼﻌد خاضﺳﺋ لمﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ ) :(4اﺠﺎﺑﻈاء
ﻄﺂﺻﺌ ﻄﻆ تطﺊﻐﺺ ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ ) (9لﻂسﻈﻌات الﺎﻎ تﺊﺛأ ﺻﺊﻀ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2021ﺾﺗﺛ اﺻﺧى،
او السماح لﻂمﻈﺤأة الﺎﻎ تطﺊﺺ ﻄﺳﻐار الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ رﺻﻃ ) (9بإﺲادة تﺧﻈﻐﺷ الربح أو الﺚسارة الﻈاتﺔﺋ ﺲﻆ
ﻊﺜه المﻌجﻌدات المالﻐﺋ خﻘل الفﺎرة ﻄﻆ اﻓرباح والﺚسائر الى الﺛخـﻀ الﺤاﻄﻀ ﺾما لﻌ أن المﻈﺤأة ﺬﺊﺼﺌ
ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ ) (39ﺲﻂى ﻊﺜه المﻌجﻌدات المالﻐﺋ.
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تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﻄﺳﻐار المﺗاﺠﺊﺋ الﺛولﻎ رﺻﻃ )- (40تﺗﻌﻏﻘت اﻗﺠﺎﺑمارات الﺳﺼارﻏﺋ

تﻌضح ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت ﻄﺎى ﻏﺔﺈ ﺲﻂى المﺔمﻌﺲﺋ\الﺤرﺾﺋ\الﺊﻈك تﺗﻌﻏﻀ )إﺲادة تﺧﻈﻐﺷ( الﺳﺼارات بما ﺸﻐﻋا
الﺳﺼارات تﺗﺌ الﺎﻈفﻐﺜ أو الﺎطﻌﻏر إلى او ﻄﻆ بﻈﺛ اﻗﺠﺎﺑمارات الﺳﺼارﻏﺋ.
تﻈص الﺎﺳﺛﻏﻘت ان الﺎﺶﻐر ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام الﺳﺼار ﻏﺗﺛث ﺲﻈﺛ تﻌﺸر ﻄﺎطﻂﺊات تﺳرﻏﺷ اﻗﺠﺎﺑمارات الﺳﺼارﻏﺋ )او
ﺸﻎ ﺖال لﻃ تﺳﺛ ﻄﺎطﻂﺊات الﺎﺳرﻏﺷ ﻄﺎﻌﺸرة( وﻏﺿﻌن ﻊﻈاك دلﻐﻀ ﺲﻂى الﺎﺶﻐر ﺸﻎ اﻗﺠﺎﺚﺛام .إن ﻄﺔرد الﺎﺶﻐر
ﺸﻎ ﻇﻐﺋ ا�دارة ﻗﺠﺎﺚﺛام الﺳﺼار ﻗ ﻏمﺑﻀ دلﻐﻀ ﺲﻂى الﺎﺶﻐر ﺸﻎ اﻗﺠﺎﺚﺛام.
ﻏﺎﻃ تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت بﺤﺿﻀ ﻄسﺎﺼﺊﻂﻎ لﻂفﺎرات الﺎﻎ تﺊﺛأ ﺸﻎ أو بﺳﺛ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2018ﻄع
السماح بالﺎطﺊﻐﺺ المﺊﺿر لﻋﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت ﻄع ضرورة ا�ﺸﺧاح ﺲﻈه.

تفسﻐر رﺻﻃ ) - (22لﺔﻈﺋ تفسﻐرات ﻄﺳاﻏﻐر الﺎﺼارﻏر المالﻐﺋ الﺛولﻐﺋ – المﺳاﻄﻘت بالﺳمﻘت اﻓجﻈﺊﻐﺋ
والﺛﺸﺳات المﺼﺛﻄﺋ
ﻏﻌضح ﻊﺜا الﺎفسﻐر أﻇه ﺲﻈﺛ تﺗﺛﻏﺛ ﺠﺳر الﺧرف السائﺛ الﺜي ﺠﻐسﺎﺚﺛم ﺲﻈﺛ اﻗﺲﺎراف اﻗولﻎ المﺎﺳﻂﺺ
بأﺦﻀ أو ﻄﺧروف أو دخﻀ )أو جﺞء ﻄﻈه( أو ﺲﻈﺛ إلﺶاء اﻗﺲﺎراف بأﺦﻀ أو الﺎﺞام غﻐر ﻇﺼﺛي ﻄﺎﺳﻂﺺ بﺛﺸﺳات
ﻄﺼﺛﻄﺋ ،ﺸإن تارﻏﺘ المﺳاﻄﻂﺋ ﻊﻌ الﺎارﻏﺘ الﺜي تﺼﻌم ﺸﻐه المﻈﺤأة باﻗﺲﺎراف اﻓولﻎ باﻓﺦﻀ او اﻗلﺎﺞام غﻐر
الﻈﺼﺛي الﺜي ﻇﺤأت ﺲﻈه تﻂك الﺛﺸﺳات المﺼﺛﻄﺋ.

ﻏمﺿﻆ لﻂمﻈﺤآت تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺎﺳﺛﻏﻘت بأﺐر رجﺳﻎ أو ﻄسﺎﺼﺊﻂﻎ.
ﻏﺎﻃ تطﺊﻐﺺ ﻊﺜا الﺎفسﻐر لﻂفﺎرات الﺎﻎ تﺊﺛأ ﺸﻎ أو بﺳﺛ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ  2018ﻄع السماح بالﺎطﺊﻐﺺ المﺊﺿر
لﻋﺜا الﺎفسﻐر ﻄع ضرورة ا�ﺸﺧاح ﺲﻈه.

) (30أرﺻام ﻄﺼارﻇﺋ
تﻃ اﺲادة تﺊﻌﻏﺈ بﺳﺨ أرﺻام  2015لﺎﺎﻈاﺠﺈ ﻄع تﺊﻌﻏﺈ أرﺻام الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ لﺳام  2016ولﻃ ﻏﻈﺎﺒ ﺲﻆ
اﺲادة الﺎﺊﻌﻏﺈ أي أﺐر ﺲﻂى اﻓرباح أو ﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ.

60

