
    

                    1 

  



    

                    2 

 حضُو املحخىٍاث

 الصكدترنم  الكهزة

 4 ًلمت رئِظ مجلظ مكىض ي هُئت ألاورام وألاضىام اإلاالُت الطىرٍت

 5 مهضمت

 7 مىهجُت الػمل ومصاصر اإلاػلىماث

ز ًاث التي ٌػملها الخهٍز  8 الػز

ز  11 املحاور التي ٌػملها الخهٍز

: خهىم اإلاطاهمين
ً
 12 ؤوال

: اإلاطاولُت الاحخم
ً
 23 اغُتزاهُا

: مجالظ ؤلاصارة
ُ
 25 زالثا

: ؤلاصارة الخىكُذًت
ً
 31 رابػا

: ؤلاقصاح والػكاقُت
ً
 33 زامطا

: اللجان اإلاىبثهت غً مجلظ ؤلاصارة
ً
 39 ضاصضا

: لجان الخضنُو
ً
 40 ضابػا

زهم : مضنهى الحطاباث وجهاٍر
ً
 42 زامىا

: الخضنُو الضازلي
ً
 46 جاضػا

: بصارة املخاػز
ً
 48 غاغزا

 

  



    

                    3 

 

ًاث  صلُل الػز

 رنم الصكدت الهؼاع

 52 نؼاع اإلاصارف

 81 نؼاع الخإمين

 96 نؼاع الخضماث

 103 نؼاع الصىاغت

 108 نؼاع الشراغت

 115 نؼاع الاجصاالث

 120 نؼاع الصزاقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                    4 

 

 

 

 

 بغازً الخغب والخهاع
ً
 ٞكِئا

ً
وال٣ٗىباث. صخُذ ؤهىا  واه٣ط ى ٖام آزغ مً ؤٖىام الخٗافي، ؤٖىام الخغوط قِئا

هخى٢٘ ؤًام نٗبت، ول٨ً ججاوػها ًخُلب مىا ال٨شحر، لِـ ٣ِٞ مً ؤظهؼة الضولت والجهاث الخ٩ىمُت والغؾمُت، بل بىٟـ 

، ٦ُاهاث وؤشخام قغ٧اء 
ً
ت مً اإلااؾؿاث والكغ٧اث الخانت والٟٗالُاث الا٢خهاصًت، ٧ىنها ظمُٗها، و٧ىهىا ظمُٗا الؿٍى

ٖلى جدهِىه، بل في مغ٦ب واخض، لىٗمل ٖلى ؤمىه وؤماهه وجإمُىه، ٞٗىىان ٣ٖضها الاظخماعي ؤن ل٩ل في زىض١ واخض، لىٗمل 

خىؾ٘ في بَاع  غبذ ٍو يخج ٍو ما٫ ؤن ٌؿدشمغ ٍو في مى٢ٗه مهمخه ومؿاولُاجه، واظباجه وخ٣ى٢ه، وبالخالي ٦ما ل٣ُإ ألٖا

ؿاٖض وجىٓم وجض٢
ُ
 ؤن ح

ً
ٗاث التي جد٨م ٖمله، للهُئت ؤًًا ٗاتها بما ًًمً الٗضالت وال٨ٟاءة والكٟاُٞت الدكَغ ٤ في بَاع حكَغ

كٝغ ٖلى ظاهب مً ٖملهم ومماعؾاتهم وؤصائهم اإلااؾس ي، لًمان 
ُ
دض مً املخاَغ اإلاغجبُت بمٗامالث قغ٧ائها الظًً ح ٍو

غ بًىابِ الخى٦مت، وهظا في خض طاجه ي غوعة وواظب ؤ٢ص ى مؿخىي مً الكٟاُٞت وؤبٗض خٍض مً الاهًباٍ املخى٦م واإلاَا

ً في ألاوعا١ اإلاالُت مً ؤًت مماعؾاث مدخملت، ال ؾُما منهم  ٖلى الهُئت ٦جهت خ٩ىمُت ؤوظضث لخماًت اإلاىاَىحن واإلاؿدشمٍغ

ألاٞغاص ونٛاع الخملت مً هظه ألاوعا١، ٞاإلٞهاح ال٩امل ًٖ اإلاٗلىماث مخىظب ٖلى ال٨ُاهاث الا٢خهاصًت التي لها قغ٧اء 

ّٗبر ًٖ  ٌُ ىًىي جدذ ؾ٠٣ مٗاًحر وبظغاءاث ويىابِ الخى٦مت، وبالخالي ٞةن جىُٓم آلُت هظا منهم، ٧ىهه  الكٟاُٞت ٍو

اة الخ٩ىمُحن مً الجهاث الغ٢ابُت والىاْمت، ٧ىهه ًدمي ؤبىاء  ؤلاٞهاح والخد٤٣ مىه هى بالى٢ذ هٟؿه واظب ٖلى الٖغ

ت والا٢خهاصًت، وفي هظا اإلاٟهل،  وبلى ظاهب مهام الٗضًض مً الجهاث الغ٢ابُت ألازغي الضولت وؤمال٦هم وؤوكُتهم الاؾدشماٍع

جخمىي٘ مهام هُئت ألاوعا١ وألاؾىا١ اإلاالُت، التي، و٦هضٝ، ًمخض صوعها بُٗض اإلاضي بلى حصجُ٘ اليكاٍ الاصزاعي 

جي وؤبىاء املجخم٘ الؿىعي.  والاؾدشماعي بما ًسضم مهلخت الا٢خهاص الَى

غ الخى٦مت ًٖ الٗام غ الظي بحن ؤًضًىا بإن مؿخىي الغيا ًٖ  وبهضص الخضًض ًٖ ج٣ٍغ اإلاىهغم، ًدبحن مً ظؿم الخ٣ٍغ

، ولى ؤن هظا الخ٣ُُم هى مً الىاخُت ال٨مُت التي 
ً
كٝغ ٖليها الهُئت ظُض ظضا

ُ
الًىابِ التي جم اجباٖها مً ٢بل الجهاث التي ح

ً الكٟاُٞت ويىابِ وهٓام الخى٦  و٦مُاث إلظغاءاث جىًىي جدذ ٖىاٍو
ً
م مً ؤنها ٦ظل٪، ح٨ٗـ ؤٖضاصا لى الٚغ مت، وهي، ٖو

بال ؤن ج٣ُُمىا الىىعي لها، و٧ىهىا ٖلى مخابٗت له٣ُت م٘ قغ٧اثىا الخايٗحن للهُئت، ال ٣ًل ًٖ هظا اإلاؿخىي َىا٫ الٗام 

ض طل٪. 2018) غ ًٍا  (، وما هى مؿُغ ٖلى نٟداث الخ٣ٍغ

الكغ٧اث، وطل٪ بٗض ؤن جم اؾخمؼاط عؤي الٗضًض مً  ووكحر في هظا الؿُا١ بلى ؤن الهُئت بهضص بٖضاص صلُل مُىع لخى٦مت

ُت ٖلى اإلاؿىصة،  ً، وبٗض ؤن ؤياٞىا إلاؿتهم اإلاٗٞغ بصاعاث اإلاهاٝع الخ٣لُضًت وؤلاؾالمُت وقغ٧اث اإلاؿاهمت وزبراء آزٍغ

خماص م٘ مه  )بٗض الخٗاون والخيؿ٤ُ(، ل٩ي ًهضع زالسي الٖا
ً
ٝغ ؾىعٍت وحؿعى بصاعة الهُئت ؤن ٩ًىن هظا الضلُل مكتر٧ا

 اإلاغ٦ؼي وهُئت ؤلاقغاٝ ٖلى الخإمحن ؤو باؾم الهُئت ٣ِٞ بٗض اَالٖهما ٖلى اإلاؿىصة النهاثُت.    

ان للؿاصة ؤًٖاء مجلـ اإلاٟىيحن ول٩اٞت الٗاملحن في الهُئت،  ٤ُ والىجاح، والخدُت والٗٞغ هخمجى لجمُ٘ الكغ٧اء الخٞى

 ػمالثىا في ال٨ض والٗمل.
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 الخضًض ػاص ول٣ض آلان، الٗالم مؿخىي  ٖلى ٦بحرة ؤهمُت جدخل ؤنبدذ الخى٦مت ؤن ُٞه ق٪ ال مما

 
ً
 جُب٣ُها يغوعة وبغػ  واإلاالي والاؾدشماعي  الا٢خهاصي ألاصاء جدؿحن في وصوعها الكغ٧اث خى٦مت ًٖ مازغا

ً اإلاؿاهمحن خ٣ى١  لًمان ؤلاصاعاث ؤٚلب في ؤهٓمتها ومخابٗت  .والجمهىع  واإلاؿدشمٍغ

ٗخبر ت ٖام بك٩ل الخى٦مت ممٟهى  َو  جىظُه زاللها مً ًخم التي والٗملُاث ؤلاظغاءاث مً ٦مجمٖى

اع ًخًمً بدُض بها، والخد٨م الكغ٧اث  ٖلى واإلاؿاولُاث الخ٣ى١  وجىػَ٘ جدضًض للخى٦مت الٗام ؤلَا

غاٝ مسخل٠ حرهم ومؿاهمحن ومضعاء بصاعة مجلـ مً الكغ٦ت في ألَا  بلى بياٞت اإلاهلخت، ؤصخاب مً ٚو

 .الكغ٦ت جل٪ في ال٣غاع نىاٖت وبظغاءاث ٢ىاٖض وبعؾاء بلىعة ٖلى ٌٗمل اهه

 م/31 بالغ٢م الهاصعة الؿلُمت ؤلاصاعة مماعؾاث هٓام في ٖليها اإلاىهىم الخى٦مت ب٣ىاٖض الكغ٧اث جلتزم

ش  إحي ،29/06/2008جاٍع غ ٍو  الغقُضة الخى٦مت مماعؾاث ألًٞل للىنى٫  الكغ٧اث خى٦مت مٗاًحر جٍُى

 مؿخىٍاث في والخدؿحن اإلاغاظٗت زال٫ مً وطل٪ الكغ٧اث، في الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ اثؤولُ مً

  الكغ٧اث، ٖملُاث ٖمىم في والغ٢ابت ؤلاقغاٝ
ً
ؼا  لخدهحن الغقُضة اإلااؾؿُت الخى٦مت إلاماعاؾاث حٍٗؼ

ؼ الكغ٧اث هجاح لى وجُلٗاتها، ؤهضاٞها جد٤ُ٣ وحٍٗؼ  خالُحنال اإلاؿاهمحن ز٣ت ا٦دؿاب عؤؾها ٖو

غاٝ و٧اٞت واملخخملحن،   اإلاهالح، طوي  ألَا
ً
 إلاباصت الضاٖمت ؤلاصاعة مماعؾاث اًٞل بعؾاء ًٖ ًٞال

  والكٟاُٞت، الجزاهت ؤؾـ ٖلى ال٣اثمت واإلاؿاءلت املخاؾبت
ً
 والكٟاُٞت ؤلاٞهاح مخُلباث ب٩اٞت والتزاما

 والىاظباث الخ٣ى١  في ىهٟتواإلا الٗاصلت واإلاٗاملت اإلاؿاهمحن ٞئاث مسخل٠ خ٣ى١  خماًت ًًمً بما

ىضح اإلاؿاهمحن ظمُ٘ ججاه  الكغ٧اث بكاون اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث باجساط الخانت وؤلاظغاءاث ال٣ىاٖض ٍو

غ هظا يمً مىضح وطل٪ الىٓام، هظا بإخ٩ام ج٣ُضها ومضي  اإلاؿاهمحن مىه ًخم٨ً بك٩ل الخ٣ٍغ

 .ٖامت بهىعة الؿلُمت اثاإلاماعؾ بىٓام الكغ٧اث التزام ج٣ُُم مً ؾىاء خض ٖلى والجمهىع 

غ ٌٗض  في جخجؿض الخى٦مت ؤن طل٪ الجمهىع، م٘ والخىانل الكٟاُٞت مىابغ ؤهم مً الخى٦مت ج٣ٍغ

ت   ٖليها، والغ٢ابت الكغ٧اث بصاعة بمىظبها التي وؤلاظغاءاث ال٣ىاٖض مجمٖى
ً
 الٗال٢اث جىٓم ؤنها ًٖ ًٞال

ً، اإلاهالح ابوؤصخ واإلاؿاهمحن الخىُٟظًت وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ بحن   حٗجى ألازٍغ
ً
 ؿاولُتباإلا اًًا

 .للكغ٦ت الاظخماُٖت
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 للى٢ٝى ٖلى مضي جُىع جُب٤ُ مماعؾاث الخى٦مت في الكغ٦ت اإلاؿاهمت، وبٗض ؤن 
ً
ا غ ؾىٍى إحي الخ٣ٍغ ٍو

ٟى الهُئت مً  ةباالؾخماع ًخم جؼوٍضها  مً الكغ٧اث، و٦ظل٪ مً زال٫ آلاعاء واإلاالخٓاث التي ٧ىنها مْى

 ىانلهم م٘ الكغ٧اث ؾىاء بدًىع الهُئاث الٗامت ؤو مً زال٫ مخابٗت ؤلاٞهاخاث املخخلٟت.زال٫ ج

خم غ  ٍو لخى٦مت الكغ٧اث الخايٗت إلقغاٝ الهُئت في بَاع صوع الهُئت الخىظُهي  الٗاقغبنضاع الخ٣ٍغ

جغ٦ذ آزاعها ٖلى والغ٢ابي. والؾُما في الغ٢ابت ٖلى الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت في ْل الٓغوٝ الخالُت التي 

جيلها وؤاظمُ٘ مٟانل ٖمل هظه الكغ٧اث. بالخالي هخاثج ؤٖم ، خُض صائها وصوعها في الا٢خهاص الَى

غ ٖام  ، ومً مبضؤ ؤلاٞهاح والكٟاُٞت جم ط٦غ ؤؾماء الخى٦متؤهم اإلااقغاث  2018ًخًمً ج٣ٍغ

 إلابضؤ ؤلا 
ً
ذ وواضح وطل٪ جُب٣ُا ٞهاح والكٟاُٞت ولُخم الكغ٧اث التي لم جلتزم ب٩ل ٣ٞغة بك٩ل نٍغ

غ بضلُل  الالتزام بىٓام اإلاماعؾاث الؿلُمت )خى٦مت الكغ٧اث( ؤ٦ثر في اإلاؿخ٣بل، ٦ما جم بلخا١ هظا الخ٣ٍغ

غ ًدخىي ؤهم مٗلىماث الخى٦مت اإلاىظىصة في ٧ل قغ٦ت م٘ بٌٗ اإلااقغاث  قملهاللكغ٧اث التي  الخ٣ٍغ

 اإلاالُت الهامت لؿلؿلت ػمىُت جمخض لخمـ ؾىىاث.
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غ ٖلى ٖضة مهاصع للمٗلىماث جخمشل في:  اٖخمض بٖضاص هظا الخ٣ٍغ

٤ ما ًىو  49اؾخماعة الخى٦مت املخههت لهظا الٛغى والتي جخًمً  .1  حُٛي حؿٗت مداوع ٞو
ً
ؾاالا

 .2008/ لٗام 31ٖلُه ال٣غاع ع٢م /

حر اإلاالُت اإلاىهىم ٖلي .2 للجهاث  ؤلاٞهاح والكٟاُٞتها بىٓام ؤلاٞهاخاث املخخلٟت اإلاالُت ٚو

 . 2019/ لٗام 110بال٣غاع ع٢م / الهُئت الهاصع وع٢ابت الخايٗت إلقغاٝ

غ الؿىىٍت للكغ٧اث التي ًخم مىا٢كتها في اظخماٖاث الهُئاث الٗامت والتي جض٤٢ مً ٢بل الهُئت  .3 الخ٣اٍع

 بلى مدايغ اظخماٖاث الهُئاث الٗامت.
ً
 ٢بل اٖخماصها، بياٞت

اث الٗاملحن في الهُئت زال٫ خًىع اظخماٖاث الهُئاث الٗامت ؤو مً زال٫ الخىانل م٘ مالخٓ .4

 الضاثم م٘ الكغ٧اث ؤو مً زال٫ مخابٗت اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت لهظه الكغ٧اث.

خم ججمُ٘ هظه البُاهاث وجدلُلها لدؿلُِ الًىء ٖلى ما ًخم الالتزام به مً ٢ىاٖض ومماعؾاث الخى٦مت  ٍو

 في الكغ٧اث اإلا
ً
ؿاهمت الٗامت الخايٗت إلقغاٝ الهُئت زال٫ الٗام وللى٢ٝى ٖلى جُىعاث طل٪ م٣اعهت

 لخىػَ٘ الكغ٧اث ٖلى ال٣ُاٖاث املخخلٟت  بالٗام الؿاب٤
ً
   ألوكُتها.وو٣ٞا
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 الشركات التي يشملها التقرير

غ ) لخإمحن ا –قغ٦ت(  14( قغ٦ت مؿاهمت ٖامت مىػٖت ٖلى ؾبٗت ٢ُاٖاث هي اإلاهاٝع )35قمل الخ٣ٍغ

 –)قغ٦خحن(  الاجهاالث-(الهىاٖت )قغ٦خحن –قغ٧اث(  3الؼعاٖت ) –قغ٧اث(  3الخضماث ) –قغ٧اث( 7)

 قغ٧اث( ٦ما ًلي: 4الهغاٞت )

 

 2018ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  119.724( ما ٣ًاعب 35بلٜ مجمٕى عئوؽ ؤمىا٫ هظه الكغ٧اث الـ) -

 .2017ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  107.680م٣ابل 

غ بلى  جخىػٕ - قغ٧اث  7ملُاع ٫.ؽ و 1.5قغ٦ت عؤؾمالها ؤ٢ل مً  16الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 ملُاع ٫. 5قغ٧اث عؤؾمالها ؤ٦ثر مً  12ملُاع ٫.ؽ  5لُاع ٫.ؽ وم 1.5عؤؾمالها ما بحن 
ً
ؽ، مىضخا

 بالك٩ل الخالي:

                                                           
1
غ ٖام    غ ٖام هٟـ الكغ٧اث اإلاىظ 2018ًخًمً ج٣ٍغ  .ماٖضا قغ٦ت ب٩ُى للهغاٞت باٖخباعها ٢ُض الخهُٟت 2017ىصة في ج٣ٍغ

1

 الصزاقت الشراغت الخضماث الخإمين اإلاصارف

الضولي للخجارة 

ل  والخمٍى
 UG آعوب ألاعصن

صو  إلاىخجاث الكغ١ ألا 

خىن   الٍؼ
 ألاصهم

 ال٣ُٗلت للخإمحن الخ٩اٞلي ؾىعٍت والخلُج ضىرٍت واإلاهجز
الٗغبُت الؿىعٍت 

 للميكأث الؿُاخُت

الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت 

 الضًاب ٚض١-اإلاىخجاث الؼعاُٖت

بُمى الطػىصي 

 الكزوس ي
ىُت للخإمحن ٞغوؿبى٪  ألاهلُت للى٣ل الؿىعٍت الَى

الهىضؾُت الؼعاُٖت 

 هماء-ؾدشماعاث لال 
 قام

 اإلاخدضة الصىاغت الاجصاالث الاجداص الخٗاووي للخإمحن الكغ١  بِبلىص

 غىصة
ؾىعٍت الضولي 

 ؤلاؾالمي

قغ٦ت اإلاكغ١ الٗغبي 

 للخإمحن
خل ىث ؾحًر   ألاهلُت للٍؼ

  اؾمىذ الباصًت MTN Syria اإلاخدضة للخإمحن الكام الػزبي

 البر٦ت نؼز الىػني
دُت  الؿىعٍت ال٩ٍى

    إمحنللخ

 35 املجمىع
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2 

ًاث الهؼاع  ملُار ُ.ص 5ؤيثر مً  ملُار ُ.ص 5وؤنل مً  1.5ما بين  ملُار ُ.ص 1.5ؤنل مً  غضص الػز

 11 3  14 اإلاصارف

  1 6 7 إمينالخ

   3 3 الخضماث

 1 1  2 الصىاغت

   3 3 الشراغت

  2  2 الاجصاالث

   4 4 الصزاقت

 12 7 16 35 ؤلاحمالي

2017 36 17 9 10 

 

 م٣ابل  2018ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  535.553( 35خ٣ى١ اإلاؿاهمحن في الكغ٧اث الـ ) بلٜ مجمٕى

 .2017ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  462.462

 غ ما٣ًاعببل ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  28634.687 ٜ مجمٕى اإلاىظىصاث ل٩اٞت الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 .2017ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  28304.827م٣ابل  2018

  ملُاع ٫.ؽ  33.800م٣ابل  2018ملُاع ٫.ؽ في نهاًت ٖام  96.667بلٛذ ؤعباح هظه الكغ٧اث ما ٣ًاعب

وطل٪ م٘ زباث  2018ؤن ؤٚلب الكغ٧اث خ٣٣ذ ؤعباح ناُٞت في نهاًت ٖام  خُض، ، 2017في نهاًت ٖام 

٫.ؽ للضوالع الىاخض، خُض ؤن ؤٚلب الكغ٧اث خ٣٣ذ  436بؿٗغ  2018ؾٗغ الضوالع زال٫ ٖام 

مً ؾٗغ  2017وطل٪ بؿبب اهسٟاى ؾٗغ الضوالع في بضاًت ٖام  2017زؿاثغ ناُٞت في نهاًت ٖام 

مما ؤْهغا زؿاثغ ٞغو٢اث ؤؾٗاع  2017للضوالع الىاخض في نهاًت ٖام ٫.ؽ  ٫436.ؽ بلى ؾٗغ  517.23

 .نٝغ ٚحر مد٣٣ت
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 /في نهاًت ٖام 138154بلٜ مجمٕى الٗاملحن في مجمل الكغ٧اث ما م٣ضاعه 
ً
/ 118938م٣ابل / 2018/ ٖامال

 في نهاًت ٖام 
ً
 .2017ٖامال

3 

ًاث الهؼاع  غضص الػاملين 2ألارباح الصاقُت اإلاىحىصاث خهىم اإلاطاهمين رئوص ألامىاُ غضص الػز

 48238 13.682 28185.881 330.408 88.446 14 اإلاهاٝع

 582 1.488 34.917 18.189 8.785 7 الخإمحن

 18158 0.645 34.082 22.421 1.275 3 الخضماث

 575 13.622 37.519 14.319 11.260 2 الهىاٖت

 95 0.287 3.914 2.157 0.916 3 الؼعاٖت

 68410 66.831 333.208 143.675 4.850 2 الاجهاالث

 96 0.112 5.166 4.383 4.192 4 الهغاٞت

 138154 96.667 28634.687 535.553 119.724 35 ؤلاظمالي

2017 36 107.680 462.462 28304.827 33.800 118938 

 

لُه هبحن ألاعباح املخ٣٣ت ًٖ ألاعباح ٚحر املخ٣٣ت  بملُاع ٫.ؽ لل٣ُاٖاث ٖلى الك٩ل الخالي: ٖو

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

 33.800 96.667 0.112 66.831 0.287 13.621 0.645 1.488 13.683 الارباح الصاقُت

 (36.060) 9.606 0.010 2.230 0.001 7.809 - (0.072) (0.372) ر املحههتألارباح ؾي

 69.860 87.061 0.102 64.601 0.286 5.812 0.645 1.560 14.055 ألارباح املحههت

 ؤن ٖضص الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت الخايٗت إلقغاٝ هُئت ألاوعا١ وألاؾىا١ اإلاالُت الؿىعٍت هى 
ً
ٖلما

 بمخُلباث الهُئت ُٞما ًخٗل٤ 35اع هظه الكغ٧اث الـ)( قغ٦ت، وجم ازخ353ُ)
ً
( التي حٗض ؤ٦ثر التزاما

 بلى الكغ٧اث بمماعؾاث الخى٦مت، وجًم ٧اٞت الكغ٧اث اإلاضعظت في ؾى١ صمك٤ لألوعا١ اإلاالُت بياٞ
ً
ت

 اإلاغشخت لإلصعاط.

                                                           
2
بت مخًمىت ٞغو٢اث ؤؾٗاع الهٝغ ٚحر املخ٣٣ت.    ألاعباح الهاُٞت: هي نافي الغبذ بٗض الًٍغ

 ( قغ٧اث مخى٢ٟت ًٖ الٗمل.7ًىظض )  3
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 المحاور التي يشملها التقرير

 

 زال٫ اإلاخسظة ؤلاظغاءاث -املخاَغ بصاعة آلُاث -املخاَغ بصاعة ًٖ اإلاؿاولت الجهاث -الكغ٦ت لها جخٗغى التي املخاَغ• 10

 .الٗام

9 
ٟي ٖضص• ٘ التي الجهت– اإلاض٤٢ ماهالث-الخٟٙغ قٍغ -الخض٤ُ٢ صاثغة مْى غه لها ًٞغ  .ج٣اٍع

8 
ش اإلاض٣٢حن ؤؾماء• غ -اهخسابهم وجىاٍع  .اإلاض٣٢حن في الخٛحراث -اإلاض٣٢حن ج٣اٍع

7 
 .الخؿاباث مض٤٢ م٘ اظخماٖاتها -اظخماٖاتها ٖضص -ومهامها اللجىت حك٨ُلت•

6 
 .اظخماٖاتها ٖضص - اللجان جهيُٟاث -ومهامها اللجان ٖضص•

غ في ؤلاٞهاح• 5  الال٨تروهُت اإلاىا٢٘ – الغؾمُىن  اإلاخدضزىن  – ؤلاٞهاح ؾُاؾت - ؤلاصاعة مجلـ ج٣ٍغ
اتها  .وألازغي  الُاعثت ؤلاٞهاخاث – اإلاٗلىماث يبِ آلُاث – ومدخٍى

4 
خه -ظيؿِخه – الٗام اإلاضًغ ماهالث•  .الكغ٦ت في ألؾهم مل٨ُخه -املجلـ في ًٍٖى

ت الالػمت اإلال٨ُت وؿبت - املجالـ ؤًٖاء بخهاثُاث• 3  -املجلـ حك٨ُلت قغوٍ – للًٍٗى
ت الصخهُاث ممشلى -املجلـ ؤًٖاء بحن ال٣غابت -ألاؾاس ي الىٓام في اإلال٨ُت مدضصاث خباٍع ًاء ظيؿُاث – الٖا  مل٨ُاث مجمٕى- ألٖا

ًاء ت قغوٍ -الاظخماٖاث ٖضص- ألٖا ًاء وم٩اٞأث حٗىًٍاث- الًٍٗى  .ألٖا

2 
 .الٗام زال٫ الاظخماُٖت اإلاؿاولُت مماعؾاث جهي٠ُ•

 ألاعباح جىػَٗاث - الٗامت الهُئاث اظخماٖاث ماقغاث -اإلاؿُُغون اإلاؿاهمىن  -اإلاؿاهمحن ٦باع - اإلال٨ُت جغ٦ؼ• 1
اصاث –  .اإلاؿاهمحن ٖال٢اث ٢ؿم -الاًٞلُت وخ٣ى١  اإلاا٫ عؤؽ ٍػ
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لكغ٧اث خهى٫ اإلاؿاهمحن ٖلى ظمُ٘ خ٣ى٢هم اإلاخهلت بالؿهم، زانت بن مً ؤهم مداوع خى٦مت ا

الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ههِب مً الاعباح التي ًخ٣غع جىػَٗها، والخ٤ في الخهى٫ ٖلى ههِب مً 

مىظىصاث الكغ٦ت ٖىض الخهُٟت، وخ٤ خًىع ظمُٗاث اإلاؿاهمحن والاقترا٥ في مضاوالتها والخهىٍذ 

ؾهم، وخ٤ مغا٢بت ؤٖما٫ مجلـ ؤلاصاعة وعٞ٘ صٖىي اإلاؿاولُت ٖل ٖلى ٢غاعتها، وخ٤ الخهٝغ في الا 

لب اإلاٗلىماث بما ال ًًغ مهالح الكغ٦ت وال ًخٗاعى م٘ ألاهٓمت  اًٖاء املجلـ، وخ٤ الاؾخٟؿاع َو

 وال٣ىاهحن الىاٞظة.

ذ مً ؤهم الخ٣ى١ التي ًجب ؤن ًخمخ٘ بها اإلاؿاهم وال ًجىػ إلصاعة الكغ٦ت وي٘ ؤي ب ٗض الخهٍى ظغاء َو

ذ وجِؿحره.  ٢ض ًاصي بلى بٖا٢ت اؾخسضام هظا الخ٤ بل ًجب حؿهُل مماعؾت اإلاؿاهم لخ٣ه في الخهٍى

ذ  ذ الترا٦مي ٖىض الخهٍى و٢ض ههذ لىاثذ الخى٦مت في بٌٗ الضو٫ ٖلى بلؼامُت اجبإ ؤؾلىب الخهٍى

٣هض بالخهىٍذ الترا٦مي ؤن ٩ً ىن ل٩ل مؿاهم ٖضص الزخُاع ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في الجمُٗت الٗامت. ٍو

ت ؤو جىػَٗها بحن  ذ إلاغشح واخض لًٍٗى مً ألانىاث ٌؿاوي ٖضص ألاؾهم التي ًمل٨ها خُض ٣ًىم بالخهٍى

 مً ًسخاعهم مً اإلاغشخحن صون خهى٫ ج٨غاع لهظه ألانىاث.

 اإلالٌُت: جزيش  -1

وخضص % مً عؤؽ اإلاا٫ ٖىض الخإؾِـ. 10خضص ٢اهىن الكغ٧اث مل٨ُت الصخو الُبُعي بما ال ًخجاوػ 

 / حن 5/ مل٨ُت الصخو الُبُعي بـ ٢28اهىن اإلاهاٝع ٘ 49% وؤال جخجاوػ مجمٕى مل٨ُت الاٖخباٍع % وجم ٞع

 ملخضصاث زانت. وهظا ما ًُب٤ ٖلى اإلاؿاهمحن  2010لٗام  3% في ال٣اهىن ع٢م 60هظه اليؿبت بلى 
ً
٣ا ٞو

٪ الاؾتراجُجي اإلاهغف ُت ؤن ج٩ىن الخهت ألا٦بر للكٍغ عي ٚحر الؿىعٍحن قٍغ ي، ٦ما ؤن اإلاغؾىم الدكَغ

٢ض خضص في قغوٍ جإؾِـ قغ٧اث الخإمحن الخضوص ال٣هىي إلال٨ُت ألاؾهم  2005/ لٗام 43ع٢م /

خباعي بـ ) غ ُٞما 5)بـ %( وللصخو الُبُعي 40للصخو الٖا ُما ًلي ؤهم الى٣اٍ التي جىاولها الخ٣ٍغ %(. ٞو

 ًخٗل٤ بتر٦ؼ اإلال٨ُت:

 غ )35الـ)الكغ٧اث  ًبلٜ مجمٕى ٖضص مؿاهمي  في نهاًت ٖام 908474( التي قملها الخ٣ٍغ
ً
 2018( مؿاهما

 في نهاًت ٖام 898333م٣ابل )
ً
اصة بلٛذ وؿبت  2017( مؿاهما  %.1.28اي بٍؼ

  ( حن خباٍع  في نهاًت ٖام 273ًبلٜ ٖضص اإلاؿاهمحن الٖا
ً
 في نهاًت 259م٣ابل ) 2018( مؿاهما

ً
( مؿاهما

اصةؤي  2017 % مً بظمالي ٖضص مؿاهمي الكغ٧اث التي 0.3ى ما ٌٗاص٫ %. وه5.4بلٛذ وؿبت  بٍؼ
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تراوح الٗضص ما بحن  غ، ٍو  في ٢ُإ اإلاهاٝع و 131قملها الخ٣ٍغ
ً
 في ٢ُإ الخضماث 9مؿاهما

ً
، مؿاهما

 بِىما ال ًىظض ؤي مؿاهم اٖخباعي في قغ٧اث الهغاٞت.

 ( ت ما ٣ًاعب خباٍع محن في بظمالي الكغ٧اث ( مؿاه8ًبلٜ مخىؾِ ٖضص اإلاؿاهمحن مً الصخهُاث الٖا

غ.   التي قملها الخ٣ٍغ

  

 

  ت ما ٣ًاعب خباٍع غ  46ًبلٜ مخىؾِ مل٨ُاث الصخهُاث الٖا %في بظمالي الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

حن ما بحن 54م٣ابل  خباٍع % في 36% في ٢ُإ الاجهاالث 93% للمؿاهمحن الُبُُٗحن وجتراوح وؿبت الٖا

 .الؼعاٖت٢ُإ 

 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 عدد المساهمين

53% 
47% 

39% 

60% 

36% 

93% 

0% 

47% 
53% 

61% 

40% 

64% 

7% 

100% 

 اعتباريين وطبيعيين/ تراكزات الملكية 

 متوسط ملكيات الطبيعيين متوسط ملكيات االعتباريين
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4 

 الهؼاع
غضص 

ًاث  الػز

غضص 

 اإلاطاهمين

غضص 

اإلاطاهمين 

ين  الاغخباٍر

مخىضؽ غضص 

ين  الاغخباٍر

 للهؼاع

مجمىع رئوص 

ألامىاُ ملُار 

 ُ.ص

خصت اإلاطاهمين 

ت ملُار  الاغخباٍر

 ُ.ص

مخىضؽ 

ملٌُاث 

ين  الاغخباٍر

مخىضؽ 

ملٌُاث 

 الؼبُػُين

 %47 %53 48.763 88.446 9 131 35,202 14 اإلاهاٝع

 %53 %47 3.779 8.785 5 35 2,594 7 الخإمحن

 %61 %39 0.569 1.275 3 9 22,857 3 الخضماث

 %40 %60 7.595 11.260 20 39 6,117 2 الهىاٖت

 %64 %36 0.390 0.916 9 27 17,212 3 الؼعاٖت

 %7 %93 4.393 4.850 16 32 6,351 2 الاجهاالث

 %100 %0 0 4.192 0 0 141 4 الهغاٞت

 %54 %46 65.489 119.724 8 273 908474 35 ؤلاظمالي

2017 36 898333 259 7 1078680 608981 45% 55% 

 

 اإلاطاهمين: يبار  -2

  في بظمالي الكغ٧اث  132% ؤو ؤ٦ثر مً عؤؽ اإلاا٫ 5ًبلٜ ٖضص ٦باع اإلاؿاهمحن الظًً ًمل٩ىن 
ً
مؿاهما

غ لٗام   في ٖام  137 م٣ابل 2018التي قملها الخ٣ٍغ
ً
 %.4بلٛذ وؿبت  بى٣وؤي  2017مؿاهما

  ( مؿاهمحن في بظمالي الكغ٧اث التي قملها 4% ؤو ؤ٦ثر )5ًبلٜ مخىؾِ ٖضص اإلاؿاهمحن الظًً ًمل٩ىن

تراوح هظا اإلاخىؾِ ما بحن ) غ ٍو  ( مؿاهم في ٢ُإ الخضماث.1( مؿاهمحن في ٢ُإ الهغاٞت و)7الخ٣ٍغ

5 

 الهؼاع
غضص 

ًاث  الػز

غضص يبار 

اإلاطاهمين ؤيثر 

 %5مً 

مخىضؽ غضص 

يبار 

 اإلاطاهمين

مخىضؽ وطبت 

ملٌُت يبار 

 اإلاطاهمين

مجمىع رئوص 

الامىاُ ملُىن 

 ُ.ص

خصت يبار 

اإلاطاهمين ملُار 

 ُ.ص

خصت باقي 

 اإلاطاهمين

 41.075 47.371 88.446 %53 3 37 14 اإلاهاٝع

 3.980 4.805 8.785 %57 5 38 7 الخإمحن

 0.735 0.540 1.275 %37 1 2 3 الخضماث



    

                    15 

5 

 3.037 8.223 11.260 %59 3 6 2 الهىاٖت

 0.263 0.653 0.916 %56 5 15 3 الؼعاٖت

 0.967 3.883 4.850 %85 3 5 2 الاجهاالث

 1.123 3.069 4.192 %73 7 29 4 الهغاٞت

 51.180 68.544 119.724 %57 4 132 35 ؤلاظمالي

2017 36 137 4 59% 107.680 61.424 46.256 

 

 اإلاطُؼزون: اإلاطاهمىن  -3

غ وجتراوح هظه اليؿبت ما 36ًبلٜ مخىؾِ مل٨ُت ؤ٦بر مؿاهم  - % إلظمالي الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 % في ٢ُإ الاجهاالث.57% في ٢ُإ الهغاٞت و16بحن 

ت اإلال٨ُت لىه٠ عؤؾما٫ الكغ٦ت ٦ماقغ ٖلى وؿبت الؿُُغة في الكغ٦ت ٖبر امخال٥ جم ؤزظ وؿب -

غ بلى  هه٠ ألانىاث في اظخماٖاث الهُئاث الٗامت. وبالخالي جم جهي٠ُ الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

:ً  لٗضص اإلاؿاهمحن اإلاؿٍُُغ
ً
٣ا  ؾخت مؿخىٍاث ٞو

 

غ ٖام  / قغ٧اث ٌؿُُغ ٞيها مؿاهم واخض ٖلى 6ًىظض /( 35ًىظض مً ؤنل الكغ٧اث الـ ) 2018يمً ج٣ٍغ

ذ وفي / ذ وفي /7خ٣ى١ الخهٍى / قغ٧اث ٌؿُُغ 4/ قغ٧اث ٌؿُُغ مؿاهمحن ازىحن ٖلى خ٣ى١ الخهٍى

 المصارف

 التأمين

 الخدمات

 الصناعة

 الزراعة

 االتصاالت

 الصرافة

53% 

57% 

37% 

59% 

56% 

85% 

73% 

 متوسط ملكية أكبر مساهم

 متوسط ملكية أكبر مساهم
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ذ و٦ظل٪ في / / قغ٧اث ٌؿُُغ ؤعبٗت مؿاهمحن ٖلى خ٣ى١ 5زالزت مؿاهمحن ٖلى خ٣ى١ الخهٍى

ؿُُغ زمؿت مؿاهمحن في / ذ َو قغ٧اث ٌؿُُغ ٞيها ؾخت مؿاهمحن ؤو / 10/ قغ٧اث م٣ابل /3الخهٍى

ذ.  ؤ٦ثر ٖلى خ٣ى١ الخهٍى

غ  / قغ٧اث ٌؿُُغ ٞيها مؿاهم واخض 7( ًىظض /36ًىظض مً ؤنل الكغ٧اث الـ ) 2017باإلا٣اعهت م٘ ج٣ٍغ

ذ وفي / / قغ٧اث 3/ قغ٧اث ٌؿُُغ مؿاهمحن ازىحن ٖلى خ٣ى١ الخهىٍذ وفي /7ٖلى خ٣ى١ الخهٍى

ذ و٦ظل٪ في /ٌؿُُغ زالزت مؿاهمحن ٖلى خ٣ى١  / قغ٧اث ٌؿُُغ ؤعبٗت مؿاهمحن ٖلى خ٣ى١ 6الخهٍى

ؿُُغ زمؿت مؿاهمحن في / ذ َو / قغ٧اث ٌؿُُغ ٞيها ؾخت مؿاهمحن ؤو 10/ قغ٧اث م٣ابل /3الخهٍى

ذ.  ؤ٦ثر ٖلى خ٣ى١ الخهٍى

6 

 الهؼاع
غضص 

ًاث  الػز

مخىضؽ 

ملٌُت ؤيبر 

 مطاهم

مطاهم 

 واخض ؤيثر 

مً هصل 

 رؤص اإلااُ

مطاهم  2

ؤيثر مً 

هصل رؤص 

 اإلااُ

مطاهمين  3

ؤيثر مً 

هصل رؤص 

 اإلااُ

مطاهمين  4

ؤيثر مً 

هصل رؤص 

 اإلااُ

مطاهمين  5

ؤيثر مً 

هصل رؤص 

 اإلااُ

مطاهمين 6

ؤيثر مً 

هصل رؤص 

 اإلااُ

 4  1 1 4 4 %42 14 اإلاصارف

 1 1 3 2   %28 7 الخإمين

 2     1 %37 3 الخضماث

 1    1  %35 2 غتالصىا

 2    1  %33 3 الشراغت

     1 1 %57 2 الاجصاالث

  2 1 1   %16 4 الصزاقت

 10 3 5 4 7 6 %36 35 ؤلاظمالي

2017 36 36% 7 7 3 6 3 10 

 

 الهُئاث الػامت:  احخماغاث -4

 إلاماعؾتهم لض
ً
 مهما

ً
وعهم ٧إصخاب جمشل خ٣ى١ اإلاؿاهمحن اإلاخٗل٣ت باظخمإ الهُئت الٗامت للكغ٦ت مضزال

لغؤؽ اإلاا٫ مً زال٫ مكاع٦تهم باجساط ال٣غاعاث الهامت التي ج٣ُم ؤصاء ؤلاصاعة زال٫ الٗام وجازغ في مؿحرة 

 الكغ٦ت وزُُها للٗام الخالي ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ.
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ًىو ٢اهىن الكغ٧اث ٖلى يغوعة ٣ٖض الهُئت الٗامت للكغ٦ت اإلاؿاهمت مغة ٖلى ألا٢ل في الؿىت زال٫ 

ض ال ًخجا  إلاا ًلي:مٖى
ً
٣ا  وػ الاقهغ ألاعبٗت الخالُت لنهاًت الؿىت اإلاالُت ٞو

 

الهُئت 

 الػامت
ت اإلاُلىبت إلنضاع ال٣غاعاث ٢اهىهُت الجلؿت الشاهُت ٢اهىهُت الجلؿت ألاولى  ألا٦ثًر

ت  بمً خًغ مً اإلاؿاهمحن % مً عؤؽ اإلاا50٫ غاصًت  %مً الاؾهم اإلامشلت في الاظخما50ٕبإ٦ثًر

 % مً عؤؽ اإلاا40٫ مً عؤؽ اإلاا٫ %75 ؾير غاصًت
ت زلثي الاؾهم اإلامشلت في الاظخمإ، وهه٠ عؤؽ اإلاا٫ لل٣غاعاث  بإ٦ثًر

 الهامت

 

 ( قغ٦ت اظخماٖاث هُئاتها الٗامت ًٖ ٖام ٣ٖ34ضث )غ 35مً الكغ٧اث الـ) 2018 ( التي قملها الخ٣ٍغ

( قغ٦ت 34(. م٣ابل ٣ٖضث )ٚض١-ؤي باؾخصىاء )الكغ٦ت الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت اإلاىخجاث الؼعاُٖت 

غ ؤي باؾخصىاء 36مً الكغ٧اث الـ) 2017اظخماٖاث هُئاتها الٗامت ًٖ ٖام  ( التي قملها الخ٣ٍغ

 (.، وقغ٦ت ب٩ُى للهغاٞتٚض١)الكغ٦ت الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت اإلاىخجاث الؼعاُٖت 

 ( ب٣ٗض هُئاتها الٗامت يمً مهلت ألا 34( قغ٧اث مً الكغ٧اث الـ)13التزمذ ) ٤ اإلااصة عب٘ ؤقهغ ٞو

عي ع٢م /165) ؤي بيؿبت التزام بلٛذ  2011/ لٗام 29( مً ٢اهىن الكغ٧اث الهاصع باإلاغؾىم الدكَغ

% وهظا مغصه بلى الٓغوٝ الخالُت التي ؤصث بلى نٗىبت ٣ٖض اظخماٖاث الهُئاث الٗامت وجىاظض 38

ب٣ٗض هُئاتها الٗامت  4 (٧34اث الـ)( مً الكغ 14م٣ابل التزام ) ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و٦باع اإلاؿاهمحن

 .2017في ٖام 

 ( قغ٧اث اظخماٖاث 12( التي ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاتها الٗامت: ٣ٖضث )34مً ؤنل الكغ٧اث الـ )

باإلا٣ابل  2018ًٖ ٖام  غاصًت ( قغ٦ت ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاث ٖامت22)و ؾير غاصًتهُئاث ٖامت 

( قغ٧اث اظخماٖاث 16ث هُئاتها الٗامت: ٣ٖضث )( التي ٣ٖضث اظخماٖا34الكغ٧اث الـ )مً ؤنل 

 .2017ًٖ ٖام  غاصًت ( قغ٦ت ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاث ٖامت18)و ؾير غاصًتهُئاث ٖامت 

 (التي ٣ٖضث اظخماٖاث 34بلٜ مخىؾِ وؿبت الخًىع الظخماٖاث الهُئاث الٗامت للكغ٧اث الـ )

 الؼعاٖت% في ٢ُإ 50ؿبت ما بحن % وجتراوح هظه الي72ما ٣ًاعب  2018هُئاتها الٗامت ًٖ ٖام 

( التي ٣ٖضث 34الهغاٞت باإلا٣ابل بلٜ مخىؾِ وؿبت الخًىع للكغ٧اث الـ )% في ٢ُإ 88و

                                                           
4
غ )    ٖامت بٗض.( بٗض اؾدبٗاص قغ٦خحن لم ح٣ٗض هُئت 36الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ
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% في ٢ُإ 50% وجتراوح هظه اليؿبت ما بحن 68ما ٣ًاعب  2017اظخماٖاث هُئاتها الٗامت ًٖ ٖام 

 .% في ٢ُإ الاجهاالث89الؼعاٖت و

 ( ا٦34ما ٣ٖضث الكغ٧اث الـ )( اظخماٖاث بك٩ل اؾخصىاجي 4لتي ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاتها الٗامت )

خل مىباًل جُل٩ُىم -باإلياٞت بلى الاظخماٖاث الؿاب٣ت وهم )قغ٦ت اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحن، قغ٦ت ؾحًر

 للهغاٞت(. قغ٦ت قام-قغ٦ت الضًاب للهغاٞت

7 

 الهؼاع
غضص 

ًاث  الػز

هُئت غامت 

 غاصًت

هُئت غامت ؾير 

 غاصًت

ملتزم باإلاضة 

 الهاهىهُت

ؾير ملتزم باإلاضة 

 الهاهىهُت

مخىضؽ وطبت 

 الحظىر 

 %64 11 3 5 9 14 اإلاصارف

 %82 3 4 5 2 7 الخإمين

 %56 1 2  3 3 الخضماث

 %62 1 1 1 1 2 الصىاغت

 %50  2  2 2 5الشراغت

 %83 2   2 2 الاجصاالث

 %88 3 1 1 3 4 الصزاقت

 %72 21 13 12 22 34 ؤلاحمالي

20176 34 18 16 14 20 68% 

 

 ألارباح: جىسَػاث -5

٤ اؾتراجُجُاث وزُِ الكغ٦ت وفي يىء هخاثج  ت ٖلى اإلاؿاهمحن ٞو جخدضص جىػَٗاث ألاعباح الؿىٍى

غ الؿُىلت الالػمت، و٦ظل٪ اإلاىاػهت بحن الخىػَٗاث الخالُت وؤلاًغاصاث اإلا ؿخ٣بلُت ؤٖمالها ومضي جٞى

ً وبالخالي ٢غاعاتهم في الاخخٟاّ ؤو  غها، وهى ما ًى٨ٗـ في عيا اإلاؿدشمٍغ اإلاخى٢ٗت مً اخخجاػ ألاعباح وجضٍو

في بُ٘ ألاؾهم التي ًمخل٩ىنها و٦ظل٪ ٞةن ٢غاع جىػَ٘ ألاعباح ٌٗض مً ؤهم البىىص التي جىا٢ل في اظخمإ 

 صاعة.الهُئت الٗامت للمؿاهمحن بٗض ا٢تراخها مً ٢بل مجلـ ؤلا 

 (غ ًىو الىٓام ألاؾاس ي ٖلى وظىص خض ؤصو  للخىػَٗاث.35هىا٥ قغ٦ت ٣ِٞ مً الكغ٧اث الـ  ( التي قملها الخ٣ٍغ

                                                           
 ٚض١ باٖخباعها لم ح٣ٗض هُئت ٖامت. –بٗض اؾدبٗاص الكغ٦ت الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت اإلاىخجاث الؼعاُٖت   5
 .هُئت ٖامت و٣ٗضٌلم  مباٖخباعه (قغ٦ت ب٩ُى للهغاٞت ،وٚض١ –الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت اإلاىخجاث الؼعاُٖت ٧ل مً ) بٗض اؾدبٗاص  6
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 ( بخىػَ٘ ؤؾهم 9( قغ٦ت بخىػَ٘ ؤعباح ه٣ضًت و )٢8امذ ) و٢امذ قغ٦ت بخىػَ٘ ؤعباح ظؼء مجاهُت

مً الكغ٧اث  2018ًٖ ٖام  بىاًء ٖلى ٢غاعاث اظخماٖاث الهُئاث الٗامته٣ضًت وظؼء ؤؾهم مجاهُت 

( قغ٧اث مضعظت في ؾى١ صمك٤ لألوعا١ 14( التي ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاتها الٗامت، ومنها )34الـ )

قغ٦ت ٢امذ بالخىػَ٘ ؤعباح  20م٣ابل  ،والهىاٖت اإلاالُت في ٢ُاٖاث اإلاهاٝع والخإمحن والخضماث

 .2017ًٖ ٖام 

82018 

غضص  الهؼاع

ًاث  الػز

ًاث التي وسغذ  غضص الػز

 2018ؤرباح غً غام 

ًاث التي وسغذ  ؤضماء الػز

 2018ؤرباح غً غام 

 وطبت الخىسَػاث مً رؤص اإلااُ

 % )ؤؾهم مجاهُت(20 بى٪ ؾىعٍت واإلاهجغ 5 14 اإلاصارف

 % )ؤؾهم مجاهُت(23.08 بُمى الؿٗىصي الٟغوس ي

 مجاهُت( % )ؤؾهم14.29 الكام ؤلاؾالمي

 % )ؤؾهم مجاهُت(9.47 ؾىعٍت الضولي ؤلاؾالمي

 % )ه٣ضي(5)ؤؾهم مجاهُت(+  %100 البر٦ت

دُت 6 7 الخإمين  %3.5 ال٩ٍى

ىُت  % )ؤؾهم مجاهُت(10.29 الَى

 %12.25 اإلاكغ١ الٗغبي

 % )ؤؾهم مجاهُت(50 اإلاخدضة

 % )ؤؾهم مجاهُت(10 آعوب

 )ؤؾهم مجاهُت( %27.65 ال٣ُٗلت

 %25 اإلايكأث الؿُاخُت 2 3 الخضماث

 %35 ألاهلُت للى٣ل

ىث 1 2 الصىاغت  %20 ألاهلُت للٍؼ

الكغ١ ألاصو  إلاىخجاث  1 2 الشراغت

خىن   الٍؼ

41.66% 

 % 409 تؾىعٍ– MTN 2 2 الاجصاالث

خل  7%580 ؾحًر

                                                           
ش وطل٪ مً زال٫ ٣ٖض اظخمإ ه  7 ش 280جم ب٢غاع الخىػَٗاث بيؿبت  05/02/2019ُئت ٖامت بخاٍع جم ب٢غاع  12/06/2019% واظخمإ هُئت ٖامت بخاٍع

 %.300الخىػَٗاث بيؿبت 
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82018 

 عالهؼا
غضص 

ًاث  الػز

ًاث التي وسغذ  غضص الػز

 2018ؤرباح غً غام 

ًاث التي وسغذ  ؤضماء الػز

 2018ؤرباح غً غام 
 وطبت الخىسَػاث مً رؤص اإلااُ

 % )ؤؾهم مجاهُت(4.95 اإلاخدضة للهغاٞت 1 4 الصزاقت

 18 34 ؤلاظمالي

2017 34 20 

 

 ( 6ال ًىظض جىػَٗاث في)غ مىظ جإؾِؿها وهي في ٚالبُتها قغ٧اث مً الكغ٧اث التي قملها ا 8 لخ٣ٍغ

 وجخىػٕ في ٢ُاٖاث اإلاهاٝع والخإمحن والهىاٖت.
ً
 الٗٓمى مً الكغ٧اث الخضًشت الخإؾِـ وؿبُا

 / ت عؤؽ اإلاا٫ في ( التي قملها 35قغ٧اث ٣ِٞ مً الكغ٧اث الـ) 11/9ججاوػ مجمٕى الخىػَٗاث الؿىٍى

غ ؤي ؤن اإلاؿاهمحن ٢ض اؾترصوا ٧امل ٢ُمت اؾ تراوح ٖمغ هظه الخ٣ٍغ دشماعاتهم في هظه الكغ٧اث. ٍو

 ( ؾىت.24و 10الكغ٧اث ما بحن )

لى ؤصائها اؾخُاٖذ  م مً الهٗىباث التي ٞغيتها ألاػمت الخالُت ٖلى الكغ٧اث اإلاؿاهمت ٖو ؤي ؤهه بالٚغ

 زال٫ 
ً
با ت املخاٞٓت ٖلى وؿب جىػَٗاث زابخت ج٣ٍغ الكغ٧اث التي جيخهج ؾُاؾاث الخىػَٗاث الؿىٍى

 في ٢ُاٖاث الخإمحن والاجهاالث والهىاٖتؾىى 
ً
ًاث هذا مؼ مالخظت بإن ، اث ألاػمت وزانت ؤؾلب الػز

ًاث التي جىسع ألارباح بيطبت  وههصذالػام اجسذث نزار جىسَؼ ألارباح غلى غٍل ؤضهم مجاهُت  الػز

 .% غً الػام الطابو10

اصاث رؤص اإلااُ وخهىم الاقظلُت: -6  ٍس

 ( قغ٦ت مً الكغ٧اث ٢30امذ ) اصة عئوؽ ؤمىالها مىظ جإؾِؿها ختى ٖام غ بٍؼ التي قملها الخ٣ٍغ

اصاث جمذ مماعؾت خ٤ ألاًٞلُت2018 والٟغ١ ٌٗىص بلى  2017( قغ٦ت في ٖام 21م٣ابل ) ، وفي ٧ل الٍؼ

 .جىػَ٘ ؤٚلب الكغ٧اث في الٗام اإلااض ي ؤعباح ٖلى ق٩ل ؤؾهم مجاهُت

                                                           
جي، ؾىعٍت والخلُج، ٞغوؿبى٪، الاعصنالكغ٧اث هي )  8   (الاجداص الخٗاووي، اؾمىذ الباصًت، ٢ُغ الَى
خىن، هماء، اؾىعٍت الضولي ؤلاؾالمي، الكغ٧اث هي )  9 ىث، الكغ١ الاصو  إلاىخجاث الٍؼ ىُت للخإمحن، اإلايكأث الؿُاخُت، ألاهلُت للى٣ل، ألاهلُت للٍؼ لَى

MTNخل، الاصهم للهغاٞت  (.، اإلاخدضة للهغاٞت، ؾحًر
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  2017( لٗام 29ؤظل جُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م ) قغ٧اث الهغاٞت مًبنضاعاث ظضًضة في  2018قهض ٖام 

٘ الخض ألاصو  لغؤؽ ما٫ قغ٧اث الهغاٞت ل٣ُمت  والهضٝ  ملُاع ٫.ؽ ٖلى ٖضة مغاخل 2اإلاخًمً ٞع

ىحن اإلاخٗاملحن مٗهما مً  ؼ الىي٘ اإلاالي لهظه اإلااؾؿاث مً ظهت وخماًت خ٣ى١ اإلاَى مىه هى حٍٗؼ

 .ظهت ؤزغي 

  2011/ لٗام 38ؾىا١ اإلاالُت الؿىعٍت ؤنضعث ال٣غاع ع٢م /والجضًغ بالظ٦غ ؤن هُئت ألاوعا١ وألا 

وحٗضًالجه، الخام بخٗلُماث الخٗامل بد٣ى١ ألاًٞلُت باال٦خخاب للكغ٧اث اإلاضعظت في ؾى١ صمك٤ 

لألوعا١ اإلاالُت والظي ًاصي بلى الخٟاّ ٖلى خ٤ اإلاؿاهم الظي لم ٌؿخٟض مً خ٣ى١ ألاًٞلُت في 

 ؤلانضاعاث الجضًضة.

 ث اإلاطاهمين:غالنا نطم -7

ٌٗض وظىص ٢ؿم مخسهو لٗال٢اث اإلاؿاهمحن مً آلالُاث الهامت التي جدضص مضي اهخمام بصاعة الكغ٦ت 

بكاون مؿاهميها والخىانل اإلاؿخمغ مٗهم، خُض جىص ي اإلاماعؾاث الضولُت للخى٦مت بًغوعة ٢ُام 

اث الالػمت لظل٪ وهى مجلـ بصاعة الكغ٦ت بًمان وظىص خىاع ٞٗا٫ م٘ اإلاؿاهمحن مً زال٫ وي٘ آلالُ

 ما ًهب في نُاهت خ٣ى٢هم.

  غ 35( قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ)32ًىظض ٢ؿم لٗال٢اث اإلاؿاهمحن في ) 2018في ٖام ( التي قملها الخ٣ٍغ

( التي قملها 36( قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ)32ًىظض ٢ؿم لٗال٢اث اإلاؿاهمحن في ) 2017م٣ابل ٖام 

غ، وجخمحز  .٣ِٞ التي لِـ  10قغ٦خحنالخ٣ٍغ
ً
 لضيها هظا ال٣ؿم بٗضص مؿاهميها ال٣لُل وؿبُا

  ت الخانت بدىُٓم الٗال٢ت م٘ اإلاؿاهمحن في الهُا٧ل الخىُٓمُت للكغ٧اث ًسخل٠ مى٢٘ الىخضة ؤلاصاٍع

غ.  اإلاكملت في الخ٣ٍغ

 ( قغ٧اث، وج٣ىم باإلاهمت وخضاث 11ًىظض وخضة مؿخ٣لت لكاون اإلاؿاهمحن جدب٘ لإلصاعة الٗلُا في )

ت ؤزغي ١13 ٖملها في )ؤزغي يمً ؾُا ( قغ٧اث، بِىما ًدب٘ ٢ؿم ٖال٢اث اإلاؿاهمحن لىخضاث بصاٍع

( 8وخضة مؿخ٣لت لكاون اإلاؿاهمحن جدب٘ لإلصاعة الٗلُا في )ًىظض  2017م٣ابل في ٖام  ( قغ٦ت.8في )

( قغ٧اث، بِىما ًدب٘ ٢ؿم ٖال٢اث 8قغ٧اث، وج٣ىم باإلاهمت وخضاث ؤزغي يمً ؾُا١ ٖملها في )

ت ؤزغي في )اإلاؿاهمح  ( قغ٦ت.16ن لىخضاث بصاٍع

                                                           
 مؿاهم. 337همحن ًبلٜ هي اإلاخدضة للخإمحن وجمل٪ ٖضص مؿا الشالتقام للهغاٞت( بما باليؿبت لكغ٦ت اث هي )اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحن، الكغ٧  10
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 .غ  ًىظض سجل للمؿاهمحن في ظمُ٘ الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 ( ٢3امذ)غ بةظغاء ٖملُاث الخض٤ُ٢ ٖلى صٞاجغها وسجالتها  11 قغ٧اث مً الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 % ؤو ؤ٦ثر مً عؤؽ اإلاا10.٫بىاًء ٖلى َلب مؿاهمحن ًمل٩ىن 

9 

ًاث الهؼاع  غضص الػز
غضم وحىص نطم 

 لػالناث اإلاطاهمين

 وحىص نطم لػالناث اإلاطاهمين

ت  وخضة بصاٍر

 مطخهلت

جهىم باإلاهمت وخضة 

ت ؤززي   بصاٍر

ت جدبؼ لىخضة  وخضة بصاٍر

ت ؤززي   بصاٍر

 2 5 7  14 اإلاصارف

 2 2 1 2 7 الخإمين

 2  1  3 الخضماث

 1  1  2 الصىاغت

 1 2   3 الشراغت

  1 1  2 الاجصاالث

  3  1 4 الصزاقت

 8 13 11 3 35 ؤلاحمالي

2017 36 4 8 8 16 

 

  

                                                           
 الكغ٧اث هي )اإلايكأث الؿُاخُت، ألاصهم للهغاٞت، وقام للهغاٞت(.  11
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اث الكغ٦ت التي ٞغيذ  اػصاص الاهخمام بمٟاهُم اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث وجُب٣ُاتها م٘ جُىع هٍٓغ

غاٝ ؤصخاب عئٍت ظضًضة إلاى٢٘ الكغ٦ت اإلاؿا ال٢اتها املخخلٟت م٘ الٗضًض مً ألَا همت في املجخم٘ ٖو

غاٝ وخغنها ٖلى خماًت خ٣ى٢هم ؤنبذ مً مدضصاث  اإلاهالح ٞيها، خُض ؤن جٟاٖل الكغ٦ت م٘ هظه ألَا

هجاح الكغ٦ت مً زال٫ ا٢دؿام اإلا٩اؾب وجىػَٗها ٖلى ؤ٦ثر مً َٝغ الظي ًى٨ٗـ في زل٤ ٢ُمت ؤ٦بر 

ؼ مباصعاث للكغ٧اث التي جلبي خ غاٝ املخخلٟت. وهى ما تهضٝ الخى٦مت بلى جد٣ُ٣ه مً زال٫ حٍٗؼ اظاث ألَا

 وؾُاؾاث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في الكغ٧اث.

  لُبُٗت ؤوكُت 
ً
جسخل٠ مداوع ؾُاؾاث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في الكغ٧اث اإلاؿاهمت الؿىعٍت جبٗا

 بلى جُىع اإلاؿخى 
ً
 ي الخىُٓمي لضيها.الكغ٦ت وال٣ُإ الظي جيخمي له، بياٞت

 ( 9ال ًىظض ؾُاؾاث واضخت ومٗبر ٖنها للمؿاولُت الاظخماُٖت في)قغ٦ت مً الكغ٧اث التي قملها  12

غ  .2018ٖام  الخ٣ٍغ

  ٝغ ؾُاؾاث واضخت للؿالمت اإلاهىُت للٗاملحن ٞيها، تهض ًىظض لضي ظمُ٘ الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

اث بلى الخٟاّ ٖلى ؾالمت الٗاملحن والخٗامل م٘   بٗض اعجٟإ مؿخٍى
ً
الخاالث الُاعثت، وزانت

 املخاَغ في بِئت ٖمل هظه الكغ٧اث زال٫ ألاػمت.

  اث الكغ٧اث ؤزغث ألاػمت بك٩ل واضح في مماعؾاث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث لخٛحر ؤولٍى

 و٢ُامها بًِٛ ٦بحر لى٣ٟاتها.

 / م مً وظىص ؾُاؾاث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت لضي غ٦ت مً الكغ٧اث التي قملها / ق26ٖلى الٚغ

غ بال ؤن جُب٣ُاث هظه الؿُاؾاث زال٫ الٗام ا٢خهغث ٖلى ٖضص يئُل مً الكغ٧اث:  الخ٣ٍغ

 ٕاًت ألاوكُت وألاخضار  2018مماعؾاث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت زال٫ ٖام  جخىػ ما بحن ٖع

اث واإلاىذ في  9الاظخماُٖت في  اًت ألاوكُت  ما بحن 2017قغ٧اث م٣ابل ٖام  12قغ٧اث والخبٖر ٖع

اث واإلاىذ في  9وألاخضار الاظخماُٖت في   قغ٧اث. 13قغ٧اث والخبٖر

 ًلت ، جخمشل في اؾخسضاماث الُا٢ت البضتقغ٦ 21مماعؾاث مؿاولُت اظخماُٖت بُئُت في  ًىظض

 قغ٦ت. 18في  2017، م٣ابل ٖام وجد٤ُ٣ قغوٍ الؿالمت البُئُت

                                                           
ىُت  للخإمحنغ٧اث هي )بِبلىؽ، الاعصن، الالك  12  (.للهغاٞت، اإلاخدضة للهغاٞت ألاصهم للهغاٞت، قام هماء، ، اإلاخدضة لليكغ، ٚض١،َى
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10 

 الهؼاع
غضص 

ًاث  الػز

غضم وحىص ضُاضت 

 للمطاولُت الاحخماغُت

 جؼبُهاث اإلاطاولُت الاحخماغُت زالُ الػام

 مطاولُت بُئُت جبرغاث ومىذ رغاًت ؤوػؼت وؤخضار احخماغُت

 10 6 5 2 14 اإلاصارف

 3 2 1 1 7 الخإمين

 2  1 1 3 الخضماث

 2 2   2 الصىاغت

 1   2 3 الشراغت

 2 2 2  2 الثالاجصا

 1   3 4 الصزاقت

 21 12 9 9 35 ؤلاحمالي

2017 36 9 9 13 18 
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ٌٗض مجلـ ؤلاصاعة مً ؤهم الٗىانغ التي جغس ي صٖاثم خى٦مت الكغ٦ت وجغؾم مؿل٨ها هدى الىجاح 

ت املجل ـ في يىء الىٓام والخ٣ضم لظا، ٧ان مً الًغوعي وي٘ ؾُاؾت ظامٗت لألخ٩ام التي جًبِ ًٍٖى

ألاؾاس ي للكغ٦ت، و٢ض ٌؿغث هظه الؿُاؾت الىنى٫ بلى ظمُ٘ ؤخ٩ام والًىابِ التي جدضص مٗاًحر 

ت مجلـ ؤلاصاعة وبالخالي ؾهلذ جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘، ٣ٞض بُيذ ٦ُُٟت حك٨ُل  وبظغاءاث ًٍٖى

ترة والًخه وألاخ٩ام الخانت بغثِـ املجلـ وهاثبه و٦ظل٪ نٟاث ا ت التي ًم٨ً لًٗى املجلـ ٞو لًٍٗى

حر مؿخ٣ل، ٦ما وضخذ الؿُاؾت ٦ُُٟت بظغاء اهخساباث مجلـ  املجلـ ؤن ًىضعط جدتها مً مؿخ٣ل ٚو

ت وآلُت قٛل اإلاغا٦ؼ ُٞه .ؤلاصاعة والخاالث التي جيخهي بها الًٍٗى

مل مجلـ ؤلاصاعة في الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗا مت ُٞما وجخمشل املخضصاث ال٣اهىهُت التي جىٓم حك٨ُلت ٖو

 ًلي:

ض ًٖ زالزت ٖكغ. ًاء ًٖ زمؿت وؤال ًٍؼ  ؤال ٣ًل ٖضص ألٖا

ًاء ٚحر الخىُٟظًحن ًاء اإلاؿخ٣لحن  13ؤن ج٩ىن ؤٚلبُت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مً ألٖا  ٣ًل ٖضص ألٖا
ّ
وؤال

 ًٖ زلض ؤًٖاء املجلـ.

 مضة والًت املجلـ ؤعب٘ ؾىىاث مالم ًدضص الىٓام ألاؾاس ي مضة ؤ٢ل.

 
ً
 بإي ٣ٖىبت ظىاثُت.ؤن ٩ًىن بالٛا

ً
 للؿً ال٣اهىهُت وؤال ٩ًىن مد٩ىما

ت مجلـ بصاعة   في مجلـ بصاعة ؤ٦ثر مً زمـ قغ٧اث مؿاهمت. وال ًد٤ للًٗى ًٍٖى
ً
ؤال ٩ًىن ًٖىا

.  ؤ٦ثر مً مهٝغ باليؿبت للمهاٝع

 إلخضي الجهاث الٗامت. 
ً
 ؤال ٩ًىن مً الٗاملحن بالضولت مالم ٨ًً ممشال

 ملجلـ بصاعة ؤ٦ثر مً قغ٦خحن مؿاهمخحن.ؤال ٩ًىن عثِـ املجلـ ع 
ً
 ثِؿا

ًاء مً ٚحر اإلاؿاهمحن ٖلى ؤال جخجاوػ وؿبتهم  ًجىػ ؤن ًىو الىٓام ألاؾاس ي ٖلى اهخساب ٖضص مً ألٖا

ًاء.  زلض ألٖا

جىػ جسٌُٟ هظه اليؿبت ٖىضما  ًجب ؤن ج٩ىن ؤٚلبُت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مً الجيؿُت الؿىعٍت ٍو

 %، ٖلى ؤال جخجاوػ وؿبت ألاظاهب وؿبت جمل٨هم بإي خا65.٫ظاهب جخجاوػ وؿبت مؿاهمت ألا 

 

                                                           
اإلااصة  ٢2011اهىن الكغ٧اث لٗام  ول٨ً يمً، 2008)٢ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث اإلاؿاهمت( لٗام  وطل٪ خؿب هٓام اإلاماعؾاث الؿلُمت إلصاعة الكغ٧اث  13

ُٟت طاث ؤظغ ؤو حٗ 147 ً الخىُٟظًحن ؤو جىلي ؤي ْو ُٟت مضًغ جىُٟظي ؤو عثِـ اإلاضًٍغ ٌ ههذ ٖلى )ال ًجىػ ؤن ٣ًىم اي ًٖى في مجلـ ؤلاصاعة بْى ٍى

لُه ٞةن ظمُ٘ اًٖاء مجلـ ؤلا  في الكغ٦ت(  .صاعة ٚحر جىُٟظًحنٖو
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 ؤغظاء املجالظ: بخصائُاث -1

غ )35ًبلٜ مجمٕى ؤًٖاء مجالـ بصاعة الكغ٧اث الـ)  في نهاًت ٖام 246( التي قملها الخ٣ٍغ
ً
 2018( ًٖىا

 في نهاًت ٖام 252م٣ابل )
ً
 .2017( ًٖىا

 ( ت ؤ90ًىظض  لصخهُاث اٖخباٍع
ً
 ممشال

ً
ًاء37ي ما وؿبخه ( ًٖىا في نهاًت  % مً بظمالي ٖضص ألٖا

ت ؤي ما وؿبخه 94، م٣ابل )2018ٖام   لصخهُاث اٖخباٍع
ً
ًاء في 37( ًٖىا % مً بظمالي ٖضص الٖا

 .2017نهاًت ٖام 

 ( ؤًٖاء 21ًىظض ) في  15)مً ؾير اإلاطاهمين ً ًٍى ً في ٢ُإ الخإمحن ٖو ًٍى في ٢ُإ اإلاهاٝع ٖو

ًى في ٢ُ ًى في ٢ُإ الاجهاالث إ الؼعاٖت٢ُإ الخضماث ٖو ًاء الـ ٖو ( مً بظمالي ٖضص ألٖا

غ لٗام 246)  2017( اًٖاء مً ٚحر اإلاؿاهمحن في ٖام 16م٣ابل ) 2018( للكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 ألخ٩ام اإلااصة /
ً
٣ا  ( مً ٢اهىن الكغ٧اث.2/ ال٣ٟغة )139وطل٪ ٞو

  ًاء الـ ) 18ًىظض  مً ؤنل مجمٕى ألٖا
ً
% مً 7( قغ٦ت ؤي ما وؿبخه 12ً اليؿاء في )( م246ًٖىا

ًاء م٣ابل   في ٖام  20بظمالي ٖضص ألٖا
ً
قغ٧اث ٣ِٞ هما مً اإلاؿاهمحن اإلاال٥  8، وفي 2017ًٖىا

ت في مجالـ ؤلاصاعة.  وفي الكغ٧اث ألاعبٗت البا٢ُت ممشلىن لصخهُاث اٖخباٍع

  غ وحكمل خاالث ( قغ٦ت مً الكغ٧اث الت9في ) حؿير في ؤغظاء مجالظ ؤلاصارةهىا٥ ي قملها الخ٣ٍغ

ت وحُٛحر ممشل للصخو الاٖخباعي  م٣ابل حٛحر في اًٖاء  .2018في ٖام  الاؾخ٣الت وبلٛاء الًٍٗى

 .2017( قغ٦ت ٖام 12مجالـ ؤلاصاعة في )

   ( قغ٦ت مً ٖضص الكغ٧اث 11مً ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في )صلت نزابت بين غظىًٍ ؤو ؤيثر جىظض

غ في  غلى  2017( قغ٦ت في ٖام 11م٣ابل ) 2018ٖام  التي قملها الخ٣ٍغ
ً
وهى ألامز الذي ًازز ضلبا

آلُاث الخصىٍذ غلى الهزاراث صازل املجلظ، ووحىص جٌخالث مطُؼزة لضيها الهضرة غلى الخدٌم 

ًاث اإلاطاهمت بذلَ بلى اإلاكاهُم الػائلُت. ٍامل بالػزيت وجهترب الػز  ال

 ألاغظاء:  حيطُاث -2

ًاء مً الجيؿُت الؿىعٍت )بلٜ ٖض 2018زال٫ ٖام   ؤي ما وؿبخه 180ص ألٖا
ً
% وبلٜ ٖضص 73( ًٖىا

ًاء مً الجيؿُاث ألازغي ٚحر الؿىعٍت )  ؤي ما وؿبخه 66ألٖا
ً
ًاء 27( ًٖىا % مً بظمالي ٖضص ألٖا

 مً ظيؿُاث ٖغبُت و)63منهم )
ً
بلٜ ٖضص  2017( ؤًٖاء مً ظيؿُاث ؤظىبُت، م٣ابل ٖام 3( ًٖىا

ًاء مً الجيؿُا  ؤي ما وؿبخه 67ث ألازغي ٚحر الؿىعٍت )ألٖا
ً
ًاء 27( ًٖىا % مً بظمالي ٖضص ألٖا
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 مً ظيؿُاث ٖغبُت و)64منهم )
ً
( ؤًٖاء مً ظيؿُاث ؤظىبُت، ٦ما وكحر بإن ٢ُإ الخضماث 3( ًٖىا

 ًاءه مً الجيؿُت الؿىعٍت ٦ماًلي:ظمُ٘ ؤٖ

 

 ألاغظاء: ثملٌُا -3

غ ما ٣ًاعب  - وجتراوح هظه  %40ًبلٜ مخىؾِ مل٨ُاث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

مخىؾِ مل٨ُاث ، م٣ابل 2018في ٖام  % في ٢ُإ الخضماث9% في ٢ُإ الاجهاالث و77اليؿبت ما بحن 

11 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

 185 180 20 8 17 6 19 31 79 ؾىعٍت

 13 14      1 13 ألاعصن

 21 20  2    4 14 لبىان

ذ  6 6      3 3 ال٩ٍى

ً  2 2       2 البدٍغ

 5 5       5 ٢ُغ

 6 5    4  1  الؿٗىصًت

 3 3      1 2 ؤلاماعاث

 1 1   1     باهما

 2 2   1   1  الؿىصان

 1 1    1    جغ٦ُا

٩ا  1 1      1  ؤمٍغ

 - 1    1    بًُالُا

 1 1      1  مهغ

 1 1      1  لُبُا

 3 3 2      1 ٞلؿُحن

 1         مىٓمت صولُت

 252 246 22 10 19 12 19 45 119 املجمىع
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غ ما ٣ًاعب  % في 77جتراوح هظه اليؿبت ما بحن و  %45ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 .2017في ٖام  % في ٢ُإ الخضماث٢9ُإ الاجهاالث و

/ التي 35/ قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ/15% مً عؤؽ اإلاا٫ في /50جخجاوػ مل٨ُت ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعة وؿبت  -

غ  .2017/ قغ٦ت في ٖام 18م٣ابل في / قملها الخ٣ٍغ

% مً عؤؽ 50/ التي جخجاوػ مل٨ُت ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعة 35/ قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ /15مً ؤنل / -

 % مً عؤؽ اإلاا75.٫قغ٧اث جخجاوػ مل٨ُت ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعة  14/قغ٦تاإلاا٫ منها /

 مجالظ ؤلاصارة: احخماغاث -4

غ / / اظخماٖاث في ٖام 7ًبلٜ مخىؾِ ٖضص الاظخماٖاث ملجالـ بصاعة ظمُ٘ الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 .قغوٍ الخض ألاصو  لٗضص الاظخماٖاث الؿىىي  15قغ٦تٝ ، لم حؿخى 2017

12 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

 252 246 22 10 19 12 19 45 119 غضص ألاغظاء

ت  94 90  4 13 7 3 19 44 اإلامثلىن للصخصُاث الاغخباٍر

 67 66 2 2 2 6  14 40 الاغظاء مً الجيطُاث الاززي 

 16 21  1 1  2 2 15 ألاغظاء مً ؾير اإلاطاهمين

 %45 %40 %48 %77 %38 %60 %9 %37 %38 مخىضؽ ملٌُت الاغظاء

 18 15 2 2 1 1  3 6 %50ملٌُت ألاغظاء جخجاوس 

 20 18 6  2  1 3 6 ألاغظاء اليطاء

ً ؤو ؤيثروحىص نزابت بي  11 11 4 1  1 1 2 2 ن غظٍى

 7 7 6 12 8 4 10 4 6 مخىضؽ غضص الاحخماغاث

 غزوغ الػظىٍت: جدهو -5

  ( لضي ظمُ٘ الكغ٧اث اإلاؿاهمت 1مجلـ ؤلاصاعة وؿبت ) وطبت اإلالٌُت الالسمت لػظىٍتال جخٗضي%

غ باؾخصىاء قغ٦ا . وجسخل٠ 16ثر مً طل٪٢ُإ الهغاٞت لضيها اليؿبت اإلاُلىبت ؤ٦ ت فيلتي قملها الخ٣ٍغ

 لل٣ُإ.
ً
 هظه اإلاؿاهمت بازخالٝ عؤؽ اإلاا٫ جبٗا

                                                           
 (.ؾىعٍت-MTNهي )  تالكغ٦  14
 هي )ال٣ُٗلت للخإمحن الخ٩اٞلي(. تالكغ٦  15
 %.10قام للهغاٞت وؿبت مل٨ُت الًٗى قغ٦ت   16
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  ت تهم بما ٞيها ٖضص الكغ٧اث التي ٌكٛلىن ًٍٖى ًاء الكغوٍ الالػمت لًٍٗى ًد٤٣ ظمُ٘ ألٖا

ت ؤ٦ثر مً مجلـ بصاعة 67مجالـ بصاعتها ؤو عثاؾت مجالؿها خُض ًىظض /  ٌكٛلىن ًٍٖى
ً
/ ًٖىا

غ م ت 6نهم /للكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ ت 5قغ٧اث و/ 5/ ؤًٖاء ٌكٛل ًٍٖى / ؤًٖاء ٌكٛل ًٍٖى

ت 16قغ٧اث و / 4 ت قغ٦خحن مً 40قغ٧اث و/ 3/ ًٖى ٌكٛل ًٍٖى / ؤًٖاء ٌكٛلىن ًٍٖى

غ ت ؤ٦ثر مً مجلـ بصاعة للكغ٧اث التي 79/م٣ابل 2018لٗام  قغ٧اث الخ٣ٍغ  ٌكٛلىن ًٍٖى
ً
/ ًٖىا

غ منهم / ت 9قملها الخ٣ٍغ ت 3غ٧اث و/ق 5/ ؤًٖاء ٌكٛل ًٍٖى قغ٧اث و  4/ ؤًٖاء ٌكٛل ًٍٖى

ت 13/ ت قغ٦خحن54قغ٧اث و/ 3/ ًٖى ٌكٛل ًٍٖى  . 2017في ٖام  / ؤًٖاء ٌكٛلىن ًٍٖى

  التي ٣ٖضث اظخماٖاث 34مً الكغ٧اث الـ/ قغ٧اث 17(12)جم اهخساب مجالـ بصاعة ظضًضة في /

اٖاث الهُئاث الٗامت ٢امذ الهتهاء مضة والًتهم. و٦ما جم يمً اظخم 2018هُئاتها الٗامت ًٖ ٖام 

 قغ٦ت بترمُم مجلـ ؤلاصاعة ؤي حُٛحر ًٖى او ؤ٦ثر في مجلـ ؤلاصاعة. 7/18/

ٍاقأث مجالظ ؤلاصارة: حػىٍظاث -6  وم

عي ع٢م 156جىو اإلااصة )  ٖلى ما ًلي: 2011لٗام  29( مً ٢اهىن الكغ٧اث الهاصع باإلاغؾىم الدكَغ

٣ت جدضًض اإلا٩ا .1 ض ٌٗحن الىٓام ألاؾاس ي للكغ٦ت ٍَغ ًاء مجلـ ؤلاصاعة ٖلى ؤال جٍؼ ت أٖل ٞأث الؿىٍى

 % مً ألاعباح الهاُٞت.5ٖلى 

ًاء املجلـ في يىء وكاَاث الكغ٦ت  .2 جدضص الهُئت الٗامت للكغ٦ت بضالث الخًىع واإلاؼاًا ألازغي أٖل

ٗالُاتها.  ٞو

 / ُه مً الظي َلبذ ٞاإلاخٗل٤ بدىُٓم الهُئاث الٗامت و   2019/ لٗام 7ؤنضعث الهُئت حٗمُمها ع٢م

٢بل ظضو٫ ؤٖما٫ الهُئت الٗامت للكغ٦ت الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت الهُئت الخُُت ٖلى الكغ٧اث اإلاؿاهمت 

ؤي مٗلىماث بسهىنه في ؤًت وؾُلت وكغ و٢بل حجؼ م٩ان الاظخمإ، الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت  وكغ

ًاث وال بصعاطو الهُئت ٖلى ؤًت بٖالهاث جسو ٢غاعاث مجلـ ؤلاصاعة جىػَ٘ ؤعباح،  بضالث الخٍٗى

ما٫ الظي ًخم ب٢غاعه في اظخمإ الهُئت الٗامت  ومىيٕى اإلا٩اٞأث في بىضًً مىٟهلحن في ظضو٫ ألٖا

 . وؤٖالم الهُئت ب٣ُمتهم

                                                           
ىُت للخإمحن، اإلاكغ١ الٗغبي للخإمح)الكغ٧اث هي   17 دُت للخإمحن، الَى جي، ال٩ٍى ن، اإلاخدضة بُمى الؿٗىصي الٟغوس ي، ٖىصة، ٞغوؿبى٪، الاعصن، ٢ُغ الَى

خىن(. ىث، الكغ١ ألاصو  إلاىخجاث الٍؼ  للخإمحن، ال٣ُٗلت للخإمحن الخ٩اٞلي، ألاهلُت للٍؼ
ل، بِبلىؽ، بى٪ الكام، ؾىعٍت الضولي ؤلاؾالمي، اإلايكأث الؿُاخُت،اؾمىذ الباصًت، قام للهغاٞت(  18  الكغ٧اث هي )الضولي للخجاعة والخمٍى
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  ًاث وبضالث ًٖ ٖام / قغ٦ت مً الكغ٧اث التي 18في / 2018ج٣اض ى ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعة حٍٗى

غ وجمذ اإلاهاص٢ت ٖليها في اظخماٖاث الهُئاث ا / قغ٦ت في 20لٗامت لهظه الكغ٧اث م٣ابل /قملها الخ٣ٍغ

 .2017ٖام 

  ت ًٖ ٖام  ل٣غاعاث الهُئاث الٗامت وفي يىء  2018ج٣اض ى ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعة م٩اٞأث ؾىٍى
ً
٣ا ٞو

غ م٣ابل /11ماصة ٢اهىن الكغ٧اث ؤٖاله في / / قغ٧اث في 11/ قغ٧اث مً الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 ٦ماًلي: 2017ٖام 

 

  

13 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

ًاث التي غهضث  غضص الػز

 هُئاث غامت

14 7 3 2 2 2 4 34 34 

ًاث التي جهاض ى ؤغظاء  الػز

مجالظ بصارتها حػىٍظاث 

 وبضالث

11 4  1 1 1  18 20 

ًاث التي ج هاض ى ؤغظاء الػز

ٍاقأث  مجالظ بصارتها م

3 4 1 1 2   11 11 
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ما٫ الُىمُت للكغ٧اث ومؼاولت الهالخُاث التي ٞىيها بها مجلـ  ٠ ألٖا جخىلى ؤلاصاعة الخىُٟظًت جهٍغ

ُت وبما ًخماش ى م٘ ؤًٞل مماعؾاث الخى٦مت. وو٤ٞ آلُت ؤص  لألنى٫ اإلاٖغ
ً
٣ا اء وؤهضاٝ بصاعة الكغ٧اث ٞو

 َمىخت ٌٗخمضها املجلـ وج٣ىم ٖلى عبِ اإلا٩اٞأث والخىاٞؼ بمؿخىي ألاصاء.

  دضص ٟىيه إلاماعؾت مهامه والخى٢ُ٘ ًٖ الكغ٦ت ٍو ٌٗحن مجلـ ؤلاصاعة اإلاضًغ الخىُٟظي للكغ٦ت ٍو

ًاجه.  حٍٗى

 .في قغ٦ت ؤزغي 
ً
ٟا  ؤو مْى

ً
 ال ًجىػ للمضًغ الخىُٟظي ؤن ٩ًىن مضًغا

 ًٖ ال ًجىػ ؤن ٣ًىم ٌ ُٟت طاث ؤظغ ؤو حٍٗى ُٟت مضًغ جىُٟظي ؤو جىلي ؤي ْو ى مجلـ ؤلاصاعة بْى

 لخًاعب اإلاهالح ولٟهل ٖملُت الغ٢ابت ًٖ ؤلاصاعة 
ً
في الكغ٦ت اإلاؿاهمت اإلاٟٛلت الٗامت. وطل٪ مىٗا

 الُىمُت لكاون الكغ٦ت.

  جب ؤن جخمخ٘ ؤلاصاعة الخىُٟظًت باإلااهالث والخبراث اإلاُلىبت إلصاعة الكغ٦ت وخماًت خ٣ى١ ٍو

 اإلاؿاهمحن.

غ  بػٍل   -1  باإلااهالث اإلاؼلىبتٖام ًخمخ٘ اإلاضعاء الخىُٟظًىن بالكغ٧اث اإلاؿاهمت التي قملها الخ٣ٍغ

 لل٣ُام بمهامهم ب٨ٟاءة.

حُٗحن ؤعبٗت ، 19جإمحن(قغ٧اث  3ٝع وامه 3مضعاء جىُٟظًحن في ) ؾختحُٗحن  2018الٗام  غهض -2

 اؾخ٣التخالت ووظىص  20وقغ٦ت نغاٞت( نىاٖتقغ٦ت مضعاء جىُٟظًحن في )مهٝغ وقغ٦ت جإمحن و 

 .2017إلاضًغ الخىُٟظي قغ٦ت نىاٖت في ٖام 

غ مً ظيؿُاث 9اإلاضًغ الخىُٟظي في ) ظيؿُت -3 ( قغ٦ت مً بظمالي ٖضص الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

، باإلا٣ابل 2018زال٫ ٖام ازغي ٚحر الؿىعٍت )ألاعصهُت واللبىاهُت( وطل٪ في ٢ُإ اإلاهاٝع 

( قغ٦ت مً بظمالي ٖضص الكغ٧اث ظيؿُاث ازغي ٚحر الؿىعٍت 10ت اإلاضًغ الخىُٟظي في )ظيؿُ

 .2017زال٫ ٖام وطل٪ في ٢ُاعي اإلاهاٝع  وزاصت )ألارصهُت واللبىاهُت(

                                                           
ىُت للخإمحن، اإلاخدضة للخإمحن،الاجداص الخٗاووي للخإمحن بُمى الؿٗىصي الٟغوس ي،الكغ٧اث هي )  19  (.ؾىعٍت الضولي ؤلاؾالمي، بِبلىؽ، الَى
ىث، وألاصهم للهغاٞت(.  20  الكغ٧اث هي )ؾىعٍت والخلُج، اإلاخدضة للخإمحن، ألاهلُت لهىاٖت الٍؼ
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 في ) -4
ً
غ وهي 35( قغ٧اث مً الكغ٧اث الـ)11ًمخل٪ اإلاضًغ الخىُٟظي ؤؾهما ( التي قملها الخ٣ٍغ

ت ال جظ٦غ في مجمله % وفي قغ٦ت 10ا باؾخصىاء في قغ٦ت قام للهغاٞت ًمخل٪ اإلاضًغ مل٨ُاث عمٍؼ

ىث ًمخل٪ اإلاضًغ   مً ألاؾهم الكغ٦ت.% 6.6الكغ١ ألاصو  إلاىخجاث الٍؼ

غ هظه ال٨ٟغة مً زال٫ حصجُ٘ اؾخسضام  خُض ًم٨ً الىٓغ بلى هظه اإلال٨ُاث بةًجابُت في خا٫ جم جٍُى

ٟحن لألؾهم. وهى  حر زُِ ؤؾهم الخىاٞؼ ومل٨ُت اإلاْى غ ؤصاء الكغ٦ت وجٞى ألامغ الظي مً قإهه جٍُى

ل ألاظل ٠ ٖلى اإلاؿاهمحن مً زال٫ عبِ خىاٞؼ اإلاضعاء باألصاء ٍَى  .٢ؿم مً اإلاهاٍع

 وم٩اٞأث ؤلاصاعة الٗلُا: حػىٍظاث -5

 غ مجالـ ًاث وم٩اٞأث ؤلاصاعة الٗلُا ٧إخض بىىص ج٣اٍع ؤلاصاعة للكغ٧اث التي  ًخم ؤلاٞهاح ًٖ حٍٗى

اإلاؿاهمحن في اظخماٖاث الهُئاث الٗامت. ٦ما ًخم ويٗه لضي ٚالبُت الكغ٧اث  جم جىػَٗها ٖلى

٤ اإلاُٗاع / غاٝ طاث الٗال٢ت ٞو / مً مٗاًحر املخاؾبت الضولُت. 24يمً بىض الخٗامالث م٘ ألَا

غ والالخٟاٝ بىي٘ ألاع٢ام  الخٔ وظىص م٣اومت لضي بصاعاث الكغ٧اث إلياٞت هظا البىض في الخ٣ٍغ ٍو

 صون جٟانُل.ؤلاظمالُت 

 لهؼاع الػزيت وحجم ؤغمالها وػبُػت الػهض اإلاىنؼ مؼ ؤقزاص 
ً
جسخلل حػىٍظاث ؤلاصارة الػلُا جبػا

 ؤلاصارة الػلُا.
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غاٝ ؤصخاب اإلاهالح في الكغ٦ت مً زال٫  ٌٗض ؤلاٞهاح مً ؤهم ؤصواث خماًت خ٣ى١ اإلاؿاهمحن وألَا

للمٗلىماث اإلاىخٓمت واإلاىزى٢ت ًٖ ظمُ٘ ؤوظه وكاٍ الكغ٦ت وجُىعها بك٣يها اإلاالي  يمان جض٤ٞ صاثم

٘ مؿخىٍاث ٦ٟاءة الؿى١ اإلاالُت،  ت عقُضة حؿهم في ٞع حر اإلاالي، وهى ما ًاصي بلى ٢غاعاث اؾدشماٍع ٚو

اث الكٟاُٞت التي جُمذ بليها الضو٫ إلاا ًم٨ً ؤن جدضزه مً ٞغو٢اث في ظظب  والىنى٫ بلى مؿخٍى

غاٝ طاث الٗال٢ت   بلى ؤن ؤلاٞهاح هى ؤهم ٢ىىاث الخىانل بحن اإلاؿاهمحن وألَا
ً
الاؾدشماعاث، بياٞت

 بلى ؤن ؤلاٞهاح 
ً
ً اإلاالُحن بياٞت وبصاعة الكغ٦ت. ٦ما حؿهل جُب٣ُاث ؤلاٞهاح ٖمل املخللحن واإلاؿدكاٍع

٤ ألاًٞل للخٗٝغ ٖلى املخاَغ.  هى الٍُغ

اح بما ٞيها ؤلاٞهاح في اإلاىاُٖض اإلا٣غعة ًٖ البُاهاث اإلاالُت الغبُٗت خُض جلتزم الكغ٧اث بمخُلباث ؤلاٞه

ت والنهاثُت وبُان ٖضص ألاؾهم التي ًمل٨ها ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت الٗلُا  والىه٠ الؿىٍى

ظة و٦ظل٪ ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بهم مً خُض الخبراث الٗلمُت والٗملُت وطل٪ مً وا٢٘ الىب

ُٟت اإلا٣ضمت ًٖ ٧ل منهم.  الخٍٗغ

ذ الخٗلُماث الخىُٟظًت لل٣اهىن ) ؤلاٞهاح بإهه " ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗلىماث التي تهم  2005( لٗام 22ٖٞغ

ً وطل٪   وللجمهىع ولِـ ٣ِٞ لخملت ألاوعا١ اإلاالُت واإلاؿدشمٍغ
ً
جب ؤن ٩ًىن ال٨ك٠ ٖاما ً ٍو اإلاؿدشمٍغ

طاث الٗال٢ت ؤو بهىعة ٞىعٍت ٖىض الخاظت ؤو ٖىض خضور  بهىعة صوعٍت مغجبُت بالؿىت اإلاالُت للجهت

 مٗلىمت ظضًضة"

  اع عي في ؾىعٍت اؾخسضام ًخُلب ؤلَا غ اإلاالُتالدكَغ ضاص الخ٣اٍع في بٖضاص البُاهاث  مٗاًحر الضولُت أٖل

اإلاالُت للكغ٧اث اإلاؿاهمت وطل٪ في ٢اهىن الكغ٧اث وفي ٢اهىن هُئت ألاوعا١ وألاؾىا١ اإلاالُت 

وهى ألامغ الظي ًمحز ؾىعٍت ًٖ ال٨شحر مً صو٫ الٗالم في جُب٤ُ هظه اإلاٗاًحر، وبالخالي ج٣ىم  الؿىعٍت،

 للمٗاًحر الضولُت 
ً
٣ا ت للكغ٧اث الخايٗت إلقغاٞها ٞو الهُئت بمخابٗت البُاهاث اإلاالُت اإلاغخلُت والؿىٍى

غ التزام الكغ٧اث باؾخسضام هظه اإلاٗاًحر. ٦ما ؤن اؾخسضام اإلاٗاًحر  وهى ألامغ الظي ؾاهم في جٍُى

الضولُت في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت وفي ؤلاٞهاح وال٣ُاؽ ملخخل٠ البىىص هى ظؼء ال ًخجؼؤ مً مماعؾاث 

 الخى٦مت.

  ًاثج٣ىم هُئت ألاوعا١ وألاؾىا١ اإلاالُت الؿىعٍت بخض٤ُ٢ ز مجالظ بصارة الػز التي  مدخىٍاث جهاٍر

 لىٓام جم جىػَٗها ٖلى اإلاؿاهمحن في اظخماٖاث الهُئ
ً
٣ا غ ٞو اث الٗامت. خُض ًخًمً هظا الخ٣ٍغ

 حُٗي نىعة جٟهُلُت ًٖ وا٢٘ الكغ٦ت وؤصائها وزُُها اإلاؿخ٣بلُت و٦ظل٪ 21ؤلاٞهاح )
ً
( بىضا

غ مجلـ ؤلاصاعة هى الخُب٤ُ ألاوؾ٘ للمماعؾاث  ظمُ٘ اإلاٗلىماث التي تهم اإلاؿاهمحن. وبظل٪ ٞةن ج٣ٍغ
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غ مجلـ ؤلاصاعة اإلاشلى لإلٞهاح خُض التزمذ ظمُ٘ الكغ  غ بمدخىٍاث ج٣ٍغ ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

ز يمً ؤلاظغاءاث اإلاخسظة زال٫ اظخماٖاث الهُئاث الٗامت،  يما نامذ الهُئت بيػز حمُؼ جهاٍر

 غلى مىنؼ الهُئت. 2018مجالظ ؤلاصارة لػام 

  لكغ٧اث ًخم وكغ مدايغ اظخماٖاث الهُئاث الٗامت ٖلى مى٢٘ الهُئت الال٨ترووي ومى٢٘ الؿى١ ل

 اإلاضعظت.

غ ؤي بيؿبت 18ًىظض ؾُاؾت م٨خىبت لإلٞهاح في ) -1 % 53( قغ٦ت مً الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

 بِىما ج٨خٟي الكغ٧اث ألازغي بااللتزام بمخُلباث هٓام ؤلاٞهاح.
ً
با  ج٣ٍغ

 

 35( قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ)30لضي ) مخدضزين رضمُينجم حُٗحن  -2
ً
غ وهم ٚالبا ( التي قملها الخ٣ٍغ

 بلى اإلاضًغ الٗام واإلاضًغ اإلاالي
ً
 بإن  عثِـ املجلـ ؤو هاثبه بياٞت

ً
( قغ٧اث ٢امذ 11ًىظض )ٖلما

٩ىن عثِـ املجلـ ؤو اإلاضًغ الٗام.  بخُٗحن مخدضر واخض ٍو

غ  باؾخصىاء -3 بألُاث الكغ٧اث نٛحرة الدجم ًىظض اهخمام واضح مً الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

اإلاٗلىماث يمً ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت للكغ٧اث مً زال٫ الًىابِ الخ٣ىُت اإلاخمشلت في طبؽ 

٠ ومً البرامج التي ج ٤ ازخهام اإلاْى إل ٖلى اإلاٗلىماث الهامت ٞو دضص الهالخُاث في الَا

زال٫ آلُاث جض٤ٞ اإلاٗلىماث يمً الهُا٧ل الخىُٓمُت للكغ٧اث. ومً زال٫ التزام الكغ٧اث 

.
ً
ا  اإلاضعظت بتزوٍض الهُئت والؿى١ ب٣ىاثم ألاشخام اإلاُلٗحن قهٍغ

ً
 وزانت

غ، وجم جهي٠ُ ( قغ٦ت مً ا30لضي ) مىانؼ الٌتروهُتًىظض  -4 لكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

غ الؿىىي وصٖىة اظخمإ  اث هظه اإلاىا٢٘ بلى زالزت جهيُٟاث هي البُاهاث اإلاالُت والخ٣ٍغ مدخٍى

 الهُئت الٗامت:

14 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت ثالاجصاال  الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

ًاث  36 35 4 2 3 2 3 7 14 غضص الػز

وحىص ضُاضت 

 لإلقصاح
13 1 2   2  18 18 
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غ ال و في ظمُ٘ الكغ٧اث خُض ًخًمً اإلاى٢٘ الال٨ترووي للبُاهاث اإلاالُت  ًخًمً وكغ الخ٣ٍغ

، بِىما قغ٧اث 6غ صٖىة اظخمإ الهُئت الٗامت في قغ٦ت، و٦ظل٪ ال ًخًمً وك 7الؿىىي في 

ال ًخًمً اإلاى٢٘ الال٨ترووي للبُاهاث  ، م٣ابل2018في ٖام قغ٦ت وكغ البىىص الشالزت  16حؿخىفي 

غ الؿىىي في  3اإلاالُت للكغ٦ت في  قغ٦ت، و٦ظل٪ ال ًخًمً وكغ  11قغ٦ت وال ًخًمً وكغ الخ٣ٍغ

في ٖام قغ٦ت وكغ البىىص الشالزت  16، بِىما حؿخىفي قغ٧اث 9صٖىة اظخمإ الهُئت الٗامت في 

 ٖلى مىا٢ٗها الال٨تروهُت: 2017

15 

غضص  الهؼاع

ًاث  الػز

غضم وحىص 

مىنؼ 

 21الٌترووي

 وحىص مىنؼ الٌترووي

غضم وػز 

 البُاهاث اإلاالُت

غضم وػز 

ز الطىىي   الخهٍز

غضم وػز صغىة 

ع الهُئت احخما

 الػامت

غضم وػز ؤي 

مً البىىص 

 الثالزت

وػز البىىص 

 الثالزت

 11 1 2 2   14 اإلاصارف

  2 4 4   7 الخإمين

 1 1    2 3 الخضماث

 1   1   2 الصىاغت

  3    2 3 الشراغت

 2      2 الاجصاالث

 1 2    1 4 الصزاقت

 16 9 6 7  5 35 ؤلاحمالي

2017 36 5 3 11 9 6 16 

 

 لىٓام ؤلاٞهاح للجهاث الخايٗت إلقغاٝ الهُئت: ًجب ٖلى الكغ٦ت : الؼارئت قصاخاثؤلا  -5
ً
٣ا ٞو

ت اإلاُلىبت، وبنضاع بُان ٖلجي ٖىض  اإلاهضعة بٖالم الهُئت وصون ببُاء وبإي وؾُلت جد٤٣ الؿٖغ

ت. غ ؤي مٗلىمت ظىهٍغ  جٞى

 ٖلى  52جم ؤلاٞهاح ًٖ 
ً
 مىػٖا

ً
 َاعثا

ً
  2018قغ٦ت زال٫ ٖام  24بٞهاخا

ً
وظاءث اإلاهاٝع ؤوال

 مىػٖت ٖلى  29خُض جم ؤلاٞهاح ًٖ 
ً
 هاما

ً
 م٣ابل  11خضزا

ً
ا  في ٖام  34مهٞغ

ً
 2017بٞهاخا

 ٦ما في الجضو٫ الخالي:

                                                           
 .(ل، ٚض١، هماء، قام للهغاٞتألاهلُت للى٣اإلايكأث الؿُاخُت،الكغ٧اث هي )  21
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ش ؤلاقصاح الػزيت الزنم  غىىان ؤلاقصاح جاٍر

 نؼاع اإلاصارف

ل 1  اإلاهٝغ الضولي للخجاعة والخمٍى

اة هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 27/03/2018  ٞو

 حٗل٤ُ بىض في ظضو٫ ؤٖما٫ الهُئت الٗامت 30/04/2018

 اهخساب هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 03/05/2018

ت عثِـ مجلـ ؤلاصاعة 23/12/2018  اهتهاء ًٍٖى

 ؾىعٍت واإلاهجغ 2

 حُٗحن ًٖى مجلـ بصاعة 07/01/2018

٤ ؤؾهم مجاهُت 11/04/2018 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 لـ ؤلاصاعةحك٨ُلت مج 06/06/2018

ضاء 13/08/2018  اهخ٣ا٫ ٕٞغ اإلاهٝغ في الؿٍى

 اٞخخاح ٕٞغ زان للمهٝغ في الالط٢ُت 30/08/2018

 حٗغى اإلاهٝغ لٗملُت اخخُا٫ 30/08/2018

 بى٪ بُمى الؿٗىصي الٟغوس ي 3

 حُٗحن ًٖى مجلـ بصاعة 22/01/2018

٤ ؤؾهم مجاهُت 03/04/2018 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 بٖاصة اٞخخاح ٞغوٕ اإلاهٝغ 24/07/2018

 اٞخخاح ٕٞغ ظضًض بضمك٤ واهخ٣ا٫ ما٢ذ لٟٕغ خلب 18/10/2018

 حُٛحر مضًغ ٖام للمهٝغ 12/11/2018

 حٗغى اإلاهٝغ لالخخُا٫ 27/11/2018

 البى٪ الٗغبي 4
 حك٨ُلت مجلـ بصاعة 10/06/2018

 حُٛحر هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 02/08/2018

 اؾخ٣الت ًٖى مجلـ بصاعة 05/02/2018 ٪ ٖىصةبى 5

 بى٪ بِبلىؽ 6
 حُٗحن مضًغ ٖام للمهٝغ وهاثبه 22/01/2018

 حُٗحن ممشل ًٖى مجلـ بصاعة 06/03/2018

٤ ؤؾهم مجاهُت 11/04/2018 بى٪ الكام ؤلاؾالمي 7 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 ؾىعٍت الضولي ؤلاؾالمي 8
اصة عؤؽ اإلاا٫  05/03/2018 غح ؤؾهم لال٦خخابٍػ ٤ ؤؾهم مجاهُت َو  ًٖ ٍَغ

 اؾخ٣الت مضًغ الٗام للمهٝغ 26/08/2018

 ٞغوؿبى٪ 9
 آلُت جىػَ٘ الاماهاث خ٣ى١ ألاًٞلُت 12/03/2018

 اؾخ٣الت عثِـ مجلـ ؤلاصاعة 18/12/2018
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ش ؤلاقصاح الػزيت الزنم  غىىان ؤلاقصاح جاٍر

 بى٪ الكغ١  10
اصة عؤؽ اإلاا 03/04/2018 ٤ ؤؾهم مجاهُتٍػ  ٫ ًٖ ٍَغ

 حك٨ُلت مجلـ بصاعة 24/05/2018

 اإلاىا٣ٞت ٖلى ا٦خخاب قغ٦ت الخلُج اإلاخدض ال٣ابًت 18/11/2018 بى٪ ؾىعٍت والخلُج 11

 نؼاع الخإمين

دُت للخإمحن 12 ٤ ؤؾهم مجاهُت 15/04/2018 ال٩ٍى اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

ىُت للخإمحن 13  الَى
 ل ًٖى مجلـ بصاعةحُٛحر ممش 25/06/2018

 حُٗحن مضًغ ٖام للكغ٦ت 12/09/2018

 اإلاخدضة للخإمحن 14

٤ ؤؾهم مجاهُت 03/04/2018 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 اؾخ٣الت مضًغ ٖام للكغ٦ت 24/07/2018

 حُٗحن مضًغ ٖام للكغ٦ت 10/10/2018

٤ ؤؾهم مجاهُ 03/04/2018 آعوب للخإمحن 15 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  تٍػ

 الاجداص الخٗاووي للخإمحن 16
 حٗل٤ُ بىض في ظضو٫ اٖما٫ الهُئت الٗامت 10/07/2018

 بٖٟاء مضًغ ٖام الكغ٦ت 06/08/2018

 ال٣ُٗلت للخإمحن الخ٩اٞلي 17
 جىيُذ بسهىم البُاهاث اإلاالُت اإلايكىعة بالصخ٠ 02/04/2018

٤ ؤؾهم مجاهُت 29/04/2018 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 الخضماث نؼاع

 اإلايكأث الؿُاخُت 18
 حُٗحن ًٖى مجلـ بصاعة 21/01/2018

 حُٛحر ًٖى مجلـ بصاعة 01/07/2018

 حٗغى بىإلااهاث الكغ٦ت لخاصر 01/03/2018 ألاهلُت للى٣ل 19

 نؼاع الصىاغت

 حؿلُم بصاعة الكغ٦ت 25/02/2018 ٖهحر الجبل الُبُعي 20

 اؾمىذ الباصًت 21

٤حٗغى مه 08/02/2018  ى٘ الكغ٦ت لخٍغ

اة هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 13/02/2018  ٞو

 حُٗحن ممشل ًٖى مجلـ وهاثب لغثِـ املجلـ 27/03/2018

 حُٛحر م٣غ الكغ٦ت 04/12/2018

 اؾخ٣الت ًٖى مجلـ بصاعة 17/12/2018
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ش ؤلاقصاح الػزيت الزنم  غىىان ؤلاقصاح جاٍر

 نؼاع الشراغت

 حك٨ُلت مجلـ بصاعة 09/05/2018 ي والخُىاويبغ٦ت لإلهخاط الؼعاع 22

 حك٨ُلت مجلـ بصاعة 24/09/2018 هماء-الهىضؾُت الؼعاُٖت لالؾدشماعاث 23

 نؼاع الصزاقت

اصة عؤؽ اإلاا٫ 10/07/2018 قام للهغاٞت 24  زُت ٍػ
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اصة ٞاٖلُت مجلـ  جىص ي اإلاباصت الضولُت لخى٦مت الكغ٧اث بدك٨ُل اللجان ٧ةخضي ألاصواث الهامت لٍؼ

خُض ٌٗاون مجلـ ؤلاصاعة ٖضص مً اللجان ًٟىيها املجلـ نالخُت ال٣ُام بمهام مدضصة حؿاٖض ؤلاصاعة، 

مجلـ ؤلاصاعة في ؤصاء اإلاهام واإلاؿاولُاث التي ًًُل٘ بها وجاصي هظه اللجان مهماتها جدذ بقغاٝ مجلـ 

 ت جل٪ اللجان الازخهاناث اإلاىاَت بها.ؤلاصاعة، ٖضا ًٖ مماعؾ

 ، خُض:مجلـ ؤلاصاعة ماٖضا لجىت الخض٤ُ٢هظا املخىع اللجان اإلاك٩لت في ًخًمً 

غ 35مً الكغ٧اث الـ/ 22( قغ٧اث4لم ًخم حك٨ُل لجان مىبش٣ت ًٖ املجلـ في ) -1 / التي قملها الخ٣ٍغ

٣ت الخ٣لُضًت في بصاعة هظه الكغ٧اث وفي ٢هىع ا  لخىُٓم ؤلاصاعي الخالي لها.وهظا ٨ٌٗـ الٍُغ

جماعؽ اللجان اإلاك٩لت مهامها مً زال٫ ؤٖضاص اظخماٖاتها زال٫ الؿىت. وجدب٘ اظخماٖاث اللجان  -2

 اظخماٖاث مجالـ ؤلاصاعة في اهسٟاى ٖضص الاظخماٖاث ونٗىبتها في ْل ْغوٝ ألاػمت.

 لُبُٗت وكاٍ ٧ل قغ٦ت يمً ٢ُ -3
ً
٣ا  ما جسخل٠ حؿمُاث ومهام اللجان اإلاك٩لت ٞو

ً
اصة اٖها ٖو

 ؤ٦بر مً اللجان ًدىاؾب م٘ ضخامت َبُٗت 
ً
حك٩ل قغ٧اث ال٣ُإ اإلاهغفي والخإمحن ٖضصا

 بالكغ٧اث ألازغي.
ً
 وكاَاتها م٣اعهت

ًاث ؤًٖاء مجالـ ؤلاصاعة. جمشل -4  مً بىىص حٍٗى
ً
ت اللجان واظخماٖاتها واخضا  ًٍٖى

اعها مً مجلـ ؤلاصاعة وطل٪ ( قغ٦ت ؤهٓمت ؤو لىاثذ م٨خىبت لهظه اللجان وجم ب٢غ 24لضي ) -5

ضصها )  (.31للكغ٧اث التي ًىظض بها لجان ٖو

                                                           
 لكغ٧اث هي )ٚض١، صًاب للهغاٞت، قام للهغاٞت، اإلاخدضة للهغاٞت(.ا  22

17 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

ًاث  36 35 4 2 3 2 3 7 14 غضص الػز

 6 4 3  1     غضم وحىص لجان

 27 27 1 2 1 1 3 5 14 ت الخضنُولجى

ٍاقأث  17 17  1  1  1 14 لجىت الترغُداث واإلا

 14 14       14 لجىت الحىيمت

 18 19      5 14 لجىت بصارة املخاػز

 20 22 1  2 2 3 6 8 لجان ؤززي 
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حك٨ُل لجىت للخض٤ُ٢ مً زالزت  / ٖلى ؤهه ًخٗحن ٖلى مجلـ ؤلاصاعة16هو هٓام ؤلاٞهاح في ماصجه ع٢م /

 وبٖالم الهُئت بظل٪، وججخم٘ اللجىت بهٟت صوعٍت ٖلى ؤال ٣ًل ٖضص 
ً
مً ؤًٖاثه وحؿمُت ؤخضهم عثِؿا

 اظخماٖاتها ًٖ ؤعبٗت في الؿىت وؤن جضون مدايغ هظه الاظخماٖاث بك٩ل ؤنىلي.

ًاء ٖلى ؤن جدك٩ل  2008/ لٗام 31وهو هٓام الخى٦مت الهاصع بال٣غاع ع٢م /  اللجىت مً زالزت مً ألٖا

 مؿخ٣لحن ومً ؤهم مهام اللجىت:
ً
 ٚحر الخىُٟظًحن ٖلى ألا٢ل وؤن ٩ًىهىا ظمُٗا

o  مىا٢كت جغقُذ مض٤٢ الخؿاباث ومضي اؾخ٣اللُخه ومخابٗت ٖمله ومالخٓاجه وم٣ترخاجه وصعاؾت

 زُت ٖمله.

o غ الضوعٍت ٢بل ٖغيها ٖلى املجلـ وج٣ضًم الخىنُاث بكإن  ها.صعاؾت الخ٣اٍع

o .غ الغ٢ابت الضازلُت ومخابٗتها إل ٖلى ج٣اٍع  صعاؾت وج٣ُُم بظغاءاث الغ٢ابت الضازلُت والَا

o  الخإ٦ض مً ٖضم وظىص ؤي جًاعب في اإلاهالح ٢ض ًيخج ًٖ ٣ٖض اله٣ٟاث ما بحن الكغ٦ت

غاٝ طوي الٗال٢ت.  وألَا

بُٗت اإلاهام اإلاى٧لت بليها مً هىا، ٌٗض ٖمل اللجىت مً ؤهم مداوع جُب٤ُ مماعؾاث الخى٦مت الؿلُمت لُ

 في جدؿحن الاجها٫ والخىانل بحن مجلـ ؤلاصاعة و٧ل مً مض٤٢ الخؿاباث واإلاض٤٢ الضازلي.
ً
 وزانت

غ في ٖام ( التي قملها 35قغ٧اث مً الكغ٧اث الـ ) 23(8لم ًخم حك٨ُل لجان جض٤ُ٢ في ) -1 ، 2018الخ٣ٍغ

 .2017( قغ٧اث في ٖام 9م٣ابل )

، م٣ابل 2018ٖام خىظض ٞيها لجىت الخض٤ُ٢ ظمُ٘ الكغوٍ اإلاُلىبت زال٫ التي ً 24(قغ٦خحن)لم جد٤٣ -2

 .2017 خ٣٣ذ خمُ٘ الكغ٧اث التي ًخىظض ٞيها لجىت الخض٤ُ٢ في ٖام

 27قغ٧اث مً الكغ٧اث الـ) 3/25/لم جد٤٣  -3
ً
 ( التي ق٩لذ لجان جض٤ُ٢ قٍغ ٖضص الاظخماٖاث ؾىىٍا

 .2017( قغ٧اث في ٖام 3، م٣ابل )2017في ٖام 

                                                           
ىثالكغ٧اث هي )الاجداص الخٗاووي، ال٣ُٗلت لل  23 ٚض١، الهىضؾُت الؼعاُٖت  –، الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت اإلاىخجاث خإمحن الخ٩اٞلي، ألاهلُت للٍؼ

 .(م للهغاٞت، اإلاخدضة للهغاٞت، صًاب للهغاٞت، قاهماء-لالؾدشماعاث
 .(ألاصهم للهغاٞتالكغ٧اث هي )اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحن،   24
25
دُت للخإمحن، اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحن، اؾمىذ الباصًت(   الكغ٧اث هي )ال٩ٍى
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( التي ق٩لذ لجان جض٤ُ٢ قٍغ الاظخمإ م٘ مض٤٢ 27مً الكغ٧اث ) 26(قغ٦خحند٤٣ )لم ج -4

 .2017، م٣ابل )قغ٦ت( في ٖام 2018في ٖام  الخؿاباث إلاغة واخضة ٖلى ألا٢ل

( التي ق٩لذ لجان جض٤ُ٢ قٍغ وظىص ًٖى طي زبرة باألمىع اإلاالُت 27حؿخىفي ظمُ٘ الكغ٧اث الـ) -5

 .2017( قغ٦ت في ٖام 27) ، م٣ابل2018في ٖام  واملخاؾبُت

 

  

                                                           
 الكغ٧اث هي )اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحن، واؾمىذ الباصًت(.  26

18 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

ًاث  36 35 4 2 3 2 3 7 14 غضص الػز

 27 27 1 2 1 1 3 5 14 لجىت الخضنُو

 27 25  2 1 1 3 4 14 بخدهو الػزوغ

بخدهو غضص 

 ثالاحخماغا
14 3 3  1 2 1 24 24 

بخدهو غزغ 

 الخبرة اإلاالُت
14 5 3 1 1 2 1 27 27 

 26 25 1 2 1  3 4 14 بخجمؼ مؼ اإلاضنو
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 مهمت في مماعؾاث خى٦مت الكغ٧اث مً زال٫ بيٟاء الش٣ت 
ً
ًدخل ٖمل مض٣٢ي الخؿاباث م٩اهت

٤ بال٣ىاثم واإلاهضا٢ُت ٖلى اإلاٗلىماث املخاؾب غه اإلاٞغ ُت، مً زال٫ عؤًه الٟجي واملخاًض الظي ًخًمىه ج٣ٍغ

 .اإلاالُت

 ألهمُت
ً
 ال ًخجؼؤ مً ؾالمت ؤٖمالها. وهٓغا

ً
ؤٖما٫ مض٣٢ي  وحٗخبر اجهاالث مض٣٢ي الخؿاباث ظؼءا

 
ً
 جاما

ً
الخؿاباث، ٢امذ الكغ٧اث بىي٘ ؾُاؾت جىٓم قاون مض٤٢ الخؿاباث ٧اٞت بما ًيسجم اوسجاما

ٗاث طاث الهلت في الضولت. م٣خًُاث و٢ىاٖضم٘   الاهًباٍ اإلااؾس ي والدكَغ

ؼله واؾخ٣الخه  جىاولذ هظه الؿُاؾت ظمُ٘ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بمض٣٢ي الخؿاباث، ٣ٞض جُغ٢ذ لخُٗيُه ٖو

اث املخٓىع   ٖلُه. ةوالكغوٍ الىاظب جىاٞغها ُٞه والتزاماث وواظباث اإلاض٤٢ و٦ظل٪ الخهٞغ

 جماش ى م٘ جُىعاث ٢ُإ ألاوعا١ اإلاالُت وجم وي٘ الٗضًض مً و٢ض قهضث هظه اإلاهى
ً
ا  ملخْى

ً
ت جُىعا

 في الكغ٧اث اإلاؿاهمت مً زال٫ هٓام اٖخماص مض٣٢ي 
ً
الًىابِ واملخضصاث لٗمل اإلاض٤٢ وزانت

ًٖ الؿُض عثِـ  2019/ لٗام 300الخؿاباث لضي الجهاث الخايٗت لغ٢ابت الهُئت الهاصع بال٣غاع /

  2009/ لٗام 33وبٗض نضوع ال٣اهىن ع٢م /مجلـ الىػعاء، 
ً
٣ا الخام بدىُٓم مهىت املخاؾبت والخض٤ُ٢ ٞو

 إلاا ًلي:

٤ ٢غاع مجلـ املخاؾبت  - خضص ٖضص الكغ٧اث اإلاؿاهمت التي ٣ًىم اإلاض٤٢ بخض٣ُ٢ها بإعب٘ قغ٧اث ٞو

ش 1891والخض٤ُ٢ ع٢م )  .17/6/2010( جاٍع

 ىىاث.ٌٗحن اإلاض٤٢ إلاضة ؾىت ٢ابلت للخجضًض ختى ؤعب٘ ؾ -

 ؾمذ ال٣اهىن بةوكاء قغ٧اث جض٤ُ٢ ؾىعٍت مضهُت ؤو مهىُت مدضوصة اإلاؿاولُت. -

 ٖضم وظىص ؤي حٗامالث مالُت   -
ً
وظىص الٗضًض مً املخضصاث التي جسو اؾخ٣اللُت اإلاض٤٢ وزانت

بحن اإلاض٤٢ ؤو ؤ٢اعبه والكغ٦ت التي ًض٣٢ها ؤو وظىص ؤوانغ ال٣غب  ختى الضعظت الشالشت بإخض 

 ؤلاصاعة ؤو اإلاضًغ الٗام. ؤًٖاء مجلـ

و٢ض هو ٢اهىن الكغ٧اث و٢ىاهحن وؤهٓمت هُئت ألاوعا١ وألاؾىا١ اإلاالُت الؿىعٍت ٖلى اٖخماص  -

 مٗاًحر الخض٤ُ٢ الضولُت في ٖمل مض٣٢ي الخؿاباث اإلاٗخمضًً.
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اع ال٣اهىوي الىاْم إلاهىت الخض٤ُ٢ و٦ظل٪ اإلاٗاًحر الضولُت ؤهاَىا بمض٤٢ الخؿاباث ا لٗضًض مً اي ؤن ؤلَا

اإلاؿاولُاث والىاظباث ٦صخو منهي مؿخ٣ل ومداًض في جض٤ُ٢ ؤٖما٫ الكغ٦ت وج٣ضًم عؤي ٞجي 

ومالخٓاث خى٫ الىي٘ اإلاالي للكغ٦ت والتزامها باإلاٗاًحر الضولُت خى٫ طل٪ ٌٗغى في اظخمإ الهُئت الٗامت 

اهمين ولٌُمل صور خُث ًإحي صور اإلاضنو لحماًت خهىم اإلاط للكغ٦ت إلاىا٢كخه واإلاهاص٢ت ٖلُه.

 الجهاث الزنابُت وبصارة الػزيت وبذلَ جٌخمل ؤطالع مثلث اإلاطاولُت.

 

 
 

 لخؿاباث الجهاث الخايٗت إلقغاٝ الهُئت ًٖ الٗام 22) جم اٖخماص-1
ً
 لل٣غاعاث  2019( مض٣٢ا

ً
٣ا ٞو

( قغ٧اث 5)، منهم (/م104(/م، و)89(/م ،)85،) /م(73)، م/(69)، م/(65)، /م(50مجلـ اإلاٟىيحن ع٢م )

 لخؿاباث الجهاث الخايٗت إلقغاٝ الهُئت ًٖ الٗام 29)، م٣ابل اٖخماص للخض٤ُ٢
ً
  2018( مض٣٢ا

ً
٣ا ٞو

 ( قغ٧اث للخض5.٤ُ٢/م، منهم )(121/م و )(57/م و)(47/م و )(34لل٣غاعاث مجلـ اإلاٟىيحن ع٢م )

غقغ٧اث الخض٤ُ٢ الضولُت الخهت ألا٦بر في جض٤ُ٢ الكغ٧اث اإلاؿاهم لم جإزذ-2  ت التي قملها الخ٣ٍغ

 .2017م٣اعهت م٘ ٖام 

غ اإلاض٤٢ اإلاؿخ٣ل ؾىاء في اإلاخُلباث 701مُٗاع الخض٤ُ٢ الضولي ع٢م / خضص-3 / مخُلباث ٖىانغ ج٣ٍغ

 للمٗاًحر الضولُت 
ً
٣ا ضالت البُاهاث اإلاالُت ٞو  لغؤي اإلاض٤٢ خى٫ صخت ٖو

ً
ت ونىال الك٩لُت ؤو الجىهٍغ

غ اإلاالُت. ضاص الخ٣اٍع  إٖل

الجهاث 

 الغ٢ابُت

مجلـ 

بصاعة 

 الكغ٦ت

مض٣٢ي 

 الخؿاباث
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 غ 35الكغ٧اث الـ ) مً ؤنل غ اإلاض٤٢ ( التي قملها الخ٣ٍغ بغؤي مخدٟٔ خى٫ البُاهاث اإلاالُت ظاء ج٣ٍغ

غ اإلاض٤٢ م٘ التر٦حز ٖلى ؤمىع هامت يمً ٣ٞغاث  27(2في ) 31/12/2018في  قغ٧اث وظاء ج٣ٍغ

 في / 28(8بًًاخُت في )
ً
 هُٟٓا

ً
غ، وؤُٖ  اإلاض٣٢ىن عؤًا / 25قغ٧اث مً الكغ٧اث التي قملها الخ٣ٍغ

غ35قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ ) وظاء بغؤي مخدٟٔ ( قغ٧اث 2في ) ، م٣ابل 2018ٖام  ( التي قملها الخ٣ٍغ

غ اإلاض٤٢ م٘ التر٦حز ٖلى ؤمىع هامت يمً ٣ٞغاث بًًاخُت في ) ( قغ٧اث مً الكغ٧اث التي 6ج٣ٍغ

 في /
ً
 هُٟٓا

ً
غ، وؤُٖ  اإلاض٣٢ىن عؤًا  .2017م في ٖا (36/ قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ )28قملها الخ٣ٍغ

  لُه  701جم اٖخماص جُب٤ُ اإلاُٗاع الخض٤ُ٢ الضولي ع٢م غ مض٤٢ الخؿاباث الجضًض ٖو ق٩ل ج٣ٍغ

 .2018( قغ٦ت في ٖام 35ؤي في ) 701اإلاُٗاع الخض٤ُ٢ الضولي ع٢م  خُب٤ُالتزامذ ظمُ٘ الكغ٧اث ب

192018

ًاث الهؼاع ز هظ غضص الػز ز مخدكظ هظُل مؼ الترييز غلى ؤمىر هامت ُلجهٍز  701ػبهذ اإلاػُار  جهٍز

 14  1 13 14 اإلاصارف

 7 1 5 1 7 الخإمين

 3   3 3 الخضماث

 2  1 1 2 الصىاغت

 3 1 1 1 3 الشراغت

 2   2 2 الاجصاالث

 4   4 4 الصزاقت

 35 2 8 25 35 ؤلاحمالي

2017 36 28 6 2 36 

 

 ل٣غاعاث اظخ -4
ً
٣ا ، 2019والتي جيخسب مض٣٢ي خؿاباث ًٖ ٖام  2018ماٖاث الهُئاث الٗامت ًٖ ٖام ٞو

( التي ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاتها الٗامت، وجم حُٛحر 34قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ) 18جم الخجضًض للمض٤٢ في 

 قغ٧اث جم13وقغ٧اث جم حُٛحر مض٤٢ الخؿاباث الهتهاء ٞترة ألاعب٘ ؾىىاث،  3قغ٦ت منها  16اإلاض٤٢ في 

( 34قغ٦ت مً الكغ٧اث الـ) 22الخجضًض للمض٤٢ في ، م٣ابل 2018في ٖام  حُٛحره ٢بل اه٣ًاء هظه اإلاضة
                                                           

ض١الكغ٧اث هي )ال٣ُٗلت للخإـمحن الخ٩اٞلي   27  (ٚو
ىُت للخإمحن، اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحنؾالمي، ؾىعٍت الضولي ؤلا الكغ٧اث هي )  28 اؾمىذ  ،الاجداص الخٗاووي للخإمحن آعوب للخإمحن، ،، اإلاخدضة للخإمحنالَى

خىن الباصًت  (، والكغ١ ألاصو  إلاىخجاث الٍؼ
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قغ٧اث جم حُٛحر مض٤٢  5قغ٦ت منها  12التي ٣ٖضث اظخماٖاث هُئاتها الٗامت، وجم حُٛحر اإلاض٤٢ في 

 . 2017في ٖام  ةقغ٧اث جم حُٛحره ٢بل اه٣ًاء هظه اإلاض 7الخؿاباث الهتهاء ٞترة ألاعب٘ ؾىىاث، 

 

20 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

ًاث التي  غضص الػز

 غهضث هُئاث غامت
14 7 3 2 2 2 4 34 34 

 22 18 3 1 2  3 4 5 الخجضًض للمضنو

حؿُير اإلاضنو الههظاء 

 مضة ألاربؼ ضىىاث
3       3 5 

حؿُير اإلاضنو صون اهتهاء 

 مضة ألاربؼ ضىىاث
7 2  2  1 1 13 7 
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ٌٗض الخض٤ُ٢ الضازلي الضٖامت ألاؾاؾُت في هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الكغ٧اث و٢ض خُٓذ هظه اإلاهىت  

غ مٗاًحر صولُت للخض٤ُ٢ الضازلي، وبالخالي ٞةن ٢ُام صاثغة باهخمام متزاًض في الؿ ىىاث ألازحرة هخج ٖنها جٍُى

الخض٤ُ٢ بإٖمالها في ج٣ُُم الىٓم والخُِ والؿُاؾاث وؤلاظغاءاث و٦ظل٪ ج٣ُُم الالتزام بها مً زال٫ 

غ ا ت وال٣اهىهُت، وعٞ٘ الخ٣اٍع إلاخٗل٣ت بظل٪ ًهب في ٖملُاث اإلاغا٢بت اإلاالُت واملخاؾبُت واإلااصًت وؤلاصاٍع

 النهاًت في صٖم وظىص مماعؾاث خى٦مت ظُضة في الكغ٦ت.

غ ٖلى وخضة 35قغ٧اث مً بظمالي الكغ٧اث الـ) 4/29في / الهٍُل الخىظُمي الًدخىي -1 ( التي قملها الخ٣ٍغ

 .2017/ قغ٧اث في ٖام 5، م٣ابل /2018في ٖام  مخسههت او شخو ٣ًىم بمهام الخض٤ُ٢ الضازلي

ٟحن 19مخسههت في )ائز صو  ًىحض-2 ( م٩ىهت مً مْى ( قغ٦ت ج٣ىم بمهمت الخض٤ُ٢ )ٚالبُتهم في اإلاهاٝع

سخل٠ حجم صاثغة الخض٤ُ٢ بازخالٝ ٢ُإ الكغ٦ت وحجمها، وفي الـ) ( قغ٦ت اإلاخب٣ُت ٣ًىم 9ؤو ؤ٦ثر ٍو

 
ً
م مً حجم بٌٗ هظه الكغ٧اث ال٨بحر وؿبُا م٣ابل ، 2018في ٖام  باإلاهمت شخو َبُعي واخض. ٖلى الٚغ

ٟحن ؤو ؤ٦ثر وفي الـ) ( قغ٦ت22) ( م٩ىهت مً مْى ( قغ٦ت 8ج٣ىم بمهمت الخض٤ُ٢ )ٚالبُتهم في اإلاهاٝع

 .2017في ٖام  اإلاخب٣ُت ٣ًىم باإلاهمت شخو َبُعي واخض

( التي لضيها مض٤٢، ألامغ الظي ٢ض ًاصي اؾخ٣اللُت ؤزىاء 31الضازلي مخٟٕغ في ظمُ٘ الكغ٧اث الـ) اإلاض٤٢-3

 .2017في ٖام  لليكغ( قغ٦ت ؤي ما ٖضا قغ٦ت اإلاخدضة 31، م٣ابل في )2018ٖام  في ه٢ُامه بٗمل

غهم ما بحن مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت  جسخل٠-4 ٘ لها اإلاض٣٢ىن الضازلُىن ج٣اٍع الجهت التي ًٞغ

غ وجًاعب اإلاهالح بحن ألا  َغاٝ ولجىت الخض٤ُ٢، ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى اهسٟاى ٞاٖلُت هظه الخ٣اٍع

 املخخلٟت في الكغ٦ت.

ض  وبك٩ٍل -5 ٖام ظمُ٘ اإلاض٣٢حن الضازلُحن في الكغ٧اث ًخمخٗىن بمؿخىي ظُض مً الخإهُل ألامغ الظي ًٍؼ

 مً ٦ٟاءة مماعؾتهم إلاهامهم.

ًىظض حُٛحراث جظ٦غ في مىا٢٘ عئؾاء وخضاث الخض٤ُ٢ ؤو اإلاض٣٢حن الضازلُحن في ٚالبُت الكغ٧اث في  ال-6

 .2017و 2018ٖام 

( 5/ التي لضيها جض٤ُ٢ صازلي )31ًبلٜ مخىؾِ ٖضص ٖاملي الخض٤ُ٢ الضازلي في بظمالي الكغ٧اث الـ /-7

تراوح هظا اإلاخىؾِ ما بحن ٖامل واخض في ٢ُاٖا و  والخضماث والخإمحنالهىاٖت والؼعاٖت ث ٖاملحن ٍو

الضازلي في بظمالي مخىؾِ ٖضص ٖاملي الخض٤ُ٢ ، م٣ابل 2018في ٖام  ٖاملحن في الاجهاالث 30(41)

                                                           
 لهغاٞت، قام للهغاٞت(.، صًاب لهماء-لالؾدشماعاثٚض١، الهىضؾُت الؼعاُٖت –الكغ٧اث هي )الٗغبُت الؿىعٍت لخىمُت اإلاىخجاث الؼعاُٖت   29
بلٜ ٖضص   30 خل مىباًل جُل٩ُىم بصاعة زانت للخض٤ُ٢ الضازلي مالٟت مً زمـ وخضاث ٍو ٟحنخُض ًىظض لضي قغ٦ت ؾحًر 82.٠ٞيها ) مْى  ( مْى
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تراوح هظا اإلاخىؾِ ما بحن ٖامل واخض في ٢ُاٖاث 5/ التي لضيها جض٤ُ٢ صازلي )31الكغ٧اث الـ / ( ٖاملحن ٍو

 .2017في ٖام  ( ٖاملحن في الاجهاالث42الهىاٖت والؼعاٖت والهغاٞت و )

21 

 2017 ؤلاحمالي الصزاقت الاجصاالث الشراغت 31ىاغتالص الخضماث الخإمين اإلاصارف الهؼاع

ًاث  36 35 4 2 3 2 3 7 14 غضص الػز

غضم وحىص جضنُو 

 صازلي
    2  2 4 5 

 22 19 1 1 1  1 1 14 وخضة مخسصصت

 8 9 1   1 2 5  شخص ػبُعي

 1 2  1    1  حهت زارحُت

 1         غضم الخكزؽ

مخىضؽ غضص الػاملين 

 في وخضة الخضنُو
5 1 1 1 1 41 2 5 5 

 

  

                                                           
 في قغ٦ت نىاٖت )اؾمىذ الباصًت( وخضة الخض٤ُ٢ الضازلي قاٚغة.  31



    

                    48 

 بانها املخاَغة حٗٝغ خُض املخاَغ، ج٣ُُم بمىيٕى واضح بك٩ل اهخمذ ٢ض الخى٦مت ٢ىاٖض ؤن ًالخٔ

ىب ٚحر خضر بى٢ٕى الاخخما٫  ؤو هضٝ جد٤ُ٣ في الٟكل وبلى له الخدىٍ في ؤلازٟا١ بلى ًاصي ُٞه مٚغ

 ج٣ُُم ٖملُت ٞةن هىا ومً اإلاالي مغ٦ؼها ٖلى جازغ ٢ض زؿاثغ ج٨بض زم ومً الكغ٦ت ؤهضاٝ مً ؤ٦ثر

  باث آزاعها مً للخض الىؾاثل وبًجاص وجهيُٟها ؤزغها و٢ُاؽ لخدضًض اإلاؿخمغة املخاَغ
ً
  ؤمغا

ً
ا  خٍُى

 .بها زانت لجىت بخسهُو الخى٦مت ٢ىاٖض بليها بقاعث املجلـ مهام مً مهمت بصاعتها وؤنبدذ

 .الخهي٠ُ مً الٛغى ٖلى حٗخمض ؤنىاٝ ٖضة ىبل ٖام بك٩ل املخاَغ جهى٠

 :الموضوع حيث من -1

 .الاؾتراجُجي اإلاؿخىي  ٖلى مساَغ •

 .الكغ٦ت بغامج مؿخىي  ٖلى مساَغ •

 .الدكُٛلي اإلاؿخىي  ٖلى مساَغ •

 .واإلاالي ؤلاصاعي  اإلاؿخىي  ٖلى مساَغ •

 :المصدر حيث من -2

 .البُئُت املخاَغ •

 .الٗامت الا٢خهاصًت املخاَغ •

 .الؿُاؾُت املخاَغ •

 .اإلاىاٞؿت •

 .وجُىعها الهىاٖت مساَغ •

 في جدضًضها ًخم وؤن ووكاَها بالكغ٦ت اعجباٍ لها التي املخاَغ صعاؾت ًخم ؤن الاهمُت مً ؤنبذ و٢ض

 .ٖمله مجا٫ ًسو ُٞما ٧ل الخاعجي ؤو الضازلي ؾغاء الخض٤ُ٢ زُت

٘٣ غ املخاَغ و٢ُاؽ وج٣ُُم ج٣ضًغ ٖملُت املخاَغ بصاعة ٖاج٤ ٖلى ٍو  طل٪ في بما بصاعتها اؾتراجُجاث وجٍُى

 ال٩ىاعر ًشاع ٖلى جغ٦ؼ الخ٣لُضًت املخاَغ بصاعة ان ٖلُه اإلاخٗاٝع ومً ؤزغي، ظهاث بلى املخخملت آزاعها

 ألاؾىا١ ومساَغ اإلاالُت واملخاَغ ال٣ًاثُت والضٖاوي  الٗمالء ومكا٧ل والخىاصر ٧الخغاث٤ الُبُُٗت

 .الخ... الاظىبُت الٗمالث اعاؾٗ ٞغو١ ومساَغ

 :وبصاعتها وج٣ُُمها املخاَغ بصاعة ٖملُت زُىاث هىا وهلخو



    

                    49 

 
 

 اإلاٗلىماث ٧اٞت حكمل الكغ٦ت لضي ٧اُٞت بُاهاث ٢اٖضة وظىص املخاَغ إلصاعة للخدٍى الىؾاثل ؤهم ومً

 .املخاَغ بإهىإ الخانت

غ ٖلى باإلقغاٝ ًخٗل٤ في ال٩املت اإلاؿاولُت ؤلاصاعة مجلـ ًخىلى  اإلاباصت وجُب٤ُ املخاَغ اؾتراجُجت جٍُى

ؼ وإلاىانلت والؿُاؾاث، الٗمل وؤَغ  اإلاؿاولت مساَغ لجىت حك٨ُل ًخم املخاَغ، بصاعة مماعؾاث حٍٗؼ

خم صوعٍت بهىعة وجدضًشه الكغ٦ت، صازل بصاعة ب٩ل الخام املخاَغ سجل بٖضاص ًٖ  بغهامج وي٘ ٍو

  الضازلي ض٤ُ٢الخ ٢ؿم ٢بل مً الكغ٧اث بصاعاث مغاظٗت
ً
 زُىعتها، وصعظت املخاَغ جهي٠ُ ٖلى اٖخماصا

 .املخاَغ بصاعة خى٦مت ومؿاولُت قاملت الغ٢ابت ٖلى باإلب٣اء ؤلاصاعة مجلـ ًخٗهض ٦ما

غاٝ طاث الٗال٢ت مً زال٫  تهضٝ الكغ٦ت بلى جدؿحن وؿبت ألاعباح م٣اعهت باملخاَغ لهالح ظمُ٘ الَا

ما٫ الاؾدشماع، بصاعة املخاَغ والخ٣ُُم الضازلي ل٨ٟاًت )اجُجُاث اإلاغاظٗت الض٣ُ٢ت والضوعٍت الؾتر  ألٖا

ٗخبر الخٗغى الغثِس ي للكغ٦ت هى الخٗغى ملخاَغ الاثخمان بياٞت بلى مساَغ الازغي، ٦ما  عاؽ اإلاا٫(، َو

، وجخُلب ٢ابلُت 
ً
ا خماص ؾىٍى ج٣ىم ؤلاصاعة بمغاظٗت جىنُاث للجىت بصاعة املخاَغ ومجلـ ؤلاصاعة اٖل

 غ٦ت لخدمل املخاَغ، يمً ؤمىع ؤزغي ٦ما ًلي:الك

 .مؿخىي ٖالي مً الجزاهت واإلاٗاًحر الازال٢ُت والاخترام واإلاهىُت في ٧اٞت الخٗامالث 

 .جدمل املخاَغ التي جخه٠ بالكٟاُٞت والٟهم والتي ًم٨ً ٢ُاؾها ومغا٢بتها وبصاعتها 

 حتديد اخلطز

 تقييم اخلطز

التعامل مع اخلطز  

ووضع اخلطة 

 لتقليل اآلثار

التنفيذ واملتابعة 

 والتقييم الالحق
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 إلاا جملُه الخإ٦ض مً ؤن لضي الكغ٦ت مؿخىٍاث مىاؾبت مً ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا 
ً
٣ا ٫ بك٩ل مؿخمغ ٞو

الجهت الخىُٓمُت وج٣ُُم الكغ٦ت لخل٪ اإلاؿخىٍاث في وز٣ُت الخ٣ُُم الضازلي ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫، 

والخإ٦ض مً ان اؾتراجُجُت الكغ٦ت إلصاعة عؤؽ اإلاا٫ جخًمً اإلاخُلباث الغؤؾمالُت وجسُُِ عؤؽ 

 اإلاا٫.

 ل اإلاؿ حر اإلا٩ل٠ لضي الكغ٦ت لضٖم الخإ٦ض مً جىاٞغ مؿخىٍاث ٧اُٞت مً الخمٍى خ٣غ والٟٗا٫ ٚو

اع ٖمل  مخُلباث الؿُىلت وؤلا٢غاى والاؾدشماع بك٩ل مؿخمغ، والخإ٦ض مً امخال٥ الكغ٦ت إَل

عاسخ إلصاعة الؿُىلت وزُِ الُىاعت إلاغا٢بت وبصاعة الؿُىلت في الٓغوٝ الٗاصًت والًاُٚت، 

ت إلاٗضالث الؿُىلت الغثِؿُت ) الضازلُت والخىُٓمُت( زال٫ اظخماٖاث بياٞت بلى مغا٢بت قهٍغ

 اللجان.

 .الالتزام باإلاباصت ألاؾاؾُت لإل٢غاى اإلاىهىم ٖليها في ؾُاؾت ؤلا٢غاى الٗامت في الكغ٦ت 

 .حر آلُت ٞٗالت  وظىص بَاع ٖمل مدضص للمغا٢بت والخدهُل وبٖاصة اله٩ُلت لخٞى

 ٚلى مساَغ جابٗت تهضص عؤؽ  الخض مً الخٗغياث لألوكُت طاث املخاَغ ال٨بحرة والتي ٢ض جاصي

 اإلاا٫ الكغ٦ت وظضاعجه الاثخماهُت.

 .لخد٤ُ٣ ا٢ص ى عبدُت مً زال٫ جد٤ُ٣ الضزل وج٣لُل الخ٩لٟت وجضوي الايمدال٫ 
ً
 الؿعي صوما

  خماصها مً ٢بل الجهاث اإلاىاؾبت بدُض ج٣ُُم اإلاىخجاث الاثخماهُت الجضًضة بك٩ل ه٨ُلي اٖل

ملُاث حكُٛلُت ومخُلباث الىٓام واإلاخُلباث ًم٨ً ٞهم وبصاعة ما جخًمىه مً مسا َغ ومؼاًا ٖو

 ال٣اهىهُت.

  خماًت مهالح الكغ٦ت والٗمالء مً زال٫ جُب٤ُ بظغاءاث حكُٛلُت ويىابِ صازلُت مد٨مت

ب وجُب٤ُ ٖملُت بصاعة املخاَغ الدكُٛلُت لخ٣لُل جل٪ املخاَغ.  وصٖم الىٓام والخضٍع

 ُٗت والخىُٓمُت، والخإ٦ض مً الالتزام  الخإ٦ض مً الامخشا٫ ال٩امل باإلاخُلباث ال٣اهىهُت والدكَغ

 ألاهٓمت وال٣ىاهحن 
ً
٣ا حرها مً الالتزاماث ٞو ل ؤلاعهاب ٚو ب٣ىاهحن م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫ وجمٍى

ب ال٩افي لخ٣لُل مساَغ الامخشا٫ وم٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫.  حر الخضٍع  وجٞى
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 28083 غضص اإلاطاهمين 5825080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  398 غضص اإلاىظكين 2003 جاٍر

بي اإلاضًز الػام  www.ibtf.com.sy اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ؾلُان الٖؼ

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2003 جاٍر  2009 جاٍر

 23880000 11 00963 رنم الهاجل قغابي ؤخمض عيىان اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2325788 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 ؤلاصارة مػلىماث مجلظ الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب 32الاضم

 الغثِـ 33ايهاب الؿٗضي

 

بى٪ ؤلاؾ٩ان للخجاعة 

ل  والخمٍى

 

49.06% 

ت ؤعصهُت  %0.14 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 :مضة والًت املجلظ ؤعصهُت ًٖى زالض الظهبي

 ؤعصهُت ًٖى ؾاثض ػع٣ٍاث
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
02/08/2016 

واؾ٨ًُ 

 34عجمُان
 ؤعصهُت ًٖى

 ؾىعٍت %2.23 زؼاهت ج٣اٖض اإلاهىضؾحن ًٖى مؿٗىص نالخت

% حُٗحن ًٖى ؤو 11ًد٤ للمؿاهم الظي ًمخل٪ 

 ؤ٦ثر في املجلـ بما ًدىاؾب ووؿبت اإلاؿاهمت.

 

بي  ؾىعٍت %2.23 الكغ٦ت الؿىعٍت اللُبُت هاثب جِؿحر الٖؼ
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام:
 اظخماٖاث 6

   ؾىعٍت %0.15 هٟؿه ًٖى هاصع خضاص

   ؾىعٍت %0.49 هٟؿه ًٖى ٣ٗىبخؿان ٌ

   %54.16 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم   وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

ىن  يبار  %60 15 الاغخباٍر

 اإلاطاهمين

1 49.06% 

 %49.06 بى٪ ؤلاؾ٩ان ؤيبر مطاهم % 40 28083 الؼبُػُىن 

 جىسَػاث ألارباح

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 مالػا

ًاضهم  250ملُىن ُ.ص منها  18695 5.250 5.250 5.250 5.250 58250 رؤص اإلااُ ملُىن 

                                                           
32

 ملجلـ الٛضاعة   
ً
ش جم حُٗحن الؿُض ٖماع الهٟضي عثِؿا ، وجم اؾخ٣الت ٧ل مً الؿاصة ؾاثض ػع٣ٍاث وزالض الظهبي ممشلحن بى٪ 03/03/2019بخاٍع

ش  ل بخاٍع ش 11/06/2019ؤلاؾ٩ان للخجاعة والخمٍى  منهم. 20/10/2019، وجم حُٗحن ٧ل مً الؿاصة ٖمغو مىس ى ودمحم ؾُٗض الضظاوي بخاٍع
ً
 بضال

33
ش     16/12/2018اهتهذ ًٖىجُه بخاٍع

34
ش ًٖى مجلـ ؤلا حٛحر ممشل جم     .08/05/2019صاعة لُهبذ الؿُض مغوان الخىلي بخاٍع
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وطبتألارباح 

 اإلاىسغت

 مجاهُت ال ًىظض ال ًىظض ًىظض ال الًىظض الًىظض

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

اة 27/03/2018 1  صاعةؤلا ًٖى مجلـ هاثب  ٞو

 حٗل٤ُ بىض في ظضو٫ ؤٖما٫ الهُئت الٗامت 30/04/2018 2

 اهخساب هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 03/05/2018 3

ت عثِـ مجلـ بصاعة 23/12/2018 4  اهتهاء ًٍٖى

 

 اضم اللجىت

 

 غظى مجلظ بصارة اضم الػظى
 زبرة مالُت

 ومداضبُت

بي لجىت الخضنُو  ال وٗم جِؿحر الٖؼ

 وٗم وٗم زالض الظهبي اللجىت الخىكُذًت

 ال وٗم هاصع خضاص لجىت املخاػز

ٍاقأث  ال وٗم خؿان ٣ٌٗىب لجىت الترغُداث واإلا

    لجىت الخدٌم اإلااضس ي

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1558883 1398381 1248690 868026 698225 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 58250 58250 58250 58250 58250 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 178802 168442 148263 88502 8,482 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 18360 28179 58760 0.20 5 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 25.91 41.52 109.73 0.39 0.09 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 تالهُمت الاضمُ

ت  339 313 272 162 162 الهُمت الضقتًر

 590 807 160 142 166 الهُمت الطىنُت
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 18332 غضص اإلاطاهمين 6800080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  402 غضص اإلاىظكين 2003 جاٍر

 www.bos.com.sy ؼ الالٌترووي للػزيتاإلاىن مِكا٫ ٖؼام اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2014 جاٍر  2009 جاٍر

ت ومكاع٧ىه  اضم مضنو الحطاباث خهٍغ

 اعوؿذ ؤهض ًىوٜ

 2460560 11 00963 رنم الهاجل

ش حػُين مضنو الحطاباث  2460560 11 00963 رنم الكايظ 2015 جاٍر

 

الجهت التي  ىصباإلا الاضم

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت: ؾىعٍت %1.25 هٟؿه الغثِـ راجب الػالح  %0.125 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 :مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.5 هٟؿه الىاثب بخطان بػلبٍي

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %0.6 هٟؿه ًٖى دمحم ؤصًب حىص  25/04/2018 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: ؾىعٍت %0.5 هٟؿه ًٖى هىار ضٌز بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت الٗامت  م

% مً ألاعباح 5بما ال ًخجاوػ 

 الهاُٞت

ًد٤ للمؿاهم الظي ًمخل٪  ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى حىرج صاٌـ

% حُٗحن ًٖى ؤو ؤ٦ثر في 10

 املجلـ

 ال

ظ زالُ غضص احخماغاث املجل ؾىعٍت %1.56 هٟؿه ًٖى هضي غُش صًب

 الػام:

 اظخماٖاث 12

   ؾىعٍت %0.41 هٟؿه ًٖى قهض جكىٌجي

   ؾىعٍت %0.86 هٟؿه ًٖى بًاص بُدىجاهت

   ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى دمحم هشار مامِؼ

   %5.68 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم   وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

ىن   %49 1 يبار اإلاطاهمين %49 1 الاغخباٍر

 %49 بى٪ لبىان واإلاهجغ ؤيبر مطاهم %51 18331 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 ملُىن ُ.ص جىسَػاث ههضًت. 630 68000 48000 48000 48000 48000 رؤص اإلااُ

 % ؤؾهم مجاهُت20 ؤؾهم مجاهُت %50 الًىظض الًىظض الًىظض ىسغتوطبتألارباح اإلا ًإضهم مجاهُت ملُار ُ.ص 4.2
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حُٗحن ًٖى مجلـ بصاعة 07/01/2018 1

٤ ؤؾهم مجاهُت 11/04/2018 2 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 حك٨ُلت مجلـ ؤلاصاعة 06/06/2018 3

ضاءاهخ٣ا٫ ٞغ  13/08/2018 4  ٕ اإلاهٝغ في الؿٍى

 اٞخخاح ٕٞغ زان للمهٝغ في الالط٢ُت 30/08/2018 5

 حٗغى اإلاهٝغ لٗملُت اخخُا٫ 30/08/2018 6

 

غظى مجلظ  اضم الػظى  اضم اللجىت

 بصارة

 زبرة مالُت ومداضبُت

 وٗم وٗم دمحم هؼاع مامِل لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ٞهض جٟى٨جي املخاػز بصارة جىتل

ٍاقأث  وٗم وٗم بخؿان بٗلب٩ي لجىت الترغُداث واإلا

    لجىت الحىيمت

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1708198 1798482 1958223 1438122 105,420 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 68000 48000 48000 48000 4,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 238146 218190 218906 148109 7,716 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 18933 (0.761) 78801 68398 18982 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 32.22 (19.03) 195.03 159.95 50 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  385.78 529.76 547.67 352.73 193 الهُمت الضقتًر

 18033 772 266 235 229 الهُمت الطىنُت
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 18150 غضص اإلاطاهمين 6850080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  644 غضص اإلاىظكين 2003 جاٍر

 www.bbsfbank.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٖمغ الٛغاوي  35اإلاضًز الػام

ش حػُ ش ؤلاصراج في الطىم  2018 ين اإلاضًز الػامجاٍر  2009 جاٍر

ذ اضم مضنو الحطاباث  9399 11 00963 رنم الهاجل صًلٍى

ش حػُين مضنو الحطاباث  9499 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر
 

الجهت التي  اإلاىصب 36الاضم

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

اض غبجي ت ؾىعٍت %4.7342 هٟؿه الغثِـ ٍر  %0.115 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 3 :مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %2.4023 هٟؿه الىاثب بطام مػماري 

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %1.7749 هٟؿه ًٖى ًىرصان غبجي  15/03/2016 جاٍر

 

ض الخىري  قٍز

 

 ًٖى

 

 هٟؿه

 

1.5115% 

 

 ؾىعٍت

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت الٗامت  :م

% مً 5بما ال ًخجاوػ 

 ألاعباح الهاُٞت

% 10ًد٤ للمؿاهم الظي ًمخل٪  ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى هُثم الكزا

حُٗحن ًٖى ؤو ؤ٦ثر في املجلـ بما 

 ًدىاؾب ووؿبت اإلاؿاهمت.

 ال

غضص احخماغاث املجلظ زالُ  ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى قاجىت اللحام

 الػام:

 اظخماٖاث 6

   لبىاهُت %22 بى٪ بُمى ًٖى ضمُذ ضػاصة

رائض ؤبى الىصز 

 البطاجىت

   لبىاهُت - هٟؿه ًٖى

   ؾىعٍت %0.1364 هٟؿه ًٖى منى بجو

   %32.55 مجمىع ملٌُت ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %49 2 طاهمينيبار اإلا %49.28 6 الاغخباٍر

 %27 البى٪ الؿٗىصي الٟغوس ي ؤيبر مطاهم %50.72 18144 الؼبُػُىن 

 

                                                           
ش   35  .12/11/2018جم حُٗحن الؿُض ٖمغ الٛغواي ٦مضًغ ٖام للبى٪ بخاٍع
36

ش     .30/05/2019جم اهخساب مجلـ بصاعة ظضًض يمً اظخمإ الهُئت الٗامت اإلاى٣ٗض بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حُٗحن ًٖى مجلـ بصاعة 22/01/2018 1

٤ ؤؾهم مجاهُت 03/04/2018 2 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 بٖاصة اٞخخاح ٞغوٕ اإلاهٝغ 24/07/2018 3

 اٟٞخاح ٕٞغ ظضًض بضمك٤ واهخ٣ا٫ ما٢ذ لٟٕغ خلب 18/10/2018 4

 حُٛحر مضًغ ٖام للمهٝغ 12/11/2018 5

 حٗغى اإلاهٝغ لالخخُا٫ 27/11/2018 6
 

 اضم اللجىت

 

 غظى مجلظ بصارة اضم الػظى
زبرة مالُت 

 ومداضبُت

 وٗم وٗم عي بؿام مٗما لجىت الخضنُو

ض الخىعي املخاػزبصارة لجىت   وٗم وٗم ٍٞغ

ت ,لجىت الترغُداث ز اإلاىارص البػٍز ٍاقأث وجؼٍى  ال وٗم هُشم الٟغا واإلا

 ال وٗم عاثض البؿاجىت لجىت الحىيمت والامخثاُ

 وٗم وٗم ٞاجىت اللخام 

ان   وٗم ال محرها نٞى

 ال ال هال ٖغهى١   
 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 3058442 2518029 2348795 1718914 138,895 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 68500 58500 58000 58000 58000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 308370 2378533 288263 178911 11,258 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 28804 (28077) 108308 68650 28332 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 43.15 (37.76) 206 133 46 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  467.24 500.6 565 358 225 الهُمت الضقتًر

 999.36 609 340 332 353 الهُمت الطىنُت

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

ملُىن ُ.ص جىسَػاث  273.5 68500 58500 58000 58000 58000 رؤص اإلااُ

 ههضًت.

 ًإضهم مجاهُت ملُار  4.205
وطبت ألارباح 

 سغتاإلاى 
 % ؤؾهم مجاهُت23.08 % ؤؾهم مجاهُت18.18 % ؤؾهم مجاهُت10 الًىظض الًىظض
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 18031 غضص اإلاطاهمين 5805080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظج  279 غضص اإلاىظكين 2004 اٍر

 www.arabbank-syria.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت دمحم ناص١ الخؿً اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2010 جاٍر  2009 جاٍر

 9421 11 00963 رنم الهاجل ٢دُان الؿُىفي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3349844 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 الغثِـ زالض واصل الىسوي

 

 

 البى٪ الٗغبي

 

 

51.29% 

ت ؤعصهُت  %0.15 هصاب الػظٍى

 ثؾىىا 4 :مضة والًت املجلظ ؤعصهُت ًٖى غالء الضًً الخمُمي

ش اهخساب املجلظ الحالي ؤعصهُت ًٖى دمحم غبض الكخاح الؿىمت  20/5/2018 :جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: لبىاهُت ًٖى هضًم ؾىؼىص  م
بىاًء ٖلى ٢غاع 

 الهُئت الٗامت

 ؾىعٍت %2.5 هٟؿه الىاثب خاسم صالح صاهُاُ

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ:

 ال

 ؾىعٍت %0.78 هٟؿه ًٖى  غبض الطالم هٍُلدمحم
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام:
 اظخماٖاث 6

اص الشغُم  ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى ػارم ٍس
 

 ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى دمحم غماص مػخىم 

  ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى مدطً مهصىص

  %54.57 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %61.28 3 يبار اإلاطاهمين %51.3 1 الاغخباٍر

 %51.3 البى٪ الٗغبي ؤيبر مطاهم %48.7 18030 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

  58050 58050 58050 58050 58050 رؤص اإلااُ

ًاضهم مجاهُت 180ملُىن منها  510  الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت ملُىن 
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حك٨ُلت مجلـ ؤلاصاعة 10/06/2018 1

 حُٛحر هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 02/08/2018 2

 

غظى مجلظ  اضم الػظى  اضم اللجىت

 بصارة

زبرة مالُت 

 ومداضبُت

ُم لجىت الخضنُو اص الٖؼ  ال وٗم َاع١ ٍػ

 وٗم وٗم دمحم ٖبض الٟخاح الٛىمت اللجىت الخىكُذًت الػلُا

 ال وٗم دمحم ٖماص مٗخى١  لجىت بصارة املخاػز

    لجىت الحىيمت

ٍاقأث     لجىت الترغُداث واإلا

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 658908 668651 728115 548836 44,430 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 58050 58050 58050 58050 5,050 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 128716 148950 208224 128180 6,928 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 (28233) (58274) 88043 58252 (85) ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 (44.23) (104.44) 159 104 (2) ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  251.81 296 400 241 137 الهُمت الضقتًر

 391.75 455.83 177 184 182 الهُمت الطىنُت
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 707 غضص اإلاطاهمين 5872485008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  306 غضص اإلاىظكين 2005 جاٍر

غ اإلاضًز الػام  www.bankaudisyria.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت اهُىان الٍؼ

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2014 جاٍر  2009 جاٍر

 اضم مضنو الحطاباث
ت ومكاع٧ىه  -خهٍغ

ىوٜ  بوؿذ ٍو
 23888000 11 00963 رنم الهاجل

ش حػ  2248510 11 00963 رنم الكايظ 2018 ُين مضنو الحطاباثجاٍر

 

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب 37الاضم

دمحم ؤوظ خمض 

 هللا
ت: ؾىعٍت %3.50 هٟؿه الغثِـ  %0.5 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 :املجلظمضة والًت  ؤعصهُت %3 لُباهىن اهٟؿذ الىاثب جامز ؾشاله

ظ ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %0.50 هٟؿه ًٖى ضامز غَى  31/05/2015 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: ؾىعٍت %0.50 هٟؿه ًٖى هضي ؤضػض  م

بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت 

% 5الٗامت بما ال ًخجاوػ 

 مً ألاعباح الهاُٞت

 ؾىعٍت %0.50 هٟؿه ًٖى دمحم الػبىص
% 10خل٪ ًد٤ للمؿاهم الظي ًم

 حُٗحن ًٖى ؤو ؤ٦ثر في املجلـ.
 ال

 ؤعصهُت - هٟؿه ًٖى قااص الحىراوي
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام:
 اظخماٖاث 6

   ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى وائل العجت

دمحم ػارم 

 الطزاج
   ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى

    %8 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 

 طبت ملٌُتهمو الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %46 2 يبار اإلاطاهمين %53.40 16 الاغخباٍر

 %41 بى٪ ٖىصة ؤيبر مطاهم %46.60 691 الؼبُػُىن 

 

 

 

                                                           
 
37

ش جم اهخساب مجلـ بصاعة ظضًض يمً اظخمإ الهُئت ال   .12/05/2019ٗامت اإلاى٣ٗض بخاٍع
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

ملُىن  724.5ملُىن منها  200 58724.5 58724.5 58724.5 58724.5 58724.5 رؤص اإلااُ

 ال ًىظض ال ًىظض الًىظض الًىظض الًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت ًاضهم مجاهُت

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 اؾخ٣الت ًٖى مجلـ بصاعة 05/02/2018 1

 

 اضم اللجىت

 

 رةغظى مجلظ بصا اضم الػظى
زبرة مالُت 

 ومداضبُت

 وٗم وٗم هضي ؤؾٗض لجىت الخضنُو

ـ لجىت املخاػز  ال وٗم ؾامغ َٖى

ٍاقأث  وٗم وٗم جامغ ٚؼاله لجىت الترغُداث واإلا

    لجىت الحىيمت

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1208513 1118732 1058171 818836 64,441 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 58724 58724 58724 58724 58724 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 258504 248359 278630 168247 10,171 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 18145 (38270) 118382 68077 28962 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 20.01 (57.14) 199 106 52 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت الهُمت  445.53 425.53 483 284 178 الضقتًر

 773.63 562.5 214 226 231 الهُمت الطىنُت



    

                    63 

 319 غضص اإلاطاهمين 6812080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  222 غضص اإلاىظكين 2005 جاٍر

 www.byblosbank.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٦غم بكاعة اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2018 جاٍر  2009 جاٍر

 اضم مضنو الحطاباث
ت ومكاع٧ىه   –خهٍغ

ىوٜ  بعوؿذ ٍو
 9292 11 00963 رنم الهاجل

ش حػُين مضنو الحطاباث  3348208 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 اإلاىصب 38الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت

 الغثِـ آلان قااص وها

 

بى٪ 

 بِبلىؽ

 

 

59.87% 

ت: لبىاهُت  %0.08 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 :مضة والًت املجلظ لبىاهُت ًٖى ضلُم اضؼكان

يُه زالغ  لبىاهُت ًٖى ٍر
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
10/05/2016 

 لبىاهُت ًٖى حىرج صكير
ٍاقإة ؤغظاء م

 املجلظ:

بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت 

% 5الٗامت بما ال ًخجاوػ 

 مً ألاعباح الهاُٞت.

 ؾىعٍت %0.08 هٟؿه الىاثب دمحم مزوان الحٌُم

ًد٤ للمؿاهم الظي 

% حُٗحن 10ًمخل٪ 

ًٖى ؤو ؤ٦ثر في 

 املجلـ:

 وٗم

 ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى باضل صهز
غضص احخماغاث 

 املجلظ زالُ الػام:
 اثاظخماٖ 5

 ؾىعٍت %0.45 هٟؿه ًٖى 39ؤهضره ؤبى خمض

 ؾىعٍت %3.37 هٟؿه ًٖى 40هاصر دمحم نلعي  

 ؾىعٍت %2.85 هٟؿه ًٖى دمحم اإلازجض ى الضهضش ي

   %66.62 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   % 64.87 2 يبار اإلاطاهمين %59.87 1 الاغخباٍر

 %59.87 بى٪ بِبلىؽ ؤيبر مطاهم %40.13 318 الؼبُػُىن 

 

                                                           
38

ش     .10/10/2019جم حُٗحن الؿُض زلُل ؾاعة ٦ًٗى في مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع
39

ش    ه ؤبى خمض بخاٍع  .25/04/2019اؾخ٣ا٫ الؿُض ؤهضٍع
40

ش     .27/01/2019اؾخ٣ا٫ الؿُض هاصع ٢لعي بخاٍع
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 68120 68120 68120 68120 68120 رؤص اإلااُ
4.58% 

 الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض وطبتألارباح اإلاىسغت

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حُٗحن مضًغ ٖام للمهٝغ وهاثبه 22/01/2018 1

 حُٗحن ممشل ًٖى مجلـ بصاعة 06/03/2018 2

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى  اضم اللجىت

 ال وٗم ن الخ٨ُمدمحم مغوا  لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ؾلُم اؾُٟان  لجىت املخاػز

ٍاقإة  لجىت الترغُداث،الخػُين، الخػىٍع،اإلا

 وؤلاغالم
 ال وٗم هاصع ٢لعي 

   لجىت الحىيمت

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 828064 678578 738973 738688 54,433 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 68120 68120 68120 68120 6,120 ُ.ص رؤص اإلااُ/ ملُىن 

 238574 228339 218374 148468 8,006 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 18235 0.964 68909 68528 18100 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 20.18 15.76 113 107 18 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  385.20 365.02 349 236 178 الهُمت الضقتًر

 400 345.25 136 123 125 الهُمت الطىنُت
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 796 غضص اإلاطاهمين 3885081408500 41رؤص اإلااُ اإلاضقىع

ش الخإضِظ  155 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

ضًت اإلاضًز الػام  www.sgbsy.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ظما٫ ٍػ

ش حػُين اإلاضًز الػامجا ش ؤلاصراج في الطىم  2017 ٍر  2010 جاٍر

 2326111 11 00963 رنم الهاجل نالح ال٨ىج اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2326112 11 00963 رنم الكايظ 2016 جاٍر

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها

وطبت 

 42اإلالٌُت
 ؤلاصارة مػلىماث مجلظ الجيطُت

ت   الغثِـ ربُؼ ضٌٍز

بى٪ الخلُج 

 اإلاخدض

 

24.4% 

ت لبىاهُت  %0.002 هصاب الػظٍى

يُت ًٖى دمحم الهمِؼ  ؾىىاث 3 :مضة والًت املجلظ بدٍغ

ش اهخساب املجلظ الحالي ٞلؿُُيُت ًٖى ًشن الحصزي   23/04/2017 جاٍر

 ًٖى غماص رسم هللا الكتى
قغ٦ت الٟخىح 

 ال٣ابًت
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: تلبىاهُ 8.6%  م

بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت الٗامت 

 %5ٖلى ؤال جخجاوػ 

 ؾىعٍت %0.2 هٟؿه ًٖى بػير هشاع
% 10ًد٤ للمؿاهم الظي ًمخل٪ 

 حُٗحن ًٖى ؤو ؤ٦ثر في املجلـ:
 ال

م مهزان زىهضه  ؾىعٍت %3.9 هٟؿه ًٖى يٍز
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخماٖاث 6

ذ ٌػهىبُان  ؾىعٍت %0.2 هٟؿه الىاثب هظٍز

 
 ؾىعٍت %0.2 هٟؿه ًٖى 43زالض اإلاالح

 ؾىعٍت %0.2 هٟؿه ًٖى دمحم صىان

 %37.7 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 
 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %38.5 3 يبار اإلاطاهمين %38.5 3 الاغخباٍر

 %24.4 بى٪ الخلُج اإلاخدض ؤيبر مطاهم %61.5 793 الؼبُػُىن 

 

 

                                                           
41

 ٫.ؽ. 10800080008000ؤنبذ عؤؽ اإلاا٫ مضٕٞى بال٩امل والبالٜ  2019زال٫ ٖام   
42

  .  ًخم اخدؿاب وؿبت اإلال٨ُت مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى
43

ش     .29/07/2019جم اهخسابه مً زال٫ الاظخمإ الهُئت الٗامت اإلاى٣ٗضة بخاٍع
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 الًىظض 38850 38838 38800 3.80044 38000 رؤص اإلااُ

 الًىظض الًىظض ال ًىظض الًىظض الًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

 

شالخا الزنم  اإلاىطىع ٍر

 اإلاىا٣ٞت ٖلى ا٦خخاب قغ٦ت الخلُج اإلاخدض ال٣ابًت 18/11/2018 1

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

ذ ٣ٌٗىبُان لجىت الخضنُو  ال وٗم هٍٓغ

 وٗم وٗم دمحم نىان لجىت بصارة املخاػز

 وٗم وٗم دمحم ال٣مِل لجىت الحىيمت

ٍاقأث     لجىت الترغُداث واإلا

    

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 478542 508325 588522 478628 388070 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 38850 38838 38800 38800 3,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 568 18731 48034 38138 18274 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 (18173) (28339) 08896 18068 (841) ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 (30.55) (61.01) 24 28 (28) ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  14.76 45.09 106 83 42 الهُمت الضقتًر

 245 307.99 100 103 117 الهُمت الطىنُت

                                                           
اصة عؤؽ اإلاا٫ بمبلٜ   44  ملُاع ٫.ؽ. 10ملُاع لُهبذ عؤؽ اإلاا٫ اإلاهغح به  7جمذ ٍػ
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 48095 غضص اإلاطاهمين 5.250.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  246 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

 www.chambank.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ؤخمض اللخام اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2012 جاٍر  2014 جاٍر

 33919 11 00963 رنم الهاجل اإلاهىُتجضمغ  قغ٦ت اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3348731 11 00963 رنم الكايظ 2016 جاٍر

 

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم

غلي ًىضل 

 الػىض ي
 الغثِـ

تي  البى٪ الخجاعي ال٩ٍى
 

32% 

 

دُت  ٧ٍى

ت:هصاب ال  %0.28 ػظٍى

 ؾىىاث 3 مضة والًت املجلظ ًٖى ػارم الػثمان

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %5 هٟؿه الىاثب هبُل الٌشبزي   15/05/2017 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: ؾىعٍت %3 هٟؿه ًٖى غلي زىهضة  م

بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت 

الٗامت بما ال ًخجاوػ 

% مً ألاعباح 5

 الهاُٞت

 ؾىعٍت %0.3 هٟؿه ًٖى هزؤضامت ػا
% 10ًد٤ للمؿاهم الظي ًمخل٪ 

 حُٗحن ًٖى ؤو ؤ٦ثر في املجلـ:

 

 وٗم

 ؾىعٍت %2 زؼاهت ج٣اٖض اإلاهىضؾحن ًٖى ؾُار الهؼُني
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخماٖاث 6

    %42.3 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 ٌُتهموطبت مل الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %46 3 يبار اإلاطاهمين %49 5 الاغخباٍر

تي ؤيبر مطاهم %51 48090 الؼبُػُىن   %32 البى٪ الخجاعي ال٩ٍى

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 58250 58000 58000 58000 58000 رؤص اإلااُ
 وملُار 250

ً
ُ.ص ملُىن ُ.ص ههضا

 %5 الًىظض ال ًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت ؤضهم مجاهُت
% ؤؾهم 5

 مجاهُت

% ؤؾهم 14.29

 مجاهُت
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

٤ ؤؾهم مجاهُت 11/04/2018 1 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم ؤؾامت َاهغ لجىت الخضنُو

 ال وٗم هبُل ال٨ؼبغي  الائخماهُتاللجىت 

 ال وٗم ُٚار ال٣ُُجي املخاػزبصارة لجىت 

    لجىت الحىيمت

ٍأقاث و الترغُداث      لجىت اإلا

ت  اللجىت الػهاٍر

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1568709 1358617 1868983 1008516 68,800 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 58250 58000 58000 58000 5,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 248853 238501 248152 158325 9,840 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 858 (28553) 88505 58486 28103 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 16.35 (51.07) 170 110 42 طهمربدُت ال

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  473 470 483 307 197 الهُمت الضقتًر

 674 809.38 190 93 104 الهُمت الطىنُت
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 128353 غضص اإلاطاهمين 13.701.159.800 رؤص اإلااُ

ش الخإضِ  581 غضص اإلاىظكين 2007 ظجاٍر

 www.siib.sy اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت بكاع الؿذ اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2018 جاٍر  2009 جاٍر

 6114691 11 00963 رنم الهاجل دمحم زالض اإلاهاًجي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  6114694 11 00963 رنم الكايظ 2016 جاٍر

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ش صهز  الغثِـ غٍش
الاجداص الٗغبي 

اصة الخإمحن  اٖل
ت: ؾىعٍت 0.30%  %0.09 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 :مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.38 هٟؿه الىاثب دمحم ؤوبزي 

 ؾىعٍت %0.15 هٟؿه ًٖى يشلليمإمىن الضر 
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
27/04/2016 

 ًٖى ؾالب بُاس ي
الكغ٦ت الؿىعٍت 

 اللُبُت
 ؾىعٍت 0.50%

 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ:  م

بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت الٗامت بما ال 

 % مً ألاعباح الهاُٞت5ًخجاوػ 

باضم ًىضل 

خىن   ٍس
 ؾىعٍت %0.15 هٟؿه ًٖى

ي ًدو للمطاهم الذ

% حػُين غظى 10ًمخلَ 

 ؤو ؤيثر في املجلظ

 وٗم

 ؾىعٍت %0.15 هٟؿه ًٖى هبُل الُاص
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخماٖاث 7

بضٌؼ غبض اإلاطُذ 

 45رقُػت
  ؾىعٍت %1.16 قغ٦ت البكاثغ ًٖى

 %2.79 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 موطبت ملٌُته الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %46.50 4 يبار اإلاطاهمين %52.43 37 الاغخباٍر

 ؤيبر مطاهم %47.57 128316 الؼبُػُىن 
بى٪ ٢ُغ الضولي 

 ؤلاؾالمي
30% 

 

 

 

                                                           
45

ش   ت مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع  .27/03/2019 ٢ضم اؾخ٣الخه مً ًٍٖى
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 138701 98561 8.499 8.499 8.499 رؤص اإلااُ

 ًإضهم مجاهُتُ.ص  ملُار  7.959
 الًىظض ال ًىظض ألارباح اإلاىسغت وطبت

% ؤؾهم 12.5

 مجاهُت

43.29 %

 ؤؾهم مجاهُت

% ؤؾهم 9.47

 مجاهُت

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

1 05/03/2018 
غح ؤؾهم  ٤ ؤؾهم مجاهُت َو اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ ٍػ

 لال٦خخاب

 ٖام للمهٝغاؾخ٣الت مضًغ  26/08/2018 2

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم دمحم ؤوبغي  لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم مإمىن الضع٦ؼللي لجىت الحىيمت

 املخاػز بصارة لجىت
بضٌ٘ ٖبض اإلاؿُذ 

ُٗت  ٞع
 وًٗ وٗم

ٍاقأث لجىت الترغُداث  واإلا
   

ل     لجىت الخمٍى

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 3668177 2898075 2018288 1318186 91,332 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 138701 98561 88499 88499 8,499 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 278527 258172 268762 158207 9,368 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 28363 (18738) 118558 58845 (222) ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 17.25 (18.88) 136 68.78 (2.48) ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  200.91 263 315 179 109 الهُمت الضقتًر

 905.5 18414 201 98 110 الهُمت الطىنُت
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 68273 غضص اإلاطاهمين 5800080008000 رؤص اإلااُ اإلاضقىع

ش الخإضِظ  283 غضص اإلاىظكين 2007 جاٍر

 www.albarakasyria.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت دمحم ٖبض هللا خلبي اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2010 جاٍر  2014 جاٍر

 باثاضم مضنو الحطا
ت ومكاع٧ىه  خهٍغ

ىوٜ  بعوؿذ ٍو
 4437820 11 00963 رنم الهاجل

ش حػُين مضنو الحطاباث  4437810 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب 46الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 الغثِـ غضهان ًىضل
ت البر٦ت  مجمٖى

ُت  اإلاهٞغ

23% 

 

يُت ت بدٍغ  %0.5 هصاب الػظٍى

ابزاهُم 

 الػامس ي
 ؾىىاث 3 :مضة والًت املجلظ بماعجُت ًٖى

 ًٖى مدمىص الىىري
دُت  الكغ٦ت ال٩ٍى

 ال٣ابًت
دُت 5% ش اهخساب املجلظ الحالي ٧ٍى  29/03/2016 جاٍر

 ًٖى قُصل البطخٍي
مهٝغ ؤلاماعاث 

 ؤلاؾالمي
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: بماعاجُت 10%  م

لى ٢غاع الهُئت الٗامت بىاًء ٖ

% مً ألاعباح 5بما ال ًخجاوػ 

 الهاُٞت

 ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى ؤمير غصاصت

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ

 ال

 ؾىعٍت %2 هٟؿه ًٖى باضم الخاجي
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام:
 اظخماٖاث 6

 ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى دمحم لبِب الازىان

 ؾىعٍت %1.5 هٟؿه الىاثب ؾطان ضٌز 

 ؾىعٍت %0.5 هٟؿه ًٖى دمحم ؤًمً مىلىي 

 %44 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %43 4 يبار اإلاطاهمين %43.19 22 الاغخباٍر

ُت همؤيبر مطا %56.81 68251 الؼبُػُىن  ت البر٦ت اإلاهٞغ  %23 مجمٖى

 

                                                           
ش   46  .15/04/2019جم اهخساب مجلـ بصاعة يمً اظخمإ الهُئت الٗامت بخاٍع
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 58000 48934 48908 48900 4,893 رؤص اإلااُ
ملُار ُ.ص  5و  ملُار ُ.ص 1.750

 %10 %15 %5 ال ًىظض ألارباح اإلاىسغت وطبت ًإضهم مجاهُت
% ؤؾهم مجاهُت 100

 % ه٣ضي5+ 

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام   

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 ال وٗم لبِب الازىان لجىت الخضنُو

 لجىت اإلاشاًا والترغُداث والحىيمت

 وغاون ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 وٗم وٗم ُٞهل البؿخ٩ي

 ال وٗم دمحم ؤًمً اإلاىلضي اللجىت الخىكُذًت

 ال ال عامي الكٗا٫ لجىت املخاػز

 لجىت اإلاطاولُت الاحخماغُت

 لجىت الػهاراث

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 3968365 3288872 2478081 1648467 90,369 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 58000 48934 48908 48900 48893 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 318946 288025 288470 178969 108599 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 48349 0.279 108722 78363 28545 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 86.99 5.59 214 147 51 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  638.92 561.81 569 359 214 الهُمت الضقتًر

 18421.41 18612.49 289 141 126 الهُمت الطىنُت
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 764 غضص اإلاطاهمين 5825080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  162 غضص اإلاىظكين 2008 جاٍر

ؼ مجاٖو اإلاضًز الػام  www.fransabank.sy الالٌترووي للػزيت اإلاىنؼ هضًم ٍٖؼ

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2008 جاٍر  2011 جاٍر

ذ اضم مضنو الحطاباث  2320008 11 00963 رنم الهاجل صًلٍى

ش حػُين مضنو الحطاباث  2113150 11 00963 رنم الكايظ 2015 جاٍر

 

 االجهت التي ًمثله اإلاىصب 47الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 ًٖى ؤمين ؤبى مهُا

 %55.66 ٞغوؿبى٪ ف.م.٫

ت: لبىاهُت  %0.2 هصاب الػظٍى

غضهان الخىري 

 ابزاهُم
 ؾىىاث 4 :مضة والًت املجلظ ؾىعٍت ًٖى

 لبىاهُت ًٖى 48ؾىؼىص الجمُل

ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 :الحالي

 

01/06/2015 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: ؾىعٍت %3 هٟؿه الغثِـ بيؤخمض ضػُض الػها  م
بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت 

 الٗامت

 ؾىعٍت %0.19 هٟؿه ًٖى وائل خضاص

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ:

 ال

 ؾىعٍت %0.19 هٟؿه ًٖى وائل غامي
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام:
 اظخماٖاث 5

 ؾىعٍت %0.7 ؿههٟ ًٖى غلي مزعي

 ؾىعٍت %4.50 هٟؿه ًٖى ز لحامئزا 

 %64.25 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %55.66 1 يبار اإلاطاهمين %60 4 الاغخباٍر

 %55.66 ٞغوؿبى٪ ف.م.٫ ؤيبر مطاهم %40 760 الؼبُػُىن 

 

 

 

                                                           
47

ش     .20/05/2019جم اهخساب مجلـ بصاعة يمً اظخمإ الهُئت الٗامت بخاٍع
48

ش     .26/03/2019جم حُِٗىه ٦ىاثب ثِـ مجلـ بصاعة بخاٍع
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 58250 58250 58023 48429 48429 رؤص اإلااُ
 ال ًىحض

 ال ًىظض ال ًىظض ال ًىظض الًىظض الًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 خ٣ى١ ألاًٞلُتآلُت جىػَ٘ الاماهاث  12/03/2018 1

 اؾخ٣الت عثِـ مجلـ ؤلاصاعة 18/12/2018 2

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 ال وٗم زاثغ اللخام لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ٖلي مغعي لجىت بصارة املخاػز

ٍاقأ  ال وٗم ؤمحن ؤبى مهُا ثلجىت الترغُداث واإلا

 وٗم وٗم واثل قامي لجىت الحىيمت

ل  ٍاقدت ؾطل ألامىاُ وجمٍى لجىت الالتزام وم

 ؤلارهاب
   

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1188717 1048698 1178170 898400 53,564 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 58250 58250 58023 48429 48429 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 218267 218146 258599 138602 68997 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 227 (48671) 118392 68557 28353 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 4.34 (89.24) 253 148 55 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  405.08 402.78 509 307 158 الهُمت الضقتًر

 385 515.93 111 96 96 الطىنُتالهُمت 
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 454 غضص اإلاطاهمين 3800080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  224 غضص اإلاىظكين 2008 جاٍر

 www.bankofjordansyria.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ظىاص الخلبىوي اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز ا ش ؤلاصراج في الطىم  2011 لػامجاٍر  2010 جاٍر

 اضم مضنو الحطاباث
ًى حي س ي اهترهاقىها٫ 

 والؿالماث
 22900229 11 00963 رنم الهاجل

ش حػُين مضنو الحطاباث  2315368 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

 اإلاىصب 49الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت
 لظ ؤلاصارةمػلىماث مج الجيطُت

 الغثِـ غايز قازىري

 

 بى٪ ألاعصن

 

49% 

ت: ؤعصهُت  %0.25 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 :مضة والًت املجلظ ؤعصهُت ًٖى دمحم ؤضػض هارون

ش اهخساب املجلظ الحالي ؤعصهُت ًٖى ؤضامت ضٌزي   16/06/2015 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: ؤعصهُت ًٖى صالح رحب خماص  م
ع بىاًء ٖلى ٢غا

 الهُئت الٗامت

ش السخني  ؾىعٍت %1 هٟؿه الىاثب غبض الػٍش
% حػُين 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 ال

 اظخماٖاث 6 غضص احخماغاث املجلظ زالُ الػام: ؾىعٍت %0.25 هٟؿه ًٖى دمحم غمار البرصان

دمحم ؤبى الهضي 

 اللحام
 ؾىعٍت %0.25 هٟؿه ًٖى

 
ًاج  ؾىعي %1.5 هٟؿه ًٖى 50بيدمحم غزبي 

 ؾىعٍت %5 هٟؿه ًٖى دمحم مزهل الاززص

 %57 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %79 7 يبار اإلاطاهمين %49 1 الاغخباٍر

 %49 بى٪ ألاعصن ؤيبر مطاهم %51 453 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 38000 38000 38000 38000 38000 رؤص اإلااُ
 الًىحض

 ال ًىظض ال ًىظض الًىظض الًىظض الًىظض وطبتألارباح اإلاىسغت

                                                           
49

ش ٕ الهُئت الٗامت اإلاىٗاهخساب مجلـ بصاعة يمً اظخماجم     .٣04/08/2019ض بخاٍع
50

ش     .21/02/2019جىفي الؿُض دمحم ٖغبي ٧اجبى )عخمه هللا( بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

 اضم اللجىت

 

 اضم الػظى
غظى مجلظ 

 بصارة

زبرة مالُت 

 ومداضبُت

 وٗم وٗم دمحم ؤبى الهضي اللخام لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم نالح عظب خماص لجىت املخاػز

ٍاقأث والحىيمت  ال وٗم دمحم ٖماع البرصان لجىت الترغُداث واإلا

  جلظ ؤلاصارةلجىت م

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 318438 308163 298600 238540 16,784 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 38000 38000 38000 38000 3,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 68891 78177 98670 48991 28211 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 (286) (28492) 48679 28780 (207) ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 (9.56) (83.08) 156 92.69 (7) ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  229.7 239.26 322 166 74 الهُمت الضقتًر

 436.18 422.44 108 98 90 الهُمت الطىنُت
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 338 ضص اإلاطاهمينغ 2.750.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  163 غضص اإلاىظكين 2008 جاٍر

 www.bankalsharq.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت قغبل ٞغام اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2015 جاٍر  2010 جاٍر

 66803000 11 00963 رنم الهاجل ٞغػث الٗماصي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين   66803300 11 00963 رنم الكايظ 2017 مضنو الحطاباثجاٍر

 

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصراة الجيطُت

ت ؾىعٍت %0.60 هٟؿه الغثِـ هاجي غاوي   %0.05 هصاب الػظٍى

 ىىاثؾ 3 :مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.06 هٟؿه الىاثب ضلُم غالح

ش اهخساب املجلظ الحالي لبىاهُت - هٟؿه ًٖى حماُ مىصىر   30/04/2018 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ: ؾىعٍت %0.97 هٟؿه ًٖى قخحي اهؼاًي  م
بىاًء ٖلى ٢غاع الهُئت الٗامت بما ال 

 % مً ألاعباح الهاُٞت5ًخجاوػ 

 لبىاهُت - هٟؿه ًٖى ضلمى صبرا
% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 غظى ؤو ؤيثر في املجلظ: حػُين
 ال

 ؾىعٍت %0.06 هٟؿه ًٖى هجُب البراسي 
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام:
 اظخماٖاث 6

 ؾىعٍت %0.06 هٟؿه ًٖى هُثم غبض الطالم

 
ًابي م ر  ؾىعٍت %0.20 هٟؿه ًٖى يٍز

غبض اإلاىػم 

 51غضره
 لبىاهُت - هٟؿه ًٖى

 %1.95 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %49 1 يبار اإلاطاهمين %49 1 الاغخباٍر

 %49 البى٪ اللبىاوي الٟغوس ي ؤيبر مطاهم %51 337 الؼبُػُىن 

 

 

                                                           
51

ت   ش  ٢ضم اؾخ٣الخه مً ًٍٖى ش 10/05/2019مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع  ٖىه بخاٍع
ً
ا٫ زلُل بضًال  .30/07/2019، وجم حُٗحن الؿُضة ٍٞغ
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 28750 28500 28500 28500 28500 رؤص اإلااُ

 ملُىن ُ.ص ؤضهم مجاهُت 250
 ال ًىظض الًىظض ال ًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

% ؤؾهم 10

 مجاهُت
 ال ًىظض

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

٤ ؤؾهم مجاهُت 03/04/2018 1 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 حك٩لُت مجلـ ؤلاصاعة 24/05/2018 2

 

 اضم اللجىت

 

 اضم الػظى
غظى مجلظ 

 بصارة
 زبرة مالُت ومداضبُت

 وٗم وٗم هُشم ٖبض الؿالم لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ٖبض اإلاىٗم ٖضعه لجىت الحىيمت

 ال وٗم هجُب البراػي  لجىت بصارة املخاػز

 ال وٗم ٞخحي اهُا٧ي لجىت الدطلُل

ظاثلجىت ا م ع٧ابي  لترغُداث و الخػٍى  ال وٗم ٦ٍغ

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 668879 458819 368132 348931 91,332 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 28750 28500 28500 28500 2,500 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 128560 128168 148388 88589 48329 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 507 (28123) 58733 48299 18276 رباح الصاقُت/ ملُىن ُ.صألا 

 18.44 (84.94) 229 172 51 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  456.75 486.75 571 344 173 الهُمت الضقتًر

 921.19 441.75 160 135 130 الهُمت الطىنُت
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 38507 غضص اإلاطاهمين 15800080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  173 غضص اإلاىظكين 2009 جاٍر

 www.qnb.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ولُض ٖبض الىىع  52اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2011 جاٍر  2010 جاٍر

 3353660 11 00963 الهاجلرنم  دمحم الُٛص ي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3353670 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر
 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب 53الضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ًىضل مدمىص 

 الىػمت
 الغثِـ

جي  بى٪ ٢ُغ الَى

 ف.م.١
50.81% 

ت ت ٢ٍُغ  %0.05 هصاب الػظٍى

ت ًٖى  ألاصمشدمحم  ؾىىاث 3 مضة والًت املجلظ ٢ٍُغ

ت ًٖى ًىضل صورَؼ ش اهخساب املجلظ الحالي ٢ٍُغ  27/04/2016 جاٍر

ت ًٖى زالض الطاصة ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ٢ٍُغ  م
بىاًء ٖلى ٢غاع 

 الهُئت الٗامت

ش  خمض غبض الػٍش

 اإلاطلم
ت ًٖى  ٢ٍُغ

% حػُين 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 ؤيثر في املجلظ غظى ؤو 
 ال

 ًٖى ًديى ؤخمض
اإلااؾؿت الٗامت 

 للخإمُىاث
 اظخماٖاث 6 غضص احخماغاث املجلظ زالُ الػام ؾىعٍت 10.28%

حر الىاثب هُكاء ًىوظ  ؾىعٍت %4.11 مهٝغ الخٞى

 
 ؾىعٍت %0.05 هٟؿه ًٖى دمحم باضل هضاًا

ً  ؾىعٍت %0.09 هٟؿه ًٖى ماهز ٍس

ي  ىعٍتؾ %0.09 هٟؿه ًٖى لُىن ًس

 %65.43 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %66.09 3 يبار اإلاطاهمين %72 18 الاغخباٍر

 %50.81 بى٪ ٢ُغ ؤيبر مطاهم %28 38489 الؼبُػُىن 

       

 

 

                                                           
52

ش    ش وجم حُٗحن الؿُض هًا٫ الىه ٢03/01/2019ض اؾخ٣الخه بخاٍع ً ٦ىاثب مضًغ جىُٟظي بخاٍع  .27/06/2019غاٍو
ش   53  .14/05/2019جم اهخساب مجلـ بصاعة ظضًض يمً اظخمإ الهُئت الٗامت بخاٍع
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 158000 158000 158000 158000 158000 رؤص اإلااُ
 الًىظض

 ال ًىظض الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

 اضم اللجىت
 

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم دمحم باؾل هضاًا لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم زالض الؿاصة املخاػزبصارة لجىت 

 وٗم وٗم لُىن ػ٧ي لجىت الحىيمت

ٍإقاث      لجىت الترغُداث واإلا

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 102.059 978734 1068954 708116 47,901 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 158000 158000 158000 158000 15,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 718676 718085 838378 558550 35,435 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 591 (128293) 278827 208116 88321 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 3.94 (81.96) 186 134 55 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  477.84 473.90 556 370 236 الهُمت الضقتًر

 420.54 609.68 189 102 120 الهُمت الطىنُت
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 227 إلاطاهمينغضص ا 1806285008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  68 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

 www.skicins.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ؾامغ ب٨ضاف اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2012 جاٍر  2013 جاٍر

 9276 11 00963 رنم الهاجل دمحم اإلاىس ى اإلا٨ؿىع  اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو   6645130 11 00963 رنم الكايظ 2017 الحطاباثجاٍر

 

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 الغثِـ زالض ضػىص الحطً
 %38.9 قغ٦ت الخلُج للخإمحن

دُت ت ٧ٍى  %1 هصاب الػظٍى

ت ًٖى وائل غبض الزسام  ثؾىىا 3 مضة والًت املجلظ مهٍغ

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %1 بى٪ الخلُج اإلاخدض الىاثب يىضتي شحالوي   19/05/2016 جاٍر

مدمىص غبض الخالو 

 الىىري
 ًٖى

دُت الؿىعٍت  ال٩ٍى

 ال٣ابًت
دُت 10% ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ٧ٍى  م

ب٣غاع مً 

 الهُئت الٗامت

دُت %2.88 هٟؿه ًٖى ػارم الصحاف  ٧ٍى
% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 حػُين غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 ال

 ؾىعٍت %1.03 هٟؿه ًٖى خاسم ؤهِظ خطً
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخماٖاث 4

  ؾىعٍت %1.18 هٟؿه ًٖى راوي غصام ؤهبىبا

 %54.99 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 و  156 18062 850 850 850 850 رؤص اإلااُ
ً
ملُىن  212،5ملُىن ههضا

 %3.5 % ؤؾهم مجاهُت25 %10 %4 ال ًىظض ألارباح اإلاىسغت وطبت ُ.ص ؤضهم مجاهُت

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

٤ ؤؾهم مجاهُت 15/04/2018 1 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 

 اضم اللجىت

 

 مداضبُتزبرة مالُت و  غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 ال وٗم َاع١ الصخاٝ لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم واثل ٖبض الغػا١ اللجىت الخىكُذًت

 ال وٗم عاوي ٖهام ؤهبىبا لجىت الاضدثمار

 لجىت املخاػز

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 58770 58813 58800 48261 38483 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18062 850 850 850 850 ُ.صرؤص اإلااُ/ ملُىن 

 38529 38669 38500 28226 18422 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 12 (313) 18252 810 290 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 1.18 (36.86) 147 95 34 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  332.19 431.67 412 262 167 الهُمت الضقتًر

 399 338.25 133 121 121 الطىنُت الهُمت

 

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 ٌُتهموطبت مل غضصهم 

ىن   %58.9 3 يبار اإلاطاهمين %59.9 4 الاغخباٍر

 %38.9 الخلُج للخإمحن ؤيبر مطاهم %40.1 223 الؼبُػُىن 
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 340 غضص اإلاطاهمين 1836080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  97 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

٪ 54اإلاضًز الػام  www.natinsurance.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت خاػم الضٍو

ش حػُين اإلاض ش ؤلاصراج في الطىم  2018 ًز الػامجاٍر  2010 جاٍر

 9248 11 00963 رنم الهاجل دمحم ًىؾ٠ الهحرفي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3348690 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

وطبت  الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم

 اإلالٌُت

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت ؾىعٍت %2 هٟؿه الغثِـ ان الػليخط  %1 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 3 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %4.46 هٟؿه الىاثب دمحم رضخم

ؤخمض رهُل 

 ألاجاس ي

ش اهخساب املجلظ  ؾىعٍت %1.98 هٟؿه ًٖى جاٍر

 الحالي

25/02/2016 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؤعصهُت %10 ألاعصهُت الٟغوؿُت للخإمحن ًٖى ولُض سغزب ب٣غاع مً  م

 الهُئت الٗامت

ًدو للمطاهم الذي  لُبُت %3.16 الؿىعٍت اللُبُت لالؾدشماع ًٖى ؤدمحم ؤدمحم الالفي

% حػُين 10ًمخلَ 

غظى ؤو ؤيثر في 

 املجلظ

 وٗم

غضص احخماغاث  ؾىعٍت %34 للخجاعة الٗال واإلاغوة ًٖى غٍزل غماص

 املجلظ زالُ الػام

 اظخماٖاث 4

   ؾىعٍت ًٖى ؾطان الػلي

   %55.6 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %64 6 يبار اإلاطاهمين %47.12 3 الاغخباٍر

 %36 ةلخجاع ل الٗال واإلاغوة ؤيبر مطاهم %52.88 337 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18360 850 850 850 850 رؤص اإلااُ
 و 1.361

ً
ملُىن  650ملُار ههضا

 %20 %20 %25 وطبت ألارباح اإلاىسغت ُ.ص ؤضهم مجاهُت
% ؤؾهم 60

 مجاهُت

% ؤؾهم 10.29

 مجاهُت

                                                           
ش جم حُٗحن الؿُض   54  .01/02/2019ٖبض ال٣اصع الٗلي بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 بصاعةحُٛحر ممشل ًٖى مجلـ  25/06/2018 1

 حُٗحن مضًغ ٖام للكغ٦ت 12/09/2018 2

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

غب لجىت الخضنُو  وٗم وٗم ولُض ٖػ

 ال وٗم اخمض عه٠ُ ألاجاس ي لجىت ؤلاضدثمار

 ال وٗم قٍغ٠ قماؽ 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 58744 58468 58591 48755 38935 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18360 850 850 850 850 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 28470 28378 28457 28043 18609 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 124 113 596 665 417 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 9.16 13.31 70 78 49 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  181.68 279.84 289 240 189 الهُمت الضقتًر

 478.65 312.50 118 118 143 الهُمت الطىنُت
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 21 غضص اإلاطاهمين 85080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  100 إلاىظكينغضص ا 2006 جاٍر

 www.insurancesyria.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٖؼث اؾُىاوي اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2007 جاٍر  ٚحر مضعط جاٍر

 9323 11 00963 رنم الهاجل الضاع للخض٤ُ٢ والاؾدكاعاث اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3352110 11 00963 لكايظرنم ا 2018 جاٍر

 

  

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %52.77 3 يبار اإلاطاهمين %49.77 3 الاغخباٍر

 %40 ؤلاماعاث-اإلاكغ١ الٗغبي للخإمحن ؤيبر مطاهم %50.23 18 الؼبُػُىن 
 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 850 850 850 850 850 رؤص اإلااُ
117.65% 

 %12.25 %12.15 %14 %18.56 %8.25 وطبتألارباح اإلاىسغت

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت ؾىعٍت %2.06 هٟؿه الغثِـ صائب هداص  %1 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 3 مضة والًت املجلظ بماعاجُت %40 اإلاكغ١ الٗغبي ؤلاماعاث الىاثب غمز الكؼُم

 ؾىصاهُت %1.22 هٟؿه ًىٖ غمز ألامين
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
03/11/2018 

٨ُت %1.22 هٟؿه ًٖى مزوان شحاصة ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؤمٍغ  م
ب٣غاع مً الهُئت 

 الٗامت

 ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى دمحم صبُذ هداص

ًدو للمطاهم الذي 

% حػُين غظى 10ًمخلَ 

 ؤو ؤيثر في املجلظ

 وٗم

  %45.50 ؤلاصارة مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخماٖاث 4
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018اخاث َاعثت زال٫ ٖام هال ًىظض بٞ

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم ٖمغ الُُٟم لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم مغوان شخاصة لجىت بصارة املخاػز

 وٗم وٗم نبُذ هداؽ 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 38413 38393 38353 38002 28770 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 850 850 850 850 850 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18393 18411 18489 18396 18143 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 88 41 250 323 133 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 10.42 4.84 29 38 16 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  164 166 175 164 134 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 337 غضص اإلاطاهمين 1806285008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  92 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

 www.uic.com.sy للػزيتاإلاىنؼ الالٌترووي  مال٪ ق٤ُٟ البُغؽ اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2018 جاٍر  2009 جاٍر

 5046 11 00963 رنم الهاجل ٞغػث الٗماصي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  341934 11 00963 رنم الكايظ 2015 جاٍر

 

 اإلاىصب 55الاضم

الجهت 

التي 

 ًمثلها

وطبت 

 تاإلالٌُ
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 الغثِـ مزوان ضبؼ غكاًي

ت  الخجاٍع

اإلاخدضة 

 للخإمحن

ت ؾىعٍت 7%  %1 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت - هٟؿه الىاثب سهير جِىاوي 

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى ؤوظ الخاره  12/05/2015 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ اهُتلبى %1 هٟؿه ًٖى حاى صاص ي  ب٣غاع مً الهُئت الٗامت م

ض  ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى حىص حٍى
% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 حػُين غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 وٗم

 ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى غبض الؿني الػؼار
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخماٖاث 7

   ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى هُا والي

   %11 ؤغظاء مجلظ ؤلاصارةمجمىع ملٌُاث 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %57.99 5 يبار اإلاطاهمين %61.57 7 الاغخباٍر

 %21.14 بى٪ بُمى الؿٗىصي الٟغوس ي ؤيبر مطاهم %38.43 330 الؼبُػُىن 

  

 ىذ الخإضِظم 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18062 850 850 850 850 رؤص اإلااُ
 و 809

ً
 743.75ملُىن ُ.ص ههضا

ًإضهم مجاهُت  %9.1 %12.81 %7.19 وطبتألارباح اإلاىسغت ملُىن ُ.ص 
% ؤؾهم 25

 مجاهُت

% ؤؾهم 50

 مجاهُت

                                                           
55

ش     .30/04/2019جم اهخساب مجلـ بصاعة يمً اظخمإ الهُئت الٗامت بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ َغ  03/04/2018 1  ٤ٍ ؤؾهم مجاهُتٍػ

 اؾخ٣الت مضًغ ٖام الكغ٦ت 24/07/2018 2

 حُٗحن مضًغ ٖام للكغ٦ت 10/10/2018 3

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 ال وٗم مغوان ٖٟا٧ي لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ِىاوي ػهحر ج لجىت بصارة املخاػز

ض لجىت الاضدثمار  ال وٗم ظىص ظٍى

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 48955 78382 78504 48966 48633 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18062 850 850 850 850 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 28634 28018 28048 18526 18133 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 641 50 637 457 88 صاقُت/ ملُىن ُ.صألارباح ال

 60.41 5.89 75 54 10 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  247.9 237 241 180 134 الهُمت الضقتًر

 479 417.5 175 160 155 الهُمت الطىنُت
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 350 غضص اإلاطاهمين 1810080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  74 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

 www.aropesyria.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ماهغ ٖماعي  اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2016 جاٍر  2010 جاٍر

ذ اضم مضنو الحطاباث  9279 11 00963 رنم الهاجل صًلٍى

ش ح  3348144 11 00963 رنم الكايظ 2017 ػُين مضنو الحطاباثجاٍر

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 الغثِـ قاجذ بٌضاع
 %34 آعوب ف.م.٫

ت لبىاهُت  %1 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت ًٖى 56بػار الحلبي

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %10 بى٪ لبىان واإلاهجغ الىاثب 57صاٌـحىرج   27/04/2016 جاٍر

 ًٖى مِػاُ غشام
بى٪ ؾىعٍت 

 واإلاهجغ
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ لبىاهُت 5%  م

ب٣غاع مً الهُئت 

 الٗامت

ابزاهُم غُش 

 صًب
 ؾىعٍت %1 هٟؿه ًٖى

% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 حػُين غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 وٗم

 اظخماٖاث 4 غضص احخماغاث املجلظ زالُ الػام ؾىعٍت %1.78 هٟؿه ًٖى خطان بػلبٍي

   ؾىعٍت %2.51 هٟؿه ًٖى مزوان حاروصي

    %54.29 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %49 3 اهمينيبار اإلاط %49 3 الاغخباٍر

 %34 آعوب للخإمحن ف.م.٫ ؤيبر مطاهم %51 347 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18100 18000 18000 18000 18000 رؤص اإلااُ
 و 485

ً
 210ملُىن ُ.ص ههضا

 %7 %7 %10 وطبت ألارباح اإلاىسغت ملُىن ُ.ص ؤضهم مجاهُت
 % ؤؾهم10

 مجاهُت

% ؤؾهم 10

 مجاهُت

                                                           
56

ش ٢ضم اؾخ٣الخه  ٦    .21/02/2019ممشل ًٖى مجلـ بصاعة بخاٍع
57

ش    ت مجلـ بصاعة وؤنبذ الؿُض ظىعط ناٌٜ ممشل آعوب ف.م.٫ بخاٍع ، وجم حُٗحن الؿُض ٢14/03/2019ضم اؾخ٣الت بى٪ لبىان واإلاهجغ مً ًٍٖى

ش   .08/04/2019بًاص بُدىجاهت ٦ًٗى في مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

٤ ؤؾهم مجاهُت 03/04/2018 1 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم اٌٜظىعط ن لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ٞاجذ ب٨ضاف لجىت بصارة املخاػز

 ال وٗم ببغاهُم قُش صًب لجىت الاضدثمار

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 48650 48596 48318 38878 38372 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18100 18000 18000 18000 1,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18965 18888 18801 18646 18489 / ملُىن ُ.صخهىم اإلاطاهمين

 41 26 228 258 154 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 3.80 2.60 23 26 15 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  178 188 180 165 149 الهُمت الضقتًر

 343.18 269 150 160 173 الهُمت الطىنُت
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 73 غضص اإلاطاهمين 1800080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  86 غضص اإلاىظكين 2006 جاٍر

 www.solidarity-sy.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٖؼمي صًب 58اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2018 جاٍر  2011 جاٍر

 3742414 11 00963 رنم الهاجل ٞغػث الٗماصي اثاضم مضنو الحطاب

ش حػُين مضنو الحطاباث  3742415 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

   

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت ؾٗىصًت %7.65 هٟؿه الغثِـ دمحم غمز غزهىص  %1 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %1.39 هٟؿه الىاثب  غمز غىريدمحم

ش مػهالي ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %5.21 هٟؿه ًٖى غبض الػٍش  25/04/2016 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %4.34 هٟؿه ًٖى 59غمار الػٍزل  م
٢غاع الهُئت الٗامت 

ض ًٖ   %5ؤال جٍؼ

 ؾىعٍت %1.39 هٟؿه ًٖى 60مدمىص نباوي
% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 حػُين غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 ال

 اظخماٖاث 5 غضص احخماغاث املجلظ زالُ الػام  %19.98 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %76.22 10 يبار اإلاطاهمين %45.57 5 الاغخباٍر

ت ؤيبر مطاهم %54.43 68 الؼبُػُىن   %20 صاع الخالخم للخضماث الخجاٍع
 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18000 18000 18000 18000 18000 رؤص اإلااُ
 الًىحض

 الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض ال ًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

 

 

                                                           
ش جم بٖٟاء الؿُض مٗتز ٢ىلي مً مىهب م  58 ش 01/08/2018ضًغ ٖام بخاٍع  .06/08/2018، وجم ج٩ل٠ُ الؿُض ٖؼمي صًب ٦مضًغ ٖام بخاٍع
59

ش    ت مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع  .٢07/10/2019ضم اؾخ٣الخه مً ًٍٖى
60

ش    ت مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع ش  ٢30/06/2019ضم اؾخ٣الخه مً ًٍٖى  مىه بخاٍع
ً
 .30/06/2019وجم حُٗحن الؿُض خؿان َدان بضال



    

                    93 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حٗل٤ُ بىض في ظضو٫ ؤٖما٫ الهُئت الٗامت 10/07/2018 1

 بٖٟاء مضًغ الٗام للكغ٦ت 06/08/2018 2

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

ٍاقأث  2018ض لجىت زال٫ ٖام ال ًىظ لجىت اإلا

    لجىت الخسؼُؽ واإلاىاسهاث

    لجىت الاضدثمار

    لجىت املخاػز

    لجىت جىحيهُت

     لجىت بصارة ألاصُى واإلاطخدهاث

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 28665 28609 28634 18797 18561 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18000 18000 18000 18000 1,000 .صرؤص اإلااُ/ ملُىن ُ

 18014 18216 18267 18183 18063 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 (202) (51) 84 120 13 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 (20.21) (5.13) 8 12 1 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  101.44 121.66 127 118 106 الهُمت الضقتًر

 268.59 129.25 112 112 112 هُمت الطىنُتال
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 18246 غضص اإلاطاهمين 2835080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  65 غضص اإلاىظكين 2007 جاٍر

 www.al-aqeelahtakaful.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ماػن الهبان 61اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػامجا ش ؤلاصراج في الطىم  2014 ٍر  2010 جاٍر

 3352244 11 00963 رنم الهاجل هاصي ال٨ؿمدمحم  اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3328546 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

 اإلاىصب 62الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها

وطبت 

 اإلالٌُت
 مجلظ ؤلاصارةمػلىماث  الجيطُت

ت ؾىعٍت %2.22 هٟؿه الغثِـ بضٌؼ الضروبي  %1 هصاب الػظٍى

 الىاثب غهض غبض الحمُض صغتي

قغ٦ت ٖبض 

الخمُض صقتي 

٨ه  وقٍغ

 ؾىىاث 3 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت 1%

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %4.03 هٟؿه ًٖى غمار الػٍزل  06/09/2016 جاٍر

 ًٖى مزقذ اصًب رحب
ت بى٪ ؾىعٍ

 الضولي ؤلاؾالمي
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ تؾىعٍ 5.15%  م

ب٣غاع مً 

 الهُئت الٗامت

 ًٖى غبض الزخمً الىػطان
زؼاهت ج٣اٖض 

 اإلاهىضؾحن
 ؾىعٍت 5%

% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 حػُين غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 ال

 ًٖى دمحم مػتز ػبار
قغ٦ت ٦غ٧ىع 

 للخجاعة
 ؾىعٍت 1%

ُ غضص احخماغاث املجلظ زال

 الػام
 اظخماٖحن

 ًٖى هاال نىػزع
ت ؤوالص  مجمٖى

 صقتي
   ؾىعٍت 1%

   %19.4 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %40.15 8 يبار اإلاطاهمين %18.29 10 الاغخباٍر

 %5.15 ٪ ؾىعٍت الضولي ؤلاؾالميبى ؤيبر مطاهم %81.71 18236 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 و 190 28350 28000 28000 28000 28000 رؤص اإلااُ
ً
 1ملين ُ.ص ههضا

 % ؤؾهم مجاهُت27.65 % ؤؾهم مجاهُت17.5 الًىظض %4.50 ال ًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت ملُار ُ.ص ؤضهم مجاهُت
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ش جم ح    .29/10/2019ُٗحن الؿُض دمحم هبُل ٦ُالي ٦مضًغ ٖام للكغ٦ت بخاٍع
ش   62  .16/06/2019جم اهخساب مجلـ بصاعة يمً اظخمإ الهُئت الٗامت بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 جىيُذ بسهىم البُاهاث اإلايكىعة بالصخ٠ 02/04/2018 1

٤ ؤؾهم مجاهُت 29/04/2018 2 اصة عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  ٍػ

 

 داضبُتزبرة مالُت وم غظى مجلظ بصارة اضم الػظى  اضم اللجىت

 2018الًىظض لجىت جض٤ُ٢ زال٫ ٖام   لجىت الاؾدشماع

  لجىت ال٣ٗاعاث

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 78718 78608 58714 48372 38950 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 28350 28000 28000 28000 2,000 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 58181 58362 38469 28823 28342 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 781 1.83 446 417 190 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 33.26 0.09 22 21 9 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  220.5 268.1 173 141 117 الهُمت الضقتًر

 442.35 376.73 105 82 88 الهُمت الطىنُت
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 208275 غضص اإلاطاهمين 625.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  843 غضص اإلاىظكين 1977 جاٍر

 www.chamgroup.org اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ؤهُىن بغنت اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم ج مىظ جإؾِـ الكغ٦ت جاٍر  ٚحر مضعظت اٍر

 2232300 11 00963 رنم الهاجل هاْم ال٣اصعي  اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2245762 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 

 اإلاىصب ضمالا 

الجهت 

التي 

 ًمثلها

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت

ت ؾىعٍت %0.0092 هٟؿه الغثِـ غثمان غائضي ص.  %0.001 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.0040 هٟؿه الىاثب ؾاصة هجمت

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %0.0043 هٟؿه ًٖى اهؼىن الطبؼ  2016 جاٍر

 ؾىعٍت %0.009 هٟؿه ًٖى بارضُش يُىريُان

 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ  م

% مً الاعباح 10

ب٣ُت بٗض ا٢خُإ اإلاخ

 الاخخُاَُاث

 ؾىعٍت %0.009 هٟؿه ًٖى غلي مىقو يىج
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخماٖاث 5

 ًٖى بطام ماض ي
وػاعة 

 الؿُاخت
25% 

 ؾىعٍت

 

 

 ًٖى بضماغُل هاصز

   %25.03 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %25 1 يبار اإلاطاهمين %28.98 6 الاغخباٍر

 %25 وػاعة الؿُاخت ؤيبر مطاهم %71.02 208269 الؼبُػُىن 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 625 625 625 625 625 رؤص اإلااُ
 ؾير مخىقز

 %25 %15 %15 %10 %10 وطبت ألارباح اإلاىسغت
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حُٗحن ًٖى مجلـ بصاعة 21/01/2018 1

 حُٛحر ًٖى مجلـ بصاعة 01/07/2018 2

 

   

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم شمان ٖاثضيٖ لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ؤهُىن الؿب٘ لجىت الخسؼُؽ الاضتراجُجي

 ال وٗم ٚاصة هجمت لجىت الخىظُم وؤلاصارة

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 328696 328214 318368 308910 308679 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 625 625 625 625 625 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 218775 218338 208908 208719 208674 اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص خهىم 

 530 524 251 107 53 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 8.49 8.38 4.02 1.72 1 ربدُت الطهم

 10 10 10 10 10 الهُمت الاضمُت

ت  348 341 334 331 330 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط عطٚحر مض ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 28295 غضص اإلاطاهمين 200.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  293 غضص اإلاىظكين 1992 جاٍر

 www.alahliah-sy .net اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٖبض اإلاىٗم الكامي اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش  2010 جاٍر  2009 ؤلاصراج في الطىم جاٍر

 2473260 33 00963 رنم الهاجل هاْم ال٣اصعي  اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2473261 33 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم

ت ؾىعٍت %0.507 هٟؿه ِـالغث ؤخمض ألاصكز  %0.25 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.25 هٟؿه الىاثب ضامز نضورة

ش اهخساب املجلظ  ؾىعٍت %0.25 هٟؿه ًٖى ضائض خباُ جاٍر

 الحالي

27/03/2016 

 ؾطان الصباؽ 

 الػيراسي 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %0.275 هٟؿه ًٖى جدضص ب٣غاع مً  م

 الٗامت الهُئت

ًدو للمطاهم الذي  ؾىعٍت %0.25 هٟؿه ًٖى مزوان يزبىج

% حػُين غظى ؤو 10ًمخلَ 

 ؤيثر في املجلظ:

 ال

غضص احخماغاث املجلظ  ؾىعٍت %0.55 هٟؿه ًٖى وائل الكزا

 زالُ الػام

 اظخمإ 21

 ؾىعٍت %0.276 هٟؿه ًٖى دمحم زير غايز

   %2.358 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   يبار اإلاطاهمين %2.15 2 الاغخباٍر
 % ؤو ؤ٦ثر5ال ًىظض مؿاهمىن ًمل٩ىن 

 ؤيبر مطاهم %97.85 28293 الؼبُػُىن 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 200 200 200 200 200 رؤص اإلااُ
398.6% 

 %35 %25 %5 %11.49 %15 وطبت ألارباح اإلاىسغت
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حٗغى بىإلااهاث الكغ٦ت لخاصر 01/03/2018 1

 

   

 اضم اللجىت

 

 اضبُتزبرة مالُت ومد غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم واثل الٟغا لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ؾامغ ٢ضوعة لجىت الصُاهت

 وٗم وٗم دمحم زحر قا٦غ 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 531 386 311 341 359 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 200 200 200 200 200 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 389 313 267 290 316 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 129 56 0.486 8 49 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 64.90 28.28 0.24 4 24 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  195 157 134 145 158 الهُمت الضقتًر

 622 476 165 162 177 الهُمت الطىنُت
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 287 غضص اإلاطاهمين 450.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  22 غضص اإلاىظكين 2004 جاٍر

 www.ug.com.sy اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٞاصي خمص ي 63اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2009 جاٍر  2008 جاٍر

 2000 11 00963 رنم الهاجل ُٟي الؿالماثًى حي س ي ول اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  6124567 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت

ت ؾىعٍت %0.06 هٟؿه الغثِـ دمحم ضػُض نظماوي  %0.01 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.01 هٟؿه الىاثب بؼؤمجض ا

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %0.01 هٟؿه ًٖى رامي غبض الػاُ  05/05/2016 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى ماسن ًىوظ  م

الًىظض في الىٓام 

ألاؾاس ي ماًىو 

 ٖلى مىذ م٩أٞاة

 ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى وضُم صًب

اهم الذي ًمخلَ ًدو للمط

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ

 وٗم

 %0.08 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخماٖاث 4

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %85.22 1 يبار اإلاطاهمين %85.22 1 الاغخباٍر

 ؤيبر مطاهم %14.78 286 الؼبُػُىن 
قغ٦ت الىؾُِ اهترهاقىها٫ 

 املخضوصة اإلاؿاولُت
85.22% 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

ملُىن  150ملُىن ُ.ص منها  342 450 450 450 450 450 رؤص اإلااُ

 ال ًىظض  ًىظضال ال ًىظض ال ًىظض ال ًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت ًإضهم مجاهُت

                                                           
63

ش     .٢03/07/2019ضم اؾخ٣الخه بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ الٗام 

 

   

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم دمحم ؾُٗض ٢ًماوي لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم عامي ٖبض الٗا٫ اللجىت الخىكُذًت الػلُا

 وٗم ال ٞاصي خمص ي اللجىت اإلاالُت

 وٗم ال ال٨مُذ خاجم 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 852 907 18027 994 956 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 450 450 450 450 450 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 254 269 266 252 235 ن ُ.صخهىم اإلاطاهمين/ ملُى 

 (15) 3 14 16 6 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 (3.34) 0.71 3 4 1 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  56 60 59 56 52 الهُمت الضقتًر

 253.5 256 249 254 254 الهُمت الطىنُت
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 38451 غضص اإلاطاهمين 1850080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  245 غضص اإلاىظكين 1995 جاٍر

 www.avoco-sy.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت مهىض ألاطن )بالخ٩ل٠ُ( الػاماإلاضًز 

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2017 جاٍر  2008 جاٍر

 2524510 33 00963 رنم الهاجل ىس ى اإلا٨ؿىع دمحم اإلا اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2524512 33 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

 

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب 64الاضم

دمحم بً خطً 

 الػطيري 
 الغثِـ

الهُئت الٗغبُت 

لالؾدشماع وؤلاهماء 

 اعيالؼع 

 

40% 
ت ؾٗىصًت  %0.33 هصاب الػظٍى

دمحم غاًض 

 ألامير
 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.33 هٟؿه الىاثب

 ًٖى بضٌؼ الضروبي
ال٣ُٗلت للخإمحن 

 الخ٩اٞلي
ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت 4.54%  27/03/2018 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %0.39 هٟؿه ًٖى ملهم قسزي   م
ئت الٗامت ؤال ٢غاع الهُ

ض ًٖ   %5جٍؼ

 ؾىعٍت %0.48 هٟؿه ًٖى هجم الػىاف

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ

 ال

 %45.74 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخماٖاث 4

 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18500 18500 18500 18500 18500 رؤص اإلااُ
205.28% 

 %20 %20 %25 %17.33 %20 اإلاىسغت ألارباح وطبت

                                                           
64

ش    ش وجم اهخساب مجلـ بصاعة زال٫ اظخمإ الهُئت ال ٢31/03/2019ضم مجلـ ؤلاصاعة اؾخ٣الخه بخاٍع  .25/04/2019ٗامت بخاٍع

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 ملٌُتهم وطبت غضصهم 

ىن   %40 1 يبار اإلاطاهمين %49.69 27 الاغخباٍر

 % 40 الٗغبُت لإلؾدشماع وؤلاهماء الؼعاعي ؤيبر مطاهم %50.31 38424 الؼبُػُىن 
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018الًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

   

 اضم اللجىت
 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 2018ال ًىظض لجىت زال٫ ٖام  لجىت غزاء اإلاىاص ألاولُت

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 4,472 58080 58277 38883 28944 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 1,500 18500 18500 18500 1,500 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 4,169 48249 48760 38273 28491 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

(69) 18776 18082 593 ُ.ص ألارباح الصاقُت/ ملُىن   337 

(4.6) 118 72 40 ربدُت الطهم  22.49 

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  278 283 317 218 165 الهُمت الضقتًر

 589.07 694.5 486 288 220 الهُمت الطىنُت
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 28666 اهمينغضص اإلاط 9876080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  330 غضص اإلاىظكين 2008 جاٍر

 www.albadiacement.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت زالض الهىاٝ اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2007 جاٍر  ٚحر مضعظت جاٍر

 2118562 11 00963 رنم الهاجل دمحم نالح ٦ىج اضم مضنو الحطاباث

ش حػ  2140095 11 00963 رنم الكايظ 2017 ُين مضنو الحطاباثجاٍر

 

 

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم

غماص غبض الهاصر 

 اإلاهُضب
ت ؾٗىصًت %30.5 قغ٦ت اإلاهُضب الغثِـ  %0.001 هصاب الػظٍى

 ًٖى حىرحُى بىصو
قغ٦ت ؾحر اهٟؿذ 

 تال٣ابً
 ؾٗىصًت 26%

 ؾىىاث 3 مضة والًت املجلظ

 الىاثب رائض اإلاضيهُم
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
18/04/2016 

ًان ؾىرصاُ  ًٖى ها
قغ٦ت مُىاٝ اؽ 

 اي اؽ
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ جغ٦ُت 0.1%  م

٢غاع الهُئت الٗامت ؤال 

ض ًٖ   %5جٍؼ

اص الشغُم  ؾىعٍت %0.1 هٟؿه ًٖى ػارم ٍس

ذي ًدو للمطاهم ال

% حػُين غظى ؤو 10ًمخلَ 

 ؤيثر في املجلظ

 وٗم

ش  دمحم غبض الػٍش

 الػهُل
 ًٖى

قغ٦ت الٟىػان 

 ال٣ابًت
 ؾٗىصًت 5%

غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخماٖاث 4

  ؾىعٍت %1282 هٟؿه ًٖى ببزاهُم غُش صًب

   %73.9 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 98760 98760 98760 98760 98760 رؤص اإلااُ
 ضال ًىح

 الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض الًىظض ألارباح اإلاىسغت وطبت

 

 وطبت ملٌُتهم صالػض اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %78.1 5 يبار اإلاطاهمين %70.18 12 الاغخباٍر

 % 30.4 قغ٦ت اإلاهُضب ال٣ابًت ؤيبر مطاهم %29.82 28654 الؼبُػُىن 
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

1 08/02/2018 ٤  حٗغى مهى٘ الكغ٦ت للخٍغ

اة هاثب عثِـ مجلـ بصاعة 13/02/2018 2  ٞو

 حُٗحن ممشل ًٖى مجلـ بصاعة وهاثب عثِـ املجلـ 27/03/2018 3

 حُٛحر م٣غ الكغ٦ت 04/12/2018 4

 اؾخ٣الت ًٖى مجلـ بصاعة 17/12/2018 5

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 33,047 228265 198263 188321 178721 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 9,760 98760 98760 98760 9,760 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

(18767) خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص  (118627)  (248469)  (38133)  10,150 

(58415) ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص  (98860)  (128842)  218335 13,283 

(55) ربدُت الطهم  (101)  (131)  218.6 136.10 

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت (18) الهُمت الضقتًر  (119)  (250)  (32)  104 

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت

 

  

   

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم دمحم ال٣ُٗل لجىت الخضنُو

 وٗم وٗم ظىظُى بىصو اللجىت الخىكُذًت

ٍاقأث  ُم والترغُداثلجىت اإلا  وٗم وٗم َاع١ الٖؼ
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 60 غضص اإلاطاهمين 60080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  74 غضص اإلاىظكين 2001 جاٍر

 www.neop.biz اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٖمغ ٖضي اإلاضًز الخىكُذي

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2010 جاٍر  مضعطٚحر  جاٍر

 3344961 11 00963 رنم الهاجل ؤؾٗض قغباحي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3316793 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 

 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم

تهصاب الػظ ؾىعٍت %7.24 هٟؿه الغثِـ يماُ غضي  %0.08 ٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %2.06 هٟؿه الىاثب دمحم غُض صًاب

حن ًٖى مجض حماُ  باهما %49 قغ٦ت ؾ٩ُٞى
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
15/03/2016 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %1.05 هٟؿه ًٖى قاروم الهؼب  م

٢غاع الهُئت 

ض  الٗامت ؤال جٍؼ

 ًٖ5% 

 ؾىعٍت - هٟؿه ًىٖ دمحم بػار ؤلابزع

ًدو للمطاهم الذي 

% حػُين غظى 10ًمخلَ 

 ؤو ؤيثر في املجلظ

 ال

  %59.35 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اثاظخماٖ 4

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %87.93 7 نيبار اإلاطاهمي %49 1 الاغخباٍر

حن ؤيبر مطاهم %51 59 الؼبُػُىن   %49 قغ٦ت ؾ٩ُٞى

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 ملُىن ُ.ص 874 600 600 600 240 240 رؤص اإلااُ

 %41.66 ال ًىظض %16.66 % ؤؾهم مجاهُت150 %83.3 وطبت ألارباح اإلاىسغت ملُىن ؤضهم مجاهُت 360و
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

   

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم وٗم ٦ما٫ ٖضي لجىت الخضنُو

 ال وٗم دمحم ُٖض صًاب الُتلجىت الخضنُو في الػاون اإلا

هُت  وٗم وٗم دمحم بكاع ؤلابغف لجىت الخضنُو في الػاون الكىُت والدطٍى

 ال وٗم مجض ظما٫ 

 ال وٗم ٞاعو١ ال٣ُب 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 28752 28423 28745 18926 18266 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 600 600 600 240 240 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18448 18208 18499 944 902 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 249 1.4 575 621 330 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 41.57 0.25 96 260 137 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  241 201 250 394 376 الهُمت الضقتًر

ر مضعطٚح ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت  ٚحر مضعط ٚحر مضعط 
ٚحر 

 مضعط
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 58011 غضص اإلاطاهمين 17680008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  16 غضص اإلاىظكين 1986 جاٍر

 ًىظضال  اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ؤُٚض هٟار غام مػاون مضًز

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2014 جاٍر  ٚحر مضعط جاٍر

 2220329 11 00963 رنم الهاجل ماهغ وهبي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2220329 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها
 ىماث مجلظ ؤلاصارةمػل الجيطُت وطبت اإلالٌُت

ت ؾىعٍت %0.227 هٟؿه عثِـ صائب هداص  %0.05 هصاب الػظٍى

 الىاثب خطً ابزاهُم
 %25 وػاعة الؼعاٖت

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت

زي  ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت ًٖى دمحم الحٍز  14/12/2015 جاٍر

ش  ًٖى راما غٍش
ه٣ابت اإلاهىضؾحن 

 الؼعاٖحن
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت 1.136%  م

٢غاع الهُئت الٗامت 

 % مً ألاعباح5

 ؾىعٍت %1.7 ه٣ابت اإلاهىضؾحن ًٖى غبض الزخمً الىػطان

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ

 ال

 ًٖى قااص باسرباش ي
الهُئت الٗغبُت 

 لالؾدشماع
 ؾىصاهُت 5%

غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 ٖاثاظخما 6

  ؾىعٍت %0.11 هٟؿه ًٖى دمحم صالح البػلبٍي

 %33.173 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %35 3 يبار اإلاطاهمين %34 6 الاغخباٍر

 % 25 وػاعة الؼعاٖت ؤيبر مطاهم %66 58005 الؼبُػُىن 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 176 176 176 176 176 رؤص اإلااُ

214% 
 الًىظض الًىظض ال ًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

لم ح٣ٗض هُئت ٖامت 

 بٗض

لم ح٣ٗض هُئت 

 ٖامت بٗض
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

2018ال٫ ٖام ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت ز  

 

   

 اضم اللجىت
 

 غظى مجلظ بصارة اضم الػظى
زبرة مالُت 

 ومداضبُت

 2018ال ًىظض لجىت زال٫ ٖام  2018الًىظض لجان زال٫ ٖام 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 863 869 837 812 18019 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 176 176 176 176 176 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 575 554 520 496 497 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 21 33 24 (0.263) 13 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 12.14 18.92 13 (0.14) 7 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  327 315 296 282 291 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط لهُمت الطىنُتا
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 128141 غضص اإلاطاهمين 14080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  5 غضص اإلاىظكين 1987 جاٍر

 ال ًىظض للػزيت اإلاىنؼ الالٌترووي ظما٫ ٞغور اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2015 جاٍر  2009 جاٍر

 2719520 11 00963 رنم الهاجل مجض الضًً قهىان اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2719571 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 تاإلالٌُ
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ش  الغثِـ ص.راما غٍش
ه٣ابت اإلاهىضؾحن 

 الؼعاُٖحن
ت ؾىعٍت 5%  %0.35 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %6.3 ٚٝغ الؼعاٖت الؿىعٍت الىاثب غمز الػالؽ

 ًٖى ؤًمً بػُىن 
اصة  الاجداص الٗغبي إٖل

 الخإمحن
ش اهخساب املجلظ ؾىعٍت 1.4%  16/08/2018 الحالي جاٍر

دمحم غبض الزسام 

 جٌه جي
 ًٖى

الٗغبُت لخىمُت الثروة 

 الخُىاهُت
ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت 5%  م

٢غاع الهُئت الٗامت 

 % مً ألاعباح5

 ًٖى غامز الضزُل

نىضو١ الًمان الهحي 

والاظخماعي لى٣ابت 

 اإلاهىضؾحن الؼعاُٖحن

 ؾىعٍت 5%

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

غظى ؤو ؤيثر في  % حػُين10

 املجلظ

 ال

 ًٖى رائض خمشة

 %25 وػاعة الؼعاٖت

 ؾىعٍت
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخمإ 13

  ؾىعٍت ًٖى مهىض ألاصكز

 %47.7 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
 

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %45.53 5 يبار اإلاطاهمين %25.87 20 الاغخباٍر

 % 25 وػاعة الؼعاٖت ؤيبر مطاهم %74.13 128121 الؼبُػُىن 
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 140 140 140 140 140 رؤص اإلااُ
216% 

 الًىظض الًىظض ال ًىظض ال ًىظض الًىظض وطبت ألارباح اإلاىسغت

 

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 حك٨ُلت مجلـ ؤلاصاعة 24/09/2018 1

 

   

 اضم اللجىت
 

 غظى مجلظ بصارة اضم الػظى
زبرة مالُت 

 ومداضبُت

 2018ال ًىظض لجىت زال٫ ٖام  الشراغُت اللجىت الكىُت

   اللجىت اإلاالُت

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 298 284 272 273 280 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 140 140 140 140 140 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 133 117 105 105 120 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 16 11 0.433 (15) (21) ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 30.06 20.48 0.77 (26.98) (37) ربدُت الطهم

 250 250 250 250 250 الهُمت الاضمُت

ت  239 209 189 188 215 الهُمت الضقتًر

 مٗل٣ت مٗل٣ت مٗل٣ت مٗل٣ت مٗل٣ت الهُمت الطىنُت
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 MTN –

 

 30 غضص اإلاطاهمين 1850080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  18023 غضص اإلاىظكين 2002 جاٍر

اص ؾبذ اإلاضًز الػام  www.mtn.com.sy اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٍػ

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2016 جاٍر  65ٚحر مضعط جاٍر

 9494 11 00963 رنم الهاجل دمحم الُٛص ي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  6666594 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت لبىاهُت %0.5 هٟؿه الغثِـ حماُ رمظان  %0.5 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %24.49 جُلي بهٟؿذ لُمخض الىاثب 66باضم الخاجي

 ًٖى بضماغُل حاروصي
اهٟؿخ٩ىم مىباًل 

 ٧ىمُىه٨ُِكً
ش اهخساب املجلظ الحالي لبىاهُت 73.46%  30/04/2018 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %0.5 هٟؿه ًٖى هصير ضبذ  م

٢غاع الهُئت 

ض  الٗامت ؤال جٍؼ

 ًٖ5% 

 ؾىعٍت %0.5 هٟؿه ًٖى حىرج قايُاوي

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ

 ال

  %99.45 صارةمجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلا 
غضص احخماغاث املجلظ زالُ 

 الػام
 اظخمإ 13

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %97.95 2 يبار اإلاطاهمين %97.95 2 الاغخباٍر

 ؤيبر مطاهم %2.05 28 الؼبُػُىن 
قغ٦ت اهٟؿخ٩ىم مىباًل 

 ٧ىمُىه٨ُِكً
73.46% 

 

 

                                                           
65

ش     .13/01/2019جم اإلاىا٣ٞت ٖلى اصعاظها في ؾى١ صمك٤ لألوعا١ اإلاالُت بخاٍع
66

ش    ً ابغاهُم بخاٍع  .29/10/2019جم حُٛحر ممشل ًٖى مجلـ ؤلاصاعة لخهبذ الؿُضة وؿٍغ
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 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18500 18500 18500 18500 18500 رؤص اإلااُ
48853.63% 

 %409 %386.63 %517 %282 %197 ألارباح اإلاىسغت وطبت

 

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

   

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 ال وٗم ظما٫ عمًان لجىت الخضنُو

ٍاقاث  ال وٗم ظىعط ٞا٦ُاوي لجىت اإلا

 ال وٗم ههحر ؾبذ 

 وٗم ال ٖىوي ػ٦ُت  

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1468101 1458598 1408900 1098615 80,591 ُىن ُ.صاإلاىحىصاث/مل

 18500 18500 18500 18500 1,500 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 108734 88414 108009 68488 5,576 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 88225 68164 78759 38861 38326 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 548 411 517 257 222 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الاضمُت الهُمت

ت  715 561 667 433 372 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 68321 غضص اإلاطاهمين 3835080008000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  58387 نغضص اإلاىظكي 2002 جاٍر

 www.syriatel.sy اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ماظضة ن٣غ اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2008 جاٍر  67ٚحر مضعط جاٍر

 9393 11 00963 رنم الهاجل ٢دُان الؿُىفي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  3344007 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

 الغثِـ رامي مسلىف
ت  ٘ الخىمٍى عاما٥ للمكاَع

 وؤلاوؿاهُت
ت ؾىعٍت 40%  %0.3 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %0.89 هٟؿه الىاثب بيهاب مسلىف

ش اهخساب املجلظ الحالي ؾىعٍت %0.298 هٟؿه ًٖى 68همام الجشائزي   11/06/2018 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت - هٟؿه ًٖى دمحم الجاللي  م
٢غاع الهُئت الٗامت 

ض ًٖ   %5ؤال جٍؼ

 

 ؤخمض باضل الخص ي
 ًٖى

نىضو١ اإلاكغ١ 

 الاؾدشماعي 
 ؾىعٍت 13.5%

% 10ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

 حػُين غظى ؤو ؤيثر في املجلظ
 وٗم

 اظخمإ 12 غضص احخماغاث املجلظ زالُ الػام  %54.69 جمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارةم

 

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %72.06 3 يبار اإلاطاهمين %87.28 30 الاغخباٍر

 ؤيبر مطاهم %12.72 68291 الؼبُػُىن 
٘ الخىمى  ٍت قغ٦ت عاما٥ للمكاَع

 وؤلاوؿاهُت
40% 

 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 38350 38350 38350 38350 38350 رؤص اإلااُ
38920% 

%235 ألارباح اإلاىسغت وطبت  285% 460% 530% 580% 

 

                                                           
67

ش     .10/12/2018جم اإلاىا٣ٞت ٖلى اصعاظها في ؾى١ صمك٤ لألوعا١ اإلاالُت بخاٍع
68

ش ٢   ت مجلـ ؤلاصاعة بخاٍع ش 29/09/2019ضم اؾخ٣الخه مً ًٍٖى ت وؤلاوؿاهُت بخاٍع ٘ الخىمٍى ، وجم حُٗحن الؿُض ؤصًب مهىا ممشل قغ٦ت عامال٪ للمكاَع

30/10/2019. 



    

                    119 

 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 ٫2018 ٖام ال ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال

 

   

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 ال وٗم بيهاب مسلىٝ لجىت الخضنُو

 وٗم ال هًا٫ الٗغبُض  

 وٗم وٗم همام الجؼاثغي   

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 187,105 1548572 1288217 938883 81,563 ث/ملُىن ُ.صاإلاىحىصا

 3,350 38350 38350 38350 3,350 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 132,941 928506 658952 568227 41,165 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 58,605 418964 248824 238586 138340 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 1,749 18252 741 704 398 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  3,968 28761 18968 18678 18229 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 37 غضص اإلاطاهمين 1.015.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخ  27 غضص اإلاىظكين 2009 إضِظجاٍر

 www.alaadhamexchange.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ؤخمض دمحم زًغ اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2017 جاٍر  ٚحر مضعط جاٍر

 2325603 11 00963 رنم الهاجل جضمغ اإلاهىُت اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2318148 11 00963 رنم الكايظ 2016 جاٍر

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت

ت ؾىعٍت %10 هٟؿه الغثِـ غماص خالم نىؼهجي  %1.67 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %10 هٟؿه الىاثب غمز خالم نىؼهجي

 ؾىعٍت %8.50 هٟؿه ًٖى ىؼهجيمدمىص خالم ن
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
11/05/2017 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %10 هٟؿه ًٖى قاػمت ػزابلطُت  م

جدضص ب٣غاع مً الهُئت 

ض ًٖ  الٗامت ٖلى ؤال جٍؼ

5% 

 ؾىعٍت % 4.66 هٟؿه ًٖى خالم نىؼكجي هضي

ًدو للمطاهم الذي 

% حػُين غظى 10ًمخلَ 

 جلظ:ؤو ؤيثر في امل

 ال

  %43.16 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اثاظخماٖ 8

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %08.69 7 يبار اإلاطاهمين %0 0 الاغخباٍر

 %60 %10 مؿاهمحن مل٨ُت ٧ل منهم 6 ؤيبر مطاهم %100 37 الؼبُػُىن 
 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

ملُىن ُ.ص  259 18015 250 250 250 250 رؤص اإلااُ

 
ً
ملُىن  93.9و  ههضا

 الًىظض % ه٣ضي1.44% ؤؾهم مجاهُت +37.56 ال ًىظض %47.89 %30 وطبت ألارباح اإلاىسغت ُ.ص ؤضهم مجاهُت
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018ًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام  ال

 

 اضم اللجىت

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 وٗم ال ؤخمض دمحم زًغ لجىت الخضنُو

 وٗم ال دمحم عاجب الخاً٪ لجىت الامخثاُ

اعيبال   وٗم ال ٫ الٞغ

 وٗم ال ؾامي ال٣ابىوي 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 18589 608 506 491 621 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18015 250 250 250 250 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18065 418 421 415 355 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 3 15 127 141 33 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 0.46 6.13 51 57 13 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  105 167 168 166 142 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 26 ضص اإلاطاهمينغ 1.000.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  10 غضص اإلاىظكين 2010 جاٍر

ـ اإلاضًز الػام  www.aldiab.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت دمحم زحر الَغ

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2011 جاٍر  ٚحر مضعط جاٍر

 2221241 11 00963 رنم الهاجل قغ٦ت الضاع اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين م  2235366 11 00963 رنم الكايظ 2017 ضنو الحطاباثجاٍر
 

 

 الجهت التي ًمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت ؾىعٍت %15.52 هٟؿه الغثِـ غبض الكخاح صًاب  %0.001 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %22.02 هٟؿه الىاثب غبض الزسام صًاب

 ؾىعٍت %15.22 هٟؿه ًٖى ًاضين صًاب
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
13/09/2017 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %2 هٟؿه ًٖى صًاب بػار   م

جدضص ب٣غاع مً 

الهُئت الٗامت ٖلى 

ض ًٖ   %5ؤال جٍؼ

 ؾىعٍت %2 هٟؿه ًٖى دمحم قاروم صًاب

ًدو للمطاهم الذي 

% حػُين غظى 10ًمخلَ 

 في املجلظ: ؤو ؤيثر 

 وٗم

  %56.75 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخمإ 7

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %72.75 5 يبار اإلاطاهمين %0 0 الاغخباٍر

 %22 ٖبض الغػا١ صًاب ؤيبر مطاهم %100 26 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

 18000 250 250 250 250 رؤص اإلااُ
 و 142

ً
 61.5ملُىن ُ.ص ههضا

 وطبت ألارباح اإلاىسغت ملُىن ُ.ص ؤضهم مجاهُت
15.46

% 
 الًىظض 24.03%

% ؤؾهم مجاهُت 24.61

 % ه٣ضي4.68+
 ال ًىظض

 

                                                           
69

ش     .09/09/2019ؤنبدذ الكغ٦ت ٢ُض الخهُٟت بخاٍع
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018الًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

 اضم اللجىت
 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 2018الًىظض لجىت زال٫ ٖام  2018الًىظض لجان زال٫ ٖام 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 18037 437 553 536 337 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18000 250 250 250 250 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18028 398 481 465 322 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 6 (77) 80 183 49 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 0.79 (30.97) 32 73.57 20 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  103 159 192 186 129 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 20 غضص اإلاطاهمين 1.050.000.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  11 غضص اإلاىظكين 2009 جاٍر

 - اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت جيدمحم خؿام قغب اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلاصراج في الطىم  2010 جاٍر  ٚحر مضعط جاٍر

 2327042 11 00963 رنم الهاجل دمحم الُٛص ي اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2327041 11 00963 رنم الكايظ 2018 جاٍر

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 هاًمثل

وطبت 

 اإلالٌُت
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت

ت ؾىعٍت %10 هٟؿه عثِـ بػار الجمالي  %10 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ؾىعٍت %4 هٟؿه الىاثب دمحم الػزبجي اإلاٍشَ

 ؾىعٍت %5 هٟؿه ًٖى غٌُب الاجاس ي
ش اهخساب املجلظ  جاٍر

 الحالي
08/01/2015 

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %5 هٟؿه ًٖى صالين البلخي  م
جدضص ب٣غاع مً الهُئت 

ض ًٖ   %5الٗامت ٖلى ؤال جٍؼ

 ؾىعٍت %5 هٟؿه ًٖى غبير البلخي

ًدو للمطاهم الذي 

% حػُين غظى 10ًمخلَ 

 ؤو ؤيثر في املجلظ:

 ال

 ؾىعٍت %5 هٟؿه ًٖى ًاضمين البلخي
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اظخماٖاث 4

ً البلخي    ؾىعٍت %5 هٟؿه ًىٖ وطٍز

   % 39 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %84.89 11 يبار اإلاطاهمين %0 0 الاغخباٍر

 %10 %10مؿاهمحن ًمخل٪ ٧ل منهم  5 ؤيبر مطاهم %100 20 الؼبُػُىن 

 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

ملُىن ُ.ص  95 18050 250 250 250 250 رؤص اإلااُ

 
ً
 ال ًىظض الًىظض الًىظض %34.16 %4 وطبت ألارباح اإلاىسغت ههضا
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ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

اصة عؤؽ اإلاا٫ 10/07/2018 1  زُت ٍػ

 

 زبرة مالُت ومداضبُت غظى مجلظ بصارة اضم الػظى  اضم اللجىت

 2018ال ًىظض لجىت زال٫ ٖام   2018الًىظض لجان زال٫ ٖام 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 18244 270 300 464 278 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18050 250 250 250 250 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18032 268 284 343 268 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 (0.027) (15) 19 77 27 ألارباح الصاقُت/ ملُىن ُ.ص

 (0.003) (6.37) 39 31 54 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 500 الهُمت الاضمُت

ت  98 107 114 137 537 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط طٚحر مضع  ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت
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 58 غضص اإلاطاهمين 1.127.161.000 رؤص اإلااُ

ش الخإضِظ  44 غضص اإلاىظكين 2009 جاٍر

 www.uecsy.com اإلاىنؼ الالٌترووي للػزيت ٖبضو م٣س ي اإلاضًز الػام

ش حػُين اإلاضًز الػام ش ؤلا  2010 جاٍر  ٚحر مضعط صراج في الطىم جاٍر

 2314550 11 00963 رنم الهاجل دمحم اإلاىس ى اإلا٨ؿىع  اضم مضنو الحطاباث

ش حػُين مضنو الحطاباث  2322973 11 00963 رنم الكايظ 2017 جاٍر

 

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 ًمثلها
 مػلىماث مجلظ ؤلاصارة الجيطُت وطبت اإلالٌُت

ت ؾىعٍت %17.52 هٟؿه ثِـالغ  ؤخمض قخِىت  %0.4 هصاب الػظٍى

 ؾىىاث 4 مضة والًت املجلظ ٞلؿُُيُت %10.14 هٟؿه الىاثب دمحم ػارم ألاضضي

ش اهخساب املجلظ الحالي ٞلؿُُيُت %10.14 هٟؿه ًٖى بػز دمحم غِس ى  01/11/2018 جاٍر

ٍاقإة ؤغظاء املجلظ ؾىعٍت %10 هٟؿه ًٖى رطىان صغاص  م
هُئت جدضص ب٣غاع مً ال

ض ًٖ   %5الٗامت ٖلى ؤال جٍؼ

 ؾىعٍت %4.02 هٟؿه ًٖى دمحم قهض قخِىت

ًدو للمطاهم الذي ًمخلَ 

% حػُين غظى ؤو ؤيثر في 10

 املجلظ:

 ال

  %51.82 مجمىع ملٌُاث ؤغظاء مجلظ ؤلاصارة
غضص احخماغاث املجلظ 

 زالُ الػام
 اثاظخماٖ 4

 

 وطبت ملٌُتهم الػضص اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملٌُتهم غضصهم 

ىن   %66.48 6 يبار اإلاطاهمين %0 0 الاغخباٍر

 %17.52 ؤخمض ٞخِىت ؤيبر مطاهم %100 58 الؼبُػُىن 
 

 مىذ الخإضِظ 2018 2017 2016 2015 2014 الػام

  118 18127 250 250 250 250 رؤص اإلااُ
ً
ملُىن ُ.ص ههضا

ملُىن ُ.ص ؤضهم  182و

 مجاهُت
طبت ألارباح و

 اإلاىسغت
3.31% 30.33% 1.58% 

% ؤؾهم 12.72

 مجاهُت
 % ؤؾهم مجاهُت4.95

 

 



    

                    128 

ش الزنم  اإلاىطىع الخاٍر

 2018الًىظض بٞهاخاث َاعثت زال٫ ٖام 

 

 اضم اللجىت
 

 رة مالُت ومداضبُتزب غظى مجلظ بصارة اضم الػظى

 2018الًىظض لجىت زال٫ ٖام  2018 الًىظض لجان زال٫ ٖام

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 18295 616 502 505 320 اإلاىحىصاث/ملُىن ُ.ص

 18127 250 250 250 250 رؤص اإلااُ/ ملُىن ُ.ص

 18256 549 441 391 320 خهىم اإلاطاهمين/ ملُىن ُ.ص

 102 163 168 130 29 رباح الصاقُت/ ملُىن ُ.صألا 

 10.51 65.20 67 52 12 ربدُت الطهم

 100 100 100 100 100 الهُمت الاضمُت

ت  112 220 177 156 128 الهُمت الضقتًر

 ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط ٚحر مضعط الهُمت الطىنُت

 


