
 

 

 

 

 نرئيس هيئة املديري

 اجلايب أ محد ادلكتور / فهمي
 

 نرئيس هيئة املديريانئب 

 املهندس / تيسري ادلويك

 
 عضو جملس الادارة

 زهري كامل عابدين /الس يد 

 
 عضو جملس الادارة

 ماهر عبد املطلب عابدين /الس يد 

 
 جملس الادارةعضو 

 عابدين أ محد أ مل / ادلكتورة

 
 مدقق احلساابت اخلاريج

 السادة رشكة املهنيون العرب

 
 املستشار القانوين

 الاس تاذ مصطفى النظايم 

 

 



 
 

 

 

 

 

   بسم هللا الرمحن الرحمي

سادة املسامهني الكرام .ال   

ابمسي و اعضاء هيئة املديرين و نيابة عن مجيع العاملني يف املس تتشفى ,ارحب بمك أ مجل ترحيب  ابجامتع الهيئة العامة لرشكة 

ونتاجئ أ عامل الرشكة وخططها  0202مستشفى الشميساين , ويسعدين ان اقدم لمك التقرير الس نوي متضمنا البياانت املالية للعام 

 ت .املس تقبلية وأ مه الاجنازا

  .. احلضور الكرام

القت بظاللها عىل الس نة ارسع واكرب ولكن الازمة  0202كنا نأ مل ان تكون مرحةل التعايف من جاحئة كوروان خالل س نة 

اصبحت  - مثاال الحرصا -تنافس سعري حمتدم بني املستشفيات الس تقطاب اكرب عدد من الاطباء,  مما ادى اىل  اكمةل,

دينار مما ادى اىل اخنفاض حصة املستشفى من اجاميل تاكليف  0022دينار بدال من  2022تلكفة معليات قص املعدة 

بل ىض بسبب املضاعفات والاخطاء الطبية من ق اضافة اىل زايدة عدد احلاالت املتعرثة والغري مسددة من املرالعمليات , 

 واليت اجربتنا عىل خصومات كبرية للفواتري ودفعات قضائية اثرت عىل املركز املايل للمستشفى .الاطباء 

وضعف  ,الوظائف يف الرشاكت املؤمنه بسبب قةلنقص رشحية املؤمنني الاخرى من  الاقتصادية وال ننىس التأ ثريات 

,  املعيشة اسعار ع اثرت عىل ارتفا اليت للقرارات احلكومية والاقتصاديةالرصف املايل من قبل املواطنني عىل الصحة نتيجة 

  راجعها ,, وضعف دور الس ياحة العالجية وتملعظم التجهزيات واملس تلزمات الطبية لالسعار رتفاع اجلنوين الااضافة اىل 



 
 

 

 

مع   التشغيلية، التاكليف ضبطل  واتجيل اية حتسينات التوسعه القامئة يف املستشفى المتهل يف معلياتذلكل اكن علينا لزاما 

حلني وضوح ضبابية التحدايت والتشوهات , وذكل الابقاء عىل جودة اخلدمات ووفرهتا وحتقيق اهداف الادارة 

 الاقتصادية القامئة .

 احلضور الكرام ...

انهتاء اعامل التوسعه اخلارجية ملركز الاخصاب مبا يعدان بزايدة يف ادلخل لالقسام اخلدمية  ال يفوتنا ان نسلط الضوء عىل

 للمستشفى ,ومبا جيعل مستشفى الشميساين الوهجه الاوىل لعالج حاالت العقم والاخصاب يف الاردن .

قة ابملركز املايل مما يعزز الثاملقامة ضد املستشفى ذات الاثر املايل  حبمد هللا مت حل مجيع القضااي وابلهناية ننوه انه مت 

ىل يقني بأ ن , وحنن عوبرصانة اخلطة الاسرتاتيجية من قبل جملس الادارة عىل املس توى القصري والبعيد   للمستشفى

 خر ابجنازه .تاملس تقبل س يحمل ابذن هللا ما نف 

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 

 رئيس هيئة املديرين

   د. فهمي اجلايب                    

 

 

 



 
 

 

 

 ام، لكردة املسامهني الساحرضات ا

ي متضمنا الاجنازات لسنوالتقرير الكم  مويقدمستشفى الشميساين  يرسمه ان هيئة املديرين يف رئيس وأ عضاء 

 : 02/20/0202 يخربتافرتة املنهتية للت املالية لبياناواخلطه املس تقبلية,اضافة اىل ا

 :وصف ل نشطة الرشكة الرئيس ية  .1

اخلاصة يف  واذلي أ صبح وامحلد هلل مركزاً رئيس يًا يف قطاع املستشفيات الشميسايننشاط الرشكة الرئييس هو تقدمي اخلدمات الطبية املتنوعة من خالل مستشفى 

حدى املستشفيات الرئيس ية   . يف ال ردن ال ردن ويعترب من ا 

 جحم الاستامثر الرأ ساميل للرشكة :   .2

 ت الثابتةللموجوداواليت متثل القمية الاجاملية  20,747,447.22 بلغ جحم الاستامثر الرأ ساميل للرشكة                 

  احصائيات الادخال والعمليات :  .3

 : احصائية الادخال 

 

 

 

 

 الدخوالت     الحركة نوع

        

 العدد الجنس    

 3293 ذكر

 5183 أنثى

 8476 المجموع:



 
 

 

 

 احصائية  العمليات :

 المجموع أنثى ذكر  

   العدد العدد العملية حجم

 2053 1151 902 صغرى

 2281 1315 966 وسطى

 2017 1466 551 كبرى

 43 27 16 معقدة

 4 2 2 كبرى معقدة

 21 15 6 مصغرة

 6419 3976 2443 المجموع:

 

 ت الاقتصادية والطبية يف اململكة.لنشاطام يف خمتلف العاالوضع ر اإلعتباين اخذين بعق احمليل ، أ  لسوامن ة حصة جيده متثل هذو

 : لالقسام ادلوران ومعدل الرشكة موظفي دعد -4

 .ات خرب لت واهالاملؤمن جميع  0202حىت هناية عام ( موظفاً 209املستشفى )موظفي د بلغ عد• 

 الاقسام اكفةفقط يف  %0  نسبته ما 0202 ملعا اشهر عرش الثنيا لخال املوظفني تدوير لمعد * بلغ

 

  . اردين دينار( 220.02.222) 0202/20 شهر عن الشهرية املوظفني رواتب قمية * بلغت

 

 : 0202احصائيات أ طباء الاختصاص لعام  -0

 ( طبيبا أ خصائيا . 277) 0202بلغ عدد أ طباء الاختصاص أ حصاب ادلخوالت للمستشفى لعام                

 

 :امحلاايت والامتيازات احلكومية -0

 02/9/0202من قانون تشجيع االستثمار لغاية يستفيد مستشفى الشميساني 

    

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 اخملاطر والهتدديدات :

 طقة .للتأ ثر ابلظروف الاقتصادية للمن الظروف الس ياس ية والوابئية , اضافة 

 . الصعود اجلنوين السعار املس تلزمات الطبية والاهجزة الطبية 

 . زايدة عدد املستشفيات يف عامن حرصا مبا يعد مبنافسة سعرية لالس تحواذ عىل اكرب حصة سوقية ممكنه 

 . حدة التنافس عىل الاكدر البرشي ذو اخلربة 

  التأ مني القدمية يف ظل الوضع  الاقتصادي احلايل اذلي يؤثر عىل قطاع التأ مني والقطاع الصحي .صعوبة جتديد عقود رشاكت 

 التحسينات وفرص التسويق :

 .0202رشوع توسعة مستشفى الشميساين من خالل اعادة هيلكة وتنظمي املب ى اذلي مت رشاءه عام البدء مب  -2

 زايدة عدد الاطباء حول املستشفى  -0

 زايدة عدد الارسة   -0

 اضافة مراكز متخصصة اتبعة للمستشفى  -4

 التوسع ابلربامج التعلميية  -0

 فتح اسواق جديدة  -0

 

 

 



 
 

 

 

 

 القوى العامةل : 

دامة توفر قوى عامةل كفؤة ومنتجة وحمفزة. -2  ا 

 العمل عىل رفع  مس توى املوظفني ل عىل درجة ممكنه وتدريب العاملني وتمنية هماراهتم يف حل املشالكت اليت تواجه  -0

 املوظفني وتوفري فرص التدريب للمتعاملني مع املرىض عىل همارات االتصال وفن التعامل مع امجلهور، واساليب

 حلاسوب، واجلودة الشامةل، واحلفاظ عىل رسية املعلومات.تثقيف املرىض لتوعيهتم حبقوقهم وواجباهتم، وهمارات ا

 خلق بيئة معل جتذب املوظفني وال طباء  -0

 

 رعاية املرىض :

 تطوير الاداء الطيب و الارتقاء بنوعية الاطباء و تطوير ال داء المترييض عن طريق : -2

 املرىض .سالمة داء وألدة امن حيث جواملعايري  العاملية  تطبيق  -0

 لفنية.ادر الكوالتطوير لكافة وايب رلتدامج ابردة ياز  -0

 

 خالل: من الطبية اخلدمات عىل واال عالن والاشهار النرش يف التكنولوجية املساعدات قمية تعزيز 

 طوير موقع املستشفى عىل ش بكة الانرتنت وتفعيل صفحات التواصل الاجامتعي اخلاصة ابملستشفى .ت -2

 اخلاصة واملهمة ابملستشفى مبارشة للجمهور., وحتميل مجيع الاحداث 

 تطبيق الارشفة الالكرتونية للسجالت الطبية. -0

 تطوير أ نظمة حفظ امللفات والوصول اىل مستشفى  بال اوراق. -0

 وحتويلها ا ىل معلومات مفيدة.  مراعاة أ مهية التقارير اليومية بعد تثبيت النظام اجلديد و اختاذ القرارات بناء عىل البياانت -4

 

 



 
 

 

 

 

 

 : حتسني ال داء املايل من خالل 

 ومراقبهتا . ضبط اللكف املالية -2

 ابحملافظة عىل مس توى انفاق حمدد لاكفة العمليات ومبراقبة سلمية الدخال املواد زايدة ادلخل يف اكفة ال قسام -0

 .تقليل نفقات اخلدمات مبا ال يتعارض مع اجلوده املقدمة للمرىض  -0

شعارمه ابلرقابة .رفع كفاءة مدخيل املواد  -4  ابلتدريب املس متر وا 

 خاصة ابالهجزة الطبية.  انشاء قاعدة بياانت -0

 ادامة توفر اللوازم الطبية وغريها من قبل مزود مثايل سعرا وجوده . -0

 ابلعدد والقمية احلقيقية بعد الاس هتالك . انشاء قاعدة بياانت موحدة ابملوجودات  -7

 واللوجستية التشغيلية اخلدمات ومزوديمراجعة العقود املربمة بني املستشفى  -8

 مراقبة تغريات الاسعار مع واقع السوق احمليل للمستشفيات املنافسة . -.

   ض ال قسام والتوسع يف أ قسام أ خرى  واعادة النظر يف  أ ليات العمل املتبعه واملتوارثه واخلروج ابليات ذات طابع حديث حتقق بعم تقييدة عاا

 املنفعه والرضا  . 

 

 رضيبة املبيعات.شاملة ر ينا( د0,482.222 مبلغ ) -( رشكة املهنيون العرب  ) دةلسات الرشكة امدققي حساباب تعامايل أ  جا  بلغ • 

 

 الشميساينأ عضاء هيئة مديرين مستشفى                                                                                                                   

 

 



 
 

 

 

 

 البياانت املالية

 0202 



 

 

 شـشكـت يغتشفـً انشًُغاَـٍ
 ششكت راث يغؤونُت يذذودة

 انًانُت  مىائىان

 4243كاَىٌ األول  53

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 يغتشفـً انشًُغاَـٍششكت 

 يذذودة راث يغؤونُتششكت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 3 - 2 اٌّظحمً جمز٠ز ِدلك اٌحظابات  -

  

 4  اٌّزوش اٌّاٌٟ لائّة  -

  

 5  اٌشاًِ اٌدخً لائّة  -

  

 6 اٌحؽ١زات ـٟ حمٛق اٌٍّى١ة  لائّة  -

  

 7 اٌحدـمات إٌمد٠ة  لائّة  -

  

 77 - 8 اٌّا١ٌة  مٛائُإ٠عاحات حٛي اٌ  -







 

 
 

 انشًُغاٍَيغتشفً ششكت 

 ششكت راث يغؤونُت يذذودة

 4243كاَىٌ األول  53كًا فٍ  انًشكض انًانٍ لائًت
  

 )بانذَُاس األسدٍَ(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2227 إ٠عاح 

    انًىجىداث 

    انًىجىداث غُش انًتذاونت 

 224472247  222292733  3 اٌّّحٍىات ٚاٌّعدات 

 7892862  7872552  4 رّارات عمار٠ة اطح

 2772777  7662392  5 ِظحأ ز   خداَ نصٛياطححك 

 324422682  327832677   يجًىع انًىجىداث غُش انًتذاونت 

    

    انًىجىداث انًتذاونت 

 3992593  4722678  6 نق٠ٚة ِٚظحٍشِات غب١ة  

 7472598  7442524  7 نرصد  ِد٠ٕة نخزٜ

 9862229  722222927  8  ُِ ِد٠ٕة 

 723772295  726292677  9 إٌمد ِٚا ـٟ حىّٗ 

 229242495  323872634   يجًىع انًىجىداث انًتذاونت 

 8756,73,7  877,37533   يجًىع انًىجىداث 

    

    دمىق انًهكُت وانًطهىباث 

   72 دمىق انًهكُت 

 322422222  322422222   رنص اٌّاي اٌّصزح بٗ ٚاٌّدـٛع

 226822473  222892857   احح١اغٟ إ بارٞ 

 ( 6282637) 722729    ِزحٍة)خظائز(  نرباح

 523772842  524222562   دمىق انًهكُت   صافٍ

    

    انًطهىباث 

    انًطهىباث غُش انًتذاونت 

 7362992  7242879  5 غ٠ٍٛة األ ً  -حشاِات عمٛق اإل٠اار اٌ

    

    انًطهىباث انًتذاونت 

 5372547  6472763     ُِ قائٕة 

 2372527  2422265   نِأات نغباء قائٕة

 322772  322772  5 لص١ز  األ ً -ٌحشاِات عمٛق اإل٠اار ا

 7232767  7422332  77 نرصد  قائٕة نخزٜ  

 8982347  722632872   يجًىع انًطهىباث انًتذاونت 

 722352333  727682757   يجًىع انًطهىباث

 8756,73,7  877,37533   يجًىع دمىق انًهكُت وانًطهىباث 
      

 

 

 

 اٌّا١ٌة ٚجمزن ِعٙا" مٛائُ( جشىً  شءاً ِٓ ٘ذٖ ا22ٌ( إٌٝ رلُ )7"إْ اإل٠عاحات اٌّزـمة ِٓ رلُ )



 

 
 

 انشًُغاٍَششكت يغتشفً 

 ششكت راث يغؤونُت يذذودة

  4243كاَىٌ األول  53نهغُت انًُتهُت فٍ  انذخم انشايم لائًت
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2227 إ٠عاح 

    

 322362789  423582296  72 ٟ اإل٠زاقات اٌحشؽ١ٍ١ة باٌصاـ

 (322942222) (422252639) 73 وٍفة اإل٠زاقات اٌحشؽ١ٍ١ة

 (47,7755) ,554787   )انخغاسة( انتشغُهٍانشبخ يجًم 

 (5772384) (5422792) 74 ِصار٠ؿ إقار٠ة 

 (7962257) -  8 ١ة اٌّحٛلعةئحّأالِخصص اٌخظائز ا

 (752586) (722887) 5 ٌحشاِات عمٛق اإل٠اار اـٛائد 

 4792658  4222572  75 إ٠زاقات نخزٜ 

 -  (722222)  ِىاـأ  نععاء ١٘ ة اٌّد٠ز٠ِٓخصص 

 (84,7508) 3,27202   )خغاسة( انغُت لبم انضشَبت  سبخ 

 -  (352778) 76 ِخصص ظز٠بة اٌدخً ٚاٌّظاّ٘ة اٌٛغ١ٕة ٌٍظٕة

 -  (432654) 76 ظز٠بة قخً طٕٛات طابمة

 (84,7508) 027,37   )انخغاسة( وانذخم انشايم نهغُت خ انشبإجًانٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّا١ٌة ٚجمزن ِعٙا" مٛائُ( جشىً  شءاً ِٓ ٘ذٖ ا22ٌ( إٌٝ رلُ )7"إْ اإل٠عاحات اٌّزـمة ِٓ رلُ )



 

 
 

 يغتشفً انشًُغاٍَششكت 

 ششكت راث يغؤونُت يذذودة

 4243كاَىٌ األول  53ت انًُتهُت فٍ نهغُانتغُشاث فٍ دمىق انًهكُت  لائًت
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صافٍ دمىق   )خغائش( أسباح دتُاطٍا انًالسأط  

 انًهكُت يشدهت إجباسٌ انًذفىع 

     

 775337764  (8277853) 4787276,5  574627222  3/3/4243انشصُذ كًا فٍ 

 -  6282637  (6282637) -  (72إغفاء رص١د اٌخظائز اٌّحزاوّة )إ٠عاح 

 027,37  922778  -  -  إ ّاٌٟ اٌدخً اٌشاًِ ٌٍظٕة

 -  (782229) 782229  -  احح١اغٟ إ بارٞ

 776247782  47,20,  472707773  574627222  53/34/4243انشصُذ كًا فٍ 

     

 874857457  5647,87  4787276,5  574627222  3/3/4242انشصُذ كًا فٍ 

 (5467222) (3242222) -  -  نرباح ِٛسعة

 (84,7508) (6272396) -  -  إ ّاٌٟ اٌدخً اٌشاًِ ٌٍظٕة

 775337764  (8277853) 4787276,5  574627222  53/34/4242انشصُذ كًا فٍ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّا١ٌة ٚجمزن ِعٙا" مٛائُ( جشىً  شءاً ِٓ ٘ذٖ ا22ٌ( إٌٝ رلُ )7ْ اإل٠عاحات اٌّزـمة ِٓ رلُ )إ"
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 ششكت يغتشفً انشًُغاٍَ

 ششكت راث يغؤونُت يذذودة

 4243كاَىٌ األول  53نهغُت انًُتهُت فٍ انتذفماث انُمذَت  ائًتل
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2227 2222 

    األَشطت انتشغُهُت 

 (6272396) 7722292  )خظار ( اٌظٕة لبً اٌعز٠بةربح 

 4762672  4292874  ٙالوات اطح

 -  722222  ِخصص ِىاـأ  نععاء ١٘ ة اٌّد٠ز٠ٓ

 452379  452379  خداَ نصٛي ِظحأ ز  اطحٙالن حك اطح

 752586  722887  عمٛق إ٠اار  ٌحشاِاتاـٛائد 

 7962257  -  ١ة اٌّحٛلعة ئحّأِخصص اٌخظائز اال

   

   انتغُش فٍ سأط انًال انعايم 

 (7472692) (2762892)  ُِ ِد٠ٕة 

 (492233) (772225) نق٠ٚة ِٚظحٍشِات غب١ة 

 (222367) 7752622   ُِ قائٕة 

 862947  (22926) نرصد  ِد٠ٕة نخزٜ 

 (82325) 722792  قائٕة نخزٜ نرصد  

 72393  722744  نِأات نغباء قائٕة

 ( 2242684) (622399) ظز٠بة قخً ِدـٛعة

 (2352269) 4932566  )انًغتخذيت فٍ( األَشطت انتشغُهُت   يٍ صافٍ انتذفماث انُمذَت

   

   ثًاسَت عتاألَشطت اال

 (7572283) (7962252) ِّحٍىات ِٚعدات 

 (7972277) -  عمار٠ة رّاراتاطح

 (9482722) (7962252) ثًاسَت  عتصافٍ انتذفماث انُمذَت انًغتخذيت فٍ األَشطت اال

   

   األَشطت انتًىَهُت 

 (3242222) -  نرباح ِٛسعة 

 (452222) (452222) عمٛق اإل٠اار  اتقـعات إٌحشاِ

 (3692222) (452222) صافٍ انتذفماث انُمذَت انًغتخذيت فٍ األَشطت انتًىَهُت

   

 (725522369) 2522376  انتغُش فٍ انُمذ ويا فٍ دكًه

 229292664  723772295  إٌمد ِٚا ـٟ حىّٗ ـٟ بدا٠ة اٌظٕة 

 7407,,375  378407833  انُمذ ويا فٍ دكًه فٍ َهاَت انغُت 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اٌّا١ٌة ٚجمزن ِعٙا" مٛائُىً  شءاً ِٓ ٘ذٖ اٌ( جش22( إٌٝ رلُ )7"إْ اإل٠عاحات اٌّزـمة ِٓ رلُ )
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يغتشفً انشًُغاٍَششكت               

 ششكت راث يغؤونُت يذذودة

 انًانُت مىائىإَضاداث دىل ان

 4243كاَىٌ األول  53
 

 )بانذَُاس األسدٍَ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــاو    .  3
 

( بحار٠خ 778بّمحعٝ لأْٛ اٌشزوات األرقٟٔ وشزوة  ات ِظل١ٌٚة ِحدٚق   جحث رلُ ) ششكت يغتشفً انشًُغاٍَجأطظث 

 .ِزوش جظا١ً اٌشزوة ٘ٛ ـٟ اٌٍّّىة األرق١ٔة اٌٙاش١ّة   إْ 7982ن٠ار74
 

ً ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔدّة ٚاٌحٟ جحّرً بع زاء اٌٛالقات  ِٚٓ نُ٘ ؼا٠ات اٌشزوة اٌم١اَ باألعّاي اٌحٟ جمَٛ بٙا اٌّظحشف١ات اٌعاِة ٚـما

 ُ ٚاٌعٕا٠ة باٌحٛاًِ ٚاألغفاي. اٌطب١ع١ة ٚاٌم١صز٠ة ٚاٌع١ٍّات اٌازاح١ة با١ّ  نٔٛاعٙا ِٚعاٌاة األِزاض إٌظائ١ة ٚاٌعم
 
 

 مدٛائُٚجحطٍدل ٘دذٖ اٌ  ١ٔ2222ظداْ  5 إٌّعمدد  بحدار٠خ ااٌشدزوة ـدٟ  ٍظدحٙ ١٘ دة ِدد٠زٞاٌّا١ٌة اٌّزـمة ِٓ لبدً  مٛائُجُ إلزار اٌ

 .ٌٍشزواءِٛاـمة ا١ٌٙ ة اٌعاِة 
 

 

 

 

 
 

 انغُاعاث انًذاعبُت انهايت    .  4

 انًانُت  مىائىأعظ اعذاد ان

اٌّا١ٌة ٌٍشزوة ٚـماً ٌٍّعا١٠ز اٌصاقر  عٓ ِاٍض ِعا١٠ز اٌّحاطبة اٌد١ٌٚة ٚاٌحفظ١زات اٌصاقر  عٓ ٌإة جفظ١زات  مٛائُاٌجُ اعداق 

 اٌحمار٠ز اٌّا١ٌة اٌد١ٌٚة إٌّبرمة عٓ ِاٍض ِعا١٠ز اٌّحاطبة اٌد١ٌٚة.

 ىٍفة اٌحار٠خ١ة.اٌّا١ٌة ٚـماً ٌّبدن اٌ مٛائُاٌجُ إعداق 

   .اٌّا١ٌة ٚاٌذٞ ٠ّرً اٌعٍّة اٌزئ١ظ١ة ٌٍشزوة مٛائُعٍّة اظٙار اٌ اْ اٌد٠ٕار األرقٟٔ ٘ٛ

رٕاء اٌّعا١٠ز ٚاٌحعد٠الت اطح  بإْ اٌظ١اطات اٌّحاطب١ة اٌّحبعة ٌٍظٕة اٌحا١ٌة ِحّاذٍة ِ  اٌظ١اطات اٌحٟ جُ اجباعٙا ـٟ اٌظٕة اٌظابمة

 .اٌحا١ٌة اٌاد٠د  اٌحٟ نصبحث ٚا بة اٌحطب١ك إعحباراً ِٓ بدا٠ة اٌظٕة اٌّا١ٌة

 

 
 

 

 تطبُك يعاَُش انتماسَش انًانُت انذونُت انجذَذة 

            نصدددر ِاٍددض ِعددا١٠ز اٌّحاطددبة اٌد١ٌٚددة عدددقاً ِددٓ اٌّعددا١٠ز اٌد١ٌٚددة ٌٍحمددار٠ز اٌّا١ٌددة  ٚطدد١حُ جطب١ددك ٘ددذٖ اٌّعددا١٠ز بعددد جددار٠خ

مبً ٌدٓ ٠ىدْٛ ٌدٗ نٞ جدأذ١ز  دٛ٘زٞ عٍدٝ اٌمدٛائُ   ٚجحٛل  إقار  اٌشزوة نْ جطب١ك ٘ذٖ اٌّعدا١٠ز ـدٟ اٌّظدح2227وأْٛ األٚي  37

 اٌّا١ٌة ٌٍشزوة. 
 

 ٚـ١ّا ٠ٍٟ ٍِخص ألُ٘ اٌّعا١٠ز اٌاد٠د  ٚجٛار٠خ جطب١مٙا: 
 

 تاسَخ انتطبُك  يىضىع انًعُاس سلى انًعُاس

   
 2223ٟ اٌظٕٛات اٌّا١ٌة اٌحٟ جبدن ـٟ وأْٛ اٌرأ عمٛق اٌحأ١ِٓ (77اٌّع١ار اٌدٌٟٚ ٌٍحمار٠ز اٌّا١ٌة رلُ )

   



 ششكت يغتشفً انشًُغاٍَ يذذودة انًغؤونُت

 )تتًت( إَضاداث دىل انمىائى انًانُت

 4243كاَىٌ األول  53
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 خذاو انتمذَشاثاعت

 مدٛائُاٌّا١ٌة ٚجطب١ك اٌظ١اطات اٌّحاطب١ة ٠حطٍل ِٓ اقار  اٌشزوة اٌم١اَ ببعط اٌحمد٠زات ٚاإل حٙاقات اٌحدٟ جدلذز عٍدٝ اٌ مٛائُإْ اعداق اٌ

ٚاٌحد١مٓ  ٚع١ٍدٗ ـدعْ إٌحدائج اٌّا١ٌة ٚاإل٠عاحات اٌّزـمة بٙا. اْ جٍه اٌحمدد٠زات جظدحٕد عٍدٝ ـزظد١ات جخعد  ٌددر ات ِحفاٚجدة ِدٓ اٌدلدة 

 ٕدت ع١ٍٙا جٍه اٌحمد٠زات. اطحاٌفع١ٍة ـٟ اٌّظحمبً لد جخحٍؿ عٓ جمد٠زات االقار  ٔح١اة اٌحؽ١ز ـٟ نٚظاع ٚظزٚؾ اٌفزظ١ات اٌحٟ 
 

 اٌّا١ٌة: مٛائُخداِٙا ـٟ اعداق اٌاطحٚـ١ّا ٠ٍٟ نُ٘ اٌحمد٠زات اٌحٟ جُ 

ٙالوات اٌظد٠ٕٛة اعحّداقا عٍدٝ اٌحاٌدة طدحة ٌالصدٛي اٌٍّّٛطدة بشدىً قٚرٞ ٌؽا٠دات اححظدا  االاالٔحا ١ جمَٛ االقار  باعاق  جمد٠زاالعّار -

 اٌدخً. لائّةاٌعاِة ٌحٍه االصٛي ٚجمد٠زات االعّار االٔحا ١ة اٌّحٛلعة ـٟ اٌّظحمبً   ٠ٚحُ اخذ خظار  اٌحدٟٔ )اْ ٚ دت( ـٟ 

( ح١دد جحطٍدل ٘دذٖ اٌع١ٍّدٗ 9) رلدُ ٚـمدا  ٌّع١دار اٌحمدار٠ز اٌّا١ٌدة اٌددٌٟٚ جمَٛ إقار  اٌشزوة بحمد٠ز ل١ّة خظائز جددٟٔ اٌّٛ دٛقات اٌّا١ٌدة -

خداَ اٌعد٠د ِٓ اٌفزظ١ات ٚاٌحمد٠زات عٕد إححظا  اٌحددـمات إٌمد٠دة اٌّظدحمب١ٍة ٚلد١ُ اٌعدّأات ٚٔظدل اٌحعردز ٚنرصدد  اٌّٛ دٛقات اطح

 ١ة ٌٍّٛ ٛقات اٌّا١ٌة.ئحّأاٌّا١ٌة عٕد اٌحعرز ٚجحد٠د ـ١ّا ا ا واْ ٕ٘ان س٠اق  ـٟ قر ة اٌّخاغز اال

األق٠ٚدة بط١ دة اٌحزودة بح١دد ٠ىدْٛ ٘دذا اٌحمدد٠ز بٕداًء عٍدٝ نعّدار  األق٠ٚة ٚاٌّظحٍشِات اٌطب١ةجمَٛ إقار  اٌشزوة بحمد٠ز ل١ّة ِخصص  -

 ـٟ اٌّخاسْ. ٚاٌّظحٍشِات اٌطب١ة

 

  ثًاساث انعماسَتعتاال

اٌّحٛلد   عّز اإلٔحا ٟاٌٙالوٙا عٍٝ ِدٜ اطحرٕاء األراظٟ(  ٠ٚحُ اطحاٌّحزاوُ )ب ٙالنطحرّارات اٌعمار٠ة باٌىٍفة بعد جٕش٠ً االطحجدٙز اال

٠دحُ ِزا عدة  ـدٟ ب١داْ اٌددخً. ٚنٞ جدٟٔ ـٟ ل١ّحٙدا رّاراتطحجظا١ً اإل٠زاقات نٚ اٌّصار٠ؿ اٌحشؽ١ٍ١ة ٌٙذٖ اال % ط٠ٕٛاً ٠ٚح2ُبٕظبة  ٌٙا

 ٙالن ِ  إٌّفعة اٌّظحمب١ٍة اٌّحٛلعة ٌٙا.طحٓ جٛاـك غز٠مة ٚٔظبة االرّارات اٌعمار٠ة بشىً قٚرٞ ٌٍحأود ِطحاٌعّز االـحزاظٟ ٌال
 

 

 انًًتهكاث وانًعذاث

خداَ طدحرٕاء األراظدٟ( عٕددِا جىدْٛ  دا٘ش  ٌالاطدحٙالوٙا )باطدحٙالن اٌّحدزاوُ  ٠ٚدحُ طدحباٌىٍفدة بعدد جٕش٠دً االاٌّّحٍىات ٚاٌّعدات جدٙز 

 خداَ إٌظل اٌظ٠ٕٛة اٌحا١ٌة:اطححٛل  ٌٙا ببطز٠مة اٌمظػ اٌرابث عٍٝ ِدٜ اٌعّز اإلٔحا ٟ اٌّ

 %76-72 ن ٙش  ِٚعدات ؼ١ز غب١ة  %2 ِبأٟ ٚإٔشاءات

 %22-72 ِّحٍىات نخزٜ  %22-72 ن ٙش  ِٚعدات غب١ة 

    %22-72 ٚن ٙش نذاخ ِٚفزٚشات ٚق٠ىٛرات 
 

دـحز٠دة ـعٔدٗ ٠دحُ جخفد١ط ل١ّحٙدا إٌدٝ اٌم١ّدة اٌّّىدٓ عدٓ صداـٟ ل١ّحٙدا اٌاٌّّحٍىدات ٚاٌّعددات زقاقٖ ألٞ ِدٓ اطدحعٕدِا ٠مً اٌّبٍػ اٌّّىدٓ 

 اٌدخً. لائّةزقاق٘ا ٚجظاً ل١ّة اٌحدٟٔ ـٟ اطح

ـٟ ٔٙا٠ة وً عاَ  ٚـٟ حاي إخحالؾ اٌعّز اإلٔحا ٟ اٌّحٛل  عّا جُ جمد٠زٖ طابما  ٌٍّّحٍىات ٚاٌّعدات ٠حُ ِزا عة اٌعّز االٔحا ٟ اٌّحٛل  

 عٍٝ اٌعّز اإلٔحا ٟ اٌّحبمٟ بعد إعاق  اٌحمد٠ز اعحبارا ِٓ اٌظٕة اٌحٟ جُ ـ١ٙا إعاق  اٌحمد٠ز. ٙالن اٌم١ّة اٌدـحز٠ة اٌّحبم١ةاطح٠حُ 

 

 خذاو عتيىجىداث دك اال

خداَ(. ٠حُ طحخداَ ـٟ جار٠خ بدء عمد اإل٠اار )اٌحار٠خ اٌذٞ ٠ىْٛ األصً ـ١ٗ لابً ٌالطحجمَٛ اٌشزوة باإلعحزاؾ بّٛ ٛقات حك اال

ٙالن اٌّحزاوُ ٚخظائز اٌحدٟٔ ـٟ اٌم١ّة  ٠ٚحُ جعد٠ً اٌم١ّة عٕد إعاق  جم١١ُ طحداَ باٌحىٍفة  بعد جٕش٠ً االخطحاإلعحزاؾ بأصً حك اال

 إٌحشاِات اإل٠اار. 

 

خداَ ل١ّة إٌحشاِات اإل٠اار اٌّعحزؾ بٙا  باإلظاـة إٌٝ اٌحىا١ٌؿ اٌّباشز  األ١ٌٚة اٌّحىبد   ٚقـعات اإل٠اار طحجحعّٓ جىٍفة نصً حك اال

ّث ـٟ نٚ لبً جار٠خ بدء اٌعمد  ِطزٚحاً ِٕٙا نٞ حٛاـش ِظحٍّة ِحعٍمة بعمد اإل٠اار. ـٟ حاي ٌُ جىٓ اٌشزوة ِح١مٕة ِٓ اٌحصٛي اٌحٟ ج

خداَ االصً اٌّعحزؾ بٗ عٍٝ نطاص اٌمظػ اٌرابث عٍٝ ِدٜ اطحٙالن ل١ّة حك اطحعٍٝ ٍِى١ة األصً اٌّل ز ـٟ ٔٙا٠ة ِد  اٌعمد  ٠حُ 

 خداَ إٌٝ إخحبار اٌحدٟٔ ـٟ اٌم١ّة.طحنٚ ِد  اإل٠اار ن٠ّٙا نلً. جخع  ِٛ ٛقات نصٛي حك اال اٌعّز اإلٔحا ٟ ٌألصً

 

 

 عمىد اإلَجاس لصُشة األجم وعمىد إَجاس األصىل يُخفضت انمًُت 

ق اإل٠اار اٌحدٟ جمَٛ اٌشزوة بحطب١ك اإلعفاء اٌّحعٍك باإلعحزاؾ بعمٛق اإل٠اار لص١ز  األ ً عٍٝ بعط عمٛق اإل٠اار لص١ز  األ ً )عمٛ

جمدَٛ اٌشدزوة ن٠عداً بحطب١دك اإلعفداء اٌّحعٍدك بعمدٛق شدٙزاً نٚ نلدً ِدٓ جدار٠خ اٌبددء ٚال جحعدّٓ خ١دار شدزاء األصدً(. وّدا  72جبٍػ ِدجٙا 

اإل٠اار ٌألصٛي ِٕخفعة اٌم١ّة عٍٝ بعدط عمدٛق اإل٠ادار ٌألصدٛي اٌحدٟ جعحبدز ِٕخفعدة اٌم١ّدة. ٠دحُ اإلعحدزاؾ بددـعات اإل٠ادار ٌعمدٛق 

اددددار.لصدددد١ز  األ ددددً ٚعمددددٛق إ٠اددددار األصددددٛي ِٕخفعددددة اٌم١ّددددة وّصددددزٚـات عٍددددٝ نطدددداص اٌمظددددػ اٌرابددددث عٍددددٝ ِددددد  عمددددد اإل٠
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 نتضاياث عمىد اإلَجاس ا

  جمَٛ اٌشزوة ـٟ جار٠خ بدء عمد اإل٠اار  باإلعحزاؾ بعٌحشاِات عمد اإل٠اار باٌم١ّة اٌحا١ٌة ٌدـعات اإل٠اار اٌحٟ ٠حع١ٓ قـعٙا خالي ِد

ً ِٕٙا حٛاـش اٌعمد. جحعّٓ قـعات اإل٠اار اٌدـعات اٌرابحة )ٚاٌحٟ جحعّٓ اٌدـعات اٌحٟ ـٟ ِعّٛٔٙا جعحبز قـعات إ٠اار ذا بحة( ِطزٚحا

ٙا اإل٠اار اٌّظححمة ٚقـعات اإل٠اار اٌّحؽ١ز  اٌحٟ جعحّد عٍٝ ِلشزات نٚ ِعدالت ِحفك ع١ٍٙا ٚـماً ٌشزٚغ اٌعمد  ٚاٌّباٌػ اٌّحٛل  جحص١ٍ

ً اٌم١ّة اٌّظححمة عٕد ِّارطة خ١ار اٌشزاء ٚاٌذٞ ِٓ  اٌّلود نْ جّارطٗ بّٛ ل ظّأات اٌم١ّة اٌّحبم١ة. جحعّٓ قـعات اإل٠اار ن٠عا

 اٌشزوة ٚل١ّة ؼزاِات إٔٙاء عمد اإل٠اار  إ ا وأث اٌشزوة جٕٛٞ نْ جّارص خ١ار اإلٔٙاء ٚـماً ٌشزٚغ اٌعمد. 
 

٠حُ اإلعحزاؾ بدـعات اإل٠اار اٌّحؽ١ز  اٌحٟ ال جعحّد عٍٝ ِلشزات نٚ ِعدالت ِحفك ع١ٍٙا ٚـماً ٌشزٚغ اٌعمد وّصار٠ؿ ـٟ اٌفحز  اٌحٟ 

 دخ نٚ اٌشزغ اٌذٞ ٠لقٞ إٌٝ قـ  جٍه اٌّباٌػ.   ٠م  ـ١ٙا اٌح
 

 عٕد إححظا  اٌم١ّة اٌحا١ٌة ٌدـعات اإل٠اار  جظحخدَ اٌشزوة ٌؽا٠ات خصُ قـعات اإل٠اار اٌّظحمب١ٍة ِعدي اإللحزاض عٕد بدء اإل٠اار إ ا

إل٠اار بم١ّة اٌفائد  اٌّظححمة ٠ٚحُ جخف١عٙا بم١ّة واْ طعز اٌفائد  اٌعّٕٟ ـٟ عمد اإل٠اار ؼ١ز لابً ٌٍححد٠د. الحماً ٠حُ س٠اق  إٌحشاِات ا

ِد  قـعات اإل٠اار اٌفع١ٍة. باإلظاـة إٌٝ  ٌه  ٠حُ إعاق  ل١اص اٌم١ّة اٌدـحز٠ة إلٌحشاِات اإل٠اار إ ا واْ ٕ٘ان نٞ جعد٠ً نٚ جؽ١١ز عٍٝ 

 حة نٚ عٕد جؽ١١ز اٌحم١١ُ اٌّحعٍك بشزاء األصً. اإل٠اار نٚ عٕد حدٚخ نٞ جؽ١١ز عٍٝ اٌدـعات اٌحٟ ـٟ ِعّٛٔٙا جعحبز قـعات إ٠اار ذاب

 

 

 أدوَت ويغتهضياث طبُت 
اٌىٍفددة اٌّددز ح  طددعز ِحٛطددػخداَ اطددحىٍفددة ب١ّددة اٌب١ع١ددة ن٠ّٙددا نلددً  ٚجحدددق اٌىٍفددة نٚ صدداـٟ اٌمٚاٌّظددحٍشِات اٌطب١ددة باٌ ٠ددحُ جظددع١زاألق٠ٚة

 اٌّححزن.

 

 
 انزيى انًذَُت

  ٠ٚحُ شطل اٌذُِ ـدٟ حداي عددَ إِىا١ٔدة جحصد١ٍٙا خصدّا ِدٓ ١ة اٌّحٛلعةئحّأاٌخظائز االِخصص ىٍفة بعد جٕش٠ً جدٙز اٌذُِ اٌّد٠ٕة باٌ

 اٌّخصص اٌّأخٛ  ٌٙا ٠ٚعاؾ اٌّحصً ِٓ اٌذُِ اٌحٟ جُ شطبٙا إٌٝ اإل٠زاقات.
 

 

 انُمذ ويا فٍ دكًه 

حمالات ال جحاداٚس اٌرالذدة اطدحإٌدٝ ِبداٌػ ِحددق  ٚبرّارات اٌمابٍدة ٌٍحظد١١ً طدح٠ّرً إٌمد ِٚا ـٟ حىّٗ إٌمد ـٟ اٌصٕدٚق ٌٚددٜ اٌبٕدٛن ٚاال

 نشٙز بح١د ال جحعّٓ ِخاغز اٌحؽ١ز ـٟ اٌم١ّة. 

 
 

 انزيى انذائُت وانًبانغ يغتذمت انذفع 

ٌدُ الَ اٌبعائ  ٚاٌخدِات ِٓ لبً اٌشزوة طٛاء جّث اٌّطاٌبة بٙا ِٓ لبدً اٌّدٛرق نٚ اطح٠حُ إذبات اٌذُِ اٌدائٕة ٚاٌّباٌػ ِظححمة اٌدـ  عٕد 

 جحُ.
 

 

 انًخصصاث

٠حُ إذبات اٌّخصصات عٕدِا ٠حزجل عٍٝ اٌشزوة اٌحشاِات ٔح١اة ألحداخ طابمة  ٚنٔٗ ِٓ اٌّححّدً ل١داَ اٌشدزوة بددـ  ِبداٌػ ٔمد٠دة ٌحظدد٠د 

  اٌّا١ٌة ٚجعد٠ً ل١ّحٙا بٕاًء عٍٝ آخز ِعٍِٛات ِحٛـز  ٌدٜ اٌشزوة.  مٛائُ٘ذٖ االٌحشاِات. ٠حُ ِزا عة اٌّخصصات بحار٠خ اٌ

 

 انتماص

اٌّا١ٌدة عٕددِا جحدٛـز اٌحمدٛق اٌما١ٔٛٔددة  مدٛائ٠ُدحُ إ دزاء جمداي بد١ٓ اٌّٛ دٛقات اٌّا١ٌدة ٚاٌّطٍٛبدات اٌّا١ٌدة ٚإظٙددار اٌّبٍدػ اٌصداـٟ ـدٟ اٌ

 اٌٍّشِة ٌذٌه ٚوذٌه عٕدِا ٠حُ جظ٠ٛحٙا عٍٝ نطاص اٌحماي نٚ ٠ىْٛ جحمك اٌّٛ ٛقات ٚجظ٠ٛة اٌّطٍٛبات ـٟ ٔفض اٌٛلث.
 

 

 اإلَشاداث

 ُ اإلعحزاؾ بعال٠زاقات اٌّحأج١ة ِٓ ب١  اٌظٍ  عٕدِا جٕحمً اٌظ١طز  اٌٝ اٌّشحزٞ  ـٟ ح١ٓ ٠حُ اإلعحزاؾ بعال٠زاقات اٌّحأج١ة ِٓ جمد٠ُ٠ح

 اٌخدِات ِ  ِزٚر اٌٛلث ٚحظل ٔظبة اإلٔااس. ٚـٟ  ١ّ  األحٛاي ٠شحزغ إِىا١ٔة ل١اص اإل٠زاقات بّٛذٛل١ة واـ١ة.
 

 .حماق ٚعٍٝ ِد  عمد اإل٠اارطحز اٌعمارات ٚـماً ألطاص اال٠حُ جحمك اإل٠زاقات ِٓ جأ ١
 

 

 إ٠زاقات اٌفٛائد عٍٝ نطاص سِٕٟ بح١د ٠عىض اٌعائد اٌفعٍٟ عٍٝ اٌّٛ ٛقات.  جحمك٠حُ 
 

 حماق. طحاإل٠زاقات األخزٜ ٚـماً ٌّبدن اال جحمك٠حُ 
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 جُبُتألانعًالث ا

اٌظدٕة بأطدعار اٌصدزؾ اٌظدائد  ـدٟ جدار٠خ إ دزاء جٍده اٌع١ٍّدات. ٠دحُ جح٠ٛدً نرصدد   ٠حُ إذبات اٌع١ٍّات اٌحٟ جحُ باٌعّالت األ ٕب١دة خدالي

اٌّا١ٌددة ٚاٌّعٍٕددة ِددٓ اٌبٕدده  مددٛائُخداَ نطددعار اٌصددزؾ اٌظددائد  ـددٟ جددار٠خ اٌاطددحاٌّٛ ددٛقات اٌّا١ٌددة ٚاٌّطٍٛبددات اٌّا١ٌددة باٌعٍّددة األ ٕب١ددة ب

 .اٌدخً لائّةح٠ًٛ األرصد  باٌعّالت األ ٕب١ة ـٟ اٌّزوشٞ األرقٟٔ. ٠حُ إذبات االرباح ٚاٌخظائز إٌاجاة عٓ  ج

 

 ضشَبت انذخم 

بة عدٓ األربداح اٌّعٍٕدة جحظل ِصار٠ؿ اٌعزائل اٌّظححمة عٍٝ نطاص األرباح اٌخاظعة ٌٍعز٠بة  ٚجخحٍدؿ األربداح اٌخاظدعة ٌٍعدز٠

ز لابٍدة ٌٍحٕش٠دً ـدٟ اٌظدٕة اٌّا١ٌدة ٚإّٔدا ـدٟ اٌّا١ٌة ألْ األرباح اٌّعٍٕة جشًّ إ٠زاقات ؼ١دز خاظدعة ٌٍعدز٠بة نٚ ِصدار٠ؿ ؼ١د مٛائُـٟ اٌ

 طٕٛات الحمة نح١أاً نٚ اٌخظائز اٌّحزاوّة اٌّمبٌٛة ظز٠ب١اً نٚ بٕٛق ١ٌظث خاظعة نٚ ِمبٌٛة اٌحٕش٠ً ألؼزاض ظز٠ب١ة.
 

 

 

 

 
 

 

 انًًتهكاث وانًعذاث  .  5
 

 

 أساضٍ 

 يباٍَ 

 واَشاءاث

أجهضة ويعذاث 

 طبُت

أثاث ويفشوشاث 

 ودَكىساث

 وأجهضة

 

أجهضة ويعذاث 

 يًتهكاث أخشي غُش طبُت 

 

 

 انًجًىع

        

        :انكهفـــت

 3477737300  7892298  9692444  324792678  627452434  726472288  7262257  7/7/2227ـٟ  وّا اٌزص١د

 3087472  -  22664  22742  7922846  -  -  إظاـات

 347,6,7660  7892298  9722728  324822478  623362282  726472288  7262257  37/72/2227اٌزص١د وّا ـٟ 

        

        هالن انًتشاكى:عتاال

 3273327374  7862554  9222246  323542758  527772928  4882686  ـ  7/7/2227ـٟ  وّا اٌزص١د

 62,7786  72632  222873  692757  2822486  322822  -  ٙالن اٌظٕةاطح

 32773,7,38  7882786  9252779  324242529  524582394  5272528  -  37/72/2227اٌزص١د وّا ـٟ 

 474407,55  37334  687070  7,7020  7778,,7  373307772  ,348747  53/34/4243صافٍ انمًُت انذفتشَت كًا فٍ 

        

        :انكهفـــت

 3475067338  7892298  9582679  324532368  622252426  726472288  7262257  7/7/2222ـٟ  وّا اٌزص١د

 37,7275  ـ  722765  262372  7222228  ـ  ـ   إظاـات

 3477737300  7892298  9692444  324792678  627452434  726472288  7262257  37/72/2222اٌزص١د وّا ـٟ 

        

        هالن انًتشاكى:عتاال

 ,07856785  7842922  8762884  322432993  428722974  4552864  ـ  7/7/2222ـٟ  ّاو اٌزص١د

 6,77737  72632  252362  7722765  3242934  322822   ـ  ٙالن اٌظٕةاطح

 3273327374  7862554  9222246  323542758  527772928  4882686   ـ  37/72/2222اٌزص١د وّا ـٟ 

 ,47663726  47,66  8,7307  3467042  08,7748  373747624  ,348747  53/34/4242شَت كًا فٍ صافٍ انمًُت انذفت
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 ثًاساث عماسَت  اعت     .  6

 

  ٚ ٌه ِٓ ٚال  جمد٠ز ِمدر عمارٞ ٠2222ٕار وّا ـٟ ٔٙا٠ة عاَ ق( نٌؿ 794)رّارات اٌعمار٠ة طحبٍؽث اٌم١ّة اٌعاقٌة اٌّمدر  ٌال

 ِزخص.

 

 األصىل انًغتأجشة    .  7

 خداَ ِٛ ٛقات ٚإٌحشاِات عمٛق اإل٠اار ٟ٘ وّا ٠ٍٟ: اطحإْ اٌحزوة عٍٝ حك          
 

 اياث إنتض خذاواعتدك  

 عمىد اإلَجاس أصىل يغتأجشة 
   

 3807326  3,,4337  7/7/2227اٌزص١د وّا ـٟ 

 722887  -  اٌفائد  خالي اٌظٕة

 (452222) -  اٌّدـٛع خالي اٌظٕة

 -  (452379) ٙالن خالي اٌظٕةطحاال

 3587003  3887504  53/34/4243انشصُذ كًا فٍ 
    

 322772    شٙز  72اٌزص١د اٌّظححك خالي 

 7242879    شٙز 72اٌزص١د اٌّظححك خالي نورز ِٓ 

   3587003 
 

 أدوَت ويغتهضياث طبُت   .  8
 

 2227 2222 
   

 2752537  2722267  ـٟ األلظاَ نق٠ٚة ِٚظحٍشِات غب١ة 

 7672543  7752847  ِظحٛقع اٌص١د١ٌة 

 372536  372733  ِظحٍشِات نخزٜ 

 ( 752277) (752277) وةِخصص بعاعة بط١ ة اٌحز

  6327837  5007705 
 

  :بعاعة بط١ ة اٌحزوةاٌِخصص  عٍٝ اٌحٟ جّثـ١ّا ٠ٍٟ اٌحزوة       

 2227 2222 
   

 752239  752277  اٌزص١د وّا ـٟ بدا٠ة اٌظٕة 

 (22) -  شطل بعاعة 

  37723,  37723, 

 انًجًىع يبًُ أسض 

    :انكهفـــت
 ,03723,  7752577  6752522  37/72/2227اٌزص١د وّا ـٟ 

 -  -  -  إظاـات

 ,03723,  7752577   6752522  37/72/2227اٌزص١د وّا ـٟ 
    

    هالن انًتشاكى:عتاال
 37377  72755  ـ  37/72/2227اٌزص١د وّا ـٟ 

 47532  22372  -  اٌظٕةٙالن اطح

 57687  32465  -  37/72/2227اٌزص١د وّا ـٟ 

 7,7774,  3347274  8,77722  53/34/4243صافٍ انمًُت انذفتشَت كًا فٍ 
    

    :انكهفـــت
 ,03723,  7752577  6752522  إظاـات

 ,03723,  7752577  6752522  37/72/2222اٌزص١د وّا ـٟ 
    

    هالن انًتشاكى:عتاال

 37377  72755  ـ  اٌفحز ٙالن اطح

 37377  72755  ـ  37/72/2222اٌزص١د وّا ـٟ 

 707784,  3367584  8,77722  53/34/4242صافٍ انمًُت انذفتشَت كًا فٍ 
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 أسصذة يذَُت أخشي      .  ,
 
 

 2227 2222 
   

 7272772  7272772  ٕات ِظحزق  جأ١ِ

 ًِ  722322  782699  اِصار٠ؿ ِدـٛعة ِمد

 722777  92356   ُِ بطالات ائحّا١ٔة 

 522  82483  إ٠زاقات ِظححمة ؼ١ز ِمبٛظة

 722725  -  نِأات ظز٠بة قخً ٚقائ  ِظحزق 

 42792  62796   ِحفزلة 

  3667726  3637707 

 

 

 ريى يذَُت     .  7
 

 

 2227 2222 
   

 727542722  726932422   ُِ ِد٠ٕة ) ٙات جأ١ٕ١ِة ِخحٍفة(

 (7682697) (4922527) ١ة اٌّحٛلعةئحّأِخصص اٌخظائز اال

  374247023  0787220 

 

 : ١ة اٌّحٛلعةئحّأاٌخظائز اال اٌحزوة اٌحٟ جّث عٍٝ ِخصص ٠ب١ٓ اٌادٚي اٌحاٌٟ
 

 2227 2222 
   

  6762243  7682697  رص١د بدا٠ة اٌظٕة

 7962257  -  إظاـات

 (432823) (2782792) شطل  ُِ

  6027723  ,877803 

 

 ٚـٟ رنٞ إقار  اٌشزوة نْ  ١ّ  اٌذُِ اٌّظححمة اٌحٟ ٌُ ٠حُ نخذ ِخصص ٌٙا لابٍة ٌٍححص١ً بشىً واًِ.   

 

 

 انُمذ ويا فٍ دكًه     .  0
 

 2227 2222 
   

 722282  732622  ٔمد ـٟ اٌصٕدٚق

 3672273  7752997  حظابات  ار٠ة ٌدٜ اٌبٕٛن

 722222222  9222222  ٚقائ  أل ً ٌدٜ اٌبٕٛن 

  378407833  375,,7407 

 

 % ط٠ٕٛاً.3275 إٌٝ% 325  جحزاٚح ِٓ نشٙز ٚجظححك ع١ٍٙا نرباح بٕظل طحةجظححك اٌٛق٠عة أل ً خالي 

 
 

 دمىق انًهكُت   .  32
 

 

 سأط انًال

وّدا ـدٟ  ٚاحدد ق٠ٕداراٌحصدة ل١ّدة  حصدة( 322422222( ق٠ٕار ِمظُ اٌٝ )322422222اي اٌّصزح بٗ ٚاٌّدـٛع )٠بٍػ رنص اٌّ

 .2222ٚ 2227وأْٛ األٚي  37
 

 إجباسٌادتُاطٍ 

اٌظدٕٛات اٌظدٕة ٚ % خدالي72 بحدد نعٍدٝجّرً اٌّباٌػ اٌّحاّعة ـٟ ٘ذا اٌحظا  ِا جُ جح٠ٍٛدٗ ِدٓ االربداح اٌظد٠ٕٛة لبدً اٌعدز٠بة 

 .ٌشزواءلابً ٌٍحٛس٠  عٍٝ ا ؼ١ز ٚ٘ٛ ةاٌظابم
 

 إطفاء سصُذ انخغائش انًتشاكًت

إغفاء واًِ رص١د اٌخظائز اٌّحزاوّدة ٚاٌبداٌػ  77/6/2227لزرت ا١ٌٙ ة اٌعاِة ٌٍشزوة ـٟ ا حّاعٙا ؼ١ز اٌعاقٞ إٌّعمد بحار٠خ 

 ( ـٟ االحح١اغٟ اإل بارٞ.6282637)
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 دائُت أخشي  أسصذة   .  33
 

 2227 2222 
   

 342977  422279  إ اسات اٌّٛظف١ٓ 

 -  762973 (76ِخصص ظز٠بة اٌدخً ٚاٌّظاّ٘ة اٌٛغ١ٕة )إ٠عاح 

 732522  792587   حّاعٟالنِأات اٌعّاْ ا

 752853  752545  إ٠زاقات ِل ٍة

 -  722222  ِخصص ِىاـأ  نععاء ١٘ ة اٌّد٠ز٠ٓ

 62563  92472  نِأات ظز٠بة اٌدخً ٚاٌّب١عات 

 82284  92364  ِصار٠ؿ ِظححمة 

 72925  92766  ِخصص ٔٙا٠ة اٌخدِة 

 762243  722228  ِحفزلة 

  3647554  325738, 

 

 

 بانصافٍ اإلَشاداث انتشغُهُت   .  34
 
 

 2227 2222 
   

 722242728  724942549  اٌع١ٍّات ٚاٌعٕا٠ة اٌحر١رة 

 6622948  9972287  اٌص١د١ٌة 

 3492223  4822575  اٌّخحبز 

 3232237  4422772  اٌٛالق  ٚاألغفاي 

 2672639  3682248  اإللاِة ٚاٌّزاـك

 2772327  2682524  ٚحد  اٌى١ٍة اٌصٕاع١ة 

 7962666  2642764  األشعة ٚاألٌحزاطاٚٔد ٚاٌحص٠ٛز اٌطبمٟ

 322328  372757  اٌطٛارٜء 

 92739  82686  األلظاَ األخزٜ 

  675777408  572587370 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اإلَشاداث انتشغُهُت كهفت   .  35

  2227 2222 
   

 722722896  723242654  رٚاجل ٚن ٛر ٍِٚحماجٙا 

 7252337  7222976  ظّاْ إ حّاعٟ 

 722252967  726772357  لظاَاٌطب١ة اٌّظحخدِة ـٟ األ ٚاٌّظحٍشِاتوٍفة األق٠ٚة 

 3872794  3272644  (3اح )إ٠ع ٙالواتاطح

 2372692  2422737  ١ِٚاٖ وٙزباء

 792627  7282858   ِٚظحٍٙىات ِٚٛاق جعم١ُ لزغاط١ة ِٚطبٛعات 

 922739  872828  ص١أة ن ٙش  غب١ة 

 422652  542362  ٚلٛق ٚجدـ ة 

 452379  452379  (5خداَ نصٛي ِظحأ ز  )إ٠عاح اطحٙالن حك اطح

 92556  772729  ٔداـة 

 772277  922829  ِحفزلة

  672477850  574067244 
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 إداسَتيصاسَف    . 36

  2227 2222 
   

 2272523  2422426  رٚاجل ٚن ٛر ٍِٚحماجٙا 

 772788  222997  ظّاْ إ حّاعٟ

  872727  792922  (3)إ٠عاح  ٙالواتاطح

 7222562  442664  عاِةص١أة 

 262754  262722  نِٓ ٚحّا٠ة

 742392  762828  رطَٛ ٚرخص

 742296  732977  وٙزباء ١ِٚاٖ 

 92528  722643  ِصار٠ؿ لعا٠ا 

 722822  722622  لزغاط١ة ِٚطبٛعات ٚنحبار

 722777  772737  بز٠د ٚ٘اجؿ ٚإٔحزٔث

 272295  722282  شارات اطحنجعا  ١ِٕٙة ٚ

 722566  92597  غٛاب  

 52422  52422  اٌّد٠ز٠ٓ  جٕمالت نععاء ١٘ ة

 52777  52787  جأ١ِٓ 

 722842  32722  قٚرات جدر٠ب١ة 

(4)إ٠عاح  رّارات عمار٠ةاطحٙالن اطح   22372  72755 

 222962  252782  ِحفزلة

  7627302  7,,7576 

 

 

 

 

 إَشاداث أخشي   . 37
 

 2227 2222 
   

 7822373  7642297  ٚحد  اإلخصا   إ٠زاقات

 292755  342972  اـٟ نرباح اٌز١ٔٓ اٌّؽٕاغ١ظٟ* ص

 722726  322729  إ٠زاق ِزابحة إطال١ِة 

 292292  372872  إ٠اارات اٌع١اقات

 82667  772222  اٌىاـح١ز٠ا  إ٠ااربدي 

 982327  7262572  ِحفزلة

  6227732  6307877 

 

 * ٠حعّٓ ٘ذا اٌبٕد ِا ٠ٍٟ:
 

 2227 2222 
   

 352327  422625  حد  اٌز١ٔٓ اٌّؽٕاغ١ظٟ إ٠زاقات ٚ

 722996  722996  إ٠اار ٚحد  اٌز١ٔٓ اٌّؽٕاغ١ظٟ 

 (792762) (222637) ِصار٠ؿ ٚحد  اٌز١ٔٓ اٌّؽٕاغ١ظٟ 

  5670,2  407377 
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 انىضع انضشَبٍ   . 38
 

 ٠ٍٟ: ٟ٘ وّا ٚاٌّظاّ٘ة اٌٛغ١ٕة إْ جفاص١ً اٌحزوة اٌحٟ جّث عٍٝ ِخصص ظز٠بة اٌدخً
   

 2227 2222 
   

 2242684  -  بدا٠ة اٌظٕةـٟ اٌزص١د 

 -  342278  عٓ نرباح اٌظٕة اٌّظححمة ظز٠بة اٌدخً

 -  72722  ظز٠بة اٌّظاّ٘ة اٌٛغ١ٕة اٌّظححمة عٓ نرباح اٌظٕة 

 -  432654  ظز٠بة قخً طٕٛات طابمة

 (2242684) (622399) اٌّدـٛعةٚاٌّظاّ٘ة اٌٛغ١ٕة ظز٠بة اٌدخً 

 -  3870,5  (33َهاَت انغُت )إَضاح فٍ انشصُذ 

 

 .2279ححٝ ٔٙا٠ة عاَ  ٌٍشزوةجُ جظ٠ٛة اٌٛظ  اٌعز٠بٟ  -

 ٌُٚ جمُ قائز  ظز٠بة اٌدخً بّزا عة طاالت اٌشزوة ٌحار٠خٗ. 2222ٌعاَ جُ جمد٠ُ وشؿ اٌحمد٠ز اٌذاجٟ عٓ ٔحائج نعّاي اٌشزوة  -

 .ٚـمًا ٌمأْٛ ظز٠بة اٌدخً 2227عٓ ٔحائج نعّاي اٌشزوة ٌعاَ  غ١ٕةٚاٌّظاّ٘ة اٌٛ اححظا  ِخصص ظز٠بة اٌدخً جُ -

 

 

 
  انًمايت ضذ انششكت  انمضاَا   . ,3

 

نْ إٌح١ادة اٌّححٍّدة ٌحٍده اٌمعدا٠ا اٌمدأٟٛٔ  إقار  اٌشدزوة ِٚظحشدار٘ا٘دذا ٚبدزنٞ   اعدد  لعدا٠جدٙز اٌشزوة وّددعٝ ع١ٍٙدا ـدٟ 

 .اٌّاٌٟطٛؾ ٌٓ جلذز بشىً  ٛ٘زٞ عٍٝ اٌّزوش 
 

 

 

 
 

 

 مطاع انتشغُهٍان .   37
 

  .قاخً اٌٍّّىة األرق١ٔة اٌٙاش١ّة خدِاجٙا حمد٠ُب  ٚجمَٛ اٌشزوة جمد٠ُ اٌخدِة اٌطب١ةجّارص اٌشزوة ٔشاغ جشؽ١ٍٟ ٚاحد ٠حّرً ـٟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتضاياث يذتًهت ا   . 30

  ق٠ٕار. (732522)بم١ّة  ةمابً وفاالت بٕى١ٌِحشاِات ِححٍّة إاٌّا١ٌة اٌّزـمة  مٛائ٠ُٛ د عٍٝ اٌشزوة وّا بحار٠خ اٌ
 

 

 

 

 

 

  ألدواث انًانُتانمًُت انعادنت ن  .  42
 

 اٌدذُِ اٌّد٠ٕدةٚإٌمدد ِٚدا ـدٟ حىّدٗ جحأٌؿ األقٚات اٌّا١ٌة ِٓ اٌّٛ ٛقات اٌّا١ٌة ٚاٌّطٍٛبات اٌّا١ٌة. جحعدّٓ اٌّٛ دٛقات اٌّا١ٌدة 

 .ٚاألرصد  اٌدائٕة األخزٜ ٚنِأات األغباء اٌدائٕة اٌذُِ اٌدائٕة ٚجحعّٓ اٌّطٍٛبات اٌّا١ٌة .ٚاألرصد  اٌّد٠ٕة األخزٜ
 

إْ اٌم١ّة اٌعاقٌة ٌٍّٛ ٛقات ٚاٌّطٍٛبات اٌّا١ٌة ال جخحٍؿ  ٛ٘ز٠اً عٓ ل١ّحٙا اٌدـحز٠ة ح١د نْ ِعدُ األقٚات اٌّا١ٌة إِا لص١ز  

 ّزار.اطحاأل ً بطب١عحٙا نٚ ٠حُ إعاق  جظع١ز٘ا ب
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 .   إداسة انًخاطش انًانُت43
 

 خداِٙا ٌألقٚات اٌّا١ٌة ٌٍّخاغز اٌحا١ٌة: اطحجحعزض اٌشزوة ٔح١اة 
 

 

 ئتًاٌيخاطش اال

ٟ٘ اٌّخاغز اٌحٟ لد جٕاُ عٓ عدَ لدر  نٚ عاش اٌطزؾ ا٢خز ٌألقا  اٌّا١ٌة عٓ اٌٛـاء باٌحشاِاجٗ جااٖ اٌشزوة  ئحّاِْخاغز اال

ح١د جعًّ   اٌذُِ اٌّد٠ٕةاٌٛقائ  ٌدٜ اٌبٕٛن ٚ اٌشزوة بشىً نطاطٟ ـٟ ائحّاّْرً ِخاغز جحِّا لد ٠لقٞ إٌٝ حدٚخ خظائز. 

١ة ٌعّالئٙا ِ  ائحّأٚظ  حدٚق اٌحعاًِ ِ  اٌبٕٛن اٌحٟ جحّح  بظّعة  ١د  ٚ ١ة عٓ غز٠كئحّأاٌشزوة عٍٝ اٌحد ِٓ اٌّخاغز اال

 ة.اٌّا١ٌ مٛائ١ُة ـٟ اٌم١ّة اٌّدر ة ٌٍّٛ ٛقات اٌّا١ٌة ـٟ اٌحّأئ٠حّرً اٌحد األلصٝ ٌٍّخاغز اال .ِزالبة اٌد٠ْٛ ؼ١ز اٌّظدق 
 

 

ٌذُِ اٌّد٠ٕة وّا ـٟ ٔٙا٠ة عاَ   ( 6692323)   ٠شىً رص١د نوبز ع١ًّ ِا ِاّٛعٗ ِمابً  2227ق٠ٕار ِٓ إ ّاٌٟ رص١د ا

 .2222ق٠ٕار وّا ـٟ ٔٙا٠ة عاَ  (5822239)

 

 يخاطش انغُىنت

حمالٙا ٌٚحإددل ٘ددذٖ اطددحشددزوة عٍددٝ جددٛـ١ز اٌح٠ّٛددً اٌددالسَ ٌحأق٠ددة اٌحشاِاجٙددا ـددٟ جددٛار٠خ جحّرددً ِخدداغز اٌظدد١ٌٛة ـددٟ عدددَ لدددر  اٌ

ِدة آ اٌٙدا ٚاالححفداظ بزصد١د وداؾ ِدٓ إٌمدد إقار  اٌّٛ ٛقات ٚاٌّطٍٛبدات ِٚٛاءاٌّخاغز جمَٛ اٌشزوة بح٠ٕٛ  ِصاقر اٌح٠ًّٛ ٚ

 ِٚا ـٟ حىّٗ. 
 

 

 

 مدٛائُحماق اٌحعالددٞ وّدا بحدار٠خ اٌطدحة( عٍدٝ نطداص اٌفحدز  اٌّحبم١دة ٌالّخصدِٛا٠ٌٍٚخص اٌادٚي نقٔداٖ جٛس٠د  اٌّطٍٛبدات )ؼ١دز 

 اٌّا١ٌة:
 

 انًجًىع أكثش يٍ عُت ألم يٍ عُت 4243
    

 86,7385  -  6472763   ُِ قائٕة 

 4647487  -  2422265  نِأات نغباء قائٕة

 3587003  7242879  322772  ٌحشاِات عمٛق اإل٠اار ا

 3647554  -  7422332  زٜنرصد  قائٕة نخ

  3728577,4  32677,0  373877,73 

 
 

 انًجًىع أكثش يٍ عُت ألم يٍ عُت 4242
    

 7537763  -  5372547   ُِ قائٕة 

 4537743  -  2372527  نِأات نغباء قائٕة

 3807326  7362992  322772  ٌحشاِات عمٛق اإل٠اار ا

 ,325738  -  7232767  نرصد  قائٕة نخزٜ

  7077563  3587004  372577555 
 

 

 

 يخاطش أععاس انفائذة

ٚح١د  نٚ اٌم١ّة اٌعاقٌة ٌألقٚات اٌّا١ٌة. ربح اٌشزوةجٕحج ِخاغز نطعار اٌفائد  ِٓ اححّاي جأذ١ز اٌحؽ١زات ـٟ نطعار اٌفائد  عٍٝ 

حظاط١ة نرباح اٌشزوة ٚحمٛق اٌٍّى١ة ٌٍحؽ١ز ـٟ نْ ِعدُ األقٚات اٌّا١ٌة جحًّ طعز ـائد  ذابث ٚجدٙز باٌىٍفة اٌّطفأ   ـعْ 

 نطعار اٌفائد  ٠عحبز ؼ١ز  ٛ٘زٞ.

 

 األجُبُت انعًالثأععاس  يخاطش

جحّرً ِخاغز اٌعّالت ـٟ اٌخطز ِٓ جذبذ  ل١ّة األقٚات اٌّا١ٌة بظبل جمٍبات نطعار اٌعّالت األ ٕب١ة. ح١د إْ ِعدُ جعاِالت 

األِز٠ىٟ ٚح١د نْ طعز صزؾ اٌد٠ٕار ِزبٛغ بظعز ذابث ِ  اٌدٚالر األِز٠ىٟ  ـعْ اٌشزوة ٟ٘ باٌد٠ٕار األرقٟٔ ٚاٌدٚالر 

األرصد  ـٟ اٌدٚالر األِز٠ىٟ ال جّرً ِخاغز ٘اِة ٌحمٍبات اٌعّالت األ ٕب١ة ٚإْ حظاط١ة نرباح اٌشزوة ٚحمٛق اٌٍّى١ة ٌٍحؽ١ز 

 ؼ١ز  ٛ٘زٞ.ـٟ نطعار صزؾ اٌعّالت األ ٕب١ة ٠عحبز
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ٌحشاِاجٙا جااٖ اّزار٠ة اٌشزوة ٚاٌٛـاء باطحٚظّاْ  اٌشزواءإقار  اٌشزوة بعقار  ١٘ىً رنص اٌّاي بٙدؾ اٌحفاظ عٍٝ حمٛق  جمَٛ

  ٌٍشزواء. ِمبٛاًل  ارّار ِٛ ٛقات اٌشزوة بشىً ٠ٛـز عائدً اطحِٓ خالي اٌؽ١ز ٚ ٌه 


