املالحظات اليت أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان احملاسبة
للحسابات والسجالت وتقريري جملس اإلدارة ومراقب احلسابات والبيانات املالية
اخلتامية اجملمعة لشركة املشروعات السياحية عن السنة املالية املنتهية يف 1112/11/11

أ-

ا لوسابات وسجالت الشفكة صن الس ة المالية

المالحظات التي أسفـرففففففف ص اا يوا ال
الم تاية يي :1112/11/11

أوالً  :ص م قيام شففففففكة المشففففففوصات السفففففياحية بتمسين م ا المواسففففف ة ن قيا
اختصاصات ويقًا لقان

إنشائ

بمما سفففففة

قم  11لس ة  1691خالل الس ة المالية :1112

أصدر الرئيس التنفيذي في الشركة تعميم ادا ي قم ( )51لعام  7152بتا يخ 7152/3/71
والذي تضددمق قيام كافة ادا اا الشددركة االتبام با ددتلم الواالاا واا ددتفتددا اا التي ترد ق
ديوان المحا ددالة وا

ددالوا فو اى الت

ت

ت الرقابة والمتابعة ليتتددنت لوم ا ددت ماا االرا اا الل ة

بوذا الش د ن و ق يلاله هذا التعايماا دديعرس فتددا لامتددا لة أ والذي أكر اات دل الالنر قم ()3
ق ااختصدددداصدددداا الممنواة لذل الم ت

ق تاسيا ا ددددتفتددددا اا واا بيا اا و لا اا ديوان

المحا ددددددالة وااراد الردود بشدددددد وا بعر التنتدددددديي و اادا اا المعنية و فعوا لارئيس التنفيذي ودل
بالملالفة لامواد أ قام ( 72أ  72أ  )31ق قا ون ا شا ديوان المحا الة قم  31لتنة .5221
فضددل اق هذا التعميم اادا ي المشدددا اليا أالا و ا تضدددمنتا اختصددداصددداا

ت الرقابة

والمتابعة ق لالفة صدريحة لسا ون ا شدا ديوان المحا الة الذي ترت اايا ارقاة اما الريوان ق
الاشرتا اختصاصاتا التي نحوا لا المشرع.
هذا وقر ارد السا ون داله الذكر و دائا الاشدري ديوان المحا دالة اختصداصاتا بما ي فا لا
العرير ق الضما اا الممنواة لا ودل لتم ينا ق أدا اماا اات أكما ولا ولتحسيي الرقابة الفاااة
اات األ واا العا ة و ق أهم هذا الصدددلاياا ا صددد اايا المادي قم ( )72ق السا ون بمالاشدددري
الريوان ااختصاصاا اق اريي التفتيش والفحص والمرالعة وألا أن ي ون التفتيش فالئ ودل
لح ما قصدددرها المشدددرع ق ارم امس أو اخفا آثا

لالفتا أ كما نح السا ون في المادي قم ()72

لاريوان الحي في اا أي تتنر يرى أ وا ضرو ية اتمام العماية الرقابية اات الولا األكما.
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ويتصددددا بددددذل أن المشددددرع فددددي المددددادي قددددم ( )31ددددنح الحددددي لاددددريوان فددددي ااتصدددداا
المالاشددددر بر ددددا الحتدددداباا و ددددريريوا و راقاليوددددا دون الرلددددوع لتدددداواتوم الرئا ددددية واادددديوم
التددددبام قددددا و ي بدددد ن يايالددددوا ااددددت را ددددلا الددددريوان الاشددددري دون اادددد اادن ددددق دددداواتوم
اادا يدددةأ كمدددا دددنح المشدددرع الحدددي لادددريوان دددق الدددرا تفتددديش فدددالئ اادددت ااامددداا دون ااددد
وافسة أو ادن ق التاواا الرئا ية لوم ليحاط التفتيش بتياج ق الترية اتت يؤتي ثما ا.
كمدددا أن ديدددوان المحا دددالة قدددام بالعريدددر دددق المحددداواا الحويودددة لمدددر أادددر التعددداون اا أن
تادددد المحدددداواا قددددر بددددا ا بالفشددددا وقددددر كددددان آخرهددددا كتددددا الشددددركة قددددم ( .م)7152/27/
المدددؤ

 7152/5/2والدددذي اكدددرا دددق خللدددا اادددت ا ودددا اتلدددذا قدددرا اى تنفيدددذيىا بعدددر وافسدددة

اادددس اادا ي بشددد ن ا شدددا

تددد تمودددا أادددر اختصاصددداتا فدددي الدددرد اادددت ااالددداا وا تفتدددا اا

الدددريوان بعدددر التنتددديي دددو اادا اا المعنيدددة وأن قرا هدددا دلددد هدددو ادددي خدددالص لودددا وا يوددديمق
اايدددا دددوى اادددس اادا ي بااتالدددا ا التددداوة العايدددا وهدددو صددداا ااختصدددا

فدددي هدددذا الشددد ن

وأن ا ااالا ديوان المحا الة لم ين ما قا ون ا شائا.
ويتضددددد ح مدددددا تسدددددرم اصدددددرا الشدددددركة اادددددت تنفيدددددذ تعميمودددددا اادا ي قدددددم ( )51لعدددددام
 7152الملدددداله لامددددواد أ قددددام (72أ 72أ  )31ددددق قددددا ون ا شددددا ديددددوان المحا ددددالة قددددم 31
لتدددنة 5221أ بااضدددافة ا دددتمرا ها فدددي التدددرخا فدددي اختصاصددداا الدددريوان بفرضدددوا قيدددود اادددت
آليددة التددرقيي و ماااتوددا وتتددويفوا بددالردأ وهددو األ ددر الددذي ا يم ددق قالولددا والددذي أثددر دداالاى ااددت
أدا امددا فريددي الددريوان فددي ما

ددة اختصاصدداتا التددي كفاوددا قددا ون ا شددائا خددلا فحصددا لعددام

.7152
و دددرىا ا تودددا التدددنة الماليدددة فدددي  7152/57/35وا دددتمرا الشدددركة بالمضدددي فدددي داا
الدددددنوا التددددداله دكدددددراأ األ دددددر الدددددذي ا ي فدددددا لادددددريوان تواليدددددي صدددددو

قا و دددددا لمالاشدددددري

اختصاصاتا اات الولا األكما.
لددددذا يوادددد الددددريوان ددددق ااددددس اادا ي ددددراة اتلددددادا االددددرا اا الل ددددة ايدددداا ددددا
قا دددد بددددا الشددددركة واصددددرا ها بعددددرم تم دددديق الددددريوان ددددق الاشددددري اختصاصدددداتا ااددددت الولددددا
األكما.
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ثانياً :المالحظات التي شابت شفوع استفاتيجية الشفكة :
تضدددددمن خودددددة الشدددددركة اا دددددتراتياية  7151-7155اادددددت تودددددوير نتدددددبا الليدددددران
وتو دددددعتا وتودددددوير دددددادي اليلدددددوا وشددددداائ العسيادددددة و نتدددددبا المريندددددة الترفيويدددددة والندددددافو ي
المو دددديسية وا شددددا

امددددو الرياضدددداا المويددددري و شددددروع شدددداائ المتددددياة وتوددددوير الابيددددري

اللضددددرا وتوددددوير شدددداائ الموالولددددة وتوددددو ير ابددددراج ال ويدددد أ وبعددددر ااتمادهددددا ددددق ااددددس
اادا ي والويئددددة العا ددددة لل ددددتوما تددددم ارضددددوا ااددددت ااددددس الددددو ا أ واايددددا كادددده ااددددس
الدددو ا الشدددركة بمالاشدددري الدددرا اا تنفيدددذ اللودددة بمولددد قدددرا

اادددس الدددو ا

فدددددي التماادددددا قدددددم ( )7151/31المنعسدددددر فدددددي  7151/2/71أ وااددددد

قدددم ()222

ئددددديس لاندددددة الشدددددؤون

ااقتصدددادية فدددي اا ا دددة العا دددة لماادددس الدددو ا خدددلا التمددداع الااندددة قدددم ( )7151/2بتدددا يخ
 7151/55/2بت ايدددده الشددددركة بموافدددداي الاانددددة بتسريددددر ت ا ددددا اددددوا المشددددا يو اا شددددائية لوددددا
المر لدددددة ضدددددمق اللودددددة اللمتدددددية لارولدددددة وقا ددددد الشدددددركة بتسدددددريم ارضدددددوا المرئدددددي فدددددي
 7151/55/71والذي تضمق اآلتي:
تم تستيم المشا يو الت الستميق التالييق:
 -1المشفففا ل التي تق م الشففففكة بت ـيكلا بتسلـة ت ل  0172017111م ا  ،اا صلى سففف ي
المثال :
ال يا
شرا العا

التسلـة

ئيتية في المرينة الترفيوية

 2ايون دينا

صيا ة وتووير الالنية التحتية لامرينة الترفيوية

 1ايون دينا

تعريا  11شاليا في نتبا الليران

ايون دينا

ا شا
ا شا

را ي لريري وصيا ة السائمة بمنتبا الليران

 2.1ايون دينا

را ي تعردي الووابي في نتبا الليران

 3.1ايون دينا
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 -1المشا ل التي تم ت ـيكلا صن طف ق شا كة القطاع الخاص أو ب ظام  BOTبتسلـرة ت لر
 111لي

اا صلى س ي المثال:

م ا

ال يا

التسلـة

تووير الابيري اللضرا

 71ايون دينا

تووير المنوسة اللافية لامرينة الترفيوية ( نتاو و رينة العا
وفنرق و ادي صحي و واام)

ائية و 511شاليا

 71ايون دينا

واايا تم الموافسة اات يادي أس اا الشددددددركة ق  51ايون دينا ليصددددددالح  11ايون
دينا لاصرف اات تا المشروااا أ وبنا اات تعايماا الويئة العا ة لل توما تم التعاون و لوة
ا تشا ية متاوية ابرام اسر عوم وتم ا تلم كرا ة الورح .
قا

الشدددددركة بمرا ددددداة الاواا الملتصدددددة ا دددددتلراج التراخيص الل ة اا أ ا تعورا

الاوود ا ددددتلرالوا ق بارية ال وي أ ولم تورح ناقصددددة الم ت اا ددددتشددددا ي العالمي لعرم بر
الشددركة بتنفيذ شددا يعوا التوويرية با ددتونا تعريا شدداليواا الليران و شددروع المرا ددي وصدديا توا
بمنتبا الليران .
-

أبر

الشددركة في  7151/2/73اسر تسريم خر اا ا ددتشددا ية و الشددركة الوانية لمشددا يو

الت نولوليا بغرس تسريم خر اا ا دددتشدددا ية ااادي هي اة و ي نة أاماا الشدددركة

ير الا

 551أله دينا أ واات أن ت ون ري التعاقر  71شددددددوراى تتددددددري ااتالا ىا ق تا يخ تتددددددايم
الشركة الوانية تسرير الوضو الراهق (الحالي) لاشركة .
-

في  7151/3/52أارا الشددددركة الوانية لمشددددا يو الت نولوليا الر ية المتددددتسالاية لشددددركة
المشروااا والذي تم ارضوا اات ااـدددس الـددددو ا (باغ ت افـددددة العـدددـددددرس المرئـددددي
 710111ديندددا اتددددددددد

وافسدددة ااس اادا ي في االتمددداع قم ( )7151/2بتدددا يخ

 )7151/1/75و ق أهم ا و د في الر ا ة:


هي ا شددركة المشددروااا السابضددة :شددركة خر اا ترفيوية أ شددركة خر اا ا يناأ شددركة
خر اا ترويحيةأ شدددددركة خر اا المنتاعاا ايل تمتا أ بعة شدددددركاا تابعة بما ية كا اة
لشركة المشروااا.
1



خا اة العما والمتواالاا لتنفيذ اللوة:
 oتسريم د ا ة اق كا شركة تابعة لمااس الو ا لمرالعتوا والموافسة اايوا.
 oبعر الحصددوا اات الموافسة دديتم اما خوة اما ل ا شددركة تابعة ويتم تسريموا لمااس
الو ا لمرالعتوا والموافسة اايوا.
 oبعر وافسة ااس الو ا

دددديتم ا شددددا أ بو شددددركاا تابعة و راااي التالي  :الن ام

األ ددددا ددددي لاشددددركة أ العنوان والمركب الرئيتددددي ل ا شددددركة أ ترخيص كا شددددركة أ
تواالاا أس الماا ( أس الماا المصدددددرح با ايون كحر أد ت أ و أس الماا المرفوع
 711أله كحر أد ت) أ توظيه رير تنفيذي ل ا شركة.
 oبعر ت يس الشركاا تسوم اادا ي المعنية ل ا شركة بعما هي ا تشغياي.
عرفة العسالاا التي توالووا كا شركة االسا لنمودج تشغياوا والعما اات تذلياوا.

o

 oالحصدوا اات تدا ري اصدحا المصداحة اللا لييق لتذليا العسالاا التي قر تؤثر بش ا
دداالي اات

ية الشددركة الاريري واللاصددة بت دديس شددركاا تابعة و ا يتالعوا ق تسريم

خر اا.
-

في  7151/1/2أبر

الشدددددركة احي لعسر تسريم خر اا ا دددددتشدددددا ية و الشدددددركة الوانية

لمشددددا يو الت نولوليا ااادي هي اة و ي نة أاماا الشددددركة بتا يخ  7151/1/2بسيمة المالية
تالا  5310111دينا .
-

في  7152/1/1أصدددددددر
واللا

ااس الو ا قرا

قم ( )111في التمددااددا قم ()7152/51

بالموافسة اات خوة الشددددركة المتددددتسالاية وت ايه الشددددركة بر ا ددددة الالرائا المالية

لتمويا هذا المشروااا اوضا اق تموياوا ق الرولة.
-

في التمدداع ااس اادا ي قم ( )7152/3بتددا يخ  7152/1/55وافي ااس اادا ي اات
ااراد ا ددددتراتياية ت ا اة لاشددددركة ق خلا التعاقر و شددددركاا تلصددددصددددة واا ددددتعا ة
بلر اا شركاا تلصصة ااراد تتنراا الورح و تابعة اا تراتياية.

0

ويتضح ما الي الملا اا التالية :
تضدددددمن الر يدددددة المتدددددتسالاية لشدددددركة المشدددددروااا التددددديااية ت ددددديس أ بدددددو شدددددركاا
ت دددون تابعدددة لاشدددركة األم أ بااضدددافة الدددت ت ددديس شدددركة تابعدددة خا تدددة اتددد

وافسدددة اادددس

اادا يأ واايدددا قا ددد الشدددركة بددد برام اسدددود بشددد ن ا دددتراتياية الشدددركة وشدددركاتوا التابعدددة وتالددديق
ا ياي :
ص م قيام الشفففففكة بتأسففففيش الشفففففكات التاب ة حتى تا خ

-1

ل توملاا لتساليف إبفام صق م

ت لقة باستفاتيجية الشفكة وشفكاتاا التاب ة بقيمة  171117111م ا :
-

فدددي  7151/3/73فدددي حضدددر التمددداع اادددس اادا ي قدددم  7151/1قدددام التدددير  /أ دددس
يددددر ا بعددددرس الر يددددة المتددددتسالاية لشددددركة المشددددروااا التدددديااية اتدددد
العدددرس المدددؤ

حتويدددداا

 7151/3/52والمتضدددمق ت ددديس أ بدددو شدددركاا ت دددون تابعدددة لاشدددركة

األم وهم كالتالي:
•

شركة تلصصة باللر اا الترفيوية

•

شركة تلصصة باللر اا الالحرية

•

شركة تلصصة باللر اا الترويحية

•

شركة تلصصة باللر اا الفنرقية
واايدددا تددددم ااتمددداد ت دددديس  1شددددركاا تابعدددة لاشددددركة ااددددت أن يدددتم ت دددديس هددددذا

الشدددددركاا ب قدددددا أس ددددداا اتددددد

تواالددددداا و ا ي التادددددا ي ودلددددد تمويدددددرا اادددددراد

د ا دددداا الاددددروى وخوددددر العمددددا لمشددددا يو كددددا شددددركة ااددددت اددددري اتدددد ا ددددتراتياية
الشركة األم .
-

فددددي  7151/2/52تددددم فددددو ددددذكري ددددق الددددرئيس التنفيددددذي بوادددد

وافسددددة اادا ي ااددددت

ت دددديس شددددركة للددددر اا الصدددديا ة والب ااددددةأ ووافددددي المااددددس فددددي التمااددددا قددددم ()2
لعام  7151بتا يخ  7151/2/75اات الت يس.
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-

تـددددـم اددددرس ذكددددـري ؤ خـددددـة فددددـي  7152/2/2فددددـي التمددددـاع ااددددـس اادا ي قـددددـم
( )7152-7-7بتدددددددا يخ  7152/2/51بلصدددددددو
تلصصدددة أ وأ دددا تدددـم اا تودددـا
 5لتددددنة  7152اتدددد

ت ددددددديس خمدددددددس شدددددددركاا تابعدددددددة

دددـق ت يتدددوا وتاليدددـق لالفتودددا لسا دددـون الشركدددـاا قدددم

ددددا و د فددددي لا ددددة الددددريوان أ واايددددا توصددددي اادا ي ب لغددددا

ت يتدددوا وأن يدددتم ت ددديس أ بدددو شدددركاا الشدددلص الواادددر ايدددل تشدددتر هدددذا الشدددركاا
و الشركة األم وهي شركة المشروااا التيااية بت يس الشركاا اللمس.
-

فدددددي  7152/1/55بمحضدددددر التمددددداع اادددددس اادا ي قدددددم ( )7152/3قدددددر الماادددددس
ااتمدددداد التنتدددديي ددددو الشددددركاا الب ياددددة المماوكددددة ددددق الويئددددة العا ددددة لل ددددتوما حددددو
وضددددو آليددددة تنفيذيددددة تتددددمح بمشددددا كتوا فددددي ت دددديس شددددركاا تابعددددة (شددددركاا تدددداهمة
سفادددة) اتددد قدددا ون الشدددركاا قدددم  5لتدددنة  7152ايدددل أن شدددركاا الشدددلص الواادددر
ا تتمتدددو بالمرو دددة ال افيدددة والمواوبدددة التدددي تتماشدددت دددو ااتيالددداا و تواالددداا اللودددة
المتتسالاية لاشركة.

-

فددددددي  7152/1/52قددددددام ئدددددديس ااددددددس اادا ي ب

دددددداا كتددددددا الددددددت و ا ي التاددددددا ي

والصدددنااة لحدددا الشدددركاا التابعدددة بتدددال اادددادي هي ادددة ااتيالددداا الشدددركة فدددي ضدددو
خوتودددا اا دددتراتياية المعتمدددري دددق اادددس الدددو ا وأ
ا ددا و ددق الرلددوع اددق الت دديس اتدد

دددا و ا ي التادددا ي كتدددا ب دددا

ددص المددادي ( )532ددق قددا ون الشددركاا قددم

 5لتنة 7152
-

تم ابرام اسدر في  7152/2/2و شددددددركة  ( Nasco for consulting serviceا دددددد و)
بلصدددو

تسريم خر اا ا دددتشدددا ية وادا ي شدددا يو لم ت اا دددتراتياية فيما يلص ااراد

تتنراا الورح و تابعة اا تراتياية بسيمة  7120111دينا لمري نة ق تا يخ ابرام العسر.
-

فدي  7152/2/51قدددا ددد

الشددددددركدددة بددد بدرام ادسدددر و شددددددركدددة PALLADAIUM

( INTERNATIONAL PTYبداليدريوم) واللا

بتسريم خر اا ا ددددددتشددددددا ية لتووير

وتن يم ا دددددتراتياية الشدددددركة وااادي هي اة الشدددددركة في ااا اادا اا والشدددددركاا التابعة
المتلصصة بسيمة  2210111دينا لمري نة ق تا يخ ابرام العسر.
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-

فددددددددي  7152/57/3أ

ددددددددا ئدددددددديس ااددددددددس اادا ي كتددددددددا الددددددددت بندددددددد ال ويدددددددد

الددددددواني بشدددددد ن ا لدددددداع أس دددددداا شددددددركة تدددددد الترفيويددددددة أ تدددددد اللر يددددددة أ تدددددد
ددددددا يق أ تدددددد الترويحيددددددة أتدددددد

يتددددددو ا والالددددددال قيمتددددددا  510111دينددددددا ل ددددددا

شركة.
ويتاليق ما الي ارم قيام الشركة بت يس الشركاا التابعة اتت تا يلا ايل تم تغيير
الشددد ا السا و ي لاشدددركاا المب و ا شدددائوا أكور ق ري و تحماوا لت اليه ابرام العرير ق
العسود المتعاسة با تراتياية الشركة وشركاتوا التابعة.
ص م التزام الشففففكة باص ام اسفففتفاتيجيتاا ويقا للمفاح التي وايق صلياا جلش افما

-1

اجتماص

يي

قم ( ) 1112-1المؤ خ : 1112/1/11

تم ارس ددذكري ؤ خددة في  7152/1/3بددالتمدداع ااس اادا ي قم ( )7152-3المؤ
 7152/1/55بشد ن ااراد ا دتراتياية ت ا اة لاشدركة والتي تضدمن أ ا بعر د ا دة الوضو الراهق
لاشددددددركة لتحسيي األهراف التوويرية و ق أهم أهراف اا ددددددتراتياية ااادي هي اة الشددددددركة في ااا
اادا اا وال شدركاا التابعة وتنفيذ خوة تووير الموا د الالشدرية ووضدو آلية تنفيذ المشا يو وتووير
المرافي أ ايل تنستم الت  3رااا تتم خلا نتيق:


المراادة األولت  :اادراد اا ددددددتراتيايدة وهدرفودا ااراد خوة واضددددددحة المعالم ااادي هي اة
الشدددركة لتوويرها لاعما المؤ دددتدددي المنت م والشدددركاا التابعة لوا لتحريل رافي الشدددركة
وادا ي وتنفيذ شروااا تفوق قيمتوا.



المرااددة الوددا يددة  :تنفيددذ اا ددددددتراتيايددة وهددرفوددا ااددراد دليددا التدددددديددا ددددددداا واالرا اا
وااختصاصاا التنفيذية والعلقاا ا بيق الشركة وشركاتوا التابعة والعلقاا بيق الشركاا
التابعة وتو يو المتددؤولياا وبنا السر اا الراخاية لتنفيذ اا ددتراتياية الاريري المعتمري ق
ااس اادا ي بش ا وني وبالاروى المواوبة (.)business case and model



المرااة الوالوة  :تابعة تنفيذ اا ددددددتراتياية وهرفوا ا ددددددتحرال ادا ي في الشددددددركة وتوايق
اللالراا الل ة فيوا أ ت ون تلصددددصددددة في ااراد اا ددددتراتياية الاريري و تابعة تنفيذهاأ
و تابعة تنفيذ والتبام الشددركاا التابعة لل ددتراتياية و ؤشددراا اادا الرئيتددية أ و تابعة
8

اادا ي ق بددرايددة ااددراد اا ددددددتراتيايددة واتت اا توددا

نوددا وااتمددادهددا وتنفيددذ وتووير

اا دتراتياية في المتدتسالا أ و دديتم اا دتعا ة بالعس المتدتشددا يق او الشدركاا اا دتشددا ية
ؤقتا لالنا قر اا اادا ي.
اا أن ااس اادا ي قام بالموافسة اات ا دددددتحرال

ت اا دددددتراتياية التابو لارئيس

التنفيددذي وفسددا لامحضددددددر قم (  ) 2لعددام  7152بتددا يخ  7152/2/51أ وتم ابرام اسددر في
 7152/2/2و شدددددركة  ( Nasco for consulting serviceا ددددد و) بلصدددددو

تسريم

خر اا ا ددتشدددا ية وادا ي شددا يو لم ت اا دددتراتياية فيما يلص ااراد تدددتنراا الورح
و تدابعدة تنفيدذ اا ددددددتراتيايدة وهي أامداا تلص المراادة الودالودة اللداصددددددة بمتدابعة تنفيذ
اا ددددددتراتيايدة ودلد قالددا قيددا ودا بداا توددا

ق أامدداا المرااددة األولت واللداصددددددة بد اددراد

اا دددد تراتياية ق خلا ابرا وا لعسر تسريم خر اا ا ددددتشددددا ية لتووير وتن يم ا ددددتراتياية
الشركة والمتضمق ااادي هي اة الشركة في ااا اادا اا والشركاا التابعة المتلصصة في
 7152/2/51و شركة ( PALLADAIUM INTERNATIONAL PTYباليريوم) .
إبفام الشففففكة صق

-1

ل شففففكة ( Nasco for consulting serviceناسفففس ) بخصففف ص

تق م خ ات اسففتشففا ة ييما خا اص ام سففت ات الطفب و تاب ة االسففتفاتيجية  ،وص م
ال ء بت ـيك شا
أبر

اا صلى الفغم ن ضي  9أشاف ن تا خ إبفام ال ق :

الشدددركة اسر و شدددركة  ( Nasco for consulting serviceا ددد و) بلصدددو

تسري م خر اا ا ددددتشددددا ية وادا ي شددددا يو لم ت اا ددددتراتياية فيما يلص ااراد تددددتنراا الورح
و تابعة اا تراتياية أ اا أ ا لم يتم ت يس الشركاا التابعة اتت تا يلا األ ر الذي تا انا تحماوا
لت اليه ابرا وا لاعسر و ارم الالر بتنفيذ المشدددا يو اات الرمم ق ضدددي  2أشدددور ق تا يخ ابرام
العسر خاصدددة وأن العسر ينص اات قيام شدددركة ا ددد و بتنفيذ التالي في ري تالا
العسر في :7152/2/2


تسييم واختيا المتتومريق لتنفيذ المشروااا



الت كر ق لودي األاماا المنابي



المتااري في اختيا أولوياا المشا يو
6

دددنة ق تا يخ توقيو




راااي تلفيس الملاار لاحصوا اات أفضا تنفيذ لألاماا
المتااري في تتويا ترفي المعاو اا المتعاسة بالمشا يو
واايا يوا الريوان بيان أ الا

-

ا ياي:

ارم قيام الشدددركة بت ددديس الشدددركاا التابعة اتت تا يلا و تحماوا لت اليه ابرام العرير ق
العسود المتعاسة با تراتياية الشركة وشركاتوا التابعة.

-

ادرم التبام الشددددددركدة بد اراد ا ددددددتراتيايتوا وفسا لامرااا التي وافي اايوا ااس اادا ي في
التمااا قم ( ) 7152-3المؤ

-

7152/1/55

ابرام اسر و شددركة  ( Nasco for consulting serviceا د و) بلصددو

تسريم خر اا

ا دددددتشدددددا ية فيما يلص ااراد تدددددتنراا الورح و تابعة اا دددددتراتياية أ وارم الالر بتنفيذ
شا يعوا اات الرمم ق ضي  2أشور ق تا يخ ابرام العسر.
ثالثاً :المالحظات التي شابت المشا ل ال ا م يي خطة الشفكة المستق لية:
تضددمن الر ية المتددتسالاية التي تم ارضددوا اات ااس الو ا ب ن يتم ت دديس  1شددركاا
تددابعددة أ وفي  7152/1/1أصددددددر

ااس الو ا قرا

قم ( )111واللددا

بددالموافسددة اات خوددة

الشدركة المتتسالاية والتي ق ضمنوا شروع تووير المرينة الترفيوية أ شروع تووير ادي فحيحيا
الالحريأ شدددروع تووير نتبا خيران أ شدددروع تووير الوالوة الالحرية وت ايه الشدددركة بر ا دددة
الالرائا المالية لتمويا هذا المشدددروااا اوضدددا اق تموياوا ق الرولةأ وقا

الشدددركة ب برام العرير

ق العسود المرتالوة بوذا المشا يو وتاليق ق الفحص الملا اا التالية:
-1

المالحظات التي شابت تط ف وت س ة شفوع الم ة التفيياية الج :
تضددمن الر ية المتددتسالاية التي تم ارضددوا اات ااس الو ا ب ن يتم ت دديس  1شددركاا

تابعة أارها شدددركة اللر اا الترفيوية ( اللوة المتدددتسالاية للمس دددنواا قاد ة) وهي تدددئولة اق
تووير المرينة الترفيوية الاريري .
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بتا يخ  7151/2/2اقش لانة اللر اا العا ة بمااس الو ا الوا المسرم ق قالا شركة
المشروااا التيااية بش ن تووير المرينة الترفيوية الالال

تااتوا  501110111م 7وتو عتوا وضم

األ س الملصدددسة لوا – نتبا الشددديخ اير -والتابعة لاويئة العا ة لشدددئون الب ااة والوروي التدددم ية
بمتددااة  502110111م 7لتصددالح المتددااة االمالية  702110111م 7أ وقر ا ت ايه الويئة العا ة
لشددئون الب ااة والوروي التددم ية التنتدديي و بارية ال وي و شددركة المشددروااا التدديااية للتفاق
اوا االرا اا المنا دالة بشد ن تحسيي اا الشدركة بضدم األ س الملصسة لوا و ت يق وقو بريا
لاويئة العا ة لشئون الب ااة والوروي التم ية ودل خلا شوريق ق تا يلا.
ووافي المااس الالاري في  7152/2/72اات اا المشددروااا التدديااية بشددرط التالي  :أن
تتسرم الشدركة بمشروع تووير ت ا ا لامرينة الترفيوية أ والمحاف ة اات ارود حمية الرواة أ وأن
يتم تلصدديص وقو بريا لنسا نتبا اير بنفس المتددااة الحالية أ وبتا يخ  7152/7/2خااال بارية
ال وي الشدددددركة ب ا يابم تلفي الملا اا الوا دي في كتابوم لتتم ق الالارية ق ارس المشدددددروع
اات المااس الالاري اتلاد االرا اا المنا الة.
وقر تاليق ما الي اآلتي:
أ-

ص م تط ف

ظم المشفا ل ال ا م يي خطة الشففكة االستفاتيجية ( )1110-1111و اا

شفففففففوع الم ة التفيياية صلى الفغم ن ر ام

أا ال الشفففففففكة إلى  01لي

م ا

للصفف صلياا:
اشتما خوة الشركة اا تراتياية (  ) 7151-7155اات تووير العرير ق المشا يو و نوا
شدددروع نتبا المرينة الترفيوية ايل تم تستددديم المشدددا يو الت قتدددميق  :الستدددم األوا لمشدددا يو تسوم
الشدركة بتنفيذها و ق ضدمنوا الا  2ايون دينا لشرا العا

ئيتية في رينة الترفيوية و 1ايون

دينا لصددديا ة وتووير الالنية التحتية لامرينة الترفيوية والستدددم الوا ي لمشدددا يو يتم تنفيذها اق اريي
شددددددا كدة السواع اللا

أو بن ام  BOTنوا الا  71ايون دينا لتووير المنوسة اللافية لامرينة

الترفيوية ( نتاو و رينة العا

ائية و 511شاليا وفنرق و ادي صحي و واام) واايا تم الموافسة

اات يدادي أس داا الشددددددركدة ق  51ايون دينا ليصددددددالح  11ايون دينا لاصددددددرف اات تا
المشروااا أ اا أن الشركة لم تسم بتووير ع م المشا يو الوا دي في هذا اللوة.
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خالـة الشففففكة لق اص وأسفففش ال م يي اص ام المشفففا ل بابفا اا صق م اسفففة الج و

ب-

بتا خ الحق فص ام المخطط الايسلي و الوص ل صلى اتـاقيات إما
أبر

الم ة التفيياية:

الشددددددركة اسر و شددددددركة  forrecبتا يخ  7151/51/71واللا

ب اراد الملور

الوي اي األولي لتووير المدريندة الترفيويدة بسيمة  5270111دوا بما يعادا  120211دينا واسر و
شددددددركة  CAAبتا يخ  7151/57/5لاحصددددددوا اات اتفاقياا ادا ي المرينة الترفيوية بسيمـددددددددددددة
 5110111دوا بما يعادا  110111دينا أ ودل قالا ابرا وا لاعسر و شددركة  D&Jلل ددتشددا اا
العالمية في  7152/5/1ااراد د ا ددددة الية لامرينة الترفيوية بمالا وقر ا  310111لنيا ا ددددترليني
بما يعادا  510121دينا والتي ا تو الت اآلتي:


قر ا ت افة المشروع



تم تستيم المشروع الت  3رااا تضمنا

 272.2ايون دينا
و اا تاا ية و و اا لالنية تحتية وهنا بعس

الم و اا لم تتضددددمنوا الر ا ددددة نوا  :الفنرق أ ا شددددا

واقه أ أاماا ا ينا أ أاماا افر

وميرها ق األاماا


المشروع مير اري اقتصاديا ويحتاج الت دام ا و ي.
ودلدد بالملالفددة لسوااددر وأ ددس العمددا فددي ااددراد المشددا يو ايددل تددم ابددرام اسددر د ا ددة

الادددروى بتدددا يخ اادددي اادددراد الملودددر الوي ادددي و الحصدددوا اادددت اتفاقيددداا اادددت ادا ي المريندددة
اد أن الودددرف دددق د ا دددة الادددروى هدددو عرفدددة هدددا يم دددق تنفيدددذ المشدددروع وقابايدددة تنفيدددذا وقيددداس
اآلثددا الناتاددة نددا أ ايددل كددان يا د لمددو الاليا دداا ااقتصددادية وتحاياوددا لات كددر ددق اددرم ولددود
شدددداكا تمنددددو تنفيددددذ المشددددروع وتسددددرير ااددددم الت دددداليه الملصصددددة لامشددددروع واللوددددة الماليددددة
التددي دديتم تواليسوددا فددي ادداا تنفيددذ المشددروع أ كمددا يادد تددوفير امواددة ددق الالددرائا التددي ددق
م دددق تواليسودددا وتسييمودددا أ فر ا دددة الادددروى االدددا ي ادددق د ا دددة تحدددرد دددرى لدددروى المشدددروع
و تدددددالة ااادددددا وتوضدددددح اا ا يددددداا المواوبدددددة وت ددددداليه اا دددددتوما واايدددددراداا المتوقعدددددة
والتحرياا التي توالوا ووضو خور لتااو ها.

11

ج-

ص م اتخاذ الشفكة لإلجفاءات الم اس ة بشأ األل اب المت اج ماخ الم ة التفيياية ك
تا خ اغالق الم ة التفيياية يي ني : 1119
تضدمن الر ية المتدتسالاية لاشدركة والتي تم ارضدوا اات ااس الو ا ب ن يتم ت يس 1

شدركاا تابعة أارها شدركة اللر اا الترفيوية (اللوة المتتسالاية للمس نواا قاد ة) وهي تئولة
اق تووير المدريندة الترفيويدة الادريدري والتي تت ون ق دريندة ألعا وفنرق و ركب تتددددددوق و نوسة
واام و ا ينا وأ ا يتم اقفاا المرينة الترفيوية بعر وافسة ااس الو ا أ و سا العا المرينة الت
رافي الشركة األخرى.
كمدا قدا

الشددددددركة في  7152/2/72بالتعاقر و شددددددركة  Forrecبسيمة  1220111دوا

أ ري ي ايل يشدددما دددعر العسر تسييم ألعا المرينة الترفيوية و رى ا ا ية ااادي ا دددتلرا وا وتسريم
خوة تو ير األلعا الترفيوية الاريري.
واات الرمم ما دددالي اا أن الشدددركة لم تتلذ االرا اا المنا دددالة بشددد ن األلعا المتوالري
داخا المرينة الترفيوية ق تا يخ املقوا اتت تا يلا.
م-

خالـة الشفففففففكة لقفا
المشفففوصات ص

جلش ال ر اء قم ( )111بأ تتم م اسففففففة ال ائ المالية لتم

ففا صن تم لاا ن ال ولة  ،بتضففمين ال اسففة االقتصففام ة ل ائ التم

الخاصة بمشفوع الم ة التفيياية بأ
في  7152/1/1أصر

س

ااس الو ا قرا

التم

حس ي:

قم ( )111اللا

بالموافسة اات خوة الشركة

المتددتسالاية والتي ق ضددمنوا تووير المرينة الترفيوية وت ايه الشددركة بر ا ددة الالرائا المالية لتمويا
هذا المشددروااا اوضددا اق تموياوا ق الرولة أ واايا أبر

الشددركة اسر د ا ددة الالرائا التموياية

و شدددركة المركب المالي ال ويتي في  7152/2/55بت افة  220111دينا والتي ق ضدددمنوا د ا دددة
برائا تمويا شددروع المرينة الترفيوية وتم أخذ التوصددية الوا دي في الر ا ددة ب ن ي ون ع م تمويا
المشددددروع اق اريي الح و ة أ بالملالفة لسرا

ااس الو ا

المالية لتمويا المشروااا اوضا اق تموياوا ق الرولة.

11

قم ( )111ب ن تتم د ا ددددة الالرائا

وتار ااشدا ي الت أن د ا دة الالرائا المالية تضدمن توصياا ب ا يم ق لاشركة أن تتعاون
و هيئة الشراكة بيق السواايق العام واللا

لتنفيذ هذا المشا يوأ كما يم نوا أن تشتر في شا يو

شتركة و أاراف أخرى.
لر-

طلب الشفففففكة يل شفففففوع الم ة التفيياية ن الخطة الت ـيك ة قف ة الم
توملاا لتساليف إبفام ال

بالفغم ن

ن ال ق م الخاصة بتط ف الم ة التفيياية:

أبر دددددددد الشددددددددركة العريددددددددر ددددددددق العسددددددددود اللاصددددددددة بتوددددددددوير شددددددددروع المرينددددددددة
الترفيوية و نوا:
ل ال ق

ال ق
اسر د ا ة المردود الاليئي و الشركة الوانية لالر اا الاليئية

 10111دينا

اسر تصميم المرينة الترفيوية و شركة Forrec

 48,600دينا تسريالـــــــا
 5270111دوا أ ري ي

اسر اتفاقياا ادا ي المرينة و شركة CAA

 110111دينا تسريالـــــــا
 5110111دوا أ ري ي

اسر الر ا ة المالية و شركة D&J

 14,490دينا تسريالــــــا
 310111لنيا ا ترلينــي

اسر د ا ة الالرائا التموياية و شركة المركب المالي ال ويتي
اسر تسييم العا المرينة و شركة Forrec

 146,820دينا تسريالــــا
 1220111دوا أ ري ي

افجمالي
وقا

الشددركة ب

 220111دينا

 357,910م ا تقف ررررا

دداا كتا في  7152/57/52الت األ يق العام لامااس األاات لاتلوير

والتنميدة والمتضددددددمق أن د ا ددددددة الالرائا بين ولود العرير ق الالنت التحتية التي يتعيق تموياوا ق
الرولة ولم يتم تلصدديص المالال المواوبة لتنفيذها أ واايا يرى أن يتم فو شددروع المرينة الترفيوية
و شددددروع الوالوة الالحرية ق اللوة التنفيذية قريالة األلا وااادي تصددددنيفوا في اللوة المتو ددددوة
األلا وتعبيب األولوية لمشدروع الالللااأ األ ر الذي تتدال في تحما الشددركة لت اليه ابرام العرير
ق العسود و ارم ولود خوة برياة ادا ي المرينة الترفيوية.
11

واايا يوا الريوان بيان أ الا
-

ا ياي:

ارم تووير ع م المشددددا يو الوا دي في خوة الشددددركة اا ددددتراتياية ( )7151-7155اات
الرمم ق يادي أس اا الشركة ق  51ايون دينا الت  11ايون دينا .

-

أ الا ارم التبام الشركة لسواار وأ س العما في ااراد المشا يو ود ا اا الاروى.

-

ارم اتلاد الشدددددركة لالرا اا المنا دددددالة بشددددد ن األلعا المتوالري داخا المرينة نذ تا يخ
املق المرينة الترفيوية في يو يو .7152

-

تضدددميق الر ا دددة ااقتصدددادية لالرائا التمويا اللاصدددة بمشدددروع المرينة الترفيوية ب ن ي ون
التمويا ا و ي بالملالفة لسرا

-

ااس الو ا

قم (.)111

تحما الشدددددركة لت اليه العسود المتعاسة بمشدددددا يو المرينة الترفيوية و ارم الحصدددددوا اات
وافسة ااس الو ا اات تلصيص المالال المواوبة لتنفيذها.
توم الشففففكة لتساليف ابفام صق م تط ف شففففوع نامي الـويوي وقيا اا باص ام م اسفففة

-1

الية ثالثة للمشففففوع صلى الفغم ما تضفففم ت ال اسفففات المالية السفففابقة ن ص م ج و
المشفوع اقتصام ا والت صية ب م ت ـيكه:
تضدمن اللوة اا دتراتياية لاشركة شروع تووير ادي الفحيحيا وتشتما اماية التووير
اات ا ينا لتضدددددم  311يل و  511قا

ابحا أ ادي يلوا أ واراا تابئة أ فنرق صددددددغير أ

ارائيأ أ اكق اا ة.
-

قا

الشددركة بالتعاقر و شددركة  RTKL Callisonااراد التلوير العام المالرئي لتووير

شددددددروع الفحيحيددا بسيمددة  7220271دوا أ ري ي بمددا يعددادا  220221دينددا بتددا يخ
 7152/1/2وا تو الر ا ة بالتالي:
 تسر ت افة المشروع

 12ايون دينا

 المشروع مير اري اقتصاديا ويحتاج الت دام ا و ي

10

-

في  7152/2/55تم ابرام اسدر د ا ددددددة الالدرائدا التموياية المسر ة و شددددددركة المركب بت افة
 220111دينا والتي نوا شدددروع ادي الفحيحيا وا تو الر ا دددة الت أن المشدددروع مير
ربح وا ينصح بتنفيذا

-

في  7152/3/72تم التعاقر و شركة  Moffat&Nicholلتسييم وقو ا ينا ادي الفحيحيا
والتصدددميم المالرئي وتسريم التوصدددياا بوذا الشددد ن بسيمة  220221لنيا ا دددترليني بما يعادا
 720211دينا .

-

فـدي  7152/57/2تـددم التعاقـدر ـددـدو شـددركة  RLAلر ا ـدة الاـددروى ااقتصاديـدة لتوويـددـددر
ادي الفحيحيـدا الالحـدري بمالاـد  110211يـو و بمـا يعـادا  710771دينا لمـري  22يـوم أ
و  50111يو و بما يعادا  131دينا لابيا ي الميرا ية في اليوم الواار ق قالا المتتشا .
ويتضح ما الي تحما الشركة لت اليه ابرام العسود التابسة وقيا وا ب اراد د ا ة الية ثالوة

لمشروع تووير ادي الفحيحيا ق خلا تعاقرها و شركة  RLAلر ا ة الاروى ااقتصاديةأ اات
الرمم ما تضمنتا الر ا اا المالية التابسة ق ارم لروى المشروع اقتصاديا والتوصية بعرم تنفيذا.
واايا يوا الريوان أ الا تحما الشركة لت افة ابرام اسر و شركة  RLAلر ا ة الاروى
المالية الوالوة لمشدددروع الفحيحيا اات الرمم ق ارم لروى المشدددروع اقتصددداديا اتددد

ا تضدددمنتا

الر ا اا المالية التابسة.
المالحظات التي شففففففابت لوق صق

-1

قم ( )1ل اسففففففة ال ائ التم لية الم فم ل شفففففففكة

المفكز المفالي يي  1119/11/19والخفاص بتقف م الخ ات االسففففففتشففففففا ة فص ام الف ة
األولية لمشفوع ال ق ال وفي السياحي :
قددا د

الشددددددركددة ب د برام احي قم ( )5المؤ

اا تشا ية واللا

في  7152/51/52لعسددر تسددريم اللددر دداا

ب اراد الر ية األولية لمشروع النسا الالحري التيااي أ وتضمق الالنر الوالل ري

احي العسر وهي  51يوم ق تا يخ التوقيو ااياأ كما تضمق الالنر الرابو قيمـددددددة األامـدددددداا وهـددددددي
 20211دينا وتضمن الر ا ة بعس الالنود التالية:


تووير شدال ة سا بحرية لترفيا المواانيق والمسيميق بحيل يتم ت ديس شدركة تلصدصة في
النسا الالحري (شركة ت للر اا النسا الالحري)
19



ااتيددالدداا المشددددددروع  2 :االددا اا ( 511الت  511اكد لاعالددا ي) أ  1رافئ في ددرينددة
ال وي أ التالمية أ الفحيحيا أ نتبا الليران أ المرينة الترفيوية.



المتددئوا اق المشدددروع هي شدددركة المشدددروااا ويعتالر

ام النسا الالحري

ون أ دددا دددي

ا تراتياية الشركة.


المشدددروع حرود الربحية ايل أ ا ددديحسي ختدددائر ق براية تنفيذا في اام  7152اتت اام
 7172أ ل ق أثرا االتمااي االي.




ت افة المشروع  71ايون دينا .
ت ون هنا شراكة و شغايق تلصصيق لامتااري في ادا ي المرافئ والعالا اا.
ويتضح ما الي ا ياي:

أ-

قيام الشفففكة بابفام صق تق م الخ ات االسففتشففا ة الخاص بالف ة األولية لمشفففوع ال ق
ال وفي السياحي بتا خ الحق للم المقف

لتق م ال اسة :

اسددددرا الشددددركة التمدددداع ددددو هيئددددة تشددددايو اا ددددتوما المالاشددددر بتددددا يخ 7152/2/71
وكددان الوددرف نددا د ا ددة ا ا يددة ا ددتلرام صددنروق األوفتدد

ددق ضددمق الالددرائا التمويايددة وهددو

صددددنروق تشددددرف اايددددا الويئددددة وتالدددديق أن الويئددددة أاددددرا ائحددددة بالمشددددروااا والشددددركاا التددددي
يم نودددا اا دددتفادي دددق هدددذا الصدددنروقأ وتدددم ااتفددداق دددو الويئدددة اادددت أن تسدددوم شدددركة المشدددروااا
بتسدددريم الر يدددة األوليدددة لمشدددروع النسدددا الالحدددري ا ا يدددة تمويدددا لدددب

ندددا دددق خدددلا صدددنروق

األوفتدد ودلدد فددي واددر أقصدداا أ ددالوايق ددق تددا يخ االتمدداع اتدد

ددا هددو وا د فددي تمويددر

العسددر المالددرم عوددمأ واايددا قا د الشددركة بالوا د

ددق شددركة المركددب المددالي ب اددراد تا د الر يددة

وكددون هدددذا األامدداا خا لدددة ادددق ودداق العسدددر فددد ن دلدد يتدددتابم ا تصدددرا أ ددر تغييدددري اادددراد
الرا
المدددؤ

ددة وبعددر ددرو  72يددوم ددق االتمدداع دداله الددذكر قا دد الشددركة بدد برام احددي قددم ()5
فدددي  7152/51/52لعسدددر تسدددريم اللدددر اا اا تشدددا ية واللدددا

ب ادددراد الر يدددة األوليدددة

لمشدددروع النسدددا الالحدددري التددديااي أ وتضدددمق الالندددر الوالدددل دددري احدددي العسدددر وهدددي  51يدددوم دددق
تا يخ التوقيو اايا.

12

ولددم تتددتام الشدددركة اتددت تا يلدددا د الويئددة بشددد ن التمويددا اادددت الددرمم دددق ددرو أكودددر
ق نة اات تسريم الر ا ة و تحماوا لت اليه العسر.
ب-

فففف ف الفففففبع المت قففففل ل تففففائم أصمففففال (شفففففكة تفففف لخفففف ات ال قفففف ال وفففففي) المفففففام
تأسيساا:
تضدددمن الر ا دددة اللاصدددة بالر يدددة األوليدددة لمشدددروع النسدددا الالحدددري التددديااي الدددت أ دددا

شدددروع حدددرود الربحيدددة ايدددل ددديحسي ختدددائر دددق برايدددة تنفيدددذا فدددي ادددام  7152اتدددت ادددام
.7172
ج-

تفف اخ ب ففن ال شففاطات التففي سففتق م باففا شفففكة تفف لخفف ات ال قفف ال وفففي ففل نشففا
شفكة خ ات الم تج ات ال ا م يي

ة الشفكة المستق لية:

بعدددس األامددداا التدددي دددتسوم بودددا شدددركة تددد للدددر اا النسدددا الالحدددري هدددي دددق ضدددمق
أامددداا تضدددمنتوا شدددركة خدددر اا المنتاعددداا والدددوا دي فدددي

يدددة الشدددركة المتدددتسالاية ايدددل أ ودددا

تسرم خر ة سا بحرية ق والت المرينة الترفيوية ولاميو رافي الشركة الالحرية.
واايا يوا الريوان بيان أ الا
-

ا ياي:

قيدددددام الشدددددركة بددددد برام اسدددددر تسدددددريم اللدددددر اا اا تشدددددا ية اللدددددا

بالر يدددددة األوليدددددة

لمشددددددددروع النسددددددددا الالحددددددددري التدددددددديااي بتددددددددا يخ ااددددددددي لامددددددددري المسددددددددر ي لتسددددددددريم
الر ا ة.
-

ااددددد الشدددددركة تمويدددددا ت ددددديس شدددددركة تددددد للدددددر اا النسدددددا الالحدددددري اادددددت الدددددرمم
دددددق ضدددددعه النتدددددائا المتوقعدددددة نودددددا وتحسيسودددددا للتدددددائر لمدددددري اشدددددر دددددنواا دددددق
براية الت يس.

-

تدددددراخا بعدددددس النشددددداااا التدددددي دددددتسوم بودددددا شدددددركة تددددد للدددددر اا النسدددددا الالحدددددري
و شاط شركة خر اا المنتاعاا الوا دي في

18

ية الشركة المتتسالاية

اب اً :ص م التزام الشففففكة بالتط يق الصفففويع ألحسام القان
أ الك ال ولة والقان
ما تس ب با

قم  110لسففف ة  1681بشفففأ نظام

قم  119لس ف ة  1111بشففأ الشفففاكة بين القطاصين ال ام والخاص

ا قا ب  18871617189م ا ك تي:

تاليق ق الفحص ارم التبام الشدركة بالتواليي الصحيح ألا ام السا ون قم  511لتنة 5221
بشد ن

ام أ ل الرولة والسا ون قم  552لتدنة  7151بشد ن الشراكة بيق السواايق العام واللا

ما تتال بور
.1

ا يسا

 72201210122دينا كويتيأ و و د فيما ياي تفصيا دل :

خالـة الشففكة ب م تط يقاا احسام القان

قم  119لس ة  1111صلى جميل الم اقل التي

انتافت صق ملا واسففففففت ال بتط يق القان

قم  110لسفففففف ة  1681بشففففففأ أ الك ال ولة

ال قا ة:
-

بتا يخ  7152/3/1خاا

ئيس ااس ادا ي شددددركة المشددددروااا التدددديااية التددددير /ائ

ئيس ااس الو ا وو ير المالية والذي تضدددددمق بما فادا أ ا فادىا لسرا

ااس الو ا

قم ( )7152/715ف ن الشدددركة باشدددرا ب اراد وثائي الورح وفساى ألا ام المر دددوم بسا ون
 5221/511كما أشددا الت ا ددتمرا الللف السا و ي السائم و ديوان المحا ددالة ما أدى الت
تم يق المتدتومريق ق ا دتغلا المواقو دون قيام الالعس بتراد السيم ااياا ية وا توت بوا
اتلاد ا يابم اوا وضددوع الللف لتم يق الشددركة ق أدا التبا اتوا الناشددئة ق ا ددتغلا
الغير لامواقو التي تدريرهدا الشددددددركدة بمولد العسر المالرم و و ا ي المالية دون الحالة الت
الااو الت صدداد أخرى قر ت ون ت افتوا المالية أاات ما يؤدي الت ار ان الماا العام ق
تحسيي أفضا العوائر التي تحسي اا تغلا األ وا لاموا د.
-

بتا يخ  7152/3/31ولو شددددركة المشددددروااا التدددديااية كتاباى الت التددددير  /ائ
ااس الو ا وو ير المالية تضدمنىا الضغوط المالية الواقعة اات الشركة لرا

ئيس
نعوا ق

قالددا ديوان المحددا ددددددالددة ق ارح المواقو التي تددريرهددا وفي قددا ون أ ل الددرولددة وأن ديوان
المحا الة ا اا تمت اى برأيا وتفتيرا السا و ي لاموضوع.
-

بتا يخ  7152/55/1خااال الشددددددركة التددددددير  /ائ

ئيس ااس الو ا وو ير المالية

والذي تضدددمق بما فادا ق أن ديوان المحا دددالة أو د في كتابا المؤ

 7152/55/7بشددد ن

الللف بالرأي بيق شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية وديوان المحا دددددالة اوا ارح المواقو
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التدددددديااية التي ا تو اسودها والذي أكر فيا اات وقفا وا ا تم ااالة الموضددددددوع الت هيئة
ل اق لااالة ددمو الشدديخ  /ئيس ااس الو ا والتددير  /ائ
افحة الفتدداد فضد ى

ئيس

ااس الو ا وو ير المدداليددة بتددا يخ  7152/2/71ايددل أ في في كتددابددا المشدددددددا اليددا
را لا الريوان ودل للالع والتوليا باالرا الوال اتلادا .
-

بتددددا يخ  7152/5/71أ

ددددا الشددددركة كتددددا الددددت و ا ي الماليددددة – ادا ي أ ددددل الرولددددة

بشددد ن اللدددلف بدددالرأي بددديق و ا ي الماليدددة وديدددوان المحا دددالة ادددوا ادددرح المواقدددو التدددي
ا توددد

دددرتوا أ والدددذي أشدددا فيدددا الدددت قدددرا

اادددس الدددو ا

قدددم ( )75لتدددنة 7152

والدددذي كاددده فيدددا و ا ي الماليدددة بالتنتددديي دددو الشدددركة وا تودددت بواددد وضدددو هدددذا السدددرا
وضو التنفيذ.
-

بتدددددا يخ  7152/7/72أ

دددددا الشدددددركة كتابدددددا الدددددت و ا ي الماليدددددة والمتضدددددمق ااددددد

وافسدددة الدددو ا ي اادددت قيدددام الشدددركة بودددرح المشدددروااا المنتويدددة اسودهدددا وفدددي السدددا ون
قم  511لتنة  5221تنفيذاى لسرا
-

ااس الو ا

قم ( )75لتنة . 7152

بتدددددا يخ  7152/3/1قا ددددد الشدددددركة بدددددراوي لميدددددو المتدددددتومريق بشددددد ن قدددددرا
الددددو ا

اادددددس

قددددم ( )75لتدددددنة  7152أ وقددددر اسددددر االتمددددداع بتددددا يخ  7152/3/52ودلددددد

اتددددت يتتددددنت لوددددا اتلدددداد السددددرا اا المنا ددددالة بشدددد ن الموقددددو المشمددددـوا بسددددـرا ااددددـادي
الورح .
-

بتدددا يخ  7152/3/71خااالددد الشدددركة الويئدددة العا دددة لل دددتوما ب تدددا تضدددمق تسريدددر
ادددق شدددا يو شدددركة المشدددروااا التددديااية أ وقدددر تضدددمق ب دددا تدددم اتدددم اللدددلف السدددائم
بددددديق ديدددددوان المحا دددددالة وكدددددل دددددق و ا ي الماليدددددة وهيئدددددة شدددددروااا الشدددددراكة وادا ي
الفتددددوى والتشددددريو بشدددد ن السددددا ون الددددذي يح ددددم العلقددددة التعاقريددددة بدددديق الشددددركة والغيددددر
والددذي يعددر أاددر المعوقدداا التددي تددم اتددموا وآثا هددا التدداالية المترتالددة ااددت ددراة ا اددا
أاماا التووير.
ولمددددا كددددان تعددددريا المددددادي ( )51ددددق المر ددددوم  5221/511بمستضددددت السددددا و يق قمددددي

 7112/2و 7151/552قدددددر أ ودددددت التددددداوة التسريريدددددة لماادددددس الدددددو ا بشددددد ن تددددد لير أ دددددل
الرولدددة اللاصدددة العسا يدددة بغيدددر اريدددي المدددباد العاندددي أ ايدددل دددالي وأصدددر
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اادددس الدددو ا

قدددرا اا تضدددمن ايسددداف الدددرا اا ادددرح اسدددود ادا ي هدددذا المشدددروااا بالمبايدددري العا دددة و دددا
ترتدددد اايددددا ددددق ايسدددداف تواليددددي قددددا ون  2لتددددنة  7112وبعددددر ا توددددا اللددددلف ددددا بدددديق ديددددوان
المحا ددددالة وو ا ي الماليددددة بشدددد ن احددددي العسددددر و ددددح
الو ا

احددددي العسددددر بنددددا ى ااددددت قددددرا

ااددددس

قم ( )252لتنة . 7151
اا أن الشددركة قا دد بالعريددر ددق المحدداواا وا

دداا العريددر ددق ال تدد ل ددا ددق الويئددة

العا دددة لل دددتوما وو ا ي الماليدددة وادا ي أ دددل الرولدددة والدددذي تدددم ااشدددا ي لدددالعس المرا دددلا
أالا.
و دددتا ادددق تاددد المرا دددلا صدددرو قدددرا

اادددس الدددو ا

قدددم ( )5/715لتدددنة 7152

وتتابعدددد صددددرو قددددرا اا ااددددس الددددو ا أ قددددام ( )5551لتددددنة  7152و ( )75لتددددنة 7152
والتدددي تؤكدددر اادددت تواليدددي أا دددام السدددا ون قدددم  511لتدددنة  5221لامواقدددو التدددي ا توددد لاعسدددود
والتددي دديتم اراوددا فددي الفتددري الساد ددة أ األ ددر الددذي ترت د اايددا ايسدداف العمددا بالسددا و يق قمددي
 7112/2أ  7151/552بددددالرمم ددددق أن السددددا ون قددددم  7151/552بصددددفتا اددددا حددددا السددددا ون
 7112/2وقددددر أ وددددت التدددداوة التسريريددددة لمااددددس الددددو ا فددددي بيددددو أو تدددد لير أ ددددل الرولددددة
اللاصة بغير اريي المباد العاني.
والادددرير بالدددذكر أن هندددا

وادددان دددق العسدددود اسدددود تدددماي (و والودددا دددا هدددو دددذكو

بدددالس وا يق صدددراا ىة كعسدددود الاليدددو واايادددا واا تفددداع وميرهدددا  )...واسدددود ميدددر تدددماي تاددد التدددي
تحمددا فددي اياتوددا اددري أمددراس وددا العسددر المالددرم فيمددا بدديق و ا ي الماليددة وشددركة المشددروااا
التدددديااية والددددذي يتضددددمق العريددددر ددددق األمددددراس فددددي اسددددر وااددددر وددددا اا ددددتغلا واا ددددتوما
والتشدددغيا والصددديا ة مدددا يترتددد اايدددا ادددرم ا دددان تواليدددي دددوع عددديق دددق السدددوا يق اادددت هدددذا
الندددوع دددق العسدددود وهدددو دددا يتفدددي دددو دددا ا تودددي اليدددا قدددرا

اادددس الدددو ا  7112/512بشددد ن

الموافسدددة اادددت ابدددرام العسدددر شدددريوة أن تاتدددبم شدددركة المشدددروااا التددديااية اندددر تعاقدددرها دددو أي
تدددتومر لمشدددروااا تسدددام اادددت أ دددل الرولدددة العسا يدددة باتالددداع االدددرا اا المنصدددو

اايودددا

فددددي المددددادي ( )1ددددق السددددا ون قددددم  5221/511أو فددددي المددددادتيق (  3أ  ) 1ددددق السددددا ون قددددم
 7112/2المشا اليوما كا في االا.
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كمدددا تادددر ااشدددا ي الدددت قيدددام الشدددركة بواددد اسدددر التمددداع دددو ديدددوان المحا دددالة لمناقشدددة
العريدددر دددق الموضدددوااا والتدددي كدددان دددق بينودددا اللدددلف بددديق ديدددوان المحا دددالة وو ا ي الماليدددة
ادددوا ادددرح المواقدددو التدددي ا توددد اسودهدددا أ وبتدددا يخ  7152/3/2تدددم اسدددر االتمددداع و ناقشدددة
الموضدددوع ايدددل تدددم ادددرح لميدددو المرا دددلا المتالادلدددة بددديق ديدددوان المحا دددالة ولميدددو الاوددداا
الر ددددمية والسددددرا اا الصدددداد ي ددددق ااددددس الددددو ا أ وكددددان ا تفتددددا الشددددركة اددددوا السددددا ون
والددد التواليدددي بدددالرمم دددق أ دددا دددالي لودددا وأن خااالددد لميدددو المتدددتومريق بتدددا يخ 7152/3/1
ودادددددوتوم لحضدددددو التمددددداع بشددددد ن قدددددرا

اادددددس الدددددو ا

قدددددم ( )75لتدددددنة  7152أ اا أن

الشددددركة بتددددا يخ  7152/1/2أوضددددح فددددي تعددددرياوا ااددددت حضددددر االتمدددداع الددددذي اسددددر بدددديق
الدددريوان والشدددركة دددق أن قدددا ون قدددم  7151/552دددص فدددي المدددادي (52

دددر ) التدددي لدددا ا

لتحريددددر اااددددا التشددددريعي لاشددددركاا المماوكددددة لارولددددة بال ا ددددا والمتموددددا بالمر ددددوم قددددم 511
لتنة .5221
وجففففف م ال ففففف

.1

فففففن المتالطفففففات وال يانفففففات التيفففففف صفففففويوة التفففففي تضفففففم تاا المفففففككف

القان نيفففة الم ففف
يت الا الصام

فففن ق ففف الشففففكة والتفففي اسفففت ت صليافففا إما

الـتففف

والتشفففف ل يفففي

يي تا خ : 1112/1/11

تالددديق دددق خدددلا الفحدددص ولدددود العريدددر دددق المغالوددداا والاليا ددداا الغيدددر صدددحيحة التدددي
تضددددمنتوا المددددذكري السا و يدددددة المعددددري ددددق قالدددددا الشددددركة والتددددي ا دددددتنرا اايوددددا ادا ي الفتدددددوى
والتشددددريو فددددي فتواهددددا الصدددداد ي فددددي تددددا يخ  7152/5/71أ و ددددو د فيمددددا ياددددي تفنيددددر الددددريوان
لامغالواا الوا دي في المذكري السا و ية المشا اليوا أالا:
أ.

انط ففففاق القففففان

قففففم  2لسفففف ة  1118والقففففان

قففففم  119لسفففف ة  1111صلففففى صقفففف م

الشففففاكة التفففي أبف تافففا الشففففكة فففل المسفففتثمف ن ق ففف صففف و القفففان
 1118والتي انتات

قفففم  2لسففف ة

تاا:

ان اسيسة قصر ااس الو ا

ق اصرا قرا ا قم ( )7112/512هو أن تاتبم الشركة في

ادا تودا وا ددددددتغللودا أل ل الدرولدة العسا ية التي تريرها يابة اق الرولة باألا ام السا و ية المن مة
لذل أ وهي المادي ( )1ق المر ددددددوم قم ( )5221/511بصددددددفة اا ة وا ددددددتونا

نوا وبالنتددددددالة

لامشددددددروااا التي تسام اات أ ل الرولة بن ام المشددددددا كة و تددددددتومريق ق السواع اللا
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فن

الشددددركة تاتبم في هذا العسود ب ا ام السواار السا و ية المن مة لوا بالسا ون قم ( )7112/2وخاصددددة
المادي الوالوة بالنتددالة لاعسود التددابي ابرا وا قالا العما بوذا السا ون والمادي الرابعة بالنتددالة لاعسود التي
يتم ابرا وا بعر العما بوذا السا ون .
وأ دا ليس صددددددحيحدىا السوا بد ن العسر المؤ
ااس الو ا

 7112/1/72لم ينص اات ااماا أا ام قرا

قم (  ) 7112/512بدداالتبام ب د ا ددام المددادتيق ( 3أ  )1ق السددا ون قم 7112/2أ

وبدالتدالي ا تاتبم الشددددددركة باتلاد االرا اا الل ة لورح المواقو التي ا تو

ري اسودها لادا ي

بوريسة المبايري العا ة.
اد أن دلـ

ااـس الـو ا

ردود اايـا ب ن ـا و د بسـرا

قـم ( )7112/512هي وافسة

شدددرواة اات ابرام العسر و الشدددركةأ وأن تنفيذ هذا السرا واالتبام ب ا ا ا ا يتوقه اات اثالاتوا
ل اق الصدديغة األصدداية لاعسر قر ص د اات التبام الشددركة ب ا ام المادتيق ( 3أ  )1ق
بالعسرأ فض د ى
السا ون قم  7112/2قالا أن تمتر ير التعريا لحذف هذا النصو
و ق ايل اشددددا ي الشددددركة الت ولوة
رها انر تفتديرها لانصدو
تفتددددددير خا

ق العسر .

ر المشددددرع ف ا ا ياو لاشددددركة أن تاعا ولوة

اللاصدة بسا ون  2لتنة  7112اات أ وا ولوة

لاشددددددركة ق ولوة

ر المشرعأ ول نوا

رها اتت تحسي ا تر و اليا ق ارم تواليي النصددددددو

التي

تتعا س و صددداحتواأ كما أن الشدددركة أشدددا ا الت أن المشدددرع قصدددر أا ام هذا المادي (ولم تذكر
المدادي) اات اسود الالندا والتشددددددغيدا والتحويدا والعسود المشددددددابوة التي تتوافي و الت ييه السا و ي
لاترخيص.
وبصرو السا ون قم  7151/552الذي اا حا السا ون  7112/2تم ا تالراا المادي ( )2ق
السددا ون قم  7151/552بددراى ق المددادي الوددالوددة ق السددا ون قم  7112/2وكددذل د تم تن يم التعدداقددر
ا ق المادي الرابعة ق السا ون
تدددتساللى بشددد ن هذا المشدددروااا ب ا ام السا ون قم  7151/552بر ى
قم  7112/2و ق ايدل أ دا اامدااى لح م المدادي ( )32ق السا ون المر ي ف ا ادا اختاه التعالير اق
اا ادي و اسيسة قصر صااالا كا

العالري بحسيسة السصر.

ا ق قا ون  7151/552اات العسود التي أبر
و ق ايل ان تواليي قا ون  5221/511بر ى
قالا دددريان قا ون  7112/2وتم تاريرها بااتالا ها اسود بنا وتشدددغيا وتحويا أ ر يتدددتحيا تواليسا
امايدىا ايددل ان ودداق تواليي قددا ون  5221/511هو الاليو واايادا واا تفداع دون ميرهدا ق أ واع
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العسود األخرى كما أ ا ا يتضددمق بنر خا

ب ياولة األ اضددي والمشددروااا التي ا تو اسودها و

المتددددتومريق الت الرولة ايل أن رد العسود المالر ة وفساى لوذا السا ون ا تتعرى الولل ددددنواا وهي
ل ااي أي تتومر أن يسالا اايوا أل ا لق يتتوو ا ترداد أ مالا أو تحسيي أ باح أو
ري يتتحيا ام ى
ااراد د ا ددة لروى اقتصددادية اسيسية خلا تا الفتري السصدديريأ لذل ابف لميو المتددتومريق اق
الرخوا في المبايري العا ة لامشددروااا المورواة ( واا اسر شددوبيب) وتعااوا ب ا كان يا تواليي
قا ون  7112/2اات هذا النوع ق المشددددددروااا

رىا ل الر ااما و ا ددددددتوما اتا التي تتوا وقتىا

أاوا لتحسيي الاروى ااقتصدددادية ناأ وهذا ا أكر اايا المشدددرع انر ا وضدددو قا ون 7151/552
ايدل قام بنسا بعس المواد التي تضددددددمنوا قا ون  7112/2الت صددددددو
لتوافسوا و االيعة هذا السا ونأ كما قام ب لغا أو تعريا بعس النصددو
وتضمينوا في اياا السا ون 7151/552

قا ون 5221/511

رىا

األخرى ق قا ون 7112/2

راى لتوافسوا و االيعة هذا السا ون (.المادي  13ااي اليا

المواا ا الحصر).
و ق ايدل أن أي ادا ي الفتوى والتشددددددريو بتدا يخ 7152/1/72اندر دا ألب

الويئة العا ة

لمشددروااا الشددراكة بعرس العسود المالر ة قالا تا يخ العما بالسا ون  7151/552اات الاانة العايا
ايل لم يتددتوق العسود التي أبر توا شددركة المشددروااا التدديااية لعاموا ب ن العلقة التي بيق الشددركة
وو ا ي المداليدة هي القدة يدابة تعاقرية ا أكور وأن كافة آثا هذا العسود تتددددددري في والوة ادا ي
أ ل الدرولدة بو ا ي المداليدة بواليعدة الحداا وادا ي الفتوى اات اام تدام بدالعلقدة فيمدا بيق الشددددددركة
وو ا ي المالية (والرليا ا لا برأي ادا ي الفتوى والتشريو في فتواها الصاد ي قم ()7151/21/7
بتا يخ  7151/3/71بش ن اسر ادا ي وا تغلا وصيا ة المرافي التيااية المماوكة لارولة بيق و ا ي
المالية وشدددركة المشدددروااا التددديااية والتي أقرا فيا ادا ي الفتوى في ااا بحل وضدددوع احي
العسر) .
ب .بفال سفففففف فة ل ف م أ ل لة المشفففففففوصات التي انتات صق ملا لل ولة ق انتااء ال ق ييما بين
ورا

المالية وشفكة المشفوصات السياحية :

و ق ايل ان المادي ( )2ق السا ون قم  7151/552بشدددددد ن الشددددددراكة بيق السواايق العام
واللا
أبر

تنص اات أياولة األ س واأل ل والمنشددددلا المسا ة بمستضددددت العسود أو التراخيص التي
اات أ ل الرولة العسا ية الت الرولة ق تا يخ ا سضدددا
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ري العسر أو الترخيص أ والمسصدددود

هنا هو مالة المشددرع في اثالاا اودي ا ية تا المشدددروااا ق (أ س أو أ ل و نشدددلا) ل نه
الددرولددة وخبينتودددا وهو أ ر قددا و ي واقعي ا يم ق أن يهلتاه اايددا ق الندداايددة السدددا و يددة فودددذا
المشددروااا نصددو
لعسود ا شائوا) وا يتصو
بنص خا

اات أياولتوا لما ية الرولة بعر ا توا اسودها أو ا وائوا ألي ددال كان (االسىا
نوسا ىارم أياولتوا لارولة أل ا ا يم ق ألي لوة أن تتما أ ل الرولة اا

يح م هذا الحالة .

وأ ا بشد ن الرأي الصداد

ق الاانة العايا لمشروااا الشراكة بعرم أياولة المشروااا التي

تريرها شددركة المشددروااا التدديااية انر ا توا اسودها و الغير الت الرولة اا بعر ا توا العسر فيما
بيق و ا ي المالية وشدركة المشدروااا التدديااية اتت تتم ق الشدركة ق ا ددتغلا المواقو المرخص
لودا با ددددددتغللوا اواا ري التعاقر بينوا وبيق و ا ي المالية وهو أ ر مير لائب قا و اى اختلف حا
العسر المالرم فيما بيق و ا ي المالية والشددددددركة انر براية العسر (كا

أ س فسر) انا بعر ا توا العسر

المالرم فيما بيق الشدددددركة والغير أ ودل ألياولة المالا ي والمنشدددددلا واأللوبي المسا ة فوق أ اضدددددي
الدرولدة بعدر ا تودا العسدر لارولةأ وهو الم ي ق ولود انر براية التعاقر أ فمق ثم ول أياولة األ س
و ا اايوا ق نشددلا و الا ي وألوبي لارولة ثم اما تعاقر لرير و الشددركة بش د وا لتغير حا العسر
ق أ س فسر الت أ س يعاوها الا ي و نشددلا ( شددروع ت ا ا) وهو تغيير في حا العسر يول
تغيير المسابا المالي لا أ و ما يؤير هذا الرأي ا لا في المادي ( )2ق اسر ادا ي وا دتغلا وصيا ة
ال مرافي التديااية المماوكة لارولة المالرم فيما بيق و ا ي المالية وشركة المشروااا التيااية ق أ ا
في اددالددة اضدددددددافددة أيددة رافي ماوكددة لاورف األوا (و ا ي المدداليددة) يتم ااتفدداق بيق الورفيق اات
المسابا التددنوي لوا وتضدداف لسيمة هذا العسر أ و ا ص د اايا المادي ( )72فسري ( ) ق داا العسر
المشددددددا اليا ق أ ا في ااا اضددددددافة أي رفي لرير اات العسر يحي لاورف األوا ااتتددددددا قيمة
اياا يا بواقو  %31ق المالي ايراد هذا المرفي .
و ق ايدل أن األ دددددداس السدا و ي لدذلد يد تي ق أ ا في براية التعاقر فيما بيق الرولة (و ا ي
المالية) وشددددددركة المشددددددروااا التدددددديااية والمالرم لمري  71اا ىا أ ولما كان حا التعاقر هو أ س
تمتا ودا الرولة ( ق أ واا الرولة اللاصددددددة العسا ية) وكان المسابا المالي لاعسر ضددددددعيه بااتالا أن
المتدتومر الذي دينتفو بتا السوعة ق األ س هو ق ديسوم ب دخاا المرافي لوا اات فستا اللاصة
( ق ا وكوربا وما وخلفا) و يسوم بالنا المشروع المتفي اايا و الشركة و ا يتوا دل
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ق

فساا بنا وتاويبا بالمعراا واأللوبي الل ة وتشغيا وت افة ألو العمالة والصيا ة لوذا المشروع
لمري اشر نواا ولى .
واات لا

آخر أ في االة ا توا العسر فيما بيق الغير (المتدددتومر) و شدددركة المشدددروااا

التددديااية أ و ا ال هنا

ري في العسر فيما بيق الو ا ي والشدددركة تعادا اشدددر دددنواا أ ف ا ق

المنوي تعريا المسابا المالي المرفوع اق قوعة األ س المشددا اليوا أ بااتالا أن المتدددتومر المتعاقر
الارير و الشددركة لق يتحما ا تحماا المتددتومر األوا ق فساا ددالي ااشددا ي اليوا أ بااضددافة الت
أ ا يتعاقر اات ادا ي هذا المشروع و ا ير ا ق أ باح لمري العشر نواا المتالسية في التعاقر المالرم
فيما بيق الو ا ي والشدركة وبالتالي ي ون المسابا المالي لوذا العسر فيما بيق الشركة والمتتومر أاات
كويرىا ق ايل السيمة المالية أ وهو ا يتدددتول تعريا المسابا المالي بالبيادي التي تتنا ددد

و يادي

بحية المتددتومر ودل في التعاقر فيما بيق الو ا ي والشددركة لتغيير حا التعاقر ق أ س فضددا الت
أ س يعاوها شدروع ت ا ا ير

بحاى أاات ق بحية المتدتومر األوا أ وهذا هو التدال الرئيتي

لسيام المشروع بالنص اات أياولة األ س والمالا ي والممتا اا واأللوبي التي اايوا لارولة بعر ا توا
المشددددددروع ودلد ألن األصددددددا أن و ا ي المدالية ( مواة في ادا ي أ ل الرولة) هي ق تسوم ب دا ي
أ واا الرولة اللاصددددة (العسا ية) وبالتالي ف ياولة األ س و ا اايوا ق نشددددلا وتاويباا وميرها
ت ون لارولة (و ا ي المالية) تواليساى لنص المادي ( )2ق قا ون  7151/552بن ام الشددددددراكة فيما بيق
الدددسدددودددااددديدددق الدددعدددام والدددلدددا

وتدددودددالددديدددسددداى لدددنصدددددددددو

الدددعدددسدددر الدددمدددالدددرم فددديدددمدددا بددديدددق

الو ا ي والشركة .
وا دتونا ى ق األصدا ف ن شدركة المشدروااا التيااية بااتالا ها ائالة في التعاقر اق و ا ي
المالية في ادا ي وا ددددتغلا أ واا الرولة اللاصددددة العسا يةأ و مم قيا وا بالتعاقر با ددددم الشددددركة و
المتدددتومريق وليس با دددم الرولة (و ا ي المالية) اا أن دل ا يحوا دون أياولة لميو األ اضدددي و ا
ل أياولة
اايوا ق نشدددددلا و عراا وألوبي لما ية الرولة ق النااية السا و ية أ أل ا ا يتصدددددو ام ى
الما ية لاشددركة ل و وا مير ال ة في األ دداس لتا األ اضددي واأل واا وا ما هي ائالة اق الرولة في
ادا توا وا تغللوا االساى لما لا في العرير ق الفتاوى الصاد ي ق ادا ي الفتوى والتشريو.
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ج .صف م انط فاق المفام ( )12ن القفان

قم  1681/110صلى صق م شفففففففكفة المشفففففففوصات

السياحية :
أن المدادي ( )52ق المر ددددددوم بدالسدا ون قم  5221/511واللداصددددددة بتد لير أ ل الرولة
اللاصدة العسا ية لتحسيي أمراس داا فو اام ا تتدري اات العسر المالرم بيق و ا ي المالية وشركة
المشروااا التيااية ادا ي وا تغلا وصيا ة المرافي التيااية يابة اق الرولةأ ودل ت يتىا اات
أن المتتفاد ق أا ام المادي ( )52ق المر وم بالسا ـ دون قـ دم  5221/511والمـ دواد أ قام ( 5أ  7أ
 3أ  71أ  )71ق السا ون قم  5227/71في ش ن األ رية ولمعياا النفو العامأ واسر ت يس شركة
المشددروااا التدديااية اام  5222شددركة ت داهمة كويتية سفاةأ أن هذا الشددركة هي شددركة تاا ية
تودرف الت تحسيي الربح وليتدددددد لمعيدة فو ادامأ وأن األمراس التي تورف الت تحسيسوا وان كا
تموا شدددروااا تنموية وداا فائري اا أ وا ترخا ضدددمق المشدددروااا التاا ية التي تحسي صددداحة
ل دا ق السوداع اللدا

والدرولدة والماتمو عداى واودا في دل

التنموية واا ددددتوما ية التي تشدددداو الرولة السواع اللا

وا لميو المشددددددروااا والمالاد اا

اات السيام بوا بااتالا ها شددددروااا داا

فائري لامتدتومر وفي داا الوق تحسي اشدالاع لحالة واوبة لاماتمو  ...ك قا ة الفنادق والمشروااا
التدددددديااية الملتافة والتي ا تعر شددددددروااا نفعة اا ة تحسي مرس دي فو اامأ وأ ا ولو كا
شركة المشروااا التيااية تما س أمراس داا فو اامأ ف ن لميو المنتاعاا التيااية والتاااية
والمرا س اللاصددة والمواام وال افتيرياا و حلا بيو األمذية والفنادق وميرها تعتالر شددروااا
داا فو اام.
و ق ايل ان السوا ب ن شددددركة المشددددروااا التدددديااية تورف الت تحسيي أمراس داا فو
اامأ و حاولة تحويا العسر ق اسر ادا ي وا ددددتغلا وصدددديا ة المرافي التدددديااية – يابة اق و ا ي
المالية – الت اسر ت لير لوذا المرافي واخضااا لح م المادي ( )52هو أ ر مير صحيح قا و اى.
و ود ااشدا ي الت أن الشدركة االس السا ون قم  511لتنة  5221بوريسة اشوائية أ ايل
أ وا في براية التعاقر و المتددتومريق تواليساى لاعسر فيما بينوا وبيق الو ا ي لم تسم بتواليي السا ون دداله
الذكر أ ففي بعس تا العسود ت دددددديتددددددىا اات أن هذا السا ون ا يفي بالغرس ق العسود المالر ة و
المتتومريق ق النااية السا و ية والواقعية أ ودل ان االيعة تا العسود تتوافـدي ـدو اا ـدام السا ـون
 2لتدنة  7112ول و وا اسود تتضدمق بنا وتشغيا وتحويا (  ) B.O.Tو ا شابووا ق العسود أ ولم
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يعترس الريوان اات وا هذا العسود قالا صدرو السا ون  2لتنة  7112لعرم ولود التشريو أ والذي
لا اا ديوان المحا ددالة التي دكرا أن العرير ق العسود قر لردا دون اراوا في

يؤكر اات دل

بايرا اا ة أ ف يه لاشددددددركة أن توال بتواليي السا ون  511لتددددددنة  5221الذي خالفتا اات رى
نواا اوياة.
الي وأن أشا الريوان في تسريرا لعام  7152اق الت ييه السا و ي لاعلقة بيق و ا ي المالية
وشددركة المشددروااا التدديااية ( يابة اتفاقية) وقرا

ااس الو ا

قم ( )7112/512ددنر النيابة

و صر ها والمحرد لنواقوا.
خالـة الشففففكة للمام

.1

قم ( )11ن القان

قم ( 16سف ب) إلى القان

قم  119لسففف ة  1111والتي أ فففايت المام

قم  110لسفففففف ة  1681وذل با ت اصاا صن تق م كشففففففف

بواالت الت ي صلى أ الك ال ولة ال قا ة الخاصة:
أ

ددا و ا ي المالية كتا الت الشددركة بتا يخ  7152/2/71أشددا ا فيا أ ا باا ددتناد اات

المادي قم (52
واللا

ر

) ق السا ون قم  552لتددددددنة  7151بشدددددد ن الشددددددراكة بيق السواايق العام

وتعريا أا ام المر ددددوم بالسا ون قم  511لتددددنة  5221والتي تنص اات " تسريم الح و ة

الت ااس اا ة خلا نة ق تا يخ العما بوذا السا ون وبعر دل خلا شور يناير ق كا نة كشفىا
بحااا التعرس أو التعري اات أ ل الرولة و بيان ا اتلذتا ا الة هذا التعرس " أ وا ددددددتنرا
أيضاى اات قرا

ااس الو ا

قم ( )5122المتلذ في التمااا قم ( )7153/7-12المنعسر بتا يخ

 7153/55/71الددذي كاه و ا ي المدداليددة بملددااالددة الو ا اا واادا اا الح و يددة والاودداا داا
الميبا ياا المتدددددتساة والماحسة ب لبا وا بتبوير و ا ي المالية ب شددددده اق اااا التعري اات أ ل
الرولة العسا ية التي تتمتو بوا بحي ا تفاع أو التي تم تلصديصدوا لوا ك ل خاصة وبيان االرا اا
التي قا

بوا هذا الاوة ا الة هذا التعرس أو التعري.
وقر أفادا الشركة في كتابوا المؤ

 7152/2/72دىا اات كتا و ا ي المالية اله الذكر

ب وا لم تتم ق اتت تا يلا ق توفيي أوضددداع الشدددركة التعاقرية و المتدددتومريق و تياة لذل يتعذ
اات الشددركة ااراد ال شدده المنوا انا لعري أ ددالا والتي ق بينوا أن السرا المشددا اليا لم يشددر الت
الشركاا المماوكة ق قالا الرولة وا يولر لرى الشركة أي وقو لصص لوا ك ل خاصة.
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وقر قا

و ا ي المالية ب

ددددداا كتا الت الشدددددركة بتا يخ  7152/3/2ااال فيا وضدددددو

التعميم قم ( )2لتددنة  7152وضددو التنفيذ وتبوير الو ا ي بحصددر وتسييم األ اضددي والمالا ي التي
تتولت الشدركة ادا توا وتتداياوا في اا اصر أصوا الرولة اللاصة العسا ية واايا قا
بدالرد اات كتدا و ا ي المالية في كتابوا المؤ

الشركة

 7152/3/71ايل تضددددددمق العرير ق المغالواا

السا و ية والتي قام الريوان بتفنيرها في الالنر قم ( )7أالا .
وتاليق ق ما دددددالي دكرا أن الشدددددركة قر ا تنع اق تسريم كشددددده اق اااا التعري اات
أ ل الدرولدة العسدا يدة اللاصددددددة نذ آخر كشدددددده تم تسريمة بتا يخ  7151/5/75أ وأكرا اات أن
الت ايه قر لا لو ا ي المالية ولم ي ق هنا أي اشدددا ي الت الشدددركاا المماوكة لارولة وأضددداف ب ن
السرا قر صددددددر في ظا السا ون قم  2لتددددددنة  7112الماغي أ األ ر الذي يلاله السا ون قم 552
لتنة  7151بش ن الشراكة بيق السواايق العام واللا

ايل أن هذا السا ون قر اا حا السا ون قم

 2لتددنة  7112أ وقر أضدداف المادي ( )13ق السا ون قم  552لتددنة  7151اات السا ون قم 511
لتنة  5221ادي لريري قم (52

ر

) والتي ص اات اآلتي " تسرم الح و ة الت ااس األ ة

خلا شدور يناير ق كا دنة كشفاى بحااا التعرس أو التعري اات أ ل الرولةأ و بيان ا اتلذتا
ق الرا اا ا الة هذا التعرس أو التعري وفسا ألا ام المادي ( )52ق المر ددوم بالسا ون قم 511
ددددددنة  "5221أ ايل أن الشددددددركة قر خالف المادي ددددددالفة الذكر بااتالا ها تنو اق و ا ي المالية
بمول اسر ادا ي وا تغلا وصيا ة المرافي التيااية المماوكة لارولة المؤ
ااشدا ي الت أن الشدركة قر قا

 7112/1/72وتار

بتسريم كشده اق اااا التعري اات أ ل الرولة اللاصة العسا ية

لو ا ي المالية بتا يخ  7151/5/75ولم تمتنو اق تسريما .
بدالرمم ق قيام الريوان بتوليا العرير ق الملااالاا ل ا ق ااس الو ا وو ا ي المالية
وشدركة المشدروااا التديااية والالىا بتواليي السوا يق الصاد ي في دولة ال وي كا في االا بصفة
اا ة وتواليي قا ون  7151/552التواليي التدايم في ااا اامالا بصدفة خاصةأ و ا لوذا الموضوع
ق أهمية وا تالاط ب ل الرولة اللاصددددددة العسا ية كو وا لب ا يتابأ ق الماا العامأ األ ر الذي
يستضدي دراة اتلاد الترابير الل ة لتصحيح وضعوا وامايتوا .والذي أكر اات صحة أي الريوان
و والالاتا ا قا

با الشدددركة تنفيذاى لسرا

ااس الو ا

قم ( )111واللا

بالموافسة اات خوة

الشدركة المتدتسالاية والتي ق ضمنوا تووير بعس شروااا الشركة وت ايفوا بر ا ة الالرائا المالية
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لتمويا هذا المشدددددروااا اوضدددددىا اق تموياوا ق الرولةأ وا تو الر ا دددددة الت ولود أ بعة برائا
لاتمويا ق بينوا تعاون الشركة و هيئة الشراكة بيق السواايق العام واللا

لتنفيذ هذا المشا يو.

وبنا ى اات ا دالي يتضدح اصدرا الشدركة اات تواليي السا ون قم  511لتدنة  5221بش ن
أ ل الدرولدة العسدا يدة اللاصددددددة اات لميو المواقو التي ا تو اسودها ودل بالملالفة لاسا ون قم
 552لتددددددنددة  7151أ ف د ددا يترت د اات تنفيددذ هددذا السرا اا الصددددددداد ي ق ااس الو ا ا قددام
 7152/715و 7152/5551و 7152/75ايسدداف العمددا ب د ا ددام السددا ون  7151/552أ وهي أ و
تلرج اق ددداوة ااس الو ا واختصددداصدددا أ وبالتالي ت ون هذا السرا اا قر صدددر ا بالملالفة
ألا ام الر تو والسا ون.
لدذا يواد الدريوان اتلداد االرا اا والتدرابير الل ة تااا اصددددددرا الشددددددركة اات تواليي
السا ون قم  511لتدددددنة  5221ودل بالملالفة لاسا ون قم  552لتددددددنة  7151و ا لسرا اا ااس
الـدو ا المشـدا اليوـدا والتـي صـر ا بالملالفـة ألا ـام الر ـتو والسوا يـق أ قـام  5221/511و
 7151/552أ و ا لوا ق آثا

الية وقا و ية تتددالال في هـدددددددر المـددددددداا العـدددددددام بمـدددددددا يسـدددددددا

 72201210122دينا لمري  2نواا.
خا ساً :المالحظات التي شابت شرفففوع إنشرفففاء قاصرففة للمسايف رفففن يرفففي طرففا الس رفففت ال ولرفففي
: VIP TERMINAL
قا ددد الشدددركة بتدددا يخ  7151/2/57بملااالدددة األ ا دددة العا دددة لماادددس الدددو ا بواددد
تلصدددديص تددددااة ا تسددددا اددددق  710111تددددر ربددددو بمنوسددددة قريالددددة ددددق النددددت المتددددافريق
والمالندددت المتدددا ر الاريدددر ا شدددا قاادددة ا دددتسالاا السددداد يق والمغددداد يق دددق فئدددة  VIPأ وبتدددا يخ
 7151/2/51و د كتدددا ادا ي الفتدددوى والتشدددريو الدددت أ ددديق ادددام اادددس الدددو ا

تضدددمنا بمدددا

فددادا (أ ددا ياددو لددادا ي العا ددة لاويددران المددر ي بوصددفوا السوا ددة ااددت رفددي الويددران المددر ي
التددددددرخيص لشددددددركة المشددددددروااا التدددددديااية با ددددددتغلا تددددددااة األ س الملصصددددددة لوددددددا
والملصددددسة لامالنددددت المتددددا ر الاريددددر بموددددا ال ويدددد الددددرولي ا شددددا قااددددة  VIPلامتددددافريق
بمودددا ال ويددد الدددرولي و يتعددديق اايودددا قالدددا التدددير فدددي الدددرا اا هدددذا التدددرخيص ا دددتولع أي
الااندددددة العايدددددا لمشدددددروااا الشدددددراكة بددددديق السوددددداايق العدددددام واللدددددا
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ادددددوا دددددرى خضدددددوع

المشدددروع ألا دددام السدددا ون قدددم  552لتدددنة  7151بشددد ن الشدددراكة بددديق السوددداايق العدددام واللدددا
ق ار ا).
واايا أصر

ااس الو ا قرا ا قم ( )5215وهو كالتالي:

 - 5أادددير اامدددىا ب فدددادي الفتدددوى والتشدددريو الدددوا دي فدددي كتابودددا المدددؤ

 7151/2/51والتدددي

تسضدددي ب دددا يادددو لدددادا ي العا دددة لاويدددران المدددر ي الابدددة شدددركة المشدددروااا التددديااية
لواالوددددا با ددددتغلا األ س الملصددددسة لامالنددددت المتددددا ر الاريددددر لموددددا ال ويدددد الددددرولي
ا شدددددا قاادددددة  VIPلامتدددددافريق بمودددددا ال ويددددد الدددددرولي ودلددددد اادددددت النحدددددو المالددددديق
باأل الا .
 - 7ت ايدددده اادا ي العا ددددة لاويددددران المددددر ي بالتنتدددديي ددددو شددددركة المشددددروااا التدددديااية
بشددد ن ا دددتغلا األ س الملصدددسة لامالندددت المتدددا ر الاريدددر لمودددا ال ويددد الدددرولي ودلددد
اات ضو افادي ادا ي الفتوى والتشريو المشا اليوا أالا ودل بالتراة الل ة .
وبتدددددا يخ  7152/7/1قا ددددد اادا ي العا دددددة لاويدددددران المدددددر ي باالتمددددداع دددددو شدددددركة
المشددددروااا التدددديااية لمناقشددددة الوادددد المسددددرم ددددق الشددددركة بعددددر قددددرا

ااددددس الددددو ا

قددددم

( ) 5215وتدددددددم تحريدددددددر المتدددددددااة المالرئيدددددددة  310111تدددددددر ربدددددددو ( %31تدددددددسوفة و %21
شددوفة) وتددم ااتفدداق بدد ن الفتددري ددت ون ددرتوا  71ددنة وفتددري التاويددب ددنتان كمددا تددم ااتفدداق
اات السيم ااياا ية وفي اآلتي:
  71ديندددا  /دددنة لامتدددر المربدددو لدددأل س الملصصدددة لالندددا الساادددة وأي الدددا ي تابعدددةلوا.
  51دينا  /نة لامتر المربو لامتااة الملصصة لالنا هنار  -كيربي.  1دينددددا  /ددددنة لامتددددر المربددددو لامتدددداااا الملصصددددة لمواقدددده دددديا اامير

ااددددة أو

ااة .

وقا ددددددد اادا ي العا دددددددة لاويدددددددران المدددددددر ي بتدددددددا يخ  7152/2/75بملااالدددددددة هيئدددددددة
شددددروااا الشددددراكة بدددديق السودددداايق العددددام واللددددا

لوادددد اددددرس الموضددددوع ااددددت الاانددددة

العايدددا ابدددرا الدددرأي ادددوا دددرى خضدددوع المشدددروع ألا دددام السدددا ون قدددم  552لتدددنة  7151أ
11

واايددددا تاسدددد الددددرد بتددددا يخ  7152/2/35ددددق هيئددددة شددددروااا الشددددراكة بدددديق السودددداايق العددددام
واللددا

والددذي تضددمق ددق أ ددا بعددر اددرس الموضددوع ااددت الاانددة العايددا تالدديق اددرم خضددواا

ألا ام السا ون قم  552لتنة  7151بش ن الشراكة بيق السواايق العام واللا

.

كمدددددا قا دددددد اادا ي العا ددددددة لاويددددددران المددددددر ي بتددددددا يخ  7152/2/77بملااالددددددة و ا ي
الماليددددة لودددد

ددددوافستوم ا ددددت ماا الموضددددوع أ واايددددا تاسدددد الددددرد بتددددا يخ  7152/2/51ددددق

و ا ي الماليدددة بالموافسدددة شدددريوة الت كدددر دددق أن المشدددروع ا يلضدددو ألا دددام السدددا ون قدددم 552
لتنة  7151بش ن الشراكة بيق السواايق العام واللا

.

كمدددددا قا ددددد اادا ي العا دددددة لاويدددددران المدددددر ي بتدددددا يخ  7152/2/57بملااالدددددة ديدددددوان
المحا ددددالة لوادددد الموافسددددة ااددددت التعاقددددر واايددددا تاسدددد ادا ي الويددددران المددددر ي وافسددددة ديددددوان
المحا دددددالة بتدددددا يخ  7152/2/71بالتعاقدددددر المالاشدددددر دددددو شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية بمالاددددد
المدددددالي سدددددرا ا  3310111ديندددددا

دددددنويا لمدددددري  71دددددنةأ شدددددريوة أن تتحمدددددا اادا ي العا دددددة

لاويدددران المدددر ي تدددئولية دددا لدددا ب تابودددا المدددؤ

 7152/2/72والمتضدددمق اامئنا ودددا لاتدددعر

المسرم ق الشركة.
وبندددا اادددت دددا تسدددرم تدددم ابدددرام العسدددر بتدددا يخ  7152/51/52بددديق اادا ي العا دددة لاويدددران
المددددر ي وشددددركة المشددددروااا التدددديااية

يددددر الادددد  3310111دينددددا

يالادددد  202110111دينددددا لمددددري  71ددددنة سابددددا اياددددا

ددددنوي وبمالادددد المددددالي

تددددااة قددددر ها  310111تددددر ربددددو

لصصة اقا ة شروع قااة  VIPفصاة كاآلتي:
-

 20111م 7لصصدددة لمالندددت قاادددة  VIPلامتدددافريق بمودددا ال ويددد الدددرولي بواقدددو قيمدددة
اياا ية وقر ها ( 71دينا  /نة  /تر ربو).

-

 750111م 7لصصدددة أل س فضدددا بواقدددو قيمدددة اياا يدددة وقدددر ها (  1ديندددا  /دددنة /
تر ربو).
و دددو د فيمدددا يادددي أهدددم الملا ددداا التدددي شدددا تنفيدددذ المشدددروع وفدددي دددا تدددوافر لادددريوان

ق تتنراا:

11

-5

قيام شفففكة المشفففوصات السففياحية بالت اق

ل شفففكة طا ات  FRAPORTاأللمانية و

ما المستب الا سفففففي المشفففففتفك بم ل ق

ب  1117111م ا ك تي فص ام م اسفففففات

الج و وم اسففففففة و تصففففففميم

ى كاب الخ ات الخاصففففففة واألصمال الملوقة يي طا

الس فت وذلف ق تخصففففففيا األ

وق الت اق

ل إما

ال ا ة للطيفا الم ني بالفغم

ن تخ ف االستشا ي ن ص م ج ة ال ولة يي المضي يي لكا المشفوع:
قا ددددد الشددددددركة بددددد برام العريددددددر ددددددق العسدددددود قالددددددا تلصددددديص األ س وقالددددددا ابددددددرام
العسدددددددر دددددددو ادا ي الويدددددددران المدددددددر ي بمالاددددددد المدددددددالي يسدددددددر بنحدددددددو  7710111ديندددددددا دون
ولددددددود أيددددددة ضددددددما اا لحسوقوددددددا وتددددددرخيص لددددددأل س أ األ ددددددر الددددددذي يعرضددددددوا لملدددددداار
اري .
وتضدددددددددمق حضدددددددددر االتمددددددددداع المدددددددددؤ

 7152/7/1بددددددددد ن المشدددددددددروع يتواددددددددد

تدددددوفر بنيدددددة تحتيدددددة تتمودددددا فدددددي ( صدددددر الواقدددددة ال وربائيدددددة – شدددددال ة صدددددرف صدددددحي –
شددددددال ة يدددددداا  ..الددددددخ) ايددددددل أفدددددداد ائدددددد المددددددرير العددددددام لشددددددئون التلوددددددير و المشددددددا يو
بددددداادا ي العا دددددة لاويدددددران المدددددر ي بعدددددرم تدددددوافر تاددددد اللدددددر اا فدددددي الموقدددددو الملصدددددص
لامشددددددروع وأن الشددددددركة ااددددددت ااددددددم تددددددام بعددددددرم ولددددددود تادددددد اللددددددر اا كمددددددا أكددددددر تحمددددددا
المتددددددددتومر ل افددددددددة االددددددددرا اا اللاصددددددددة با ددددددددتلراج التددددددددراخيص و الت دددددددداليه المتعاسددددددددة
ب ية أاماا لاالنية التحتية قر يتواالوا المشروع .
وتاددددددر ااشددددددا ي الددددددت ددددددا تضددددددمنا تسريددددددر المتابعددددددة المولددددددا ددددددق قالددددددا شددددددركة
المشددددددددروااا التدددددددديااية الددددددددت الويئددددددددة العا ددددددددة لل ددددددددتوما بتددددددددا يخ  7152/55/71ددددددددق
ا ددددددتمرا ولددددددود عوقدددددداا ااددددددت الموقددددددو الملصددددددص لامشددددددروع المب ددددددو اقا تددددددا ودون
اتلددددددداد اادا ي العا دددددددة لاويدددددددران المدددددددر ي الدددددددرا اا بشددددددد ن الغدددددددرف السائمدددددددة لامتفادددددددراا
والتدددددي تسدددددو بدددددالسر

دددددق الموقدددددو الملصدددددص لامشدددددروع والدددددذي يدددددؤثر ددددداالا اادددددت اقا دددددة

المشدددددروع وتم ددددديق الشدددددركة دددددق اتلددددداد دددددا يادددددبم دددددق الدددددرا اا ا الدددددة الشدددددا ع المدددددؤدي
لاغدددددرف وبدددددالرمم دددددق كدددددا دددددا دددددالي دكدددددرا اا أن الشدددددركة وافسددددد اادددددت ا دددددتلم الموقدددددو
بمولدددددد

حضددددددر ا ددددددتلم ددددددؤ

فددددددي  7152/5/73والددددددذي تضددددددمق ولددددددود اوائددددددي فددددددي

الموقو تتموا في شاليواا ومرف تفاراا.
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األ ددددددر الددددددذي يؤكددددددر لا ددددددة الددددددريوان ددددددق تعددددددرس الشددددددركة لملدددددداار تنفيددددددذ
المشدددددروع خاصدددددة وان دددددري التاويدددددب تالدددددرأ ااتتدددددابوا دددددق تدددددا يخ ا دددددتلم الموقدددددو اادددددت أن
يددددتم ااتتددددا السيمدددددة ااياا يددددة بعددددر ا تودددددا فتددددري التاويدددددب ودلدددد وفسددددا لمدددددا تضددددمنا الالندددددر
الرابو ق العسر المالرم .
و و د فيما ياي الملا اا التي شاب العسود اا تشا ية :
قيام الشففكة بالت اق الم اشف ل شفكة طا ات  FRAPORTاأللمانية بم ل 1197211

أ-

و وبما امل  217928م ا فص ام م اسففففففات الج و االقتصففففففام ة والـ ية واألصمال
اف ايية :
وافدددددددي اادددددددس اادا ي بالتماادددددددا قدددددددم ( )7152/5والمدددددددؤ

 7152/5/75اادددددددت

ادددرس التدددعر المسدددرم دددق شدددركة  FRAPORTبعدددر ناقشدددة المدددذكري المؤ خدددة 7152/5/52
والتددددي تضددددمن بمددددا فددددادا ددددق أ ددددا بعددددر وافسددددة ااددددس اادا ي ااددددت ا شددددا
اللدددا

النددددت اللددددر اا

بمودددا ال ويددد فسدددر تالينددد الحالدددة الدددت التعاقدددر دددو شدددركة تلصصدددة ادا ي وتشدددغيا

المالندددددت والدددددذي اايدددددا تسدددددر

شدددددركة  FRAPORTبعدددددرس دددددعر بمالاددددد  5110111يدددددو و

لالددددر اا اا تشددددا ية الفنيددددة التددددي تشددددما اركددددة المتددددافريق وتحريددددر اااتيالدددداا التشددددغياية
المالرئيددددة لامالنددددت و المنددددااي المحيوددددة بددددا وابددددرا الملا دددداا ااددددت الملوودددداا التصددددميمية
المسر دددة دددق قالدددا الم تددد الونر ددديأ بااضدددافة الدددت قيدددام شدددركة  FRAPORTبتسدددريم ادددرس
ددددعر بمالادددد  110111يددددو و ودلدددد ااددددراد د ا ددددة لددددروى اقتصددددادية لامشددددروع وا تشددددما
األتعدددا ت افدددة تدددذاكر التدددفر و التددد ق وا تسددداا الفريدددي الدددت ال ويددد والضدددرائ ايدددل دددتتحما
شركة المشروااا التيااية تا الت اليه.
وتاددددددر ااشددددددا ي الددددددت وافسددددددة ااددددددس اادا ي بالتمااددددددا قددددددم ( )7152/3بتددددددا يخ
 7152/1/55ااددددددت األامدددددداا ااضدددددددافية لشددددددركة  FRAPORTبمالادددددد  720111يدددددددو و وا
يشددددما ت دددداليه التددددفر وااقا ددددة التددددي ددددتتحماوا شددددركة المشددددروااا التدددديااية ودلدددد لعددددرم
تضددمينوا فددي بنددود العسددر واايددا تددم توقيددو تا د العسددود و ددو د فددـي الاليددـان التددالي العسددود المالر ددة
و المتتشا :FRAPORT
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تا خ الت اق

ل الت اق
بالي و

ا املر
بال ا الس تي

ال يا
ااراد د ا ة الاروى ااقتصادية

7152/1/73

110721

510315

ااراد د ا ة الاروى الفنية

7152/2/2

5310111

120571

أاماا اضافية لر ا ة الاروى الفنية

7152/10/5

720111

20713

1197211

217928

افجمالي

وتالددديق دددق الاليدددان التدددابي بددد ن تاددد الر ا ددداا قدددر تمددد قالدددا تلصددديص األ س لاشدددركة
وقالددددا ابددددرام العسددددر ودلدددد وفسددددا لمددددا لددددا ب تددددا الشددددركة المددددؤ

 7152/2/77والمولددددا الددددت

ئدددديس الويددددران المددددر ي والددددذي أشددددا ا ددددق خللددددا الشددددركة ب وددددا قا دددد بت ايدددده شددددركة
 FRAPORTب ادددراد الر ا ددداا النوائيدددة والتفصدددياية لامشدددروع بدددالرمم دددق ادددرم توقيدددو العسدددر
المب دددو توقيعدددا ايدددل يعتالدددر العسدددر هدددو الالنيدددة األ ا دددية لمعرفدددة اسدددوق والتبا ددداا الودددرفيق
والمضددي حددو الالددر فددي ااددراد أو ا ددت ماا أي د ا ددة فددي هددذا الشدد ن والددذي أكددر ااددت دلدد

ددا

أشددددا ا اليددددا الشددددركة ب تابوددددا ددددق أن المالدددداد ااقتصددددادية المونيددددة ااددددراد د ا ددددة الاددددروى
النوائيددة تلصدديص األ س اتددت يتتددنت لوددا ااددراد د ا دددة بنددا ااددت دلدد أ وأ وددا قا دد بتوقيدددو
العسددر لاحفدداى ااددت العلقددة اا ددتراتياية ددو اا تشددا ي الددرولي واددرم تلا لددا أو ابوفددا ادددق
تسدددريم الدددرام لمودددا هدددذا المشدددروع ا ددديما فدددي ظدددا ادددوا دددري ا ت دددا توقيدددو العسدددر دددو اادا ي
العا ددة لاويددران المددر ي وهددو األ ددر الددذي أبددرى فيددا اا تشددا ي تلوفددا ددق اددرم لريددة الرولددة أو
اادا ي في المضي في هذا المشروع اا أن الشركة أبر
ويتصددددددددا بددددددددذل

العسر و شركة .FRAPORT

وافسددددددددة ااددددددددس اادا ي بالتمااددددددددا قددددددددم ( )7152/51بتددددددددا يخ

 7152/57/52اادددددت دددددا تضدددددمنتا المدددددذكري المؤ خدددددة  7152/57/2بشددددد ن تحدددددريل د ا دددددة
الادددروى وخودددة العمدددا اللاصدددة بمالندددت كالدددا الضددديوف فدددي ودددا ال ويددد

يدددر الاددد وقدددر

 20111يدددو و بااضدددافة الدددت الاددد  731يدددو و /دددااا ) (PER MAN HOURألي أامددداا
اضدددافية ودلددد

دددرا لاتغيدددراا التدددي ادددرأا اادددت المشدددروع دددق الناايدددة التشدددغياية والمتموادددة

تحريرا في تغيير وقو المشروع المب و تنفيذا .
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وتموا


الص تائا د ا ة الاروى الفنية بالتالي:

التط
-

التا خي لوفكة المسايف ن يي طا الس ت ال ولي:
توقو ارد الركا في واية اام  7152ددديصدددا الت ا يسا
ببيادي سرا ها  %1.2بما يسا

-

تددالة الركا

 55.2ايون اك أ أي

 111أله اك .

تددتلر ي الويران ااقتصددادي تسا

 %73ق المالي الركا في اام

.7151
-

را لواليعة وق الشرق ااو ر (توافر العرير ق خووط الويران ااقتصادية ) اا أن
هذا ا يعني ب ن لميو تتلر يا يتتغاون الر لة التياايةأ ألن هنا العرير ق خووط
الويران ااقتصادي يوفرون د لتيق لاركا (الر لة الممتا ي والر لة التيااية)

 في اام  7151با ارد كا د لة األاماا  211أله اك و  21أله اك بالر لةاألولت.
 يالاا يسا


اموع كدا الدر لة ااولت ود لة لاا اااماا ا يسا

المايون اك أ أي

 %2.5ق اموع تافريق وا ال وي الرولي.

حفكة المسايف ن المت ق ة يي األص ام القام ة:
-

ق المتوقو أن ت ون اركة الركا الضدددعه ق  55.3ايون في اام  7151الت 71.2
ايون اك في اام  7131أي بمعرا مو نوي المالي يالا .%3.5

 ارد المتددافريق اات الر لاا الممتا ي لق يبير بنفس البيادي التي دديبيرها ارد الركاايل ق المتوقو مو وق الويران ااقتصادي .
-

دديتراوح عرا الركا المتوقو ا بيق  5.2الت  5.2ايون اك في الر لاا الممتا ي
في اام .7131

-

عددرا النمو التددددددنوي االمددالي خلا الفتري ددا بيق  7131-7151لركددا الددر لدداا
الممتا ي يتراوح ا بيق  %7.3الت %7.2
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لخا م اسة الج و االقتصام ة :
ال يررررا

القيمة بال ا

المالا ي

5702520711

المعراا و ااثال

702270372

التيا اا

302150111

اا مة اال ترو ية

7350111

اآللي

320111

ألوبي الحا
االجمالي



1670987181

اال فامات المت ق ة :
القيمة بال ا

ال يررررا
تافرون اا ( VVIPالشلص ااوا)

551

تافرون اا ( VVIPالشلص الوا ي و ا فوق)

21

تافرون الترا بي اا ( VVIPالشلص ااوا)

531

تافرون الترا بي اا ( VVIPالشلص الوا ي و ا فوق)

21

تافرون اا ( VIPالشلص ااوا)

511

تافرون اا ( VIPالشلص الوا ي و ا فوق)

21

تافرون الترا بي اا ( VIPالشلص ااوا)

571

تافرون الترا بي اا ( VIPالشلص الوا ي و ا فوق)

21

تافرون اا ( CIPالشلص ااوا)

80

تافرون اا ( CIPالشلص الوا ي و ا فوق)

45

تافرون الترا بي اا ( CIPالشلص ااوا)

100

تافرون الترا بي اا ( CIPالشلص الوا ي و ا فوق)

50

خر ة الايمو يق

30

خر ة الاناح اللا
خر اا قااة المؤتمراا

12

85
521



اال فامات المت ق ة ن الس ق الوف :
م ا  /للمسايف

ال يا
عرا صرف المتافرون المغاد ون

71

عرا صرف المتافرون الساد ون

-

عرا صرف تافرون الترا بي

-

وقر شا د ا ة الاروى اري لا اا نوا:
 -تددم ااتتددا ا ددتول المالددا ي ااددت  71ددنة بلددلف العسددر المالددرم والالددال

رتددا  71ددنة

فسر.
 -تدددددم ااتتدددددا اايدددددراداا المحسسدددددة ابتدددددرا

دددددق ادددددام  7152فدددددي اددددديق تدددددم ا دددددتلم

الموقو في  7152/5/73وهنا فتري تاويب تنتوي في .7171/5/77
-

قيفففام الشففففكة بالت اقففف الم اشفففف فففل ما المستفففب الا سفففي المشفففتفك والخفففاص ب اسفففة
وتصففففميم

ففففى كففففاب الخفففف ات الخاصففففة واألصمففففال الملوقففففة يففففي طففففرا الس ففففرت

ال ولري بقيمرة  1017111م ا :
وافدددددددددددي اادددددددددددس اادا ي بالتماادددددددددددا قدددددددددددم ( )7152/7/5المدددددددددددؤ

7152/2/72

اادددددت ااتمددددداد ادددددرس التدددددعر المسدددددرم دددددق الم تددددد الونر دددددي المشدددددتر لر ا دددددة وتصدددددميم
الندددددددت كدددددددا اللدددددددر اا اللاصدددددددـة فدددددددـي ودددددددا ال ويددددددد الدددددددرولي واادددددددراد تدددددددتنراا
الودددددرح اادددددت أ ددددداس تصدددددميم وادددددرح وتنفيدددددذ بمالاددددد وقدددددر ا  5210111ديندددددا (تدددددم تعدددددريا
العدددددددددرس المدددددددددالي فدددددددددي )7152/2/51أ واايدددددددددا قا ددددددددد الشدددددددددركة بتدددددددددا يخ 7152/2/51
بالتعاقددددددر دددددددو الم تددددددد الونر ددددددي بسيمدددددددـة الماليدددددددـة تالاددددددـ  5130111ديندددددددا وتالاددددددد
العسـر  771يو ا ويتم راد قيمة العسر اات دفعاا واالسا لاتالي:

18

دددددددري

ال ي ة

الم ل بال ا

الرفعة األولت

730172.111

الرفعة الوا ية

320723.711

الرفعة الوالوة

120522.211

الرفعة الرابعة

310117.111

افجمررررررررررررررررررررررالي

1017111

وتالدددديق ددددق د ا ددددة العسددددر أن شددددركة المشددددروااا التدددديااية قا دددد بدددد برام العسددددر ددددو
الم تددددد اا تشدددددا ي قالدددددا تعاقدددددرها دددددو اادا ي العا دددددة لاويدددددران المدددددر ي ا دددددتغلا األ س
الشدددوريق أ األ دددر الدددذي

الملصدددسة لامالندددت المتدددا ر الاريدددر لمودددا ال ويددد الدددرولي بمدددا يسدددا

يوضدددح لدددااري الشدددركة بتتدددراوا بالتعاقدددر دون ولدددود أيدددة ضدددما اا لحسوقودددا ودون تدددرخيص
لدددددأل س أ خاصدددددة وأن الشدددددركة قا ددددد با دددددتلم الموقدددددو بتدددددا يخ  7152/5/73دددددو ولدددددود
عوقدداا بددا أي بعددر ضددي ددا يسددا

 52شددور ددق تددا يخ ابددرام العسددر ددو الم تدد األ ددر الددذي

قددر يددؤدي الددت تسددريم الم تدد للددر اا ا تشددا ية اضددافية ددتتحماوا الشددركة والناتاددة اددق تغييددر
الموقو و ولود عوقاا با.
هدددذا وتادددر ااشدددا ي بددد ن الشدددركة أفدددادا ب تابودددا المدددؤ
تنفيدددذ قدددرا

اادددس الدددو ا

 7152/5/31أ دددا بندددا اادددت

قدددم ( )5215بشددد ن ا شدددا قاادددة كالدددا الضددديوف  VIPبالتدددراة

الل ددددة أ تددددم اختيددددا الم تدددد الونر ددددي المشددددتر ودلدددد لل ددددتفادي ددددق شددددمولية الر ا ددددة و
التصدددميم و المعرفدددة المتدددالسة بدددالموقو أل دددا الم تددد المتعاقدددر دددو الويدددران المدددر ي فدددي شدددروع
الندددت الويدددران المتدددا ر واايدددا لدددم تسدددم الشدددركة بواددد ادددروس أ دددعا

دددق

اتددد أخدددرى قالدددا

التعاقر.
توميف المشفففففففوع أص فاء فاليفة إ ففففففاييفة ت ل إجمفاليافا  027111م ا نتيجة الت اق

ج-

سففتشففا ن لتق م خ ات اسففتشففا ة ول سففية ي ية و حض ف

ل

اجتماصات لمشفففوع قاصة

:VIP
-

قا دددد الشددددركة بتددددا يخ  7152/1/51بالتعاقددددر ددددو اددددلا االددددراد العتدددد ر بشدددد ن تسددددريم
خددددر اا ا تشددددا ية وهنر ددددية لمشددددروع ا شددددا قااددددة  VIPلامتددددافريق بموددددا ال ويدددد
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الدددرولي سابدددا الاددد وقدددر ا  30111ديندددا شدددوريا ولمدددري  3شدددوو تتدددري ااتالدددا ا دددق
 7152/1/2ويادددرد تاسائيدددا لمدددري شدددور دددالم يلودددر أادددر الودددرفيق اآلخدددر برمالتدددا با تودددا
العسدددر قالددددا  2أيددددام دددق تددددا يخ اا توددددا أ وبتدددا يخ  7152/51/51وافسدددد الشددددركة ااددددت
تاريددددر العسددددر لمددددري  2شددددوو تتددددري ااتالددددا ا ددددق  7152/2/2و بمالادددد  520111دينددددا
كويتي.
-

قا ددد الشدددركة بتدددا يخ  7152/51/1بالتعاقدددر دددو اصدددا حمدددر العنادددري بشددد ن تسدددريم
خددددددر اا ا تشددددددا ية هنر دددددد ية واضددددددو التماادددددداا لمشددددددروع ا شددددددا قااددددددة VIP
لامتدددافريق بمودددا ال ويددد الدددرولي سابدددا الاددد  70111ديندددا شدددوريا أي بمالاددد المدددالي
يالادددد  310111دينددددا كددددويتي لمددددري ددددنة وياددددو تمريددددرا لمددددري أو لمددددرد أخددددرى ماثاددددة
بموافسة الورفيق.
وتالددديق دددق التعاقدددراا التدددابسة تحمدددا الشدددركة لمالدددال تصدددا الدددت  120111ديندددا
ك تعا ا تشا ية اات الرمم ق التالي:

-

ولددددود ادا ي تلصصددددة بدددد دا ي المشددددا يو لددددرى الشددددركة واددددرد وظفيوددددا يصددددـا الددددـت
 52وظددده ايدددل تتحمدددا الشدددركة واتدددالوم الشدددورية الالالغدددة  750727ديندددا وهدددي ادا ي
خاصدددة لتلوددد ير وتنفيدددذ المشدددا يو وهدددذا دددا أكدددرا دددرير

تددد التلودددير والمشدددا يو فدددي

حضددددددر التمدددددداع الشددددددركة ددددددو الشددددددركة الوانيددددددة لمشددددددا يو الت نولوليددددددا المددددددؤ
 7151/57/71بددددد ن االيعدددددة أامددددداا الم تددددد

شدددددابوة لم اتددددد اا تشدددددا اا الونر دددددية

والتي تسوم ب اماا التصا يم وااشراف والتنفيذ.
-

اسددددر الشددددركة المالددددرم ددددو

تدددد المونددددرس ال ددددويتي

 KEOادا ي المشددددا يو بمالاددددـ

المالـي ـنوي يالاـ  2320111دينا ( تفصياوا في الملا ة الرابعة اشر).
-

العسدددر المالدددـرم دددـو دا الم تدددـ الونر دددـي المشدددتر بتا يدددـخ  7152/2/51بسيمدددـة تالادددـ
 5130111ديندددا لر ا دددة وتصدددميم الندددت كدددا اللدددر اا اللاصدددة فدددي ودددا ال ويددد
الرولي.
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-1

إنافففاء فففككف التـفففالم الم ف فففة بفففين الشففففكة وشففففكة الخطففف
تأسففففيش شفففففكة سففففالمة قـلففففة فما

الج فففة الس تيفففة بشفففأ

وتشففففتي المطففففا ات  ،وتأسففففيش شفففففكة فما

وتشفففتي قاصفففة  VIPبمطفففا الس فففت الففف ولي بمسفففالمة شففففكات غيفففف تخصصفففة يفففي
األساسية التي أسست ن أجلاا الشفكة:

األغفا

ااتمدددددددر اادددددددس اادا ي بالتماادددددددا قدددددددم ( )7152/2المدددددددؤ

 7152/2/7تدددددددودي

ددذكري التفدداهم بدديق شددركة المشددروااا التدديااية وشددركة اللوددوط الاويددة ال ويتيددة وفسددا لمددا
و د فددددي العددددرس المسددددرم ددددق اادا ي التنفيذيددددة لشددددركة المشددددروااا بمددددا فددددي دلدددد ت دددديس
شدددركاا خدددر اا المودددا وتشدددغيا المشدددروع دددو شدددركة  FRAPORTاأللما يدددة ولت ددديس
شركتيق وهما كالتالي:
-

شدددركة  Ground handlingلالر اا األ ضدددية في وا ال وي الرولي بااشدددترا

و

شركة اللووط الاوية ال ويتية.
-

شدركة  Airport Operationو اللووط الاوية ال ويتية اتت يتتنت لوا الاشري األاماا
ق خلا اسر ادا ي وا تغلا يوقو و شركة  FRAPORTاأللما ية.
وبتددددا يخ  7152/2/52ولودددد شددددركة اللوددددوط الاويددددة ال ويتيددددة كتابددددا الددددت الددددرئيس

التنفيددددذي لشددددركة المشددددروااا التدددديااية تضددددمق بمددددا فددددادا أ ددددا بنددددا ااددددت االتماادددداا التددددي
اسددددرا بيددددنوم فددددي سددددر النددددت اللوددددوط الاويددددة ال ويتيددددة و ددددق خددددلا ددددا تضددددمنتا حاضددددر
االتمدداع بشدد ن ت دديس شددركة تدداهمة سفاددة ادا ي وتشددغيا الموددا اا ف ددا ابددر ددق ت يتددوا
اا النحو التالي:
أس اا الشركة المصرح با

 701110111دينا

أس اا الشركة المرفوع

 501110111دينا

ا ية شركة اللووط الاوية ال ويتية

%11

ا ية الشركة ال ويتية للر اا الويران

%51

ا ية شركة المشروااا التيااية و ق ترو ا

%31
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و ا ا الشركة اري شركاا ا و ية لامتاهمة في ت يس تا الشركة و تلصيص تالة
ق ارد أ دددوم الشدددركة للكتتا بوا ق ضدددمق أس الماا لتنفيذ المشدددروع المشدددا الياأ والتالي
الص بالمشروع:


يالا صافي الربح المامو لامشروع  71ايون دينا خلا  2نواا ()7172-7171



تالا الت افة االمالية لامشروع  51.2ايون دينا



-

نواا تشغيا المشروع ()7172-7171
التمويا  %511داتي دون اقتراس
جم ع ص ائ التشتي :



المتافرون  512 :ايون دينا



أخــــــــرى  52:ايون دينا ( وق اري – خر ة ؤتمراا الخ )..

-

جم ع تساليف التشتي :


وات  72 :ايون دينا



فساا تشغياية 21 :ايون دينا



أاراف داا صاة  1 :ايون دينا



صيا ة  1 :ايون دينا
وتتمودددددا األمدددددراس األ ا دددددية المسترادددددة التدددددي أ تددددد أللاودددددا الشدددددركة واللاصدددددة

ب امددداا النددددت  VIPوفسددددا لامدددادي ( )1كمددددا و دا فددددي ال تدددا المولددددا بتددددا يخ 7152/55/2
دددددق لاندددددة المؤ تددددديق لدددددرى شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية الدددددت وكيدددددا و ا ي التادددددا ي
والصنااة بالتالي ودل اات اليا المواا ا الحصر:
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-

كافة اللر اا األ ضية والفنية للر اا الويران.

-

ادا ي أ ق و ل ة الموا اا.

-

تسدددريم اللدددر اا اللاصدددة بساادددة كدددا د لدددة لددداا األامددداا والر لدددة األولدددت اللاصدددة
بالمالنت VIP

-

تسريم اللر اا اا تشا ية اللاصة ب مراس الشركة.
تحصددددديا

دددددوم الغيدددددر اللاصدددددة ب امددددداا المودددددا داا العلقدددددة بددددد مراس الشدددددركة

(بموافسة الويران المر ي).
وااتمدددددددر اادددددددس اادا ي فدددددددي التماادددددددا قدددددددم ( )7152/51المدددددددؤ

7152/57/52

شدددددركة  FRAPORTاادددددراد د ا دددددة الادددددروى والر ا دددددة الفنيدددددة لمشدددددروع ت ددددديس شدددددركة
خر اا الويران بت افة  7110111يو و.
اا أ ددددا بتددددا يخ  7152/57/52تاسدددد شددددركة المشددددروااا التدددديااية كتابددددا ددددق شددددركة
اللودددددوط الاويدددددة ال ويت يدددددة أوضدددددح فيدددددا تعودددددر التوصدددددا الدددددت اتفددددداق اادددددت تصدددددو ادا ي
المشدددروع دددو اادا ي العا دددة لاويدددران المدددر ي وهدددو دددا يصدددع

عدددا اا دددتمرا فدددي الدددرا اا

ت ددديس الشدددركة المتددداهمة المسفادددة ادا ي وتشدددغيا المودددا اا واادددت ضدددو دلددد أبدددرا شدددركة
اللودددوط الاويدددة ال ويتيدددة مالتودددا فدددي ا ودددا

دددذكري التفددداهم المالر دددة دددو شدددركة المشدددروااا

التددديااية والمؤ خدددة فدددي  7152/2/2وااتالا هدددا كددد ن لدددم ت دددق وبالتدددالي ادددرم المضدددي قدددر ا فدددي
ت ددددديس الشدددددركة و د ا ددددداا الادددددروى اللاصدددددة بالمشدددددروع المعدددددري بالتعددددداون دددددو شدددددركة
FRAPORTأ واايددددددا أصددددددر
( )7152/5با اتمدددداد ا وددددا

ااددددددس اادا ي بتددددددا يخ  7152/5/7قددددددرا ا بددددددالتمرير قددددددم

ددددذكري التفدددداهم المالر ددددة بدددديق الشددددركة وشددددركة اللوددددوط الاويددددة

ال ويتيدددة وايدددل أن الشدددركة لدددم توقدددو العسدددر النودددائي دددو شدددركة  FRAPORTولدددم يدددتم ت ددديس
الشدددركة فسدددر أوصددد اادا ي التنفيذيدددة بالموافسدددة اادددت ا ودددا

دددذكري التفددداهم ووقددده االدددرا اا

اللاصدددة بودددذا الشددد ن ارصدددا اادددت ادددرم تحميدددا الشدددركة أي ت ددداليه لدددرا دلددد واايدددا وافدددي
اادددس اادا ي ااددددت األخدددذ بتوصددددية اادا ي التنفيذيدددةأ اا أ ددددا قدددر تالدددديق دددق فحددددص را ددددلا
الشدددركة قيدددام الشدددركة بتدددا يخ  7152/5/51بملااالدددة بعدددس دددق الشدددركاا المتددداهمة بالت ددديس
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شددديري فدددي كتابودددا الدددت وافسدددة الشدددركاا التدددابسة ادددق تحمدددا صدددا يه الت ددديس كدددا بحتددد
تددددالتا وايددددل أن شددددركة المشددددروااا التدددديااية ت الددددرا بعضددددا ددددق هددددذا الت دددداليه الالالغدددددة
 510111.32يدددو و اتددد الفددداتو ي المسر دددة دددق شدددركة  FRAPORTوالتدددي تمودددا دددا صدددرف
اتدددت تا يلدددا سابدددا الدددرا اا الت ددديس أ ولمدددا كدددان يتدددتول تو يدددو صدددا يه الت ددديس اادددت
المتددداهميق كدددا بحتددد

تدددالتا أ لدددذا ااالددد الشدددركة اادددت ددداليا الموددداا دددق شدددركة اللودددوط

الاويددة ال ويتيددة بتددراد الادد وقددر ا  70121دينددا ودلدد
والالالغدددة  %11كمدددا ااالددد
ودلددد

ددا يموددا تددالتوم فددي الشددركة المددذكو ي

دددق شدددركة ادا ي المرافدددي العمو يدددة بتدددراد الاددد وقدددر ا  32ديندددا

دددا يمودددا تدددالتوم فدددي الشدددركة المدددذكو ي والالالغدددة  %5أ األ دددر الدددذي يوضدددح تناقضددداا

الشددددركة فددددي را ددددلتوا اددددوا وضددددوع صددددا يه ت دددديس شددددركة خددددر اا الموددددا وتشددددغيا
شروع المالنت المتا ر و شركة .FRAPORT
واايدددا قا ددد الشدددركة باتلددداد الدددرا اا لت ددديس شدددركة ادا ي وتشدددغيا قاادددة  VIPفدددي
وددددا ال ويدددد الددددرولي بددددرأس دددداا وقددددر ا  510111دينددددا أ وااالدددد

ددددق المتدددداهميق ايددددراع

اصدددتوم دددق أس المددداا ا دددت ماا الدددرا اا الت ددديس وتمويدددرا لعسدددر الامعيدددة الت يتدددية ودلددد
بتدددددا يخ  7152/5/2أ ولدددددا ا دود لميدددددو الشدددددركاا المتددددداهمة بالموافسدددددة بت ددددديس الشدددددركة
آ فددددة الددددذكر ااددددت أن يددددتم تبويددددرهم بلوددددة العمددددا المتعاسددددة بالمشددددروع لعرضددددوا ااددددت ااددددس
اادا ي أ ولا تو يو ت المتاهمة اات النحو التالي:
المسالم

ال س ة

القيمة بال ا

شركة المشروااا التيااية

%22

20211

شركة ادا ي المرافي العمو ية

%5

511

شركة النسا العام ال ويتية

%5

511

الشركة الوانية لالر اا اا تشا ية

%5

511

شركة ا الاس ا تر اشيو اا للتصااا

%5

511

%111

117111

افجمالي
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ويتضددددح ددددق الاددددروا التددددابي ا لفدددداس أس دددداا الشددددركة المددددراد ت يتددددوا سا ددددة
بضدددلا ة المشدددروعأ فضدددل ادددق أن شدددركة اللودددوط الاويدددة ال ويتيدددة ميدددر تددداهمة فدددي هدددذا
الشدددركة مدددم أ ودددا صدددااالة ااختصدددا

فدددي هدددذا الماددداا وهدددو دددا أكدددرا العدددرس المسدددرم دددق

اادا ي التنفيذيددددة لشددددركة المشددددروااا التدددديااية فددددي التمدددداع ااددددس اادا ي قددددم ()7152/2
المدددؤ

 7152/2/7بددد ن يدددتم ت ددديس شدددركاا خدددر اا المودددا وتشدددغيا المشدددروع دددو شدددركة

 FRAPORTاأللما يدددة وت ددديس شدددركتيق بمتددداهمة شدددركة اللودددوط الاويدددة ال ويتيدددة أ األ دددر
الدددذي قدددر يعدددرس الشدددركة لملددداار ادددرم تحسيسودددا لألمدددراس األ ا دددية التدددي أ تددد

دددق ألاودددا

شركة ادا ي وتشغيا قااة  VIPفي وا ال وي .
-1

ت اق الشففكة بصف
خاصفففة صلى الجسففف

اشفف

ل شفكة  Cengiz Insaatللمقاوالت فنشاء  9صاص

التي تفبط بين

ى المطا المسفففان  T4و الطائفات بقيمة إجمالية

ت ل  1017110م فا بفالمخفالـفة فجفاءات طفب ال طفاءات بف لي افجفاءات الصففففففام يي
ني :1119
وافدددددددي اادددددددس اادا ي بالتماادددددددا قدددددددم ( )7152/51المدددددددؤ

 7152/57/52اادددددددت

اددددددرس التددددددعر المسددددددرم ددددددق شددددددـركة  Cengiz Insaatلامسدددددداواا بسيمددددددة الماليددددددـة تالاددددددـ
 3110731ديندددا بعدددر ناقشدددة دددا تضدددمنتا المدددذكري المسر دددة دددق اادا ي التنفيذيدددة والمؤ خددددة
 7152/57/51ب دددا بندددا اادددت تولدددا الشدددركة حددددو تسدددريم خر دددة تميدددبي لدددبوا
الضددديوفأ ف دددا دددق الضدددرو ي ا شدددا

الندددت كالددددا

صددداار خاصدددة اادددت الاتدددو التدددي تدددربر بددديق الندددت

الموددددا المتددددا ر  T4والوددددائ رااأ بحيددددل يددددتم سددددا الركددددا

ددددق النددددت وددددا كالددددا الضدددديوف

 VIPالددت بوابدداا النددت الموددا المتددا ر  T4اددق اريددي دديا اا ليمددو يق خاصددة و ددق ثددم الددت
الوددائراا الاشددري دددق خددلا صددداار تسددا الركدددا الددت الاتدددو المددذكو ي أ ايدددل تسددوم شدددركة
 Cengiz Insaatلامساواا االيا بتنفيذ النت الموا المتا ر .T4
وااالددددد الشركدددددـة دددددـق شركدددددـة  Cengiz Insaatبتسريدددددـم ادددددرس أ عدددددـا لتصميدددددـم
وتنفيدددـذ اــدددـرد  2صددداار واألامددداا الماحسدددة بودددا والمتموادددة فدددي (هي دددا اريدددريأ بوابددداا دخدددواأ
والوددداا خا ليدددةأ توويدددة وتالريدددر...الخ) ل دددي يتنا ددد التصدددميم دددو المالندددت قيدددر اا شدددا ويدددتم
التنفيدددذ بالتدددراة السصدددوى تبا ندددا دددو افتتددداح الندددت المودددا المتدددا ر  T4أ اا أن اادا ي العا دددة
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لشدددددركة المشدددددروااا التددددديااية أ دددددر اختيدددددا الشدددددركة المنفدددددذي

لاويدددددران المدددددر ي قدددددر تركددددد

والمسددداوا المحادددي ا ادددا األامددداا ددد ق ضدددمق المسددداوليق المعتمدددريق لودددذا النوايدددة دددق األامددداا
.7152/55/51

وفسا لما تضمنا كتابوم المؤ

و بدددالرمم دددق ادددرم الدددبام شدددركة المشدددروااا التددديااية دددق التعاقدددر دددو داا الشدددركة
المنفدددذي والمسددداوا المحادددي اا أ ودددا قا ددد بالتعاقدددر المالاشدددر بالملالفدددة الدددرا اا ادددرح العودددا اا
فدددي دليدددا االدددرا اا الصددداد فدددي يو يدددو  7152وادددرم اال ودددا ادددق مالتودددا ب شدددا  2صددداار
ااددت الاتددو التددي تددربر بدديق النددت الموددا المتددا ر  T4والوددائراا ايددل يتضددمق الددرليا ددادي
تسضدددي ب دددا يدددتم ااادددلن فدددي الصدددحه اليو يدددة دددق قالدددا اادا ي المعنيدددة بالتعددداون دددو ادا ي
العلقددداا العا دددة ادددق العودددا المب دددو تنفيدددذا اادددت أن يشدددا بدددااالن ادددق تدددا يخ برايدددة و وايدددة
وقيمدددة شدددرا كرا دددة الشدددروط بااضدددافة الدددت أ دددا كدددان ب
األ ددعا والتددي تتنا دد

دددان الشدددركة الحصدددوا اادددت أفضدددا

ددو تواالدداا الشددركة ددق ايددل السيمددة االماليددة وكددذل الشددروط الفنيددة

التي تحردها الشركة في كرا ة الشروط .
كمدددا تادددر ااشدددا ي بددد ن المشدددروع الدددذي ادددرس اادددت اادددس الدددو ا لدددم يتضدددمق فدددي
و اتدددا المصددداار المشدددا اليودددا أادددلا األ دددر الدددذي يوضدددح أن الر ا دددة لدددم ت دددق دقيسدددا وشدددا اة
مدددا اماودددا ت ددداليه اضددددافية لدددم ت دددق ددددق ضدددمق الميبا يدددة المسددددر ي التدددي خصصدددتوا الشددددركة
لامشروع.
-1

توميففف الشفففففكة لم ففففال تصففف الففففى ففففا قففففا ب ال  19ليففف
قاصفففة  VIPيفففي

م ففففا فنشففففاء وتشففففتي

فففى الفكفففاب المؤقفففت صلفففى الففففغم فففن وجففف م ال ففف

فففن الم قفففات

التي ت اج المشفوع:
قيـددددـام الشركـدددددـة ب شـدددددـا وتشغيـدددددـا قااـدددددـة  VIPيحماوـدددددـا الالـدددددـ قدددددر تصـدددددـا ـدددددـا
يسـدددـا

اا  72ايدددون ديندددا ( 5201220121ديندددا ادددق المدددالي ت افدددة المشدددروع الدددوا دي فدددي

د ا دددـة الاـدددـروى و  202110111ديندددا ادددق قيمدددة اسدددرها المالدددرم دددو اادا ي العا دددة لاويدددران
المدددر ي) أ فعادددت الدددرمم دددق ولدددود العريدددر دددق المعوقددداا التدددي توالدددا هدددذا المشدددروع و نودددا دددري
العسددر ايددل ااال د الشددركة أن ت ددون ددري العسددر المستددرح ابرا ددا فيمددا بينوددا وبدديق الويددران المددر ي
 20دددنة فدددي اددديق أن اادا ي العا دددة لاويدددران المدددر ي أوضدددح ب تابودددا المدددؤ
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7152/2/51

وقالددا ابددرام العسددر ددق ضددرو ي عرفددة الددر اا شددركة المشددروااا بدد ن ت ددون ددري العسددر 20
ددددنة خاصدددددة وأن الموقدددددو المستدددددرح تلصيصدددددا لشددددركة المشدددددروااا باا ددددد

الندددددت الركدددددا

المتددددا ر ) (T4و أ ددددا ددددق المتوقددددو أن ينتوددددي الغددددرس ددددق هددددذا المالنددددت والمشددددغا ددددق قالددددا
ؤ تددددة اللوددددوط الاويددددة ال ويتيددددة خددددلا  7ددددنواا ودلدددد بعددددر اا توددددا
) (T2والدددذي تسدددوم و ا ي ااشدددغاا بااشدددراف اادددت تنفيدددذا االيدددا أ ولدددا

ددددق النددددت الركددددا
د الشدددركة بتدددا يخ

 7152/2/77بشددد ن توضددديح الر اتودددا لت دددون دددري العسدددر  20دددنة ب دددا تدددم ااتفددداق دددابسا دددو
ادا ي الويدددران المدددر ي بمولددد االتمددداع المنعسدددر بتدددا يخ  7152/7/1فدددي الالندددر التدددادس اادددت
أن ت دددون ددددري العسددددر اشددددريق ددددنة

ددددراى ألن المشددددروع يعددددر ددددق المشددددروااا التنمويددددة التددددي

تحتالوددددا الرولددددة ووالوددددة لشددددركة المشددددروااا التدددديااية وهددددو اا ددددر التددددي تددددم ارضددددا ااددددت
ااددس الددو ا المددوقر والددذي أاددير بددا اامددا ا دديما فددي ظددا المالددا ي المادداو ي والمشددروااا
السائمة.
ويتصدددا بدددذل بددد ن المودددا الاريدددر دددق المتوقدددو افتتاادددا وتشدددغياا فدددي ادددام  7177وهدددو
الموددا األ ا ددي الددذي دديسوم بلر ددة لميددو خوددوط الويددران أ اامددا بدد ن فتددري تاويددب شددروع
قاادددة  VIPدددتنتوي فدددي ينددداير  7171أي أن الفتدددري الفعايدددة ا دددتغلا الساادددة دددنتان قالدددا افتتددداح
المودددا الاريدددر فدددي ادددام  7177بااضدددافة الدددت بعدددر المتدددافة بددديق المودددا الاريدددر و وقدددو قاادددة
 VIPاأل ددر الددذي ددياعا الشددركة توالددا العريددر ددق الصددعوباا فددي سددا الركددا واأل تعددة نددا
واليددداأ كمدددا تادددر ااشدددا ي ب دددا دددق ضدددمق

و ددداا شدددروع المودددا المتدددا ر قااددداا او دددا

لركدددا الر لدددة ااولدددت و كدددا د لدددة لددداا ااامددداا رفوادددة الدددومق األ دددر الدددذي قدددر يدددؤثر
اات ايراداا قااة .VIP
ويتضدددح مدددا دددالي ادددرم ترتيددد الشدددركة ألولوياتودددا فدددي تنفيدددذ المشدددا يو أ ايدددل كدددان
ددددق األلددددر أن تسددددوم ب شددددا أو توددددوير المشددددا يو التددددي تعددددود بددددالترويح والتدددديااة لامددددواانيق
والمسيمددديق والتدددي تلدددرم كافدددة فئددداا الماتمدددو ب دددعا

بيدددة وبمتنددداوا يدددر الاميدددو بدددرا دددق أن

تستصدددر خدددر اتوا و شدددا يعوا اادددت خر دددة فئدددة عيندددة دددق الماتمدددو خاصدددة وأن الشدددركة بحالدددة
لتيولة ادية و صاد لاتمويا وهو األ ر الذي يحما الشركة ألاالا
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الية ا الر لوا.

-0

خالـففففة الشفففففكة لقفففففا

جلففففش الفففف ر اء الصففففام بتففففا خ  1688/11/11بشففففأ طلففففب

توف ف ال ق م الوس ية باللتة ال فبية :
قا دددد الشددددركة بدددد برام اسودهددددا ددددو شددددركة فرابددددو ا العالميددددة ) (FRAPORTبالاغددددة
اا اايبيددددة فسددددر ويعددددر دلدددد

ااددددس الددددو ا الصدددداد بتددددا يخ 5222/55/71

لالفددددة لسددددرا

بشددد ن ااددد تحريدددر العسدددود الح و يدددة بالاغدددة العربيدددة والدددذي دددص اادددت اآلتدددي " الدددبام لميدددو
الاودددداا الح و يددددة والمؤ تدددداا العا ددددة والشددددركاا المماوكددددة لارولددددة بال ا ددددا تحريددددر اسودهددددا
بالاغددددة العربيددددة أ و اددددرم لددددوا اللددددروج اددددق هددددذا االتددددبام اا فددددي االددددة الضددددرو ي السصددددوى
وبااتفاق و ادا ي الفتوى والتشريو و ااراد ترلمة العسر بالاغة العربية" .
واايا يوا الريوان بيان أ الا
-5

ا ياي:

قيدددددام الشدددددركة بالتعاقدددددر دددددو شدددددركة ودددددا اا  FRAPORTاأللما يدددددة ودا الم تددددد
الونر ددددي المشددددتر بمالادددد يسددددر

 7710111دينددددا كددددويتي قالددددا تلصدددديص األ س

وقالددا التعاقددر ددو ادا ي العا ددة لاويددران المددر ي بددالرمم ددق تلددوف اا تشددا ي ددق اددرم
لرية الرولة في المضي بوذا المشروع.
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ت دددديس شددددركة ادا ي وتشددددغيا قااددددة  VIPبموددددا ال ويدددد الددددرولي بمتدددداهمة شددددركاا
مير تلصصة في األمراس األ ا ية التي أ ت

-3

ق ألاوا الشركة.

تعاقددددر الشددددركة بصددددو ي الاشددددري ددددو شددددركة  Cengiz Insaatلامسدددداواا ا شددددا 2
صددداار خاصدددة اادددت الاتدددو التدددي تدددربر بددديق الندددت المودددا المتدددا ر  T4والودددائراا
بسيمددددة الماليددددة تالادددد  3110731دينددددا بالملالفددددة الددددرا اا اددددرح العوددددا اا بددددرليا
االرا اا الصاد في يو يو .7152

-1

تحميدددا الشدددركة لمالدددال تسدددر

 72ايدددون ديندددا ا شدددا وتشدددغيا قاادددة  VIPفدددي الندددت

الركا المؤق اات الرمم ق ولود العرير ق المعوقاا التي توالا المشروع.
-1

لالفددددة الشددددركة لسددددرا

ااددددس الددددو ا الصدددداد بتددددا يخ  5222/55/71بشدددد ن اادددد

تحرير العسود الح و ية بالاغة العربية.
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سامساً :المالحظات التي شفابت ال ق الم فم ل شففكة  SKMبشفأ إقا ة السفيفك الـفنسي ال ال
قيمت  1.1لي

و بما امل  8117011م ا تقف ا و توم الشففكة لخسائف فتـ ة

بلتت قيمتاا  8017112م ا :
وافددددددددي ااددددددددس اادا ي بمحضددددددددر التمااددددددددا قددددددددم ( )7152/1والمنعسددددددددر بتددددددددا يخ
 7152/1/71بعدددددر أن تدددددم ا دددددتعراس د ا دددددة الادددددروى ااقتصدددددادية المالرئيدددددة لمشدددددروع اقا دددددة
دددير فر تدددي لمدددري  3شدددوو وبت افدددة قدددر ها  7ايدددون ديندددا كدددويتيأ وبالتدددالي قا ددد الشدددركة
بالتعاقدددر دددو شدددركة  SKMلاتدددير الفر تدددي ودلددد بتدددا يخ  7152/2/1بغدددرس اقا دددة فعاليدددة
التدددير خدددلا الفتدددري دددق  7152/5/2اتدددت  7152/3/72ايدددل تضدددمق العسدددر العريدددر دددق الالندددود
والاليان التالي يوضح أهم تا الالنود:
ال

قم ال

م ال ا م بال ق

الالنر الوالل

يتم تسريم  21ارس.

الالنر اللا س

التبا اا شركة المشروااا التيااية و نوا:
 oتوفير أ س اقا ة التير
 oتوفير ق لاعا ايق بعرد  11ق و تسريم  3ولالاا و ياا يو يا
 oاما وقو ال ترو ي لاتير يتمح لااموو الحاب ق خللا
 oتوفير ام اضا ي وصوا

الالنر التادس

التبا اا شدركة التدير الفر تي و نوا توفير 5211سعر ل ا ارس نوا 5121
لااموو .

الالنر الرابو اشر

قيمددة العسددر  701110711يو و ( 2710151دينددا تسريال داى) و اددة اات الددرفعدداا
التالية:
 %71 oق السيمة يتم دفعوا في التمالر 7152
 %51 oق السيمة يتم دفعوا في أكتوبر 7152
 %51 oق السيمة يتم دفعوا في وفمالر 7152
 %71 oق السيمة يتم دفعوا في ديتمالر 7152
 %51 oق السيمة يتم دفعوا في يناير 7152
 %51 oق السيمة يتم دفعوا في فالراير 7152
 %1 oق السيمة يتم دفعوا في ا س  7152بعر واية العرس األخير.
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وخدااال الشددددددركة و ا ي المالية  -ادا ي أ ل الرولة  -ب تابوا قم  7152/7352المؤ
 7152/2/51لاحصدوا اات وافستوا اات اقا ة فعالية التير وتاس الشركة وافسة و ا ي
المالية اات اقا ة التير بتا يخ .7152/2/57
وتاليق ق الفحص الملا اا التالية في ارود ا توافر لاريوان ق تتنراا :

-1

خالـة الشفففففففكة ل ق لا الم فم ل ورا

المالية بتا خ  1116/1/18بالت اق

ل شفففففففكة

 SKMللسيفك الـفنسي ق الوص ل صلى الم ايقة المس قة ق الت اق :
لالفددددة الشددددركة لعسددددرها المالددددرم ددددو و ا ي الماليددددة بتددددا يخ  7112/1/72بالتعاقددددر ددددو
شدددركة  SKMلاتدددير الفر تدددي بتدددا يخ  7152/2/1قالدددا الحصدددوا اادددت الموافسدددة المتدددالسة قالدددا
التعاقدددددر ايدددددل قا ددددد بملااالدددددة و ا ي الماليدددددة – ادا ي أ دددددل الرولدددددة بتدددددا يخ 7152/2/51
ووافسدددد الددددو ا ي بتددددا يخ  7152/2/57أ لالفددددة بددددذل

ددددص المددددادي قددددم (/51ج ) ددددق العسددددر

المالددرم دددو الدددو ا ي والددذي يادددبم الشدددركة بالحصددوا اادددت الموافسددداا المتددالسة دددق الودددرف األوا
خاصة وأن ااس اادا ي قر وافي اات التعاقر بتا يخ .7152/1/71
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اصتمام جلش افما

لم ل  1لي

م ا والخاص باقا ة السففففففيفك الـفنسففففففي ب اءً صلى

م اسة ج و غيف تسا لة وخالية ن ال ائ المت ق ة ن االستثما :
أاتمددر ااس اادا ي في التمددااددا قم ( )7152/1المنعسددر في تددا يخ  7152/1/71اقددا ددة
التدددير الفر تدددي بت افة قر ها  7ايون دينا بنا اات العرس المسرم ق الرئيس التنفيذي لر ا دددة
الاروى ااقتصددددادية المالرئية لمشددددروع التددددير الفر تددددي بالرمم ق أن الر ا ددددة لم تتضددددمق فتري
التركي واا الة والعائر المتوقو ق التدير

ير الت افة التي دتتحماوا الشدركة ات

ا هو وا د

في حضر االتماع.
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ص م وج م م اسفة ج و تسف قي لتولي الس ق وتق ف حجم الطلب المت قل صلى السيفك
والشفائع المستا ية لتو

نمط األس ا وت اس اا ل الس ق:

أادددرا الشدددركة د ا دددة الادددر وى الماليدددة فسدددر دون اادددراد د ا دددة لدددروى تتدددويسية ايدددل
تضدددمن

د ا دددة الادددروى الماليدددة أن تتدددعير التدددذاكر كدددان بندددا اادددت أ دددعا ادددرس تدددراية

(بيتددددر بددددان) والتددددي ددددالي أن تددددم ارضددددوا فددددي دا األوبددددرا وياددددر بالددددذكر أن اددددرد اددددروس
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تددراية (بيتددر بددان) هددـي  1اددروس لواقددة تددرح ا ددتيعابية باغدد  1,637سعددر ل ددا اددرس
واايددا فدد ن التتددعير تددم بنددا ااددت المددالي اددرد تددذاكر باغدد

 8,185تددذكري أ فددي ادديق أن اددرد

ادددروس التدددير الدددوا دي فدددي د ا دددة الادددروى تالاددد  21ادددرس لواقدددة ا دددتيعابية  70111سعدددر
ل دددا ادددرس أي أن المدددالي ادددرد التدددذاكر يالاددد  5210111تدددذكري أ واادددت ضدددو دلددد يتالددديق أن
ااددم الواقددة اا ددتيعابية التددي بنددا اايوددا تددم تتددعير تددذاكر تددراية (بيتددر بددان) يسددا اددق ااددم
الواقددددة اا ددددتيعابية لاتددددير الفر تددددي بمددددا يعددددادا  21ضددددعه تسريالدددداى أ كمددددا أ ددددا تددددم اددددرس
تدددراية (بيتدددر بدددان) فدددي الندددت األوبدددرا والدددذي يمودددا وقعدددا قيمدددة ضدددافة فدددي اددديق أن التدددير
تددم ارضددا فددي خيمددة بموقدده دديا اا المرينددة الترفيويددة األ ددر الددذي ترتدد اايددا تتددعير تددذاكر
التدددير الفر تدددي بندددا ى اادددت تسدددريراا ميدددر صدددحيحة لحادددم التدددوق والواددد المتوقدددو لودددذا الفئدددة
مددا اددرس شددروع التددير الددت لدداار اددرم ولددود ددوق كددافي لوددذا الفئددة ددق

ددق األ ددعا

األ عا وتحسيسا للتائر كاليري.
وت كيددددرا ااددددت ددددا ددددالي دكددددرا قا دددد الشددددركة بتعددددريا أ ددددعا تددددذاكر التددددير و ددددنح
خصدددو اا اادددت أ دددعا التدددذاكر لعدددري دددراا دون ولدددود د ا ددداا تدددالسة لمودددا هدددذا التعدددريلا
والتدددي لدددا ا تياددددة تحسيسودددا للتددددائر ندددذ بدددراياا العددددروس وادددبوف الاموددددو ادددق شددددرا
التذاكر لعرم تنا
-

أ عا ها و أ عا التوق المحاي ودل وفسا لآلتي:

قا دددددد الشددددددركة فددددددي  7152/55/2ب صددددددرا قددددددرا ادا ي قددددددم ( )212لعددددددام 7152
بااتماد ائحة أ عا تذاكر الرخوا لاتير الفر تي وفسا لاتالي:
ن ع التككف

أ ام االس ع

ناا ة االس ع

كالا الشلصياا

 21دينا

 21دينا

دهالي

 31دينا

 11دينا

فضي

 71دينا

 31دينا

برو بي

 51د ا ير

 71دينا

 في  7152/5/72تم اصددرا قرا ادا ي داخاي قم (ا )71/لعام  7152بشد ن ااتماد تددالةاللصم لتذاكر دخوا التير وفسا لاتالي:
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نس ة الخصم

الـئات

%31

أاضدددا و واد رافي شدددركة المشدددروااا التددديااية بحر أقصدددت  1تذاكر
لاعضوية العائاية أو الفردية ات األاواا.
لاو ا اا والويئاا الح و ية وفسا لاماحي قم (.)5

بحر أقصت %31
%71

 -قا

لاشركاا المنصو

اايوا في الماحي قم (.)7

الشددددركة في  7152/7/51ب صددددرا قرا ادا ي قم ( )27لعام  7152بااتماد تعريا

السرا اادا ي قم ( )212لعام  7152اللا

بااتماد ائحة أ دددعا تذاكر دخوا التددددير

لتصالح كالتالي:
ن ع التككف

جميل أ ام االس ع

كالا الشلصياا

 21دينا

دهالي

 31دينا

فضي

 71دينا

برو بي

51د ا ير

 بتا يخ  7152/7/52تم اصددددرا قرا ادا ي داخاي قم (ا )31/لعام  7152بشدددد ن ااتمادتالة خصم  %71لاميو فئاا تذاكر دخوا التير ليو ي  71و  72فالراير .7152
 في  7152/7/71تم اصدرا قرا ادا ي داخاي قم (ا )31/لعام  7152بش ن تعريا السراقم ( )31الصدداد في  7152/7/52لتصددالح تددالة اللصددم  %71لاميو فئاا تذاكر دخوا
التير ليوم  7152/7/71و تالة اللصم  %72ليوم .7152/7/72
 في  7152/7/75ااتمر الرئيس التنفيذي أ ددعا تذاكر الواالة لاتددير وفسا لامذكري المر دداةق ددرير ادا ي التتددددددويي الت تدددددددااددر ددرير الشددددددئون الترويحيددة المؤ خددة 7152/7/52
والمتضددددددمنة اقتراح ددددددعر تذاكر ااالة المرا س الح و ية بسيمة دينا لاتذكري وتذاكر ااالة
المرا س اللاصة بسيمة  1د ا ير لاتذكري.
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 بتا يخ  7152/3/1تم اصددددددرا قرا ادا ي داخاي قم (ا )32/لعام  7152بشدددددد ن ااتمادتددددددالددة خصددددددم  %31لاميو فئدداا تددذاكر دخوا التددددددير

ق تددا يخ  7152/3/2اتت

.7152/3/72
 في  7152/3/1تم اصدددرا قرا ادا ي داخاي قم (ا )32/لعام  7152بشددد ن ااتماد تدددالةخصم  %31لاميو فئاا تذاكر دخوا التير
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انخـا

ق تا يخ  7152/3/2اتت .7152/3/35

الطاقة االسفففتي ابية للمقاص يي شففففوع السفففيفك حسفففب ال ق الم فم ل شففففكة

 SKMوب سفففف ة  %11صما ل وا م يي م اسففففة الج و األ ف الكي سفففففيؤثف صلى ص ائ
السيفك :
تضددمن د ا ددة الاروى المالية أن الواقة اا ددتيعابية ل ا ارس تالا  70111سعر ب لمالي
 5210111سعر لعرد 21ارس والتي بنا اايوا تم تحرير اايراد المتوقو ق العروس أ في ايق أن
الواقة اا تيعابية التي و دا في العسر المالرم و شركة  SKMتالا  50211سعر ل ا ارس نوا
 50121لااموو ب د لمددالي  5520711سعددر لعددرد  21ارس أ مددا يعني ا لفدداس المددالي المسددااددر
الوا دي في العسدر بعرد  210211سعر وبنتددددددالة  %33تسريالا اق العرد الوا د في د ا ددددددة الاروى أ
األ ر الذي دديؤثر دداالاى اات العائر المتوقو ق شددروع التددير وبالتالي تعريس شددروع التددير
لملاار داا د لة االية تصدا الت صدعوبة ا دترداد ت افة المشروع و ا يترت اات دلـدددددد

ـددددددق

ختائر.
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توم الشفكة لخسائف صن إقا ة شفوع السيفك الـفنسي بلتت قيمتاا  8017112م ا :
تاليق ق فحص الاليا اا المالية لاشددركة تحسيي الشددركة ايراداا اق اقا ة التددير الفر تددي

والمحماة اات اتددا

ت

تدداار الرئيس التنفيذي لاشددئون الترويحية باغ  3720222دينا اتت
صدددددددا يه التددددددير ( تضددددددمنددة قيمددة العسددر)

تددا يخ ا توددا العسددر المالرم عوم أ في ايق باغ د

 505210221دينا أ حسسا بذل ختدددائر باغ قيمتوا  2110152دينا ودل اق فتري  2شدددوو
تا يخ ابرام العسر.
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ق
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ص م تضفففمين ال ق ب ا بشفففأ السشفففف صن ال م الت بالمخالـة للمام
قم  10لس ة  1669والمام

قم ( )12ن صق ورا

قم ( )1ن القان

المالية:

لم يتضددمق اسر التددير الفر تددي المالرم بتا يخ  7152/2/1صددا بشدد ن اافصدداح اق دفو
امولدةأ ايدل تم ااكتفدا بد قرا ارم دفو أو تسريم امولة أو ا في ا موا بتا يخ ااي لتا يخ ابرام
العسر.
ايل صد المادي قم ( )7ق السا ون قم  71لتدنة  5222بش ن ال شه اق العمواا التي
تسرم في العسود التي تالر وا الرولة ب ا " يا في لميو اسود التو ير والشددددرا واالتبام واألشددددغاا
العا ة بما فيوا صفساا األ احة والمواد العت رية باميو أ وااوا وأي اسر آخر ق أي وع كان التي
تالر وا الاواا المشدددا اليوا في المادي التدددابسةأ أيا كان واوا أو اريسة ابرا واأ والتي ا تسا قيمتوا
اق ائة أله دينا أ دددددوا تم اق اريي المناقصدددددة الرولية أو المحاية أو اق اريي المما

دددددة أو

الت ايه المالاشدرأ أن يتضدمق العسر صا صريحا اما ادا كان الورف المتعاقر و أي ق تا الاواا
قر دفو أو دديرفو أو قرم أو دديسرم امولة سرية أو اينية أو نفعة ق أي وع كا أ لو ددير ظاهر أو
تدددددتتر في العسر ق ار اأ وفي االة النص اات دفعوا يا أن ي ون لاورف المذكو وكيا عتمر
لا واق فعاي أو واق لتا في ال وي أ وأن ي شدده في العسر اق ا ددم الو ددير بال ا ا وصددفتا
و ونتا أو وظيفتا و وانا و حا امااأ هو أو ق يموااأ واات األخص اق تحرير سرا العمولة أو
تالتوا و واوا وشلص ق دفع أو ترفو اليا و ان دفعوا" .
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ص م تضفمين ال ق ب ا بشفأ

فف ة ال خ صلى الشفكات األج ية بالمخالـة للمفس م قم

 1لس ة  1600والم ل بالق انين قمي  11لس ة  1 ، 1621لس ة  1118و خالـة الشفكة
للمام

قم ( )11ن ال ق الم فم ل ورا

المالية المؤ خ :1116/1/18

خالف الشركة المر ـدوم قـدم  3لتـدنة  5211والمعـدرا بالسوا يـق قمـي  31لتنة  5221أ
 7لتددددددنددة  7112و لددالفددة الشددددددركددة لامددادي قم ( )15ق العسددر المالرم و و ا ي المدداليددة المؤ
 7112/1/72بعرم تضددميق العسر بنرا بش د ن ضددريالة الرخا اات الشددركاا األلنالية ايل تنص المادي
اات أن " ياتبم الورف الوا ي بمر وم ضريالة الرخا ال ويتيـة قم  3لتنة  5211المعـرا بالسا و يـق
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قمي  31لتددددددنددة  5221أ  7لتددددددنددة  7112اات ضددددددو

ددا لددا في قرا

قم

ااس الو ا

(/232أوا/أ. /ج) الصاد في التمااا قم ( )7112/7-31المنعسر بتا يخ .7112/2/51
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خالـة الشفففففكة لقفا

جلش ال ر اء الصففففام بتا خ  1688/11/11بشففففأ طلب توف ف

ال ق م الوس ية باللتة ال فبية :
لالفة لسرا

أبر د الشددددددركة اسر التددددددير الفر تددددددي بالاغة اا اايبية ويعر دل

ااس

الو ا الصاد بتا يخ  5222/55/71بش ن اا تحرير العسود الح و ية بالاغة العربية والذي ص
اات اآلتي " البام لميو الاواا الح و ية والمؤ دددتددداا العا ة والشدددركاا المماوكة لارولة بال ا ا
تحرير اسودها بالاغة العربيةأ وارم لوا اللروج اق هذا االتبام اا في االة الضددرو ي السصددوى
وبااتفاق و ادا ي الفتوى والتشريو و ااراد ترلمة العسر بالاغة العربية".
وبنا اات ا تسرم يتضدددددح أن د ا دددددة الاروى التي قا

بوا الشدددددركة تفتسر الت العناصدددددر

األ دا دية ااراد أي د ا اا لروى ايل أن د ا ة الاروى تعتالر ق أهم األدواا التي يتتعيق بوا
تلذي السرا وينالو دل

ق أ وا و ددياة لمعرفة عاو اا اق المشددروع كنوع المشددروع التي دديسام

ود ا دة وقو المشدرو ع وااليعتا والشدرائح المتتورفة بااضافة لت افتا و صاد تمويااأ كما تتاار
الر ا ددة اات تحسيي اا ددتغلا األ وا لاموا د ااقتصددادية المتااة والعما اات تسايا تددالة ااتمالية
فشدددددا المشددددددروع واهرا

أس الا أ كما ابر وأن توضددددددح د ا ددددددة الاروى العائر المتوقو سا ة

بالت اليه المتوقعة ق اا ددتوما الذي يم ق أن يحسسا المشددروع في ظا فر

ا ددتوما ية ر و ددة

تحرد بش د ا دقيي د لة الملااري في اا ددتوما وأن د لة الرقة في د ا ددة الاروى تبير ق فر
ااح المشروع.
ا ددديما و أن د ا دددة الاروى التتدددويسية تضدددو األ ددداس لتحرير عرا الوا اات المشدددروع
وتحرد رى تااو التدوق لاف ري وبنا ى اات تا الر ا ة يتم اتلاد السرا المنا

أ ا باا تمرا ية

في د ا دة تنفيذ لروى المشدروع ق ار ا أ و ارم الرقة أو السصدو في الرا الر ا داا التتويسية
والذي لا اواق وخيمة اات المشروع وهي تعتالر أ ا اى لر ا اا الاروى الفنية والونر ية و ا يايوا
ق د ا داا الية واقتصداديةأ أي أن أي خو في هذا الر ا دة يؤديي الت أخوا

تتمريي خلا كا

د ا دة أ أ ا د ا دة الاروى الفنية وهي التي تحرد امواة ق العناصدر األ دا ديية لامشروع والتي
تموا ااراها في د ا ة واختيا

وقو المشروع وتنتوي في تسرير الت اليه االماليية لامشروع.
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بوا الشركة لمن و ة ت ا اة ق بيا اا المشروع

واايا ف ن افتسا د ا ة الاروى التي قا

وتحاياوا بصدو ي دقيسة األ ر الذي لم يتداار ااس اادا ي اات اتلاد السرا المنا
ارس اات المااس هي الر ا ددددددة المالرئية والتي خا

خاصة وأن ا

ق العوائر المتوقعة أ األ ر الذي ترت اايا

تحسيي الشركة للتائر فاداة باغ قيمتوا  2110152دينا اق شروع اقا ة التير الفر تي.
فضدل اق الر اا الشركة الوا دي بتسا ير الريوان ق أن الغرس اا ا ي ق العسر المالرم
و و ا ي المدداليددة هو خددر ددة أهددراف الددرولددة في تسددريم خددر ددة الترفيددا الالري لتدددددد ددان دولددة ال ويد
والتدددائحيق وأن العرس خر ي وليس اقتصدددادي وا دددتمرا تا اللر اا وارم ا سوااوا هو الورف
الرئيتدي ق العسر أ ا ديما وأن الشدركة اردا أ دعا

رتفعة لتذاكر شروع التير الفر تي ما

ارضدددددوا ا تساداا وا دددددعة ق قالا الاموو وارم السر ي اات ا دددددتعادي أس الماا المتدددددتومر في
شدددروع ؤق أ خاصدددة وأن الشدددركة سالاة اات تنفيذ العرير ق المشدددا يو التنموية األ ر الذي قر
يعرضوا لملاارااتمالية فشا تا المشا يو واهرا لر وس األ واا المتتومري فيوا.
ويوا الريوان بيان أ الا
-

ا ياي:

لدالفدة الشددددددركدة لعسدرها المالرم و و ا ي المالية بتا يخ  7112/1/72بالتعاقر و شددددددركة
 SKMلاتير الفر تي قالا الحصوا اات الموافسة المتالسة قالا التعاقر.

-

ااتماد ااس اادا ي لمالا  7ايون دينا واللا

ب قا ة التير الفر تي بنا ى اات د ا ة

لروى مير ت ا اة وخالية ق العوائر المتوقعة ق اا توما .
-

ارم ولود د ا دددة لروى تتدددويسيا لتحايا التدددوق وتسرير اام الوا المتوقو اات التدددير
والشرائح المتتورفة لتحرير مر األ عا وتنا الوا و التوق.

-

ا لفاس الواقة اا ددددتيعابية لامساار في شددددروع التددددير اتدددد العسر المالرم و شددددركة
 SKMوبنتدددددالة  %33اما هو وا د في د ا دددددة الاروى األ ر الذي دددددديؤثر اات اوائر
التير .

-

تحسيي الشركة للتائر باغ قيمتوا  2110152دينا اق اقا ة شروع التير الفر تي.

-

ارم تضددميق العسر بنرا بش د ن ال شدده اق العمواا بالملالفة لامادي قم ( )7ق السا ون قم
 71لتنة  5222والمادي قم ( )32ق اسر و ا ي المالية.
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-

ارم تضميق العسر بنرا بش ن ضريالة الرخا اات الشركاا األلنالية بالملالفة لامر وم قـدددـدددم
 3لتدددنة  5211والمعرا بالسوا يق قمي  31لتدددنة 5221أ  7لتدددنة  7112و لالفة الشدددركة
لامادي قم ( )15ق العسر المالرم و و ا ي المالية المؤ

-

لالفة الشدددددركة لسرا

.7112/1/72

ااس الو ا الصددددداد بتا يخ  5222/55/71بشددددد ن اا تحرير

العسود الح و ية بالاغة العربية.
ساب اً :المالحظات التي شابت صق استتالل وإما

وطات ال ق م للق ا ب الم فم يي 1112/1/0

بين شففكة المشففوصات السياحية والشفكة األولى للتس ق المولي لل ق م بقيمة إجمالية
بلتت  171017111م ا ك تي لم  1س ات:
قام و ير النفر في تا يخ  7153/57/2ب

دددداا كتا الت و ير المالية بشدددد ن قيام األخيري

بملااالة الاواا المتددددتغاة لمحواا الوقود في النسو والنوادي الالحرية والوا

نوا فتددددخ تعاقراتوا

و الشددددركة المشددددغاة لوذا المحواا برون ترخيص وتتددددايم تشددددغياوا الت شددددركة الالتروا الوانية
ال ويتية أو شددغا عتمر رخص أ وفي تا يخ  7152/1/72ولوا الرئيس التنفيذي لشددركة األولت
لاتتويي المحاي لاوقود كتاباى الت الشركة يتضمق بما فادا مالتوم بالتعاون لتووير المحواا التابعة
لشددركة المشددروااا التدديااية واا تبويرهم باليان بماليعاا حواا الوقود ق اام  7153اتت
اام  7151أ واايا قا

شدركة المشدروااا التديااية ب

داا كتا في  7152/1/73الت شركة

األولت تضمق بيان بالماليعاا لمحواا الوقود.
وبرأا الشدددددركة بااالن في الصدددددحه المحاية والالة بتسريم اروس ادا ي حواا وقود
لاسوا

في أ بو صددددددحه يو ية و

ددددددمية بتا يخ  7152/57/52واتت 7152/57/71أ وبتا يخ

 7152/57/72اسرا الشددركة التماااى تمويرياى بش د ن ادا ي وتشددغيا وصدديا ة وا ددتغلا حواا بيو
وقود السوا

و المتدتومريق أ واايا أصر الرئيس التنفيذي السرا اادا ي قم ( )72لعام 7152

بتا يخ  7152/5/51بتش د يا لانة تلتص بفس الم ا يه وتسييم

ا يه بايري ادا ي المحواا أ

ايل تسرم لشددرا وثائي الورح ارد شددركتيق ق الشددركاا المحاية المتلصددصددة وهي شددركة التددو
لتتدددويي الوقود وشدددركة األولت لاتتدددويي المحاي لاوقود أ ايل أوصدددد لانة فس وتسييم

ا يه

بايدري ادا ي حواا الوقود بتا يخ  7152/5/52بااتماد العرس الواير المسرم ق شددددددركة األولت

02

لاتتدددويي المحاي لاوقود بسيمة  501110111دينا كويتي أ وبتا يخ  7152/7/71وافس ادا ي أ ل
الرولة بو ا ي المالية اات التعاقر و شركة األولت لاتتويي المحاي لاوقود.
وقا

الشددددركة ب برام اسر و الشددددركة األولت لاتتددددويي المحاي لاوقود بتا يخ 7152/1/1

ا دددتغلا وادا ي حواا الوقود لاسوا

في كا ق ادي الشدددع الالحري و ادي الفحيحيا الالحري

و ادي اليلوا و نتبا الليران التيااي ( )7-5وقر تضمق العسر بعس الالنود التالية:
-

الالنر قم ( )1فاد العسر وتتايم الموقو:
 )3-1( ياتبم الورف األوا بتم يق الورف الوا ي خلا خمتة اشر يوم اما ق توقيو العسر
ق ايا ي الموقو لامالاشري ب اماا التاويبأ وياو لاورف األوا تمرير المري دون أن يترت
اات دلد تعويس لاورف الودا ي واات أن ا تتاداو هدذا المدري ددددددتة أشددددددور فيعتالر العسر
فتوخا ا ما.
 )1-1( يلور الورف األوا الورف الوا ي بالموار المحرد ا دددددتلم الموقو ويعر حضدددددرا
بذل .

-

الالنر قم ( )2ري العسر:
 )5-2( تشدددما ري العسر اات ري التاويب و ري اا ددددتغلا واادا يأ وتالرأ ق تا يخ تتددددايم
الموقو وتالرأ ري اا ددتغلا بعر ااتماد الورف األوا ألاماا التاويب أو بعر ثلثة أشددور ق
ري التاويب أيوما أقر .
 )7-2( ري التاويب هي ثلثة أشددور تالرأ ق تا يخ تتددايم الموقو شددا اة ا ددتلراج التراخيص
الل ة لاتشغيا.
 )3-2( دري اا ددددددتغلا واادا ي هي ثلل ددددددنواا يلديدة تالرأ ااتالا ىا ق تا يخ ااتماد
الورف األوا ألاماا التاويب أو بعر ثلثة أشور ق تا يخ تتايم الموقو أيوما أقر .

-

الالنر قم ( )2سابا اا تغلا واادا ي :
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 )5-2( اتفي الورفان أن سابا اا دددتغلا التدددنوي لمحا هذا العسر هو  311011دينا كويتي
بسيمة المالية  501110111دينا كويتي وياتبم الورف الوا ي بتدددددراد المسابا التدددددنوي اات
دفعتيق نويىا (دفعا كا  2شوو ) ويالرأ ا تحساقوا فو المالاشري بالتشغيا.
 )1-2( ا يؤثر في التبام الورف الوا ي بتدددراد سابا اا دددتغلا كو ا لم ينتفو بالموقو حا
هذا العسر لبئيىا أو كايىا أو لم يتدددتصدددر التراخيص اادا ية الل ة لاتشدددغياأ أو ألي دددال
آخر يرلو لاورف الوا ي اتت لو لم يتم دكرا في هذا العسر.
وتاليق قيدام درير ادا ي الشددددددواائ واأل رية الالحرية ب

دددددداا كتا بتا يخ  7152/1/2الت

تددداار الرئيس التنفيذي لاشدددئون الترويحية وتضدددمق أ ا تم تحرير تا يخ  7152/1/51لتتدددايم واقو
حوداا الوقود في دادي الفحيحيدا الالحري  -ادي اليلوا  -ادي الشددددددع الالحري الت الشددددددركة
األولت لاتتددويي المحاي لاوقودأ اا أ ا تاليق لاريوان ارم تتددايم المحواا اتت تا يلا أ وقر تاليق ق
خلا ا توافر لرينا ق تتنراا الملا اا التالية:
-1

ص م قيام الشفففكة باتخاذ افجفاءات الالر ة ل شفففكة ال تفول ال ط ية الس تية ق الت اق
ل الشففففكة األولى للتسففف ق المولي لل ق م فما

وطات ال ق م ال وف ة ما تسففف ب يي

ص م ق تاا صلى ت ـيك ال ق حتى تا خ :
قا

الشددركة ب برام اسر ا ددتغلا وادا ي حواا الوقود لاسوا

و شددركة األولت بتا يخ

 7152/1/1ولم يتم الالر بتنفيذ العسر اتت تا يلا وبمري تبير اق تتددددددعة أشددددددور ق تا يخ ابرا ا أ
وبتا يخ  7152/2/2أ

ا الشركة كتا الت الويئة العا ة لل توما تضمق ا ااالتا شركة الالتروا

الوانية ال ويتية في كتابوا المولا لاشددركة ب ن يستصددر تبوير الوقود لامشددتركيق في رافي الشددركة
فسر أ وااال الشددددددركة أن يتم لااالة و ير النفر وال وربا كو ا يشددددددرف اات شددددددركة الالتروا
الوانيدة ال ويتيدة ودلد لموافستدا اات قيدام الشددددددركدة األولت اندر ادا تودا لوذا المحواا بتبوير كافة
السوا

بالوقود ددوا كا وا شددتركيق أو مير شددتركيق في رافي الشددركة أ ايل أ

كتابوا المؤ

ددا الشددركة

 7152/2/72الت شددددركة الالتروا الوانية توا فيا تبوير الشددددركة األولت لاتتددددويي

المحاي لاوقود بد برام اسدر عوا بتا يخ  7152/1/1ادا ي وتشددددددغيا وتووير حواا الوقود ال ائنة
بالنوادي الالحرية.
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دا الشدركة كتا لاويئة العا ة لل دتوما بتا يخ  7152/2/72بين فيا الصعوباا

كما أ

التي والوتوا في تنفيذ العسر بتدددددال ولود شدددددرط تموا في الحصدددددوا اات وافسة شدددددركة الالتروا
الوانية ال ويتية بتبوير شركة األولت لاتتويي المحاي لاوقود الاشري بالوقود.
وفي  7152/2/52أ

ددددا شددددركة الالتروا الوانية ال ويتية كتا الت الشددددركة تفير فيا أن

مالة الشدددددركة بالتعاقر و الشدددددركة األولت لاتتدددددويي المحاي لاوقود ادا ي المواقو التابعة لشدددددركة
المشدددروااا التددديااية واللاصدددة باألاضدددا المشدددتركيق هو شددد ن داخاي ا يتوا

وافسة شدددركة

الالتروا الوانيدة ال ويتيدةأ وبندا ى اات االرا اا المتالعدة ق قالدا شددددددركدة الالتروا الوانية ال ويتية
بالتعا ا و الشركاا التي ترير حواا خاصة ف ا يتعذ التنتيي الاشري و شركة األولت لاتتويي
المحاي لاوقود ايل يستصر التعا ا و شركة المشروااا والتي تتمتو برام الرولة لمنتا الريبا.
وأ

ا الشركة في  7152/57/3كتا الت الويئة العا ة لل توما بين فيا المعوقاا التي

والوتوا في العسر وااال أن يتم ارس الموضوع اات المااس األاات لاالتروا.
–1

ص م قيام شفكة المشفوصات السياحية بااللتزام بما و م يي ست ات المزا

وال ق الم فم

ل الشفففكة األولى للتس ف ق المولي لل ق م والكي لم تضففمن الم ايقة صلى واا لاا
بع قاب قيا اا بأصمال تط ف وطات ال ق م:
خدااالد الشددددددركدة األولت لاتتددددددويي المحاي لاوقود ب تدابودا المؤ

 7152/3/72شددددددركة

المشددددروااا التدددديااية والذي أشددددا ا فيا ب ا ا لروى ق تحماوا لت اليه باه ة لتالريا خبا اا
الوقود وتركي المضدددددلاا الاريري دون الحصدددددوا اات ها ش بح (بمعرا  51فاس لاتر) والمتاح
والمعموا با االياى لرى شدركة المشدروااا التيااية وااال اايعا لاوة ااختصا
في هذا اللصو

ااادي الن ر

.

واات ضددددددو دل د قددا د ال شددددددركددة بملددااالددة شددددددركددة الالتروا الوانيددة ال ويتيددة بتددا يخ
 7152/3/31بما تم ااشا ي اليا.
وأفددادا شددددددركددة الالتروا الوانيددة ال ويتيددة في كتددابوددا المؤ

 7152/1/73ب د ددا ليس ق

اختصدداصددوا نح ها ش بح سابا قيام شددركة األولت لاتتددويي المحاي لاوقود بتحما فساا وت اليه
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ااادي بنا وا شدددا

حواا بيو وقود السوا

ايل يتوا دل

رالعة الاواا المعنية بالرولة ألخذ

وافستوا.
وتاليق ق خلا الفحص ق أن المتدددتومر قر قام ببيا ي المحواا وال شددده اايوا قالا تسر ا
لاعوا األ ر الذي يعر تعوراى ق قالاا بالتنفيذ واايا قام بتحرير التعر المسرم في العوا بما يتنا

و

الت اليه المتوقعة و تشدغياا وادا تا لوذا المحوااأ ايل تضمق تموير العسر المالرم في 7152/1/1
ب ن الورف الوا ي أكر اات سر تا المالية وكفا تا وخالرتا الفنية والمونية وا ددددتعرادا لتنفيذ التبا اتا
وفساى لاشروط العا ة واللاصة المرو ة في وثائي العسر.
بااضافة الت قيام الشركة باالابة اات ا تفتا اا المتتومريق في االتماع التمويري والتي
ق ضمنـدوا التؤاا الوـا ي – ها ياو بيو الـوقود و ها ـش الربـح ( 51فاس لاتر) كما هو عموا
ادداليداى في حودداا الوقودت وكددا د االددابددة بد ن هددا ش الربح المعموا بددا ادداليداى في حودداا وقود
خا

السوا
اات دل

بشركة المشروااا التيااية واات المتتومر تؤولية تحرير عر الوقود و ا يترت

ق آثا .
كما أن العسر المالرم و شدددركة األولت لاتتدددويي المحاي لاوقود قر تضدددمق في بعس بنودا أن

المتدددتومر قر اايق الموقو ويسر ب ا بحالة ليري وصدددالحا لل تفاع با في الغرس الذي تعاقر ق ألاا
وأ ا قالا ا ددددتغللا بحالتا الراهنة لامري المحردي بالعسرأ بااضددددافة الت تعورا بالسيام باميو التر يماا
التشغياية اات فستا اللاصة وتحماا لت اليه الصيا ة وأي ت اليه أخرى يرم ب دخالوا اات الموقو
ولم يتضمـددق العسـددر أي اـددي لامتتومـددر فـددي الحصـددوا ااـددت ها ش بح ق بيو الوقودأ و و د فيما
ياي بعس الالنود الوا دي في العسر والمن مة لعماية ا تغلا المواقو:
-

الالنر قم ( )1فاد العسر وتتايم الموقو :
 )7-1( يسر الورف الودا ي أ دا ادايق الموقو حدا هدذا العسدر – المعاينة التا ة النافية لااوالة أ
ويسر ب ا بحالة ليري وصددالحىا لل تفاع با في الغرس الذي تعاقر ق ألاا وأ ا قالا ا دددتغللا
بحالتا الراهنة لامري المحردي بوذا العسر ويعفي الورف األوا ق المتددئولية الناشددئة اق فواا
الوصه أو المنفعة.
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-

الالنر قم ( )2ري العسر:
 )7-2( ري التاويب هي ثلثة أشدور تالرأ ق تا يخ تتدايم الموقو شدا اة ا تلراج التراخيص
الل ة لاتشغيا.
 )1-2( ا يؤثر في براية ددددريان ري اا ددددتغلا وأيىا كا
الوا ي فعايىا بالموقو وا ددتغللا ددوا كا

أ ددددالا دل ارم ا تفاع الورف

أل ددالا تتعاي بالورف الوا ي نفردا أو ب ددالا

تتعاي بعددرم تم ق الورف الوددا ي ق ا ددددددتلراج التراخيص اادا يددة أو الح و يددة الل ددة
لاتشغيا ويعفي الورف الوا ي الورف األوا ق أي تئولية اشئة اق دل أو ااسة لا.
-

الالنر قم ( )55التر يماا والصيا ة:
 )5-55( يتعودر الورف الودا ي بدالسيدام باميو التر يمداا التشددددددغيايدة والضددددددرو ية الل ة
ا ددددددتمرا ا ددددددتغللا لاعيق اات فستا اللاصددددددة بما في دل أاماا التووير والتاويب فادا
لااواا الح و ية داا العلقة بنشااا.

-

الالنر قم ( )51أولا اا تفاع:
 )1-51( يتحما الورف الوا ي كافة ت اليه اادا ي والصددديا ة الناتاة اق ا دددتغلا الموقو أ
وكددذل د ت دداليه أي تعددريلا يرم د ب د دخددالوددا اات الموقو بموافسددة الورف األوا ولاورف
األوا اي التفداوس اات تعدريدا السيمدة اايادا ية والعوائر التي يتحصددددددا اايوا ق الورف
الوا ي بما يتنا دددد

و هذا التعريلا ويلاي الورف الوا ي تددددؤولية الورف األوا في ااا

ارم الموافسة اات وا هذا التعريلاأ وياتبم بتنفيذ العسر وفسا لشدددددرواا األ دددددا دددددية المتفي
اايوا.
وبالرمم ق كا ا دددددالي دكرا اا أن الشدددددركة لم تتدددددتغا بنود العسر والتي هي ق
صددددالحوا وتابم المتعاقر عا بتنفيذهاأ كما أ وا ا ددددتااب ل ا ا يواالا نوا بالرمم ق ارم
و ودا بالعسرأ ولم تسم شركة المشروااا التيااية بتواليي الشروط الابائية الوا دي بالعسر.
واايا يوا الريوان بيان أ الا اآلتي:
-

ارم قيام الشدددركة باتلاد االرا اا الل ة قالا التعاقر و الشدددركة األولت لاتتدددويي المحاي
لاوقود ادا ي حواا الوقود الالحرية ما تتال في ارم قر توا اات تنفيذ العسر اتت تا يلا.
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-

ارم قيام شددركة المشددروااا التدديااية باالتبام بما و د في تددتنراا المبايري والعسر المالرم
و الشدركة األولت لاتتويي المحاي لاوقود والذي لم يتضمق الموافسة اات نحوا لوا ش بح
سابا قيا وا ب اماا تووير حواا الوقود.

ثا اً :المالحظات التي شففابت صق شفففكة المشفففوصات السففياحية ل شفففكة ا ساو ا للص ف اصات
ال ـطية:
قا

الشركة بتا يخ  5223/3/75ب برام اسر و و ا ي المالية  -ادا ي أ ل الرولة  -بش ن

اقا ة سر لاشركة بمتااة 10171م 7أ وبتا يخ  7112/51/53تم التارير.
وبتا يخ  7112/57/71خااال الشركة و ا ي المالية بش ن الموقو الملصص لمسرها ودل
بواد الموافسدة اات ت لير بعس األدوا في المالنت ولا

د الو ا ي بتا يخ  7112/3/57بالموافسة

اات الت لير أ واات ضددددو دل تعاقرا الشددددركة و شددددركة اي ا وس لاصددددناااا النفوية بتا يخ
 7112/2/51ا تغلا الموقو قم ( )3بمتااة  171.1م 7بالوابي األوا ودل كم ات ادا ية بسيمة
 20312دينا شددددددوريا بواقو  57دينا لامتر المربو شددددددوريىا و لمري  1ددددددنواا وبسيمة المالية تالا
 3220321دينا تتددددددري ااتالا ا ق  7112/2/5وا تو في تا يخ  7157/2/35أ وتم تارير العسر
اري راا كان آخرها بتا يخ  7152/5/51لمري دددنتيق تتدددري ااتالا ا ق  7151/2/5أ وقر ارأ
اات السيمة اا تغللية لامتر المربو العرير ق التعريلا وبيا وا كااتي:
الـتف

القيمة االستتاللية
للمتف (شاف اً)

ال يا والمفجل

ن

إلى

7112/2/5

7112/1/31

 57د.

7112/1/5

7112/57/35

 51د.

االسا ل تا الشركة المؤ

7151/5/5

7151/2/35

 57د.

االسا لاعسر بتا يخ 7112/2/51

االسا لاعسر بتا يخ 7112/2/51
7112/1/51

7151/2/5

7151/2/35

 51د.

االسا ل تا الشركة المؤ

7151/2/52

7151/2/5

7152/2/35

51د.

االسا ل تا الشركة المؤ

7152/5/51
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وتاليق ق الفحص الملا اا التالية:
خالـة الشفففففففكة ل ق لا الم فم ل ورا

-1

المالية – إما

أ الك ال ولة بابفام صق شفففففففكة

ا سا وا للص اصات ال ـطية مو الوص ل صلى التفاخيا الالر ة ن بل ة الس ت :
دددددالي لاريوان أن أشدددددا في تسا يرا لعام  7112و  7112قيام الشدددددركة بت لير بعس أدوا
المالنت الرئيتددددي لعرد ق الشددددركاا قالا الحصددددوا اات الموافسة المتددددالسة ق بارية ال وي وو ا ي
التادا ي والصددددددنداادة بدالملدالفدة لمدا تضددددددمندا كتدا و ا ي المداليدة – ادا ي أ ل الرولة – المؤ
 7112/3/57ق الموافسة المالرئية بت لير بعس األدوا في المالنت الارير لاشددددددركة ال ائق في نوسة
الشدويخ أ بشدرط الحصدوا اات الموافسة المتالسة ق الاواا المذكو ي أ ايل تاليق قيام التير العضو
المنتر بملااالة بارية ال وي في  7112/2/2بشدددددد ن الموافسة اات ا ددددددتلراج التراخيص الل ة
بلصددددو

ت لير بعس األدوا بمسر الشددددركة الارير وهو تا يخ ااي لتا يخ ابرام العسود المشددددا

اليوا أ وانر قيام اارى الشدركاا المؤلري بمرالعة بارية ال وي ا ت ماا الرا اا اصرا

خصة

الشدددركة أ اتضدددح لوا أن النت شدددركة المشدددروااا التددديااية مير رخص لا بالت لير لاغير أ األ ر
الذي ترت اايا فتددخ اسريق ق العسود المالر ة وا ددتمرا شددركة اي ا وس لاصددناااا النفوية دون
تحدريدر وقفوداأ وأفدادا الشددددددركدة في دها اات هذا الملا ة بتا يخ  7112/2/1ب ن الموضددددددوع
وروح اات المااس الالاري لافادي بش ن ا ا ية اصرا تراخيص لات لير ق ار ا.
كما أفادا الشركة بتا يخ  7112/5/53داى اات ا تفتا

رقسي الريوان اوا هذا الموضوع

ب ا ا اا اتت تا يلا في بارية ال وي أ اا أ ا لم يتاليق لاريوان ق خلا فحص اه اسر شددددددركة
اي ا وس والتراخيص المتعاسة بالعسر اصدددوا شدددركة اي ا وس لاصدددناااا النفوية اات التراخيص
الر دددددمية اتت تا يلا بالملالفة لشدددددرط و ا ي المالية – أ ل الرولة – اات الموافسة لت لير أدوا
بالالااق في النت الشركة بعر الحصوا اات الموافساا ق الاواا الر مية.
-1

ماطلة الشفكة بتزو ورا

المالية بتج ات ال ق الم فم ل شفكة ا سا وا للص اصات

ال ـطية األ ف الكي تفتب صلي ت ف ضاا لـسخ صق لا تـ يال لل

قم ( )1/11ن ال ق :

خااال و ا ي المالية الشدركة بتا يخ  7152/7/73بضرو ي راد تالة  %31ق قيمة اسر
ااياا

ق الالااق و شدددركة اي ا وس لاصدددناااا النفوية نذ براية التعاقر أ ايل أشدددا ا الو ا ي

في كتابوا المذكو والت كت الشركة المؤ خة  7151/2/53أ 7152/2/77أ 7152/51/55والمرفي
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بوا تلة ق العسر المالرم بيق شركة المشروااا التيااية وشركة اي ا وس لاصناااا النفوية الذي
يالدرأ ق تدا يخ  7112/2/5ولمدري خمس ددددددنواا أ ولم يتم وافداتوا بالعسر اللاي لاعسر المنتوي في
تا يخ  7157/2/35أو التارير لا ودل تانالا اتلاد الرا اا فتددددخ العسر ا ددددتنادىا لاالنر قم ()5/53
الذي ينص اات أ ا " ادا أخا الورف الوا ي ب ي شرط ق شروط العسر أو ا تعما المشروع في مير
الغرس الملصددص لا "...أ األ ر الذي يترت اايا تعريس الشددركة لفتددخ اسرها المالرم و و ا ي
المالية.
-1

المالية -إما

ص م تس ن الشففففكة خصفففا لمطال ة ورا

أ الك ال ولة -للشففففكة ب سففف ة

 %11ن صقف التفأجيف ن ال فاطن والتي ت ل إجمفاليافا  1107861م فا

ن بف ا ة الت اق

يي  1112/8/1وحتى :1112/11/11
قدا د الشددددددركدة بتدا يخ  7152/2/72بملااالة و ا ي المالية  -ادا ي أ ل الرولة  -لوا
الموافسة اات تارير اسرها المالرم بالالااق و شدددركة اي ا وس لاصدددناااا النفوية ولا

د الو ا ي

بتا يخ  7152/51/1ب ا ليس لريوا ا و ق الت لير وتحصدديا تددالة  %31ق السيمة ااياا ية اق
اسر الت لير ق الالااق ودل ابترا

ق  7112/2/5وهو تا يخ براية التعاقر و الشدددددركة أ ايل تالا

تددددددالدة  %31التي تودالد بوا الو ا ي الا  7110225دينا اتت تا يخ  7152/57/35ودل وفسا
لااليان التالي:
(بال ا الس تي)
القيمة
االستتاللية
للمتف

الم باألشاف

القيمة اال جا ة
صن الـتف
لمساحة 010.0
1
م

طال ة ورا
المالية ب س ة
 %11ن القيمة
اال جا ة

5370172

320272
570257

الـتف
ن

الى

 57د.

7112/2/5

7112/1/31

75

 51د.

7112/57/35 7112/1/5

2

170111

 57د.

7151/5/5

7151/2/35

2

110517

530713

 51د.

7152/57/35 7151/2/5

22

1220221

5110312

9897111

االجمالرررررررررري
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1107861

وبتا يخ  7152/2/73خااال الشددددركة و ا ي المالية االالة ق الو ا ي ااادي الن ر بشدددد ن
دددراد تدددالة  %31ق قيمة اسر ااياا المالرم ق الالااق و ق خلا فحص كشددده اتدددا شدددركة
اي ا وس لاصدددناااا النفويةأ لم يتاليق لاريوان قيام الشدددركة بتدددراد ا تم ااالا ق قالا و ا ي المالية
وهو ا تددددالتا  %31ق السيمة ااياا ية اق العسر بالالااقأ وبذل خالف الشددددركة أكور ق بنر ق
ب قا ة سر لاشددددددركة ايل ص الالنر قم ( )1اات

بنود العسر المالرم بينوا وبيق و ا ي المالية اللا

أن الغرس ق اياا قوعة األ س هو اقا ة سر لاشدددركة و ا ياو لوا ا دددتغلا الستددديمة لغرس
مير الغرس المحرد لوا وبعر وافسة الورف ااوا وفسا لاالنر قم ( /2أ ) كما ص الالنر قم (/2أ) -
اي الورف ااوا بااتتا قيمة اياا يا لريري.
-1

تأخف الشفففكة يي تج
ال

صق لا الم فم ل شفففكة ا سا وا للص ف اصات ال ـطية خالـة بكل

قم ( )1ن ال ق األ ف الكي أم إلى اسفففتتالل شففففكة ا سا وا للم قل لم سففف تين

مو وج حق:
تاليق ق فحص اه العسر ولود را ددددلا بيق شددددركة اي ا وس لاصددددناااا النفوية وبيق
الشدددركة بلصدددو

تارير العسر المالرم فيما بينوم وكان أولوا كتا شدددركة اي ا وس المولا لشدددركة

المشددددددرواداا التدددددديداايدة بتا يخ  7151/2/52والذي يفير ب ن العسر المالرم بينوم ددددددينتوي بتا يخ
 7151/2/31وبرمالتوم بتادريدر العسدر لمدري ادام واادر قدابدا لاتادريدر ابترا ى ق التا يخ المذكو أ ولم
يتاليق لادريوان قيدام الشددددددركة بالرد اات اا شددددددركة اي ا وس األ ر الذي أدى الت قيا وا بملااالة
الشدركة ري أخرى بتا يخ  7152/5/1شدديري فيا الت كتابوم التدابي وأ ا اتت تا يلا لم يتم ا ددتلم
د ق قالا شددركة المشددروااا أ كما تضددمق ال تا

مالتوم بتارير العسر التددابي سترايق ب ن ت ون

الفتري لمري ثلل ددنواا ابترا ى ق تا يخ ا توا العسر التددابي في  7151/2/31أ واات أثر دل لا
د الرئيس التنفيذي لشددركة المشددروااا بتا يخ  7152/5/51بالموافسة اات تارير العسر ب ثر لعي
ولمري نتيق تتري ااتالا ا ق  7151/2/5اات أن ينتوي في  7152/2/35وبذاا السيمة اا تغللية
الحالية وبنفس الشدروط االرائية والموضدواية المنصو

اايوا بالعسر و لاسا و ضرو ي تارير

بوليصدددددة الت يق وتمرير خوا الضدددددمان لتغوية ري التارير األ ر الذي يوضدددددح تسااس الشدددددركة
وت خرها بالرد والذي اات أثرا قا

شددركة اي ا وس با ددتغلا الموقو لمري ددنتيق ق 7151/2/5

واتت  7152/5/51دون ولدا اي وبدالملدالفدة لاالندر قم ( )7ق العسر المالرم والذي ينص اات "...
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وياو تادريدرا لمدري أو لمرد ماثاة بشددددددرط ااتفاق صددددددرااة اات هذا التارير ودل بما ا يسا اق
الولثة شدددوو التدددابسة اات ا توا المري ااصدددايةأ أو كا تارير لوا اات أن تتدددري اات فتري التارير
الشدروط التي يتم ااتفاق اات ا دتمرا ها أو تعرياوا أ وينتوي العسر با توا

رتا في االة ا سضا

ري

ااتفاق اات التارير دون تما ا" أ ايل أن شددددددركة المشددددددروااا لم تسم ب خوا شددددددركة اي ا وس
بالموافسة اات التارير خلا الفتري المنصددددددو

اايوا بالالنر قم ( )7واايا ف ن العسر يعر نتوي بيق

الورفيق نذ تا يخ .7151/2/31
-0

ص م تاب ة شففففكة المشففففوصات السفففياحية ل ن ب م صق لا الم فم ل شففففكة ا سا وا
للص اصات ال ـطية األ ف الكي ف اا لـق ا حق قاا:
تاليق ق فحص اه العسر المالرم بيق شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية و شدددددركة اي ا وس

لاصددددددندااداا النفويدة لالفة األخيري لاالنر قم ( )1ق العسر والذي ينص اات "ياتبم الورف الوا ي
بتسريم الا ت يق سري أو خوا ضمان مير شروط ق أار الالنو المحاية يحرد فيا الورف األوا
بوصددفا المتددتفيرأ ودل بنتددالة  %51ق السيمة االمالية التددنوية لاعسر كضددمان لسيام الورف الوا ي
بتددراد السيمة اا ددتغللية لاعسرأ وتتددري صددلاية هذا الضددمان ق تا يخ ددريان العسر ولمري ثلثيق
يو ا التالية اات ا توا المري األصدددددداية أو كا تارير لوا.....الخ " أ ايل تاليق أن آخر تعريا للوا
الضددددددمدان المسدرم ق قالدا شددددددركدة اي دا وس كان بتا يخ  7152/2/71و ردا فتري ددددددريا ا اتت
 7152/2/5أي أن الشركة لم تسم بتسريم خوا ضمان اق الفتري اللاسة والالالغة  1أشور اات الرمم
ق ا ددددتمرا ا ددددتغللوا لارو المؤلرأ بااضددددافة الت لالفتوا لاالنر قم ( )1ق العسر والذي ينص
اات "ياتبم الورف الوا ي بتسريم بوليصددددة ت يق أصدددداية لاورف األوا أ لصددددالح ارفي العسر ودل
لتغويدة األضددددددرا التي قدر تترتد اات تنفيذ هذا العسر والتي قر تاحي بورفي العسر أو الغير ويترت
اايوا تئوليتا المر ية (كااصابة والوفاي )...أ اات أن تشما هذا التغوية اات اليا المواا ( لاار
الحريي أ )...ويشددترط ا ددتمرا صددلاية هذا الالوليصددة ق تا يخ ددريان العسر ولمري الولثيق يو ا
اللاسة اات ا توا المري األصداية وكا تارير لوا أ وفي ااا ا دتنفاد المالا المر ج في الالوليصة ف ا
ياتبم ب لرا الترتيالاا الل ة و المؤ ق لتغوية األضددددددرا اللاسة لوذا اا ددددددتنفاد أ ودل ب اادي
الا التد يق الت قيمتا األصدددددداية" أ ايل أن آخر تارير لالوليصددددددة الت يق كان بتا يخ 7152/2/5
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وصدددالحة اتت تا يخ  7152/2/3أ األ ر الذي يوضددددح ارم قيام الشددددركة بمتابعة بعس بنود اسرها
المالرم و شركة اي ا وس لاصناااا النفوية األ ر الذي يعرضوا لفسران اسوقوا.
ويوا الريوان بيان أ الا
-

ا ياي:

لالفة الشدددددركة لعسرها المالرم و و ا ي المالية – ادا ي أ ل الرولة – ب برام اسر شدددددركة
اي ا وس لاصناااا النفوية دون الحصوا اات التراخيص الل ة ق بارية ال وي .

-

ماااة الشددركة بتبوير و ا ي المالية بتاريراا العسر المالرم و شددركة اي ا وس لاصددناااا
النفوية اا ر الذي يترت اايا تعريضوا لفتخ اسرها تفعيل لاالنر قم (  ) 5/53ق العسر.

-

ارم ت ويق الشدددركة لصدددص لموالالة و ا ي المالية  -ادا ي أ ل الرولة  -لاشدددركة بنتدددالة
 %31ق اسدر التد لير ق الالدااق والتي تالا المداليودا  7110225دينا

ق براية التعاقر في

 7112/2/5واتت .7152/57/35
-

ت خر الشددددركة في تارير اسرها المالرم و شددددركة اي ا وس لاصددددناااا النفوية لالفة بذل
الالنر قم ( )7ق العسر األ ر الذي أدى الت ا دتغلا شركة اي ا وس لاموقو لمري نتيق دون
ولا اي.

-

ارم تابعة شددددركة المشددددروااا التدددديااية لالعس بنود اسرها المالرم و شددددركة اي ا وس
لاصناااا النفوية األ ر الذي يعرضوا لفسران اسوقوا.

تاس اً :خالـة الشفكة ل ق لا الم فم ل ورا
ب م افشففففففاف والفقابة وحسفففففن افما

المالية – إما

أ الك ال ولة– بتا خ 1116/1/18

واالسفففففتتالل لاكه المفايق بتخلياا صن التزا اتاا

و سؤولياتاا الم ص ص صلياا يي ال ق لم ثالث س ات األ ف الكي تفتب صلي ص م حـظ
أ الك ال ولة الخاصفة ال قا ة ن التجاورات والت ات وص م توصفيلاا لمستوقاتاا ال التة
 1171117280م ا :
تالددديق دددق الفحدددص دددق خدددلا دددا تدددوافر لدددرينا دددق تدددتنراا لالفدددة الشدددركة لعسددددرها
المالدددددرم دددددو و ا ي الماليدددددة بتدددددا يخ  7112/1/72بعدددددرم ااشدددددراف والرقابدددددة واتدددددق اادا ي
واا ددتغلا لوددذا المرافددي التددي تددريرها والمنصددو

اايوددا فددي المددادي قددم ( )3ددق العسددر األ ددر

الدددذي يعتالدددر تلايدددا دددق الشدددركة ادددق التبا اتودددا و تدددؤولياتوا بحف ودددا دددق التاددداو اا والتعدددرياا
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دددق قالدددا الغـدددـير (المتدددتومريق) أ ف صدددالح الشدددركة واسدددة دددق كدددا قيدددر لدددا بدددالسوا يق المن مدددة
ندددد المتددددتومريق ددددق ا ددددتغلا تادددد المرافددددي

لاعلقددددة فيمددددا بينوددددا وبدددديق و ا ي الماليددددة كمددددا

وادخددداا التعدددريلا والتاددداو اا والتعدددرياا اادددت أ دددل الرولدددة لمدددا يبيدددر ادددق ثدددلل دددنواا
دون قابددة واشددراف الددر ي دلدد أن تادد العسددود قددر ا توددت تددا يخ ددريا وا و ددا ترتدد ااددت دلدد
دددق فدددراد تعاقدددري بددديق أارافدددا ايدددل تدددم ايسددداف العمدددا بالعريدددر دددق المدددواد الدددوا دي فدددي العسدددر
المالدددرم بددديق الدددو ا ي والشدددركة أ فضدددل ادددق أن المتدددتومريق تدددتمرون با دددتغلا تاددد المواقدددو
وادددرم ا دددتغلا الشدددركة لاسددديم اا دددتغللية المتدددتحسة لودددا لمدددري  3دددنواا والمودادددة لدددرى ادا ي
التنفيذ – و ا ي العرا.
ويتصدددا بدددذل أن الشدددركة قا ددد بتسدددريم تتدددويلا لامتدددتومريق دددق خدددلا رو دددة التدددراد
واددددرم اتلادهددددا االددددرا اا الل ددددة لمتابعددددة ددددراد المالددددال المتددددتحسة لوددددا لددددرى ادا ي التنفيددددذ أ
األ ددر الددذي يترتدد اايددا ضددياع اسددوق وأ ددواا الشددركة خاصددة بمددق لددم يسددم بالتددراد ايددل تددم
توليددددددا كتددددددا بتددددددا يخ  7152/5/2الددددددت ادا ي الشددددددؤن السا و يددددددة والددددددذي تضددددددمق بعددددددس
اا تفتدددا اا بشددد ن اآلليدددة واالدددرا اا التدددي قا ددد بودددا الشدددركة لمتابعدددة المالدددال المودادددة دددق
قالدددا المتدددتومريق لدددرى ادا ي التنفيدددذ وأفدددادا دددرير

تددد الرقابدددة والمتابعدددة فدددي دهدددا بتدددا يخ

 7152/5/2ددددق أ دددددا يددددتم بشددددد ا دو ي اادددددراد كشددددوف بالمالدددددال الموداددددة لدددددرى ادا ي التنفيدددددذ
بددددو ا ي العددددرا ددددق خددددلا ددددوقعوم اال ترو ددددي أ ددددا بشدددد ن اا تفتددددا اددددوا االددددرا اا التددددي
قا ددد بودددا الشدددركة بشددد ن ا تنددداع بعدددس المتدددتومريق ادددق التدددراد كا ددد اافدددادي دددق أن الشدددركة
تسددددوم ب ثالدددداا ا لسيمددددة ااياا يددددة المتددددتحسة لددددرى لميددددو المتددددتومريق ضددددمق اتدددداباا المددددرينون
اللاصدددددة بالمتدددددتومريق بااضدددددافة الدددددت قيدددددام الشدددددركة برفدددددو اموادددددة دددددق السضدددددايا اادددددت
المتددتومريق الدددذي أ ودد الشدددركة اسددودهم أ و دددق خدددلا االانددا اادددت المتددتنراا التدددي تدددوافرا
لدددرينا لدددم يتالددديق ولدددود أيدددة آليدددة والدددرا اا لدددرى الشدددركة بشددد ن تابعدددة تحصددديا المالدددال المودادددة
لدددرى ادا ي التنفيدددذ واكتفددد الشدددركة بت دددويق لصدددص ديدددون شددد و فدددي تحصدددياوا باغددد قيمتدددا
 705730537ديندددا ادددق بعدددس المالدددال المتدددتحسة لاشدددركة ولدددم يدددتم ايدددرااوا لدددرى ادا ي التنفيدددذ
والاليان التالي يوضح دل اات اليا المواا ا الحصر :
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المشس ك يياا
خصا ال
بال ا الس تي

المستثمف

2110132

الشركة ال ويتية لألمذية (أ ري ا ا)

7120225

ؤ تة المورود
شركة يم ال وي ( يب ون)

7320132

الشركة العربية الوانية ادا ي المواام

7130221

شركة لود فود لاتاويباا الغذائية

5770151

شركة الالوريي

5130233

ويتضدح ق الاروا التابي ا تناع العرير ق المتتومريق ق راد كا ا المتتحي اايوم لرى
ادا ي التنفيدذ بسيمدة تالا  707120211ديندا أ ايدل با الرصدددددديدر المتددددددتحي لاشددددددركة اتت تا يخ
 7152/57/35الا وقر ا  5503110221دينا وبا قيمة المتددددرد نا  202110751دينا ااما ب ن
تددتحي بسيمة  1210217دينا واكتف الشددركة بت ويق

شددركة امعاا األ ددواق لم تسم بتتددرير الا
لصص با قيمتا  720125دينا .

و شددددددير الت أ دا بتا يخ  7152/55/53تم توليا كتا الت ائ الرئيس التنفيذي لاشددددددئون
الترويحية بش د ن تبوير رقسي الريوان بالتسا ير الرو ية المتعاسة بالمواقو المتددتومري والمرا ي ق قالا
المتددددددتومريق أ ايدل و د د ق قالدا درير

ت الرقابة والمتابعة بالت ايه بتا يخ 7152/55/77

والذي تضمق بما فادا ا ا بعر التنتيي و اادا ي المعنية رفي ل م تلة ق التسا ير المعري ق قالا
الشددددددئون الترويحية والتي فع بمول

ذكراا داخاية الت الرئيس التنفيذي وهي لل ددددددتلرا اا

الراخاية و ق خلا ااالع اات ا توافر لرينا ق تددددددتنراا سر ة ق الشددددددركة اتضددددددح أن تا
التسا ير تتضمق تسا ير الية اق ايراداا المواقو المتتومري و لا اا اق الفروقاا أ ولم تتضمق
أية لا اا اق تااو اا أو تعرياا أو اضدافة أ شدوة وميرها والذي يرخا ق ضمق تؤولياتوا
والتبا اتوا تااا الحفاى اات أ ل الرولة ق التااو اا والتعرياا و و اا تغلا.
لددددذا يوادددد الددددريوان اتلدددداد الشددددركة كافددددة االددددرا اا الل ددددة لتفعيددددا دو هددددا الرقددددابي
بالصدددو ي التدددي ت فدددا تواليدددي صدددو

العسدددر والمحاف دددة اادددت أ دددل الرولدددة اللاصدددة العسا يدددة

وتحصيا تتحساتوا الموداة لرى ادا ي التنفيذ.
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صاشفاً :إصففا الشففكة صلى ص م توصي القيم االستتاللية المستوقة لمساحات التجاور يي فايق
الشفففففففكفففة األ ف الفففكي أم إلى لففف

ل

قففف

ب و  121لي

م فففا حتى تفففا خ

: 1112/11/11
تصدددر الشدددركة اادددت ادددرم تحصددديا المالدددال المتدددتحسة ادددق تددداااا التاددداو فدددي رافدددي
الشددركة مددا أدى الددت ا ددتمرا الوددر فددي المدداا العددام لتالادد السدديم اا ددتغللية المتعدديق تحصددياوا
اق تاااا التااو

الاغىا يسر بـ  52501120221دينا ىا اتت تا يخ .7152/57/35

ايددددل ددددالي لاددددريوان أن أشددددا فددددي تسددددا يرا اددددق التددددنواا ددددق اددددام  7153اتددددت اددددام
 7152الددت تسددااس الشددركة فددي السيددام بددرو ها فددي امايددة أ والوددا لتدد خر الاانددة المشدد اة بددالسرا
اادا ي قدددم ( )722لعدددام  7112لمدددري تبيدددر ادددق أ بدددو دددنواا دون تحريدددر المتددداااا الفعايدددة
لمع م رافي الشركة.
وبتدددددا يخ  7152/5/7قا ددددد ال شدددددركة بتوليدددددا كتدددددا الدددددت ديدددددوان المحا دددددالة بشددددد ن
تحصددديا السددديم اا دددتغللية اادددت تددداااا التاددداو فدددي رافدددي الشدددركة وأ فدددي بدددا أي
المحا ددداي والدددذي تضدددمق بمدددا فدددادا ب دددا ا تولدددر صدددو

تددد

اب دددة اادددت الشدددركة فدددي لااالدددة

المتددددتومريق الددددذيق تددددم التعاقددددر عوددددم اددددوا وددددالالتوم ب يددددة الددددال أخددددرى بلددددلف الادددد العسددددر
بااضدددددافة الدددددت أ دددددا دددددق المب دددددو ت ايددددده حدددددا ي الشدددددركة لر ا دددددة ا ا يدددددة تحصددددديا السددددديم
اا تغللية لاعسود نتوية المري و ا هو االرا الوال اتالااا في هذا الش ن.
كمددا أشددا ا الددت ددا خاددص بددا أي

تدد المحا دداي ددق أ ددا ا يولددر ددنر يددرام والالددة

الددددريوان لاشددددركة فددددي ت حصدددديا السدددديم اا ددددتغللية التددددي يراهددددا الددددريوان لمتدددداااا التادددداو فددددي
رافسودددا وفسدددا لاسددديم الماليندددة فدددي تسدددا يراأ فضدددل ادددق اشدددا توا فدددي اددداا لاوئودددا الدددت السضدددا
تتحما الشركة الال كاليري دون نر يرام والالوا وصرو األا ام لصالحوا.
واادددت ضدددو
والددذي لدددا

دددا تدددم ااشدددا ي اليدددا أادددلا و دددا تضدددمنا كتدددا الشدددركة المولدددا لادددريوان

ؤكدددرا اادددت دددا و د بتسدددا ير ديدددوان المحا دددالة اادددت دددرى دددنواا ادددري دددق تسدددااس

الشدددركة وادددرم اتلادهدددا لالدددرا اا الل دددة لحمايدددة أ والودددا واسوقودددا وابدددرام لادددي لاعسدددود
بالتادداو اا التددي قددام بوددا المتددتومريق والددذي ا تو د بددا الشددركة ددق أ ددا ا يولددر تددتنر تتددتويو
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أن تتدددتنر اايدددا لموالالدددة المتدددتومريق بتاددد المالدددال واايدددا دددو د فيمدددا يادددي تفنيدددر لمدددا و د ب تدددا
الشركة المشا اليا أالا:
–

والالدددددة الدددددريوان لاشدددددركة بتحصددددديا المالدددددال المتدددددتحسة والدددددذي يعتالدددددر دددددق ضدددددمق
اختصاصددداا الدددريوان ايدددل اصدددرها المشدددرع فدددي المالدددال المتدددتحسة لارولدددة واألشدددلا
اااتالا يدددة العا دددة والمنشدددلا والشدددركاا التابعدددة لودددا أ و فودددوم الشدددركاا هدددي الشدددركاا
التابعدددة أي المماوكدددة ألي شدددلص ااتالدددا ي ادددام وتتالعدددا ادا يدددىا ايدددل تدددنص المدددادي قدددم
( )37ددددق قددددا ون ا شدددددا ديددددوان المحا ددددالة قدددددم  31لتددددنة  5221ااددددت " لادددددريوان أن
يواددد الدددت الاودددة الملتصدددة أن تتلدددذ االدددرا اا الل دددة لتحصددديا المالدددال المتدددتحسة
لارولدددة أو ميرهدددا دددق الويئددداا والمؤ تددداا العا دددة والمنشدددلا والشدددركاا التابعدددة لودددا أ
أو التي صرف

–

نوا بغير ولا اي".

لددم يتضددح لم تدد المحددا ي أن الشددركة تددرير هددذا المرافددي يابددة اددق و ا ي الماليددة وأ وددا
شددركة ا و يددة وقددر دفع د الشددركة بوددذا الددرفو أ ددام المحدداكم فددي العريددر ددق السضددايا وددا
قضددددية التددددا التدددديااي – شددددوبيب بااضددددافة الددددت أن العسددددود التددددي تالر وددددا الشددددركة داا
ادددابو خدددا

وا تلضدددو لاسدددا ون المدددر يأ ايدددل أ دددا ا يادددو أن يضدددو شدددرواا ميدددر

لوفة ادا ي المرفي التيااي وفسا لاسا ون.
–

الشدددددركة ادددددردا تددددداااا عيندددددة لامتدددددتومريق دددددوا بشددددد ا الاشدددددر أو دددددق خدددددلا
التراخيص.

–

لددم يضددو

ت د المحا دداي أيددا قا و يددا بددا وضددو أيددا فنيددا ولددم يتالدديق ددق خددلا الددرأي الددت

ا تنادا ألي ق المالاد السضائية التي تعب
–

ا قر لا با.

التنددداقس دددق قالدددا الشدددركة بتدددعيوا الدددت تواليدددي قدددا ون  511لتدددنة  5221وادددرح المواقدددو
في بايري اا ة لمري ثلل نواا و هرفوا بالحصوا اات أاات األ عا .

–

وقددددر ددددالي لاشددددركة أ وددددا تسددددر

بتعددددريا بعددددس ددددواد السددددا ون قددددم  511لتددددنة 5221

بتدددا يخ  7152/7/5الدددت الويئدددة العا دددة لل دددتوما
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الدددر ي دلددد

دددق أن السوددداع التددديااي

يعدددر دددق السوااددداا األ ا دددية فدددي تنويدددو صددداد الدددرخا بمدددا يتدددوم فدددي تعبيدددب اقتصددداد
الرولة وتحسيي اوائر اضافية برا ق ااتمادها ااـت أااديـة النفر.

–

فددددي االددددة اصددددوا أاددددر المتددددتومريق ااددددت أي حددددا ي الشددددركة الددددوا د ددددق

تدددد

المحددددا ي ( شددددا ي العصدددديمي) والددددذي قا دددد الشددددركة بملااالددددة الددددريوان بددددا

ددددميا

بتددددا يخ 7152/5/7

دددديعرس الشددددركة الددددت لدددداار االيددددة وختددددائر فاداددددة بموالالددددة

المتدددتومريق باميدددو المالدددال التدددي دددالي وأن تدددم دددرادها سابدددا تاددد التاددداو اا فضددددل
ااددت تالنددي الشددركة هددذا الددرأي الددذي يلدداله لميددو االددرا اا التددي ددالي وأن قا دد بوددا
الشدددركة والمتلدددذي تاددداا المتدددتومريق المتاددداو يق لامتددداااا أ وهدددذا أادددر الملددداار التدددي
م دددددق أن تتعدددددرس لودددددا شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية ا ددددديما وأن الشدددددركة تتحمدددددا
واتدددد و افددددلا ددددوظفي اادا ي السا و يددددة و تتشددددا يوا أ فضددددل اددددق ولددددود لانددددة
تددددرقيي نالوسددددة ددددق ااددددس اادا ي و لولددددة بر ا ددددة لا دددداا الددددريوان اا أن الشددددركة
لددريوا ااصددرا ااددت ادددرس الموضددوااا ااددت

تدد المحا ددداي الددر ي بددذل ااتيالودددا

الت آ ا قا و ية.

–

أن

تددددد المحا ددددداي ميدددددر لدددددوا بدددددالرد اادددددت لا ددددداا الدددددريوان فضدددددلى اادددددت أن

الشددددركة هددددي التددددي تسددددوم بددددرفو اتعابددددا األ ددددر الددددذي قددددر يددددؤثر ااددددت اياديتدددداأ كمددددا أن
السضدددددايا لريدددددا عرضدددددا لالتدددددا ي أ دددددام السضدددددا و دددددا يالريدددددا دددددق آ ا أ دددددر خدددددا
بالشركة وليس الريوان.

–

ألغدددد الشددددركة العسددددر ددددو الم تدددد الددددذي أوكددددا لددددا وددددام التحسيددددي فددددي الملا دددداا
الددددددددددوا دي فددددددددددي تسددددددددددا ير ديددددددددددوان المحا ددددددددددالة لاتددددددددددنواا  7155أ  7157أ 7153
ودل لعرم ااتالا ا ارف حاير وألن الشركة هي التي تسوم برفو أتعابا.

–

قيددددددام الشددددددركة برفددددددو داددددددوى قضددددددائية ااددددددت تددددددتومر ديتدددددد فري ا تنااددددددا بتددددددراد
السيمدددددة اا دددددتغللية الاريدددددري بعدددددر ا تودددددا اسدددددرا دددددو شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية
وأ وا ااتتال

عر المتر المربو المتتغا بلمتة د ا ير.
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–

دددق تدددتومر ادددالم الدددواا دددق الدددال

دددالي لاشدددركة وأن قا ددد بتحصددديا الدددال

تدددتحسا

لدديس ااددت تددااة األ س  50111تددر ربددو بددا ااددت تددااة الالنددا الفعايددة قالددا أن يددتم
افتتاح المتتومر لامشروع وا تغللا فعاياى.

–

تضدددمق العسدددر المالدددرم فيمدددا بينودددا وبددديق و ا ي الماليدددة – ادا ي أ دددل الرولدددة بعدددس المدددواد
ودلددد اادددت ددداليا الموددداا ا الحصدددر أ قدددام ( )51-53-57أن لميدددو هدددذا المدددواد تتواددد
الحصددددوا ااددددت الموافسدددداا المتددددالسة ددددق قالددددا الوددددرف األوا قالددددا ا ددددتحرال أو هددددرم أو
ل ادددق اخضدددااوا
ادخددداا أيدددة تعدددريلا اادددت المنشدددلا المسا دددة وقالدددا الالدددر بالتنفيدددذ فضددد ى
أل مددة الالاريددة والحصدددوا ااددت وافسددداا الاودداا الر دددمية وبتعوددر الودددرف الوددا ي بعدددرم
الدددددرا أي تعدددددريلا اادددددت الملووددددداا المعتمدددددري اا بعدددددر الحصدددددوا اادددددت الموافسددددداا
المتددالسة أ ويعتالددر كددا ددا ددالي لددب ا يتاددبأ ددق العسددر ايددل أ ددا فددي بعددس األايددان يددتم
ادخدددداا تدددداااا خا ليددددة وضددددموا لامالنددددت المسددددام وااددددت ضددددو دلدددد تتغيددددر المتددددااة
المتعاقدددر اايودددا بدددالرمم دددق اددددرم و ود المتددداااا فدددي ع دددم العسدددود وأن الملوودددداا
والتراخيص تعتالر لاساى لاعسر ولب ا يتابأ نا.

–

تضددمق كتا

رير اام بارية ال وي المولا الت الشددركة بتا يخ  7151/51/71بش د ن ارق

ااتتدددا المتددداااا التاا ية بالمشدددا يو اا دددتوما ية ايل أوضدددح أن المتددداااا التاا ية
بالمشدددا يو اا دددتوما ية التابعة لاشدددركة والتي تم تلصددديصدددوا بعر وافسة الاواا الملتصدددة
بالالارية ت ون تاااتوا شا اة لاميو اناصر المشروع وا تاا ية أو خر اا.

–

بندددا اادددت قدددرا

ااددددس اادا ي قدددم ( )7112/1المنعسدددر بتدددا يخ  7112/2/1واللددددا

بااتمددداد تعدددريا أ دددعا األ تدددا المتدددتغاة كموددداام اادددت الوالودددة الالحريدددة واادددت الفسدددري
( ) 1ددق السددرا المددذكو والمتضددمق بدد ن يددتم يددادي السيمددة اا ددتغللية بنتددالة  %71بعددر
دددرو  3دددنواا اادددت التاريدددر وااددد

وافاتدددا بدددالرأي السدددا و ي ادددوا كيفيدددة تحريدددر آليدددة

تواليدددي هدددذا البيدددادي اادددت كافدددة المتدددتومريق

دددرىا لسدددر بعضدددوم دددق تاددداو هدددذا المدددري

ودلددد بعدددر أن تدددم تاريدددر اسدددودهم ادددام  7112أ واايدددا قا ددد الشدددركة فعايدددا دددق تاريدددر
العريدددر دددق العسدددود لمدددري أكودددر دددق ثدددلل دددنواا وتدددم يدددادي السيمدددة اا دددتغللية بنتدددالة
 %71بعددر دددرو ثددلل دددنواا أ ويتضددح دددق الادددروا التددالي دددق قيا وددا بالتاريدددر لمدددري
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أكودددر دددق ثدددلل دددنواا كمدددا قا ددد الشدددركة خدددلا ادددام  7157وبعدددر ا

ددداا دودهدددا

اادددت لا ددداا الدددريوان بتدددا يخ  7157/2/53ببيدددادي السيمدددة اا تغلليدددـة بنتدددـالة %71
لاعسددددـود المشددددـا اليوددددـا فددددـي الاددددـروا داتددددـا ودلددددـ بتا يددددـخ  7157/2/51أ7157/2/5
ولميو هؤا المتتومريـق ا تاابـوا لاسـرا أ و ـق أ واـة دلـ

اسم المستثمف

تا خ ر ام
القيمة
تا خ انتااء تا خ انتااء
االستتاللية
التج
ال ق
ب س ة %11

التج
بالس ات

القيمة
االستتاللية
يي ب ا ة
التج

القيمة
االستتاللية
ب ر ام
نس ة %11

شركة المعوشرلي لاتاويباا
الغذائية ( وعم اكرو الر )

7157/2/51 7153/2/31 7112/2/31

1

20572

20311

7157/2/5 7153/2/31 7112/2/31

1

510221

520212

7157/2/5 7153/2/31 7112/2/31

1

510272

520113

7157/2/5 7153/2/31 7112/2/31

1

20111

20221

شركة الصفاي لاضيافة
( وعم شر الي)
شركة الصفاي لاضيافة
( وعم الصنوبر)
أواد خالر الفايا لاتاا ي العا ة
والمساواا ( وعم يب ون)

–

ا ياي :

*

قا ددد الشدددركة فيودددا بااتتدددا قيمدددة ا دددتغللية لمتددداااا التاددداو وقدددر تدددم تحصدددياوا دددق
قالددددا المتددددتومريق وهددددذا يعددددر أاددددر األدلددددة ااددددت أن االددددرا اا المتالعددددة بالشددددركة بشدددد ن
السيمدددة اا دددتغللية يدددتم ااتتدددابوا اادددت أ ددداس دددعر المتدددر المتدددتغا ولددديس اادددت أ ددداس
تدددااة الموقدددو بشددد ا ادددامأ فضدددل ادددق قيدددام الشدددركة بااتتدددا

تدددالة  %11دددق السيمدددة

اا دددددتغللية لامتدددددتومر المتدددددتغا لدددددالعس المتددددداااا اللا ليدددددة ولدددددم يتالددددديق لادددددريوان
ااتدددراس المتدددتومريق اادددت دلددد أ ا ددديما أن هندددا بعدددس اللدددر اا تعتالدددر دددق ضدددمق
الموقدددو كمواقددده التددديا اا والمتددداااا المحيودددة فدددي المالندددت المسدددام ولدددم يوالددد الدددريوان
ااتتددددا قدددديم ا ددددتغللية اايوددددا أ وااددددت دددداليا المودددداا ا الحصددددر (ليددددالي الحاميددددة –
فرايريب).

* تشما قيمة تااة اضافية.
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و دددددو د فيمدددددا يادددددي الملا ددددداا التدددددي أ دددددفر انودددددا الفحدددددص خدددددلا العدددددام الحدددددالي
فدددددي ادددددرود دددددا تدددددوافرا لدددددرى الدددددريوان دددددق بيا ددددداا اامدددددىا بددددد ن الدددددال التاددددداو التدددددي تدددددم
ااتتدددددابوا االسدددددىا لسدددددرا

اادددددس ادا ي الشدددددركة قدددددم ( )1لتدددددنة  7112والدددددذي ادددددرد السيمدددددة

اا دددددددتغللية الشدددددددورية لامتدددددددر المربدددددددو بواقدددددددو  2أ  2أ  2د دددددددا ير لمنوسدددددددة الشدددددددع وبنيدددددددر
السددددددا وشددددددرق ااددددددت التددددددوالي فيمددددددا اددددددرا رفددددددي األكوابددددددا

الددددددذي تددددددم ااتتددددددابا االسددددددىا

لمتو ددددددر أ ددددددعا الم اتدددددد العسا يددددددة فددددددي اددددددام  7112التددددددي اددددددردا السيمددددددة اا ددددددتغللية
الشددددددورية لامتددددددر المربددددددو لددددددأل س الفضددددددا فددددددي نوسددددددة شددددددرق بواقددددددو  72.311دينددددددا أ
واريسدددددددة الشدددددددع االسددددددداى لاسيمدددددددة اا دددددددتغللية الشدددددددورية لامتدددددددر المربدددددددو لمركدددددددب ددددددداوان
بواقددددو  51ديندددددا أ كمدددددا أ دددددا تدددددم تحريدددددر السيمددددة اا دددددتغللية بواقدددددو  1د دددددا ير لامتدددددر المربدددددو
لمرفسدددددي ديتددددد فري وادددددالم الدددددواا والدددددذي تدددددم تحريدددددرا دددددق قالدددددا الشدددددركة لمرفدددددي ديتددددد فري
ودلدددد بعددددر تددددا يخ ا توددددا العسددددريق المالددددر يق عومددددا ودلدددد بعددددر ابددددرام الشددددركة لعسددددرها ددددو
و ا ي المالية بتا يخ : 7112/1/72
-1

تففففأخف الشففففففكة يفففففي توصففففي القفففففيم االسفففففتتاللية المسففففتوقة صفففففن سفففففاحات التجفففففاور
للمطفففففاصم التفففففي قا فففففت اللج فففففة المشفففففسلة بفففففالقفا افما ي قفففففم ( )198لسففففف ة 1116
وشفكة الخليم للتـتي

ال ولية بفيل ساحاتاا والتي تق

بر  6,545,320م ا :

ددددددددددالي لاددددددددددريوان وأن أشددددددددددا فددددددددددي تسددددددددددا يرا لألاددددددددددوام  7151أ  7151أ 7152
الدددددددت ادددددددرم تحصددددددديا الشدددددددركة لاسددددددديم اا دددددددتغللية لتاددددددداو العريدددددددر دددددددق المتتودددددددـمريق
لامتااددددددـاا المتعددددددـاقر اايوددددددا أ و تياددددددة لعددددددرم اتلدددددداد الشددددددركة لالددددددرا اا الل ددددددة تادددددداا
تاددددد التاددددداو اا فسدددددر ادا ختدددددا ي الشدددددركة دددددق ادددددرم ااتتدددددا قيمدددددة ا دددددتغللية لتاددددد
المتدددددددداااا لتالادددددددد  6,545,320دينددددددددا ىا فددددددددي تددددددددا يخ  7152/57/35أ والاليددددددددان التددددددددالي
يوضددددددح المواقددددددو التددددددي يولددددددر بوددددددا تادددددداو اا و تااددددددـة التاددددددـاو وقيمتوددددددـا اا تغلليددددددـة
المواو تحصياوا :

29

المستثمف

ال يا

المساحة
المفخصة أو
المت اق
صلياا

المساحة ويق تقا ف
الشفكة
ساحة
الم ى

المساحة
الخا جية

ساحات التجاور
ساحة
الم ى

ساحة
خا جية

الم ال المطل ب توصيلاا حتى
1112/11/11
صن ساحة
الم ى

صن المساحة
الخا جية

إجمالي الم ال
المطل ب توصيلاا
حتى
1112/11/11

أوال :المطاصم التي قا ت اللج ة المشسلة بالقفا افما ي قم ( )198لس ة  1116بفيل ساحتاا:
ؤ تة ليالي
وعم و سوت الحامية لاتاا ي
العا ة
ليالي الحامية
والمساواا

351.2

222.33

-

115.13

-

3170127

وعم
الالوريي

شركة الالوريي
لألمذية

111

112.51

731.1

12.51

731.1

20217

لود فود

شركة لود فود
لاتاويباا
الغذائية

211

211.3

-

511.3

-

5220221

وعم
فرايريب

الشركة
ال ويتية
لألمذية
(أ ري ا ا)

237.1

وعم كنتاكي

وعم ينو

50171.23

52.53

527.13

52.53

5250272

-

220112

-

570221

3170127

220225

5220221

5210215

الشركة
ال ويتية
لألمذية
(أ ري ا ا)

122.23

121.2

12.1

52.2

12.1

220222

1210221

2210211

شركة اللرافي
لاوبا

111

151.2

572.1

51.2

572.1

320352

3120152

3270231

الشركة العربية
وعم وبي
الوانية ادا ي
تيو داي
المواام

222

5521.2

711

522.2

711

5530215

120112

5250521

امو المواام الشركة العربية
الوانية ادا ي
( نوسة
المواام
الشع )

70135.12

70335.73

232.23

722.22

232.23

7310153

501220722

507220217

شركة
الحميضي
لامواد الغذائية

50122.11

50521.22

112.72

22.22

112.72

120122

7270232

3110713

وعم برلر
كنا



أن السيمة اا ددتغللية التي يتعيق تحصددياوا اق تددااة التااو ق شددور يناير  5222واتت تا يخ تارير العسر في
2
يناير  7112تالا  3110212دينا أ وتسوم الشدددركة بااتتدددا قيمة ا دددتغللية نذ فالراير  7112لمتدددااة  221م
ودل ق بعر تارير العسر لتصددددالح تددددااة التااو التي يتعيق تحصدددديا قيمة ا ددددتغللية انوا  2.33م 7بسيمة تالا
 20231دينا .
22

ال يا

المستثمف

المساحة
المفخصة أو
المت اق
صلياا

المساحة ويق تقا ف
الشفكة

الم ال المطل ب توصيلاا حتى
1112/11/11

ساحات التجاور

ساحة
الم ى

المساحة
الخا جية

ساحة
الم ى

ساحة
خا جية

صن ساحة
الم ى

صن المساحة
الخا جية

وعم بيتبا
ه

شركة
الحميضي
لامواد الغذائية

215

50111.22

732.27

711.22

-

7220527



وعم يب-
ون

شركة أواد
خالر الفايا

50127.17

50112.21

321

-

وعم
الصنوبر

شركة الصفاي
لاضيافة

2,089.65

2,168.89

-

79.24

شركــــة ركب
وعم ركب اوان لاتاا ي
العا ة
اوان
والمساواا

751.11



-

5310311

-

210132

103,172

-

1,563.00

2,222.98

678.2

659.98

678.2

304,356

وعم لو ي
كا ينو

شركة الغنيم
التاا ية

653.5

657.14

-

3.64

-

10679

-

وعم آبا
بيب

شركة المواام
المميبي

638

660.56

-

22.56

-

13,376

-

وعم شيايب

شركة اشاق
العصير
لاتاا ي العا ة

824.54

-

16.54

-

9,807

-

1,942,383

2,221,161

212

إجمالي يفصي
ثانياً :المطاصم التي قا ت شفكة الخليم للتـتي
شركــــة
المعوشرلي
الغذائية

وعم
اكرو الر

وعم فيولق الشركة ال ويتية
لألمذية
وفيش ا ك
و نيو ا ي (أ ري ا ا)
وعم برج شركة يم لامواد
الغذائية
الحمام





1120172

210132

5130527

125,103



إجمالي الم ال
المطل ب توصيلاا
حتى
1112/11/11

1720112

50222

530322

20212

17219,821

ال ولية بفيل ساحتاا
1130112

221.1

50317.21

21

172.5

-

7320151



50212.22

70171.31

-

322.2

-

220222

-

50172

70531.11

-

212.3

-

1170112

510222

639,821

220222



517,694

اق تددااة التااو الالالغة 732.27م 7اتت تا يخ  7151/2/35أ ايل قام المتدددتومر ب الة التدددو الحريري
لامتاااا اللا لية وتم وقه توالي المالال المالية اق تاااا التااو ااتالا ىا ق تا يخ .7151/2/5
7
511
7
527



 السيمة اا تغللية المتتحسة اق تااو اا ابسة في المتااة اللا لية
28

ال يا

وعم لو وتر

المستثمف

المساحة
المفخصة أو
المت اق
صلياا

شركــــة
أم.أم .ي

50222

قرية الضيافة الشركة ال ويتية
المتحري
) وعم
لاتاويباا
شر الي-
ليالي الليام  -الغذائية وادا ي
المواام
دون ا يو (

50221

المساحة ويق تقا ف
الشفكة
ساحة
الم ى

المساحة
الخا جية

50231.27

22.22

50221.13

312.31

ساحات التجاور

الم ال المطل ب توصيلاا حتى
1112/11/11

ساحة
الم ى

ساحة
خا جية

صن ساحة
الم ى

صن المساحة
الخا جية



22.22

5220132

150511

32.72

752.13

552.31

إجمالي الم ال
المطل ب توصيلاا
حتى
1112/11/11

248,111

3120271

120327

355,112

إجمالي يفصي

1,309,858

518,588

1,828,446

افجمالرررررري السلي

3,252,241

3,161,126

6,545,320

وقر أو د الريوان في تسريرا لعام  7151تفصدديا تااو اا كا وعم اات اري و ددوف و د
تفصيا بعس التااو اا اات اليا المواا ا الحصر:
أ-

ط م و قاى ليالي الولمية :
دالي لاريوان أن أشا في تسريرا لعام  7112الت بعس الملا اا التي شاب اتا السيمة

اا دددتغللية لاموعم المذكو والت تااو المتدددتومر لمتدددااة 322م 7تمواة بمتدددااة خا لية

ااة

بالسر ير قام المتددتومر بتت د يرها بالبلاج المتحر وت ييفوا واضددافتوا الت المتددااة المتددتغاة أ وقام
المتددددددتومر با ددددددتغلا تا المتددددددااة نذ اام  5222وهو تا يخ صددددددرو قرا المااس الالاري في
 5222/5/2والذي يسضددي بالموافسة اات اقا ة الم اة وبشددرط ارم تتد يرها وارم ا ددتغللوا تاا يىا
واتت تا يخ صدرو كتا المااس الالاري في  7112بش ن أاماا التوويرأ ولم تسم الشركة بااتتا
السيمة اا دتغللية لتا المنوسة والتي تسر بـدددددد  50221دينا ىا شورياى اات رى  55اا ىا ( بما يعادا
 537شدددددوراى ) اتت شدددددور يناير  7112وبسيمة المالية تسر  7120121دينا ىا أ وأشدددددا الريوان في
تسريرا لعام  7153الت ارم قيام الشركة بتحصياوا ق المتتومر اتت تا يخ .7153/57/35

******* تموا التااو لامتاااا المرخصة وتالا المتااة المواو تحصيا قيمة ا تغللية انوا 32.72م 7في
.7152/57/35

26

وتالددديق دددق التسريدددر التفصدددياي اللدددا

بمتددداااا رافدددي الشدددركة المدددؤ

7153/2/1

بددددد ن المتدددددااة الحاليدددددة تالاددددد 222.33م 7والمتدددددااة المرخصدددددة تالاددددد 351.2م 7وبدددددذل تالاددددد
المتددددااة ميددددر المرخصددددة 115.13م7أ أي أن السيمددددة اا ددددتغللية التددددي يتعدددديق تحصددددياوا اددددق
تددددااة التادددداو

ددددق شددددور يندددداير  5222واتددددت تددددا يخ تاريددددر العسددددر فددددي يندددداير  7112تالادددد

 3110212ديندددا ىا أ وبمدددا أن الشدددركة تسدددوم بااتتدددا قيمدددة ا دددتغللية لمتدددااة 221م 7دددق بعدددر
تاريددر العسددر فدد ن المتددااة التددي يتعدديق تحصدديا قيمددة ا ددتغللية انوددا تالادد 2.33م 7وتالادد السيمدددة
اا دددتغللية المسدددر ي ادددق  119شدددورىا  6,834ديندددا ىا دددق تدددا يخ دددريان السيمدددة اا دددتغللية بعدددر
التاريدددددر فدددددي  7112/7/5واتدددددت  7152/57/35أ وبدددددذل يالاددددد المدددددالي السددددديم التدددددي يتعددددديق
تحصياوا  3170127دينا اى اتت .7152/57/35
ب-

ط م يفا ز :
تالدددديق ددددق التسريددددر التفصددددياي اللددددا

بمتدددداااا رافددددي الشددددركة المددددؤ

أن تددددددااة المالنددددددت تالادددددد 50171.23م 7وأن هنددددددا

7153/2/1

لددددددب يق بمتددددددااة 52.53م 7أ وبمددددددا أن

الشدددركة تسدددوم بتحصددديا قيمدددة ا دددتغللية ادددق تدددااة 237.1م 7فسدددر فددد ن المتدددااة التدددي يتعددديق
تحصددديا قيمدددة ا دددتغللية انودددا باددد 527.13م 7لامالندددت أ وقدددر قا ددد الشدددركة ب ثالددداا قيمدددة ادددق
تددددددااة الددددددرو األ ضددددددي لافتددددددري ددددددق  7117/5/75اتددددددت  7151/5/72والميددددددبا يق ددددددق
 5222/57/52اتددددت  7151/5/72بمالادددد  5320217دينددددا ثددددم قا دددد بتددددا يخ
ب لغدددا لدددب

دددق هدددذا الذ دددة بمالاددد  220172.11ديندددا وأثالتددد

7151/2/51

دددا قيمتدددا  110112.222ديندددا

سابددددا ا ددددتغلا المتددددتومر لمتددددااة اضددددافية باغدددد 712.12م 7لافتددددري ددددق  7112/57/52الددددت
 7151/2/52تلفدددددس الدددددت 527.13م 7ااتالدددددا ىا دددددق  7151/2/52واتدددددت  7151/2/51أ و دددددا
قيمتدددددددا  110217ديندددددددا لافتدددددددري دددددددق  7151/2/52واتدددددددت  7152/57/35أ أي أن المدددددددالي
المالدددال التدددي يتعددديق تحصدددياوا ادددق المالندددت اتدددت  7152/57/35باددد 5250272ديندددا أ والمالدددال
التددددي يتعدددديق تحصددددياوا اددددق الملددددب يق بمتددددااة 52.53م 7كمتددددااة خا ليددددة باغدددد 570221
دينددددا لافتددددري ددددق  5222/57/51واتددددت تددددا يخ  7152/57/35أ وبددددذل يالادددد المددددالي المالددددال
التي يتعيق تحصياوا اتت  7152/57/35الا  5210215دينا .

81

ج-

ط م بيتزا لت :
ددددالي لاريوان أن أشددددا في تسريرا لعام  7155الت بعس الملا اا التي شدددداب تنفيذ اسر

ا دتغلا الموعم المذكو والت تااو المتتومر لامتااة المرخصة ( باغ 515م 7في براية التعاقر أ
717.22م 7في ديتدمالر  ) 7155وارم تحصدياوا لاسيمة اا تغللية انوا والالالغة  5350523دينا ىا أ
بااضافة الت تااو المتتومر لامتااة اللا لية بمتااة 732.2م 7وارم تحصياوا لاسيمة اا تغللية
انودا والتي باغـدددددددددددد  5110252دينا أ أي بسيمة المالية باغ  7250222دينا اتت تا يخ ااراد
الملا ة في اينا أ كما أشدا في تسريرا لعام  7153الت ارم تحصديا الشركة لتا السيمة وتراكموا
لتصا الت  3370512دينا اتت تا يخ  7153/57/35أ وقر أفادا الشركة في اينا ب ن المتتومر لم
ي ق تااو اى لامتددددااة ال اية واتدددد الرخص وتسرير لانة المتدددداااا وتوقيعا اات الملوواا أ
اات الرمم ق أن التسرير التفصددددددياي النوددائي ألامدداا الاانددة بتددا يخ  7153/2/1أد ج الموعم ق
ضمق المواقو التي يولر بوا تااو بالمتااة.
وأوضددح التسرير التفصددياي لاانة ب ن تددااة الرو األ ضددي باغ 211.22م 7أ والميبا يق
515.7م 7ب لمالي تااة با 50111.22م 7أ وأن هنا لاتـددددددة خا ليـددددددة بمتااـددددددة 732.27م
و نوسـددددة ألعـددددا بمتااة 575م 7وايل أن المتااة الوا دي برخصة الالنا

7

قم ( )22/21الصاد ي

بتدا يخ  5222/3/52باغد 211م 7لادرو األوا أ 515م 7لاميبا يق وب لمالي تددددددااة 215م 7ف ن
تددددااة التااو لامالنت باغ 711.22م 7وبسيمة ا ددددتغللية  7220527دينا اتت  7152/57/35أ
والتاداو في المتددددددااداا اللا لية باغ 732.27م 7وبسيمة  5310311دينا اتت 7151/57/35
ودل بعر خصدم الا  110222دينا

الشدركة بااتتدابا اق تااة 732.27م 7لافتري

سابا ا قا

ق  7155/5/5الت  7151/2/35ايددل أ ددا تم اثالدداا ا الددة التادداو ااتالددا اى ق 7151/2/5أ وتالا
المالي السيمة اا تغللية المتتحسة  1120172دينا اتت تا يخ .7152/57/35
م–

ط م ك تاكي :
ددددالي لاريوان أن أشددددا في تسريرا لعام  7155الت بعس الملا اا التي شدددداب تنفيذ اسر

ا دتغلا الموعم المذكو والت تااو المتتومر لمتااة 712.23م 7والتي تسر قيمتوا بـدددددد 210251
ديندا

تموادة بمتدددددداادة 517.23م 7ندذ براية التعاقر واتت تارير العسر في  7112/51/5و تددددددااة

81

511م 7ندذ تدا يخ قيدام المتددددددتومر بتنفيدذ أامداا الري و في  7112/1/71أ بااضددددددافة الت تااو
المتددتومر لامتددااة اللا لية وارم قيام الشددركة بتحصدديا السيمة اا ددتغللية انوا والتي تسر بمالا
 1220212ديندا أ أي بسيمدة المدالية باغ  2120222دينا ىا اتت تا يخ ااراد الملا ة في اينا أ
كما أشددددا الريوان في تسريرا لعام  7153الت أن تددددااة المالنت تالا 121.2م 7وفساى لاملور المرفي
بمومة العما الموقعية التي أارها

ت التلوير والمشددددددا يو بتا يخ  7153/7/1أ أي أن تددددددااة

التااو تالا 22.2م 7أ وأن المتدددتومر يسوم با دددتغلا تدددااة خا لية تالا 511.22م 7أ وبذل با
المالي المالال المواو تحصدددياوا اق األاوام  7157أ  7153الاغىا وقر ا  150272دينا ليصدددالح
المالي المالال الوال تحصدددياوا  2250322دينا اتت تا يخ  7153/57/35أ وأفادا الشدددركة في
اينا ب وا قا

بموالالة المتدددتومر بتدددراد المالال المتدددتحسة اايا ب ثر لعي اق تدددااة الواواا

وال را ي الالالغة 21م 7ق تا يخ  7155/1/72وهو تا يخ وضو الملالفة واتت تا يخ 7151/7/2
تا يخ ا الة الملالفة و وف يتم ااتتا قيمة ا تغللية شورية لتا المتااة بمالا وقر ا  325دينا
وأ وا دتضديه تدااة 21م 7الت المتااة االمالية لاعسر ودل بعر أن يتم ا تلراج كافة التراخيص
ق الاواا الر مية.
وتاليق ق التسرير التفصياي اللا

بمتاااا رافي الشركة المؤ

 7153/2/1أن تااة

المالنت الحالية تالا 121.2م 7وبتااو لامتددددااة المرخصددددة يالا 22.2م 7أ وايل أن الشددددركة تسوم
بااتتدا قيمة ا تغللية اق تااة 122م 7ف ن المتااة المواو تحصيا قيمة ا تغللية انوا تالا
52.2م 7وبسيمة  220222دينا اتت .7152/57/35
كما تاليق أن هنا لاتددة بمتددااة 12.1م 7وايل أن الشدددركة أفادا بتسرير اام  7153ب وا
قا

بتوالي قيمة ا تغللية سابا ا تغلا تااة خا لية 21م 7ف ن السيمة التي تم ااتتابوا اق تا

المتددددددددااددة لافتري ق  7155/1/72الت  7151/7/2و ق  7151/1/77الت  7152/57/35باغدد
 720221دينا أ اا أ ا كان يتعيق اات الشدددركة أن تسوم بااتتدددا قيمة اق تدددااة التااو الفعاية
نذ تا يخ اكتشافوا واتت تا يخ ا التوا وبتر ج تاااا التااو الذي أوضحا الريوان في لا تا
الوا دي في تسريرا لعام  7155أ وباغ السيمة اا ددددتغللية التي يتعيق تحصددددياوا اق التااو اا في
المتدددددداادة اللدا ليدة  1210221ديندا اتت  7152/57/35أ وبذل يالا المالي المالال التي يتعيق
تحصياوا في  7152/57/35الا  2210211دينا .
81

لر –

جمل المطاصم ( طقة الش ب ) :
ددددالي لاددددريوان أن أشددددا فددددي تسريددددرا لعددددام  7155الددددت بعددددس الملا دددداا التددددي شدددداب

تنفيدددذ اسدددر ا دددتغلا امدددو الموددداام المدددذكو والدددت تاددداو المتدددتومر لمتدددااة المالندددت بمتدددااة
22.23م 7دون تحصدددديا الشددددركة لسيمددددة ا ددددتغللية انوددددا تسددددر بددددـ  220112دينددددا ىا أ بااضددددافة
الددددت ا ددددتغللا لامتدددداااا اللا ليددددة لاموعددددم ودلدددد بعمددددا ترا دددداا بمتددددااة 212.5م 7واددددرم
اصدددوا الشدددركة اادددت قيمدددة ا دددتغللية انودددا تسدددر بدددـ  2220555ديندددا ىا أ وبسيمدددة الماليدددة تالاددد
 2220222ديندددا ىا اتدددت تدددا يخ اادددراد الملا دددة فدددي ايندددا أ كمدددا أشدددا فدددي تسريدددرا لعدددام 7153
الدددت ادددرم تحصددديا الشدددركة لتاددد السيمدددة وتراكمودددا لتصدددا الدددت  505230112ديندددا اتدددت تدددا يخ
.7153/57/35
وتالددديق دددق التسريدددر التفصدددياي النودددائي ألامددداا الااندددة بتدددا يخ  7153/2/1أن تددداااا
التاددداو فدددي الالندددا باغددد 722.22م 7والتاددداو فدددي المتددداااا اللا ليدددة باددد 325.27م 7اامدددىا
بدددد ن هنددددا

تددددااة لاتددددتيق خددددا ليتيق بالددددرو األ ضددددي بادددد الماليومددددا 321.25م 7لددددم يددددتم

اضدددافتوما اندددر ااتتدددا الشدددركة لاتاددداو اا أ وبدددذل ي دددون التاددداو فدددي المتددداااا اللا ليدددة
232.23م 7أ كمددددا أن هنددددا

لوددددر وقددددو ددددق قالددددا المتددددتومر بتددددا يخ  7151/3/72يالدددديق أن

تددددااة المالنددددت باغدددد 70112م50135 ( 7م 7أ ضددددي أ 151م 7أوا) أ وأن المتددددااة اللا ليددددة
باغدددد 122.22م 7أ وبددددذل ت ددددون تددددااة التادددداو لامالنددددت 51.13م 7ولامتدددداااا اللا ليددددة
122.22م 7أ وي ددددددـون المالددددددـي المالالددددددـ المواددددددـو تحصياوددددددـا  507220217دينددددددا اتددددددت
 ( 7152/57/35الادددد  7310153دينددددا اددددق تددددااة التادددداو فددددي المالنددددت أ  2220221دينددددا
ادددق تددداااا التاددداو اللا ليدددة) ودلددد بعدددر خصدددم الاددد  210223ديندددا

سابدددا

دددا قا ددد

الشدددددركة بااتتدددددابا ادددددق تدددددااة التاددددداو الالالغدددددة 122.22م 150122.1( 7ديندددددا لافتدددددري دددددق
 7157/55/5اتدددددت 7151/1/31أ والالالغدددددة  730152.2ديندددددا لافتدددددري دددددق  7157/2/7اتدددددت
سابدددا دددا قا ددد الشدددركة بااتتدددابا ادددق تدددااة

 )7151/1/31أ وخصدددم الاددد  5110157ديندددا

115.22م 7لافتري ق  7151/1/5اتت .7152/57/35
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تأخف الشفكة يي توصي القيم االستتاللية المستوقة صن ساحات التجاور للم اقل األخف

-1

بر  19170117121م ا :

والتي تق

دددالي وأن أشدددا الريوان في تسريريا لألاوام  7151أ  7151أ  7152الت الملا اا التي
شدددداب المواقو التي قا

شددددركة اللايا لاتفتيش الرولية برفو تددددااتوا أ وتاليق لاريوان خلا العام

الحدالي ادرم اتلداد الشددددددركة لالرا اا الل ة تااا تااو اا المتددددددتومريق أ وتالا المالي السيمة
اا ددددددتغلليدة اق تاد التااو اا ا قيمتا 52101530121دينا اى اتت  7152/57/35أ و و د فيما
ياي تفصيا دل :

المفيق

األكوابا

ادي ال و يش

ال يا

المساحة
المفخصة أو
المت اق صلياا

المساحة ويق
تقا ف الشفكة

ساحة
التجاور بالمتف
المفبل

إجمالي الم ال
المطل ب
توصيلاا حتى
1112/11/11

السيمة اا تغللية المسر ي لامتااة
المتتغاة ق قالا المتتومر بعر خصم
السيمة اا تغللية الحالية

320211

63,600

720111

137,090,632

تااو اا في المتااة المتعاقر اايوا

510257

570212

50221

1,466,998

لا التنس

-

50172

50172

703,751

الشاائ

-

10111

10111

2,460,150

حايق لألدواا الرياضية

-

515

515

113,213

النت وعم P F Changs

-

50113

50113

611,793

ااواا وكرا ي ( تااة خا لية)
في وعم P F Changs

-

511

511

24,402

إجمالي يفصي

اريسة لنو
الصالااية

5,380,307

الا ي لالفة لارخص

10523

20221

70277

1,572,284

الا ي ضافة مير رخصة

-

252

252

415,719

لا مير رخصة

-

10113

10113

1,321,882

المواام الواقعة خا ج واق اريسة
لنو الصالااية كمرفي غاي

-

722

722

210,659

إجمالي يفصي



3,520,544



تم ااتتدددا المالي المالال المواو تحصدددياوا لمرفي اريسة لنو الصدددالااية اتت  7152/2/35ودل لصدددرو
ا م وا تلم الحريسة ق المتتومر.
81

المساحة
المفخصة أو
المت اق صلياا

المساحة ويق
تقا ف الشفكة

ساحة
التجاور بالمتف
المفبل

إجمالي الم ال
المطل ب
توصيلاا حتى
1112/11/11

التوق المركبي المواام ( النت
الالل ا)

-

10321

10321

7,989,300

الحضا ة ( النت الالل ا)

-

50111

50111

1,513,200

لا كري السرم

-

10721

10721

2,500,350

ال يا

المفيق

ركب اوان

اريسة الشع

يادي تااة وعم ها ديب ا تغلا
تااة خا لية لوضو الواواا
وال را ي

-

521

521

128,700

حا لبس األافاا

-

721

721

245,700

إجمالي يفصي

1171227101

قرية المتياة المائية

530111

710322

550222

2,639,136

امو ديت فري

570111

22,895

510221

3,422,120

االم الواا

50111

30217

70717



افجمالي



83,485
164,513,474

ويشددددددير الريوان الت أ ا ددددددالي لمااس اادا ي أن وافي في التمااا قم ( )7151/2المنعسر
بتا يخ  7151/55/1برفو توصدية الت الويئة العا ة لل دتوما بتشد يا لانة تحسيي برئا دة تدتشدا
في ادا ي الفتوى والتشددددددريو خاصددددددة بملا اا الريوان الوا دي في تسا يرا لعا ي  7157أ 7153
والتي كا

ق بينوا رفسي األكوابا

و ادي ال و يش أ وقر أو د الريـدـدوان في تسا يــرا التابسـة

تفصيا تااو اا كا رفـددي ااـددت اـددـددـددري و نو د فيما ياي تااو اا رفي األكوابا

اات اليا

المواا ا الحصر :
–

أن ااتتددا السيمة المواو تحصدددياوا التي أو دها الريوان في التسرير لا ا بنا اات افادي
الشددددددركددة بتددا يخ  7112/1/72داى اات لا دداا الددريوان لاتددددددنددة المدداليددة المنتويددة في
 7112/57/35ب وا ددت خذ ب ددعا الم ات العسا ية في االة تارير اسر الشددركة و و ا ي

 تم ااتتدددا المالي المالال المواو تحصدددياوا لمرفي الشدددع اتت  7152/1/2وهو تا يخ صدددرو ا م التمييب
ودل اق فتري  3أشور فسر.
7
 تموا تااة التااو الفعاية وتسوم الشركة بتحصيا قيمة ا تغللية شورية اق تااة يالا الماليوا 30253.21م
ااتالا ىا ق تا يخ .7112/3/31
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المدالية أ وقر خالف الشددددددركة اسرها المالرم و و ا ي المالية بتا يخ  7112/1/72بتاريرها
اسدر رفي األكوابدا

وادرم ارادا في بايدري ادا دة بدالرمم ق ارم وافسة و ا ي المالية

اات التارير أ وبما أن الشركة تسوم بااتتـدا قيمـدة ا تغلليـدة تر يـدة لامتـدر المربـدو تالاـد
 22فاتددددددىا ف دان ياد اايودا يدادي السيمدة اندر تادريدرهدا لاعسدر في  7155/2/71االسداى لاسيمة
اا تغللية المسر ي ق قالا الم ات العسا ية في اام  7112والتي اردا تو ر عر المتر
اا تغللي لأل س الفضا بمنوسة شرق بمالا  72.311دينا شورياى.
–

أفادا الشدددددركة ب ا تم ااتفاق تعاقريىا ب لبام المتدددددتومر بتدددددراد  10111دينا شدددددوريىا

ير

ا دددتغللا لاموقو ولم يتم ااتتدددا هذا المالا اات أ ددداس المتدددااة المرخصدددة لامشدددروع أو
المتدددددداادة التي تم التعداقر اايوا أ ويوضددددددح الريوان أ ا بتا يخ  7151/3/52ااال اادا ي
السا و ية ق

ت التلوير والمشددددا يو لااالة المتدددددتومر للاتذا لا اق ضددددم تدددددااة

التااو والالالغة 720213م 7و ا ا ية د ا دددة الموضدددوع كواري نفصددداة أ كما أوضدددح
اادا ي السدا و يدة لاعضددددددو المنتدر بتدا يخ  7151/3/72أ وا ترى التفاوس و المتددددددتومر
عيق أ األ ر الذي يؤكر ا تالاط السيمة اا ددددتغللية

اضددددافة الاب المراد ضددددما سابا الا
بالمتاااا المتتغاة ق قالا المتتومريق.
–

أفادا الشدركة ب ن المتااة المرخصة وفي الملوواا المتوفري لامشروع ليت 320211م

7

وبالتالي ف ا ا تولر تااو اا كما أو دا الريوان بالتسرير أ يوضددددددح الريوان أ ا في تسريرا
لعام  7151أشددددددا الت أ ا بتا يخ  7151/7/52أوضددددددح الملوواا التي أارا ق قالا
ت التلوير والمشا يو ب ن تااة األكوابا

باغ 110123م 7و تااة المنوسة اللافية

المتدددتغاة ق المتدددتومر باغ 520211م 7وب لمالي تدددااة كاية تدددتغاة تالا 210713م 7أ
وأن الشدددددركة أفادا ب تابوا المؤ

 7112/51/51لمرقسي ديوان المحا دددددالة ب ن المتدددددااة

االمالية المتتغاة لمرفي األكوابا

هي 320211م ( 7تضمنة تااة وعم وبي تيو داي

والالالغة 50111م)7أ أي أن المتددااة المضددافة والتي قام المتددتومر با ددتغللوا دون الحصددوا
اات التراخيص تسر بـدددددد 720213م 7أ وقر قا
رفي األكوابا

واتضدددح ق تسريرها المؤ

شركة اللايا لاتفتيش الرولية برفو تااة
 7151/1/52ب ن المتدددااة االمالية لاموقو

باغ 230211م 7أ وبذل تالا المتااة التي لم يتم تحصيا قيمة ا تغللية انوا 720111م 7أ
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ما يؤكر صددحة التااو اا التي أو دها الريوان في تسريرا ق واقو تددتنراا الشددركة أ كما
أن الشددركة وفي العرير ق المرا ددلا وال ت المتالادلة و لتاه الاواا الر ددمية بالرولة
أقرا ب ن المتااة المرخصة لامشروع هي 320211م.7
–

يشير الريوان الت أن الشركة أقرا في العرير ق كتالوا بولود تااو اا في رفي األكوابا
ترلو الت أاوام ابسة أ ايل تم

لااالة بارية ال وي بتا يخ  7111/2/71ب وا اا

ولود نشددددلا و الا ي أ شددددئ في رفي األكوابا

ق قالا المتددددتومر دون أخذ الموافساا

الر دددمية المتدددالسة بوذا الشددد ن أ وااال اايعا لمق يابم لريوا لا شددده والت كر ق دل اتت
يتتددددددنت لوا اتلاد االرا اا السا و ية الل ة أ كما قا

الشددددددركة بتشدددددد يا لانة بالسرا

اادا ي قم ( )522لعددام  7115بتددا يخ  7115/2/72تلتص بددال شدددددده اات شددددددروع
األكوابا

أ ايل دكرا الاانة بمحضدددر التمااوا األوا ب وا قا

بتا يخ  7115/2/5وتاليق لوا ولود

بال شددده اات المرفي

و اا في المشروع مير ولودي أ ا اى في الملوواا

المتوفري لرى الشدددركة با اردها  17وقو تموا ب شدددا اا وتركيالاا وألعا تم ا دددتحرال
راخا خاصة لاعرير نوا أ األ ر الذي يؤكر ولود هذا التااو اا.
–

تعوا الشددددركة اات أن رفي األكوابا

يسرم خر ة بتددددعر بتددددير بمتناوا الاميو وبذل ا

يم ق أن يتم تحرير قيمة ا دددددتغللية رتفعة التدددددعر أ ول ق يتضدددددح أن المتدددددتومر انر ا قام
با دددتحرال أ شدددوة وا دددتغلا تددداااا خا ج ارود التعاقر وأبرم اسود بالالااق لالعس تا
اا دددتحراثاا التي تسرم خر اا لاعا ة ب دددعا
المحصاة ق رفي األكوابا

رتفعة ادا ا تم سا توا بالسيمة اا دددتغللية

أ األ ر الذي ياليق أن الشركة مح لامتتومر بتع يم أ بااا

وايراداتا بمسابا الا بتدددددير يرفو كسيمة ا دددددتغلليا لاشدددددركة نذ أكور ق  77اام أ كما أن
الشددددددركدة با ددددددتنادها بردها اات ا لا بسرا المح مة الت ديالية بشدددددد ن التااو اا ق أن
المتددتومر لم يتااو المتدداااا المرخصددة لا بالرمم ق را ددلتوا التي أو د الريوان أ واة
لوا والتي تؤكر ااتراف اادا ي التنفيذية بولود تا التااو اا وقيام المتدددتومر بالتوقيو اات
الملوواا المعري ق قالا شددددددركة اللايا لاتفتيش الرولية التي تاليق أن تددددددااة الموقو تالا
230211م 7أ وبالرمم ق امفالوا اق لا اا الريوان بشددددد ن المرفي التي تم التحسيي فيوا
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وا تو

تائا التحسيي الت صدددحة ا أو دا الريوان أ األ ر الذي يتدددترا نا أن الشدددركة في

افادتوا تعتمر يا ة المماااة والتتويه بالرد اات لا اا الريوان.
والادرير بددالددذكر أن هنددا تندداقس كالير بيق افدداداا الشددددددركددة في دودهدا اات الملا دداا
الوا دي في تسا ير الريوان لألاوام التددابسة واصددرا ها اات ارم تحصدديا السيم اا ددتغللية المتددتحسة
اق تاااا التااو و و دها فيما ياي:
–

أفادا الشركة بردها اات تسرير اام  7151ب وا تسوم بالتحسيي في هذا الملا اا وتحرير
المتدئولية وأ وا بصدرد الت هيا والتعاقر لمري  3نواا و أار الم ات المتلصصة في ادا ي
المشددددا يو مق لريا اللالري واا ا ياا لاسيام بوي اة ود ا ددددة واقو شددددركة المشددددروااا
التديااية أ ويرخا ق ضمق األاماا المواوبة نوا السيام ب اادي فو السيا اا لاميو رافي
الشدركة والمواقو المتدتومري اات أ دس ونية صدحيحة و تواالاا ا شدائية وهنر ية اتت يتم
التعاقر و المتتومريق اات تاااا واقعية تضمق اماية أ واا الشركة.

–

أفادا الشدركة بردها اات تسرير اام  7151ب وا تسوم االيىا بتش يا فريي اما يسوم بر ا ة
لميو المواقو المتدددددتومري ق ايل المتددددداااا وب شدددددراف

ت المونرس ال ويتي الذي تم

تعيينا كم ت ادا ي المشددا يو بالشددركة ايل أ ا ددوف يتم ددح لميو المواقو المتددتوفاي
لشدددددروط التدددددح وااادي اراوا وفسا لاسا ون قم ( )511لتدددددنة  5221و دددددوف يتم اتلاد
االرا اا الل ة بوذا الشددد ن و وافاي الريوان ب افة االرا اا والنتائا التي توصدددا اليوا
الشددددركة بوذا اللصددددو
قا

بالتعاقر و

أ كما أفادا الشددددركة في دها الوا ي المؤ

 7152/2/51ب وا

ات اسا ية لتحرير األ ددددعا أ وأن الشددددركة لاهبي ااادي ارح المواقو

انر و ود د الاانة العايا لمشدروااا الشدراكة بنا ى اات اا الريوان أ كما أ ا لا د ا ة
الموضوع ـددددددو (التادي /

ت

شا ي العصيمي حا ون و تتشا ون قا و يون  -حا ي

الشدركة) اتلاد كافة االرا اا السا و ية المنا دالة لاحفاى اات اسوق الشدركة تااا الغير في
ضدددددو

لا اا الريوان المالينة في تسريرا أ هذا وتار ااشدددددا ي الت أن فو دااوى اات

كافة المتدتومريق دي اه الماا العام اوالي  7ايون دينا دون ضدمان اوا كت الرااوى
ق ار ا في ضو اا الريوان.
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–

وأفدددادا الشدددركة بردهدددا اادددت تسريدددر ادددام  7152بددد ن الدددريوان قدددر ااتمدددر اادددت أكودددر دددق
أ ددداس فدددي ااتتدددابا لمالدددال التاددداو بحتدددد

أيدددا فدددي هدددذا الشددد ن أ وأكدددرا ااددددت أن

السددرا المعتمدددر لددريوا فدددي ااتتددا السددديم اا دددتغللية يتموددا فدددي قددرا

اادددس اادا ي فدددي

هدددذا الشددد ن قدددم ( )1لتدددنة  7112والسيمدددة التعاقريدددة المتفدددي اايودددا أ وايدددل أن األ ددداس
الددددذي ا ددددتنر اايددددا الددددريوان فددددي ااتتددددا السدددديم اا ددددتغللية قددددر اختادددده اددددق األ دددداس
المعتمددر لددرى الشددركة أدى دلدد الددت اظوددا فددرق بددالسيم اا ددتغللية التددي بينوددا الددريوان أ
واسددد الدددريوان اادددت دددا أفدددادا بدددا الشدددركة وأكدددر اادددت لا تدددا وأشدددا الدددت ولدددود
تنددداقس كاليدددر بددديق دددا أفدددادا بدددا الشدددركة فدددي دهدددا لعدددام  7152وبددديق دددا أفدددادا بدددا فدددي
دهدددا لاتدددنواا دددابسة بمعندددت أن د الشدددركة األخيدددر لدددا بمنددد ى ادددق دودهدددا التدددابسة
والمشددددا اليوددددا أاددددلا ااددددت لا دددداا الددددريوان أ وأن تعددددذ ها بدددد ن المالددددال المواددددو
تحصدددياوا اتدددت ادددام  7152التدددي أو دهدددا الدددريوان كا ددد

اتادددة ادددق اخدددتلف األ دددس

التدددي ااتمدددر اايودددا الدددريوان فدددي ااتتدددابا لاسيمدددة وأ ودددا بتدددال دلددد لدددم تدددتم ق دددق التحسدددي
ددددق صددددحتوا أ ودلدددد بددددالرمم ددددق أن الددددريوان فددددي ااتتددددابا لاسدددديم المواددددو تحصددددياوا
ا دددتنر اادددت بيا ددداا دددق واقدددو تدددتنراا الشدددركة أ األ دددر الدددذي يتدددترا ندددا اادددت اياديدددة
الدددريوان و وضدددوايتا أ وبمدددا أ ودددا أفدددادا فدددي دهدددا اادددت لا دددة الدددريوان فدددي تسريدددرا
لعددددام  7151ددددق أ وددددا تسددددوم االيددددىا بتشدددد يا فريددددي امددددا يسددددوم بر ا ددددة لميددددو المواقددددو
المتددددتومري ددددق ايددددل المتدددداااا وب شددددراف

تدددد المونددددرس ال ددددويتي فمددددق المفتددددرس

أ ودددا قا ددد بر ا دددة دلددد خاصدددة وأن افادتودددا الدددوا دي بتدددا يخ  7152/1/71والعسدددر الدددذي
أبر تددددا ددددو

تدددد المونددددرس ال ددددويتي كددددان بتددددا يخ  7152/7/2أي ضددددت ددددا يسددددا

العدددا يق وتعتالدددر فتدددري كافيدددة لر ا دددة الموضدددوع كمدددا أفدددادا لادددريوان باا دددتاابة لواالدددا
والسيام بالتحسيي وتحرير المتؤولية هذا لم يتم اتت تا يلا.
وبندددا اادددت كدددا دددا دددالي يتضدددح ماااـدددـة الشركـدددـة وتتويفودددـا بالدددـرد ااـدددـت لا ددداا
الدددريوان أ واايدددا يواددد الدددريوان اتلددداد االدددرا اا الل دددة تاددداا اصدددرا الشدددركة اادددت ادددرم
تحصدددديا ال سدددديم اا ددددتغللية المتددددتحسة لمتدددداااا التادددداو واددددرم قيا وددددا بددددرو ها فددددي امايددددة
أ والودددا وتنميدددة ايراداتودددا األ دددر الدددذي أدى الدددت هدددر
تا يخ .7152/57/35
86

الاددد يسدددر بنحدددو  525ايدددون ديندددا اتدددت

حامي صشف :المالحظات التي شابت حديقة الشعب:
قا ددد الشدددركة فدددي  5227/57/51بددد برام اسدددر ادا ي وتشدددغيا اريسدددة الشدددع

دددو شدددركة

امعددداا األ دددواق التاا يدددة ال ويتيدددة بسيمدددة الماليدددة  302110111ديندددا كدددويتي لمدددري  71دددنة
وبواقدددو  5110111ديندددا ادددق التدددنة األولدددت و 7110111ديندددا ادددق التدددنواا التاليدددة بااضدددافة
الدددت تدددالة  %11دددق األ بددداح الصدددافية لامشدددروع أ وتدددم الغدددا تدددالة  %11دددق األ بددداح وتعدددريا
السيمدددددة اا دددددتغللية ااتالدددددا ىا دددددق تدددددا يخ  5222/2/5ولعدددددري دددددراا كدددددان آخرهدددددا بتدددددا يخ
 7112/1/2وبددددر

ددددريان آخددددر تعددددريا ااتالددددا ىا ددددق  7112/5/5لتصددددالح السيمددددة اا ددددتغللية

 7110111دينا كويتي نويىا وهي السيمة التا ية اتت تا يخ ا توا العسر .
وتالدددديق قيددددام الشددددركة بملااالددددة الشددددركة المتددددتومري بتددددا يخ

 7153/7/52ب خوا هددددا

بت ليدددا ا ودددا اسدددر اريسدددة الشدددع اتدددت  7151/5/72أ وبتدددا يخ  7151/5/72ولوددد الشدددركة
كتابددىا الددت المتدددتومر ب خوددا ا با تودددا العسددر با توددا

رتدددا فددي  7151/5/72وا دددتمرا ا فددي ادددرم

ا الددددة الملالفدددداا ااددددت الددددرمم ددددق ا ددددذا ا بتددددا يلي  7157/5/73أ  7153/1/72ااددددت أن يددددتم
تتايم الموقو خلا ري  21يوم وفساى ألا ام الالنر التا و اشر ق العسر .
وقا ددددددد الشدددددددركة برفدددددددو دادددددددوى قضدددددددائية قدددددددم ( 7151/7271ا  )52 /اادددددددت
المتدددتومر ودلددد اخدددل العددديق حدددا العسدددر وتتدددايموا خاليدددة دددق الشدددواما وااشدددلا

أ وقدددر تدددم

تدددراوا السضدددية اتدددت تدددا يخ صدددرو ا دددم ح مدددة التمييدددب لصدددالح الشدددركة وأصدددر ا ح مدددة
التمييدددب ا مودددا بتدددا يخ  7152/1/2بدددرفس وقددده تنفيدددذ ا دددم اا دددتئناف وا ودددا تدددرى أن ظدددروف
الوعدددددق ا تالدددددر وقددددده تنفيدددددذ الح دددددم الموعدددددون فيدددددا وقا ددددد الشدددددركة بتنفيدددددذ الح دددددم فدددددي
.7152/2/71
و دددالي أن أشدددا ديدددوان المحا دددالة الدددت العريدددر دددق الملا ددداا التدددي شددداب اسدددر اريسدددة
الشدددع فدددي تسدددا يرا ادددق التدددنواا التدددابسة وكدددان آخرهدددا فدددي ادددام  7152أ و دددو د فيمدددا يادددي
الملا ددداا التدددي أ دددفر انودددا الفحدددص خدددلا العدددام الحدددالي اادددت ضدددو
تتنراا :
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دددا تدددوافر لادددريوان دددق
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خالـة الشففففكة لل ق الم فم ل شففففكة جم ات األسففف اق بشفففأ تسفففليم األل اب للشففففكة
بم جب وضفف الت ـيك المؤ خ  1112/2/11حيث آلت لسية الم اني والم شآت و لوقاتاا
واألل اب إلى شفكة المشفوصات السياحية ويقًا لل

ال شفو

ن ال ق :

تضدددددمق الالنر التدددددادس ق العسر المالرم بيق الشدددددركة وشدددددركة امعاا األ دددددواق المؤ
 5227/57/51المسدابدا النسدري لرخوا المرفي واأللعا واللر اا و وايتوا أ ايل تم تحرير المسابا
النسري لرخوا المرفي واأللعا واللر اا الملتافة المتضددددددمنة با بااضددددددافة الت وايتوا واارادها
ودل في الماحي الوا ي ق العسر أ والذي تموا في الاروى ااقتصدادية والمالية لامشروع والمعري في
شدور التمالر  5227وهي تعر لب ى ا يتابأ ق العسر والتي تضمن بنر األلعا وهي اهم

ون ق

و اا المشدروع ل و وا صدر اايراداا األوا ويعتمر ااح المشروع بالر لة األولت اات اتق
اختيا األلعا أ وتضمن الر ا ة أن يضم المشروع اوالي  52لعالة لريري يتم ا شا ها والمتااة
المسر ي لوذا األلعا اوالي  520111تر ربو أ كما يضدم المشروع اوالي  71لعالة لألافاا أ وتم
تسرير قيمة األلعا بمالا  502120231دينا كويتي .
وتضددددمق الالنر العشددددرون الفسري قم ( )3ق العسر المالرم ا بيق الشددددركة وشددددركة امعاا
األ دددواق والتي صددد اات "يوافي الورف الوا ي اات أن تؤوا ا ية المالا ي والمنشدددلا و احساتوا
واأللعا

وضددددوع هذا العسر الت الورف األوا أ ودل انر ا توا

ري العسر اات أ ا في االة فتددددخ

العسر أو ا توا ا قالا ا ددددت ماا رتا (اقالة) تسر قيمتوا وفسىا لمعراا اا ددددتول الموضددددحة بالماحي
الوا ي ق هذا العسر " .
وبتا يخ  7152/2/71قا

الشركة بتنفيذ الح م السضائي الصاد لصالحوا اق اريي ادا ي

التنفيذ الابئي -و ا ي العرا با ددددتلم وقو اريسة الشدددددع وتم تحرير حضدددددر اثالاا االة ايل تم
ااتفاق اات تتددددددايم الم ان بالحالة التي كان اايوا وتم لرد حتوياا الم ان ق األلعا وميرها أ
وتم ا فاق كشددددوف بمحتوياا الحريسة وتم نح شددددركة امعاا األ ددددواق واة  1أشددددور الت تا يخ
 7152/55/31لنسا المحتوياا المولودي في ال شددددددوف أ كما ياتبم لميو المتددددددتومريق بنسا العابوم
و عراتوم وكافة األمراس ( وأ في ارد  57كشددده فصدددايق تم رالعتوم والتوقيو اايوم ق لميو
األاراف ) وبتا يخ  7152/2/35أ

ددددا شددددركة امعاا األ ددددواق كتابا الت الشددددركة توا في
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تفويس بعس العا ايق لريوا لنسا كافة األلعا واامراس والمعراا واألدواا  ...الخ الوابتة ب شوف
الارد و حضر التنفيذ والتتايم المؤ
وتاليق ق كتا الشركة المؤ

.7152/2/71
 7152/2/73والمر ا لاوكيا المتاار لشئون أ ل الرولة

بشد ن تنفيذ الح م السضدائي الصداد لصدالح الشدركة ا دتلم وقو اريسة الشع ايل تضمق ال تا
الفسري التالية (ولما ااا دل دون تم ق الشددددركة تواليي الح م الصدددداد لصددددالحوا واااقة تم ينوا ق
ايا ي الموقو الذي يحوي متا اا و الا ي وأصددددوا ق شدددد وا األياولة لارولة انر ا توا العسر أ ف ن
الشددددددركة بواقو الحاا و تياة لذل لق تتم ق ق ضددددددمان ارم التعرس لاموقو ددددددوا كان اتلفىا أو
اضرا ىا أو تصرفىا آخر...الخ).
ويتضددح ما ددالي أ ا بالرمم ق تضددميق العسر بنرىا ينص اات أياولة ا ية المالا ي والمنشددلا
و اح ساتوا واأللعا

وضوع هذا العسر اا أ وا تنا ل اق تا األلعا لشركة امعاا األ واق ما

أهر أ واا الشركة والتي تموا أ واا اا ة االسىا لاسا ون قم  5لتنة .5223
-1

خالـة شفففكة المشفففوصات السففياحية ل ق لا الم فم ل ورا
بقيا اا ب

فففل سففف

المالية -إما

أ الك ال ولة-

ح ي ح ل ح قة الشففف ب مو الوصففف ل صلى الم ايقات المسففف قة

األ ف الكي تفتب صلي إخالل الشففففكة باالتـاق ال ا م يي وضفففف إث ات الوالة ومخ لاا يي
ارصات قضائية وذل ب م السماب لمستثمفي ال اطن ن إخالء
بعر صددرو ا م ح مة التمييب قا

اق ام :

الشددركة بوضددو ددو اريري اوا اريسة الشددع دون

الحصدددوا اات ترخيص ق بارية ال وي أ وأفادا الشدددركة في كتابوا المؤ

 7152/2/1داى اات

ا تفتا اا الريوان اوا التنر السا و ي أو ترخيص التو الحريري الذي قا

الشركة بوضعا اوا

دو شدال ي ؤق لتم ينوا ق تنفيذ الح م السضائي الصاد لصالحوا وبما

اريسة الشدع أ وا اقا

يم نوا ق الحفاى اات المولوداا املى بما تم ااتفاق اايا و شدددددركة امعاا األ دددددواق بمول
حضر التنفيذ المؤ

 7152/2/71والذي ص اات تعييق أار وظفي الشركة اا

اى قضائياى.

وأشددا ا الشددركة في كتابوا المر ددا الت بارية ال وي بتا يخ  7152/2/31ب ن التددو الذي
تم وضعا لا بنا ى اات اا

ق و ا ي المالية وأن الموقو لم ي ق في دل الوق تح ايا ي الشركة

فتعذ وضددددعا أ وأشددددا ا أيضدددداى الت ا تضددددمنا كتا و ا ي المالية المؤ
"ااادي بنا

 7151/2/7ق اا

دو خفيه يتداار اات ا تمرا ية ااتصاا الالصري بيق العناصر الامالية داخا نتبا
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الشددع الترفيوي ق ألعا و تددوحاا خضددرا و ا هو خا لا و ارم التعريا في

ان التددو أو

ادرود المنتبا أ ودلد لاحفدداى اات اددرود الحددريسدة والحفدداى اات األ واا العددا ددة في نتبا الشددددددعد
الترفيوي ".
وبتا يخ  7152/2/75قا
ب وا أقا

الشركة بملااالة و ا ي المالية  -ادا ي أ ل الرولة  -واخورتوا

دددو شدددال ي ؤق في ارود الموقو لضدددمان ا دددت ماا الرا اا ااخل والحفاى اات

الممتا اا والمعراا والمنشدددددلا داخا الموقو أ وااال اافادي والتوليا باالرا اا الوال اتلادها
بوذا الش ن.
وبتا يخ  7152/2/31ا

ددا و ا ي المالية داى اات كتا الشددركة المذكو أالا تضددمق

أ ا يتول اات الشدركة اتلاد كافة االرا اا السا و ية اق اريي ادا توا السا و ية لتاو الرا اا
التنفيذ ولو داا األ ر الت تنفيذا بالسوي الاالرية بااتالا أن هذا األ ر تئوليتوا وهي صااالة المصاحة
في تنفيذ الح م أ وألا ا الو ا ي الااو الت بارية ال وي اخل
الو ا

قم ( )5211لتددنة  7155بنسا اختصددا

الت بارية ال وي اات ددنر ق أن ا ددتمرا بسا

ركب دداوان تنفيذاى لسرا

ااس

و ا ي المالية في شد ن التعري اات أ ل الرولة
ركب دداوان يعر تعرياى اات أ ل الرولة اللاصددة

العسا ية لعرم وضددو ددنر قا و ي ا ددتمرا ا أ ووافس و ا ي المالية اات قيام الشددركة بوضددو دو
شال ي ؤق والذي كان الالاى في اا ذا المولا لوا ق قالا بارية ال وي .
اا أ ا اتضددددددح ق خلا الفحص ارم اصددددددوا الشددددددركة اات وافسة الالارية اامااى لاسرا
الو ا ي قم ( )712لتددددددنة  7112والذي ينص اات " ا ياو ا شددددددا

الا ي أو اقا ة ااماا أو

تو دددددعتوا أو ترايموا أو هر وا أو تر يموا أو تعرياوا أو تغيير عالم أي اسا بحفرا أو د ا أو
تتدددويتا اا بعر الحصدددوا اات ترخيص في دل

ق الالارية " أ واايا تم ا ذا ها ق قالا الالارية بوذا

الشد ن وأن حضدر اثالاا الحالة لم يتضدمق ااتفاق اات وضدو التدو دون الحصوا اات الموافساا
ق الاواا الر مية.
وتار ااشدددا ي الت ت ايه الشدددركة بتا يخ  7152/5/1لشدددركة دا التدددو لل دددتشدددا اا
ل اق قيام الشدددركة بتا يخ 7152/7/53
الونر دددية ا دددتلراج تراخيص دددو اريسة الشدددع أ فضددد ى
بملدااالدة و ا ي المداليدة  -ادا ي أ ل الدرولدة – والدذي ااالد فيدا لدااالدة بادرية ال وي اوا بيان
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وافسة الو ا ي اات اا اصدرا الترخيص الل م بشد ن و اريسة الشع األ ر الذي يوضح ارم
ا تلراج التراخيص الل ة اتت تا يلا في ارود ا توافر لرينا ق تتنراا.
ويتصدددا بذل أن الشدددركة أخا بشدددروط العسر اات حو ا دددالي وأخا ب لبا وا با دددتغلا
بغاي أبوابوا الرئيتية بوريسة ا

الحريسة في النشاط المسر لوا في الترفيا و ااة واد الحريسة وقا

تتدددمح لااموو برخولوا والتنبا بوا كما أخا بشدددروط العسر با دددتحراثوا ا شدددا اا االا ي اق دددو
اريري ( شدال ) أ ايل دالي وأن تم اخوا شركة المشروااا التيااية بعري ا ذا اا بالتناليا اايوا
بفتح أبوا الحدريسة وا الة التددددددو الذي اقا تا خلا المواة المحردي باا ذا اا أ وا لم تمتوا بذل أ
وخاص د ب لبام شددركة المشددروااا التدديااية بفتح أبوا الحريسة الرئيتددية وت ايفوا بالحصددوا اات
وافسة و ا ي المالية بترخيص التو الذي أقا تا وفي االة ارم اصولوا اات الترخيص يتم ا التا
ولم يتاليق لاريوان اتت تا يلا الحصوا اات الترخيص .
-1

قيام الشفكة باغالق فيق ح قة الش ب مو وج م م اسة ج و فصام استتالل أو خطة
تشففتيلية فما
صلي
قا

المفيق بالفغم ن صلم الشفففكة بسففال ة

قـاا القان ني األ ف الكي تفتب

ياع أ ال صلى الشفكة :
الشدركة ب ملق اريسة الشدع بعر صرو الح م السضائي لصالحوا وقام رقسي الريوان

بتوليا بعس اا ددتفتددا اا الت الشددركة بتا يخ  7152/2/71ايل تم اا

وافاتوم بلوة الشددركة

ااادي ا دددددتغلا اريسة الشددددددع وأفادا الشددددددركة في دها بمول كتابوا المؤ

 7152/2/1ب ن

الشدددركة با ت ا برائا التمويا اتت يتتدددنت لوا اتلاد السرا ا ا بتووير المشدددروع بال ا ا أو أن يتم
ااادي اراا ق لرير أو ادا تا اق اريسوا.
وتاليق ق الفحص أن اللودة اا ددددددتراتيايدة التي قر
اريسة الشدع والتي بنا ى اايوا اصر
اللا

لمااس الو ا لم تتضددددددمق رفي

ااس الو ا قرا ا قم ( )111الصاد بتا يخ 7152/1/1

بالموافسة اات خوة الشدددركة المتدددتسالاية وت ايه الشدددركة بر ا دددة الالرائا المالية لتمويا هذا

المشدددروااا اوضددداى اق تموياوا ق الرولة أ وقر قا

الشدددركة بالتعاقر و شدددركة المركب المالي

بتا يخ  7152/2/55ااراد د ا ددددة برائا التمويا أل بو رافي في الشددددركة فسر ( ادي الفحيحيا -
نتبا الليران  -المرينة الترفيوية  -شددددددروع الوالوة الالحرية) أ و رفي اريسة الشددددددع لم ي ق ق
أيضاى ق ضمق الر ا ة التي اارا ق شركة المركب المالي أ ويتضح ق دل أن الشركة لم تعر أي
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د ا دة وا يولر لريوا أي تصو ااادي ا تغلا اريسة الشع بالرمم ق أن الشركة لريوا اللالراا
في ودا هدذا الماداا أ ايدل أن امل ق ودا هدذا المرفي العدام يترتد اايدا ضدددددديداع فرصددددددة برياة
ل اق ارم تحسيي أمراس الشركة في الترفيا الالري لت ان دولة ال وي .
لل توما فض ى
وتار ااشدا ي الت أن الشدركة قر أ

ا كتا الت شركة ركب اوان بتا يخ 7152/5/2

بش د ن الرد اات ا ذا شددركة ركب دداوان لاتاا ي العا ة والمساواا المؤ

 7152/5/3أ وأفادا

فيا ب وا تحتفظ ب ا ا اسوقوا السا و ية واألدبية في الرلوع اات شدركة ركب دداوان لاتاا ي العا ة
والمساواا بالتعويس الاابر لاضددددددر وأي تعويس أو تددددددتحساا يسرها السا ون لوا تياة لشددددددغا
المنسواا اللاصة بمركب اوان في العيق وارم تم ينوا ق ما
العا ة التي

ة الرا اا الشركة وفي التيا ة

دددددمتوا و ا ي المالية و ااس الو ا وديوان المحا دددددالة بشددددد ن ااادي ت هيا المرافي

الترويحية أ اا أن ديوان المحا ددددالة ا القة لا بر ددددم التدددديا دددداا العا ة لاشددددركة وأن ا أفادا با
الشركة يتعا س و قا ون ا شا ديوان المحا الة .
و ود ااشدا ي الت أن افاداا الشركة الوا دي ب تابوا المشا اليا أالا تتناقس و االرا اا التي
تسوم بوا و ا تتضددددمنا كتالوا ق افاداا لريوان المحا ددددالة أ ايل أ وا تتددددعت دائمىا الت تحسيي الترفيا
الالري وهذا الغرس األ ا ي ق ت يتوا اا أ وا لم تتم ق ق د ا ة الوضو في ااا املق اريسة
الشدددع و ا يترت اايا ق ا دددتيا الاموو اايوا وقر دددالي وأ وا أماس اريسة لنو الصدددالااية
والمرينة الترفيوية .
-1

تقاصش الشفففففكة ل م توصففففي القيم االسففففتتاللية للتجاورات وافنشففففاءات التي اسففففتو ثاا
المسفففتثمف بالمفيق ب أصمال التط ف والتي تق
تضمي اا ال ص

المفي صة

بم ل  1171227101م ا اً ك تيًا وص م

شفكة جم ات األس اق التجا ة الس تية :

فع الشدركة داوى قضدائية قم ( 7151/7271ا  )52 /اات الشركة المتتومري ودل
اخل العيق حا العسر وتتدايموا خالية ق الشدواما وااشلا

أ وقر تم تراوا السضية اتت تا يخ

صددددرو ا م ح مة التمييب لصددددالح الشددددركة واصددددر ا ح مة التمييب ا موا بتا يخ 7152/1/2
برفس وقه تنفيذ ا م اا ددددددتئناف وا وا ترى أن ظروف الوعق ا تالر وقه تنفيذ الح م الموعون
فيا .
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اا أ ا اتضدددح ق خلا ايوياا الراوى المرفواة ضدددر تدددتومر اريسة الشدددع خاوها ق
والالة الشددركة بالمالال المتددتحسة لوا تااا التااو اا التي قام بوا المتددتومر األ ر الذي يؤكر تسااس
الشركة في اماية أ والوا بالرمم ق اا ديوان المحا الة و ق خلا تسا يرا لتنواا اري بضرو ي
تحصدددددديدا السيم اا ددددددتغلليدة والتي باغد اتت تدا يخ صددددددرو الح م السضددددددائي الا ويسر بنحو
 5703220711دينا كويتي اتت تا يخ .7152/3/35
و وضددددددح أن العسدريق المالر يق بيق شددددددركة امعاا األ ددددددواق و ركب دددددداوان بتا يخ
 7112/7/52تضددددمق وافسة شددددركة المشددددروااا التدددديااية اات ابرام هذيق العسريق وفي ا و د
بتموير العسريق والذي يعتالر لب ا يتابأ ق العسريق ايل أن ا تساضددددداا تدددددتومر اريسة الشدددددع
(شددركة امعاا األ ددواق) سابا اا ددتغلا ق تددتومر الالااق ( ركب دداوان)  7120222دينا
كويتي ددددنويىا ولمري خمس ددددنواا بسيمة المالية باغ  507120221دينا كويتي اات أن يتم يادي
قيمة اا تغلا بنتالة  %51انر كا تارير لوذا العسر أي انر واية كا خمس نواا وفسىا لاالنر الرابو
ق العسر المالرم .
ويتصا بذل

ق قيام تتومر اريسة الشع

ق تارير العسر لتصالح السيمة اا تغللية التنوية

بعر البيادي بنتددالة  %51الا  7220122دينا كويتي أ ايل أن باغ السيمة االمالية التي تساض داها
المتتومر اات رى تتو نواا الاغاى وقر ا  703220221دينا كويتي ق تتومر واار ق الالااقأ
دون اام الريوان بالاقي السيم التي يتساضداها تدتومر اريسة الشدع
المشددروااا التدديااية تتساضددت الا  7110111دينا

ق تتومري الالااق اا أن شركة

ددنويىا سابا ا ددتغلا المتددتومر ل ا ا الموقو

بمتااة المالية تسر  5720111تر ربو .
ايل ددددالي وأن أشددددا الريوان في تسريرا لعام  7151الت ارم قيام الشددددركة بااتتددددا قيمة
ا ددددددتغلليدة لاتاداو اا واا شددددددا اا والتغييراا في األ شددددددوة المعتمري بعر أاماا التووير والتي
ا ددتحرثوا المتددتومر في رفي اريسة الشددع أ ايل قام رقسو الريوان بتوليا كتابىا الت ائ العضددو
المنتدر لاشددددددئون الترويحيدة بتا يخ  7155/57/71لوا تبويرهم بالسيمة اا ددددددتغللية التي قا
الشددددددركة بااتتددددددابوا لأل شددددددوة التي ا ددددددتحرثوا المتددددددتومر في المرفي أ وأفادا الشددددددركة بتا يخ
 7155/57/75ب وا لم تسم بااتتددا أية قيمة ا ددتغللية لأل شددوة المتددتحرثة وأوضددح

ددال ارم

ااتتدابوا لاسيمة اا دتغللية لتا األ شدوة ب وا أ شوة داخاية لالفة وقر تم وضعوا دون أخذ وافسة
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الشدددركة المتدددالسة اايوا أ ودل بالرمم ق ارم قيام الشدددركة بتفعيا المادي ( )52ق العسر واللاصدددة
بعرم أاسية المتدددددتومر بالتنا ا اق العسر لورف ثالل وارم تحصدددددياوا
 2130511دينا كويتي سابا تنا ا المتددددددتومر اق ألبا

دددددوم التنا ا والالالغـدددددددددددة

ق اريسة الشددددددع لمتددددددتومريق آخريق

بالملالفة لرليا االرا اا المالية أ و و د فيما ياي التااو اا التي ارثوا المتتومر :
(بال ا الس تي)
ال يا

ساحة
التجاور بالمتف
المفبل

القيمة

القيمة
االستتاللية
الشاف ة

الم
باألشاف

إجمالي الم ال
المطل ب توصيلاا
حتى 1112/1/11

ركب اوان
التوق المركبي المواام
( النت الالل ا)

10321

51

210211

22

7,989,300

الحضا ة ( النت الالل ا)

50111

51

510211

22

1,513,200

لا كري السرم

10721

2

350221

22

2,500,350

يادي تااة وعم
ها ديب ا تغلا تااة
خا لية لوضو الواواا
وال را ي

521

2

50521

551

128,700

حا لبس األافاا

721

51

30211

23

245,700
1171227101

اجمالي يفصي

ويتضح ق الاروا التابي ارم قيام الشركة بااتتا قيمة ا تغللية لاتااو اا والتغييراا
في األ شددددددوة المعتمري لتالا  5703220711دينا اتت  7152/3/35أ ايل يتضددددددمق الاروا بيان
بالسيمة اا تغلليـدة المسـدر ي لأل شوـدة التاا يـدة و تااـداا التاـاو واا شـا اا المسا ـة ايـل تـم
تحريـدر تو ـدر ـعر المتـر ااياا ي

 51دينا لاالنا و  2د ا ير لامتااة اللا ليا (  %11ق

الـ  51دينا ) ودل وفساى لاعسر المالرم ا بيق شركة امعاا اا واق التاا ية ال ويتية وشركة ركب
اوان .
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والارير بالذكر أن ااس ادا ي الشدددركة قام بتعييق شدددركة النصددده لل دددتشدددا اا بمول
وافسة ااس اادا ي بمحضددددددر التمااا قم ( )7151/2والمنعسر بتا يخ  7151/1/75لاتحسيي في
لا ة اريسة الشددع لعام  7157أ ايل لا تسريرها المؤ

 7151/2/52ؤكرىا اات لا اا

الريوان وأدان التسرير الرئيس التنفيذي التددابي ايل أ ا هو الورف المتددئوا بش د ا ئيتددي اق ارم
تفعيدا الشددددددركدة لامادي ( ) 52ق العسر واللاصددددددة بفتددددددخ العسر بالرمم ق التااو اا التي ا ت الوا
المتددددتومرأ وأن الرئيس التنفيذي التددددابي اات اام بوا ل نا لم يتلذ االرا اا الل ة تااهوا أ وقر
أقر ااس اادا ي بالتمااا قم ( )7151/2المنعسر بتا يخ  7151/2/75ااتماد التوصددددياا الوا دي
في التسرير المؤ

 7151/2/52ووضعوا وضو التنفيذ .

ويوا الريوان بيان أ الا ااتي:
-

لالفة الشركة لاعسر المالرم و شركة امعاا األ واق بش ن تتايم األلعا لاشركة بمول
حضددر التنفيذ المؤ

 7152/2/71ايل آل

ا ية المالا ي والمنشددلا و احساتوا واأللعا

الت شركة المشروااا التيااية وفسىا لاالنر العشرون ق العسر .
-

لالفة شددددركة المشددددروااا التدددديااية لعسرها المالرم و و ا ي المالية -ادا ي أ ل الرولة-
بسيا وا بوضدو دو اريري اوا اريسة الشدع دون الحصوا اات الموافساا المتالسة األ ر
الدذي ترتد اايدا اخلا الشددددددركدة بدااتفداق الوا د في حضددددددر اثالداا الحدالدة ودخولوا في
نا ااا قضائية ودل بعرم التماح لمتتومري الالااق ق اخل

-

واقعوم.

قيام الشددركة ب ملق رفي اريسة الشددع دون ولود د ا ددة لروى ااادي ا ددتغللا أو خوة
تشغياية ادا ي المرفي بالرمم ق اام الشركة بتل ة وقفوا السا و ي األ ر الذي ترت اايا
ضياع أ واا اات الشركة.

-

تسدددددااس الشدددددركة لعدددددرم تحصددددديا السددددديم اا دددددتغللية لاتاددددداو اا واا شدددددا اا التدددددي
ا تحرثوددددددـا المتتومددددددـر بالمرفددددددـي بعددددددـر أامددددددـاا التوويـددددددـر والتددددددي تسددددددـر بمالاددددددـ
 5703220711ديندددا اى كويتيددداى وادددرم تضدددمينوا الدددراوى المرفوادددة ضدددر شدددركة امعددداا
األ واق التاا ية ال ويتية.
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ثاني صشف :المالحظات التي شابت إما

الم ا م ال شف ة :

قدا د الشددددددركدة بتعييق ادرد  551وظفيق خلا ادام  7152وفسداى لمدا أفدادا با في كتابوا
المؤ

 7152/5/77دىا اات ا ددتفتددا فريي ترقيي ديوان المحا ددالة أ وتاليق ق الفحص في ضددو

الاليا اا التي توافرا لرى فريي الترقيي الملا اا التالية :
.1

ص م االصال صن ال ظائف وذل بالمخالـة للقان

قم  16لسف ة  1111بشففأ مصم ال مالة

ال ط ية و خالـة الشفكة لالستث اء الكي حصلت صلي
تفتب صلي ت يين
أ

ن م ا الخ ة الم نية األ ف الكي

ظـين بفواتب بلتت قيمتاا  0117111م ا صن صام :1112

دددا بر ا ا ااادي هي اة السوى العا اة والاوا التنفيذي لارولة كتا الت ديوان المحا دددالة

في تا يخ  7152/5/73بشددددد ن لالفة شدددددركة المشدددددروااا التددددديااية لسرا
اللا

ااس اللر ة المر ية

بااالن اق الوظائه قم ( )7115/1أ ايل تضمق ال تا بما فادا أن شركة المشروااا

التددديااية هي اارى الشدددركاا التي تمتا فيوا الرولة اصدددة تبير اق  %11ق اموع اصدددصدددوا
وينوالي اايوا قرا

ااس اللر ة المر ية دددداله الذكر كما أن تا الشددددركاا ترخا في واق قابة

ديوان المحا الة لما ص اايا المادي ( )1فسري ( )1ق قا ون ا شائا كما أن المادتيق ( 51أ  )57ق
داا السا ون قر أكرتا اات أن فحص و رالعة قرا اا التعييق الحاصاة في هذا الشركاا والمؤ تاا
وكافة رااا التعييق هي اختصدا

أصديا لريوان المحا الة ؤكرىا اات ا تراد قابتا اات التعييناا

الحاصدداة في شدددركة المشددروااا التددديااية أ الوي اات أن الشددركة قر خالف العرير ق صدددو
قرا

ااس اللر ة المر ية المنوا في صددددو

المواد (510510201

ر ) ايل أن الشددددركة لم تسم

بنشدددر االن بالصدددحه اليو ية تفصدددح فيا اق مالتوا بتعييق وظفيق ق ال ويتييق بالملالفة لنص
المادي ( )2ولم تحرد الشددددروط لامفاضدددداة بيق المتسر يق والمتددددمياا الوظيفية المواوبة وا توا بعرم
داوي مواي الالر ا ا لحضو

حاضر فر ااالاا التسرم لاوظائه .

ل اق ا فاقا في كتابا ددداله الذكر ا دددتونا اللر ة المر ية وكشددده ب دددما بعـددددددددس
فضددد ى
المعيـددنيق خـددلا اا ي  7152و  7152واا األ يق العام لالر ا ا ااادي هي اة السوى العا اة اتلاد
االرا اا الل ة تااا الملالفاا التي ا ت التوا شركة المشروااا التيااية .
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وتاليق ق الفحص اصدرا الشدركة اات لالفة صو

المادتيق قمي ( )55051ق قا ون

قم  52لتددددددندة  7111أ ق خلا تعيينوا لعرد  551وظفىا بملتاه الوظائه السيادية واادا ية وقر
باغ قيمة الروات المنصددرفة  1510515دينا كويتي لالفة بذل السا ون واا ددتونا الذي اصددا
اايا الشركة أ والاليان التالي يوضح أ واا اات دل :
الفقم
ال ظيـي

الج سية

تا خ الت يين

الفاتررب
بال ا
الس تي

ن ع
ال ق

2115

فر تي

7152/2/71

1111

خا

2322

كويتي

7152/5/72

10211

المسمى ال ظيـي

التخصا

تتشا األمذية
والمشروباا

ب الو يوس في التعايم
الوا وي

تاار الرئيس التنفيذي
لاشئون الفنية

ب الو يوس هنر ة
ر ية

2112

كويتي

7152/2/51

50211

خا

باال قا و ي

ليتا س اسوق

2321

لالنا ي

7152/5/2

70211

خا

رير اوا لمراقالة
الحتاباا والتمويا

ب الو يوس حا الة

2321

كويتية

7152/1/7

70111

خا

قائر امواة ااتصاا

ب الو يوس ااوم
يا ية وأد فر تي

2152

كويتي

7152/51/72

70211

خا

قائر اواة المشا يو

ب الو يوس ادا ي
ااماا

2155

كويتي

7152/2/1

10211

خا

تاار الرئيس التنفيذي
لاشئون الترويحية

ب الو يوس تمويا

2325

صري

7152/1/51

221

حاي

2321

كويتية

7152/5/7

50322

حاي

حاي

ونرس

ااي

ب الو يوس هنر ة
ااية

حاا الي

ب الو يوس حا الة

2151

قالرصية

7152/2/52

50711

خا

اخصائي اوا تواصا
التمااي

التتير االم
وااتصاا

2322

هنري

7152/5/72

70572

خا

ئيس ونر يق

التتير هنر ة
ي ا ي ية

2112

هنرية

7152/2/1

211

خا

حا

التتير في التاا ي

2111

صري

7152/2/71

211

خا

حا

ب الو يوس حا الة

2322

صري

7152/2/5

211

خا

حا

ب الو يوس حا الة

111

الفقم
ال ظيـي

الج سية

تا خ الت يين

الفاتررب
بال ا
الس تي

2323

كويتية

7152/3/51

213.211

ن ع
ال ق

المسمى ال ظيـي

التخصا

حاي

ضابر تعييق

ب الو يوس ادا ي
ااماا

2321

و ي

7152/5/72

211

خا

حاا الي اوا

ب الو يوس حا الة

2322

يابا ي

7152/1/52

50111

خا

ئيس الوواي

ثا وية اا ة

2327

هنري

7152/1/75

50211

خا

ئيس الوواي

دباوم ادا ي الفنادق
والمواام

2321

ا د ية

7152/5/73

113

ضابر خر اا ادا ية

ب الو يوس ادا ي
ااماا

2325

هنري

7152/5/2

50211

خا

رير اتاباا و راقالة

ب الو يوس تاا ي

2151

كويتي

7152/2/31

10111

خا

تاار الرئيس التنفيذي
لشئون األصوا
العسا ية

ب الو يوس ادا ي
ااماا

2323

كنري

7152/5/51

30111

خا

حاي

رير اماياا
المعاو اا

م

ب الو يوس هنر ة
ال ترو ية

2322

ا دي

7152/1/52

211

خا

رتير اوا

ب الو يوس م
عاو اا اادا ية

2113

هنرية

7152/2/31

111

خا

ضابر تتويي

ب الو يوس الفنون
التواليسية

2322

كويتية

7152/7/53

10111

خا

رير ت الرقابة
والمتابعة

ب الو يوس حا الة

2151

كويتية

7152/2/52

7211

خا

رير اادا ي
المالية

ب الو يوس حا الة

ائ

7398

كويتية

7152/2/71

50711

خا

باال قا و ي

ليتا س اسوق

2322

هنرية

7152/1/52

211

خا

حاا الي

ب الو يوس التاا ي في
المحا الة والمالية

2152

كويتية

7152/51/77

251

خا

ضابر تتويي

ب الو يوس تتويي

111

كما شددددددير الت لالفة الشددددددركة لأل ددددددس التي بنا ى اايوا وافي ااس اللر ة المر ية اات
ا تونا ها ق السرا

قم ( )7115/1بش ن ااالن اق الوظائه أ ايل قا

الت ديوان اللدر دة المدر يدة بتدا يخ  7152/7/5ااال
المشروااا التيااية ق قرا

اا كتا

الشركة ب

ق خللا الحصددددددوا اات ا ددددددتونا شددددددركة

ااس اللر ة المر ية قم ( )7115/1وبر ا دل ب ن الشركة تتميب

بالنواية اللر ية التي تتدتول ا ت ماا الرا اا التعييق بالتراة المم نة في ااا تر أي وظه
لالدر دة أ وبمولد كتدا ديوان اللر ة المر ية المؤ
اا دتونا

ق قرا

 7152/1/1وافي ااس اللر ة اات تمرير

ااس اللر ة المر ية قم ( )7115/1وتعريلتا بش ن ااالن اق الوظائه لمري

دنة واارا فسر ا تهارد تنتوي في  7152/3/35اا أ وا قا

بتعييق وظفيق في العرير ق الوظائه

السيادية واادا ية.
.1

خالـة الشفكة للقان

قم  8لس ة  1111بشأ حق ق األشخاص ذوي افصاقة :

صددد المادي قم ( )51ق السا ون  2لتدددنة  7151اات " تاتبم الاواا الح و ية واألهاية
ل كويتيىا اات األقا با تلرام تالة ق األشلا
والسواع النفوي التي تتدتلرم  11اا ى

دوي ااااقة

المؤهايق ا تسدا اق  %1ق العدا ايق ال ويتييق لدريودا " أ كما صدددددد المادي ( )51ق داا السا ون
اله الذكر اات أن " تاتبم لواا العما الملتافة بتحرير الموق والوظائه الشامري لألشلا

دوي

ااااقة وفساى لتلصدددصددداتوم دو يىا بذل كا دددتة أشدددور لريوان اللر ة المر ية والويئة وبر ا ا ااادي
هي ادة السوى العدا ادة والاوا التنفيذي أ ويا اات لوة العما اتلاد الترتيالاا التيتدددددديرية وتاويب
بيئة العما المنا ددددالة لتم ينوم ق اا ر اج في بيئة العما" أ وقر صدددد المادي قم ( )21ق السا ون
قم  2لتنة  7151اات " و ارم ااخلا ب ي اسوبة أشر ينص اايوا قا ون آخرأ يعاق بغرا ة ا
تسا اق خمتددمائة دينا كويتي وا تبير اات ألفي دينا كويتي صدداا العما أو المتددئوا انا الذي
يرفس دون اذ

سالوا تشددغيا الشددلص دي ااااقة الذي ترشددحا الاوة الملتصددة لاعما لريا وفي

أا ام هذا السا ون والذي ا ياتبم بالوفا بالنتددد المحردي لتعييق دوي ااااقة المشدددا اليوا في المادي
( )51ق هذا السا ونأ وتتعرد الغرا ة بسر ارد األشلا

الذيق وقع في ش وم الملالفةأ وفي االة

العود خلا ثلل نواا ق تا يخ الح م النوائيأ وت ون العسوبة ضاافة ".

111

وتاليق ق الفحص لالفة الشددددركة لامواد ددددالفة الذكر فام تاتبم بتعييق  %1ق األشددددلا
دوي ااااقة ودل بتدددال ارم قيام الشدددركة بااالن اق الوظائه وفساى لامادي قم ( )51ق السا ون
قم  52لتددددنة  7111في شدددد ن دام العمالة الوانية أ فسر قا

الويئة العا ة لاسوى العا اة ب

دددداا

كتدا بتدا يخ  7152/55/52تواد فيا ق الشددددددركة تبويرها ب اراد امالة الوانية و رى التبا وا
بالمواد قمي ( 51أ  )51المشددددا اليوما أالا اا أن الشددددركة أفادا في كتابوا المؤ

7152/5/2

ب ن المالي ارد العمالة الوانية في الشركة  512وظه وا يولر لريوا أي وظه ق دوي ااااقة
وبر ا دل بعرم رالعة الشركة أي شلص ق دوي ااااقة لاتعييق .
.1

قيام جلش افما

ب قرفففف ال مرففف بال صرففف ف ال ظيـيرفففة بالفغرفففم رفففن توملارفففا لم لرففف

 017111م ا صن ال ق الم فم ل شفكة االبتسا ال المية اال ف الكي ؤثف سل ا صلى ج م
أماء أصمال الشفكة:
أصددر

ااس ادا ي الشددركة في التمااا قم ( )7152/2المنعسر بتا يخ  7152/2/51قرا

بوقه العما بالوصددددوف الوظيفية الت أن يتم توويرها بنا ى اات توصددددية لانة الموا د الالشددددرية قم
( )7152/2أ وتاليق ق الفحص أن الشدددركة قر قا
 7115واتت  7152أ وأبر

بوضدددو وتووير الوصدددوف الوظيفية نذ اام

الشركة اسر و شركة اابت ا العالمية لتووير الالر اياا والتر ي

في تا يخ  7151/2/53لتسريم خر اا ا ددددتشددددا ية وتالا قيمة العسر  110111دينا كويتي أ وقر و د
في تموير العسر " ولما كان الورف الوا ي يرم في تعييق الورف األوا تدددددتشدددددا اى لتسريم اللر اا
اا ددتشددا ية والتووير التن يمي واا ددتشددا اا المتعاسة بالتن يم الحالي وااوصدداف الوظيفية وااادي
هي اة

ام الروات والمبايا الحالية االساى لر ا دددة اريوة لتدددوق العما و ا يتعاي بذل

ق أ و اات

النحو الوا د في بنود واا ام هذا العسر."..
وقر و د في دليا االرا اا المالية الصداد في يو يو  7152أن اار العناصدر األ ددا ية في
وضو الميبا ية التسريرية و ق الاد ااراد الميبا ية هو الرأ حا الة المتئولية ايل ص الرليا اات
" أن حدا ددددددالدة أي وظه في الشددددددركة اق ااخلا أو التسصددددددير في اماا يا أن تتم بنا ى اات
المتددئولياا المحردي ل ا وظه وات د توصدديه الوظائه المعموا با في الشددركة ل افة العا ايق أ
وأن تااري الرئيس التنفيذي لاشئون الملتافة في الشركة يسو اات ااتسوم تحرير وتو يو المتئولياا
لألاماا داخا ادا اا كا شئون بما يتنا

و تحسيي أهراف شئو وم والشركة بش ا اام أ وأن الرأ
111

حا دددالة المتدددئولية يفترس حا دددالة الموظه اات أ ددداس النتائا التي يتم تحسيسوا فعلى خلا تنفيذا
لوظيفتا وهذا النتائا النية اات التحرير الواضددح لامتددئولياا و وماا كا وظيفة في الشددركة " أ أي
أن قرا وقه العما بالوصوف الوظيفية يترت اايا ارم قر ي الشركة اات تحرير تئولية الموظفيق
بش ا دقيي أ كما أن وقه العما بالوصوف الوظيفية وف يؤدي الت تت يق العرير ق الموظفيق في
وظائه قر ا تتنا د

راى ل ون الوصدده الوظيفي هو الذي يحرد الشددروط

و ؤهلتوم أو خالرتوم

اللاصددة لشددغا الوظيفة وا اللالري والمؤها العامي أ وقر قا

الشددركة بتعييق العرير ق الموظفيق

بالرمم ق وقه العما بالوصددددوف الوظيفية أ والاليان التالي يوضددددح ا أو دا الريوان وفسىا لما توفر
لريا ق بيا اا:
الفقم
ال ظيـي

الج سية

تا خ الت يين

الفاتررب
بال ا
الس تي

ن ع
ال ق

المسمى ال ظيـي

التخصا

2151

كويتي

7152/2/31

10111

خا

تاار الرئيس
التنفيذي لشئون
األصوا العسا ية

ب الو يوس
ادا ي ااماا

2111

صري

7152/2/71

211

خا

حا

ب الو يوس
حا الة

2151

قالرصية

7152/2/52

50711

خا

اخصائي اوا
تواصا التمااي

التتير االم
وااتصاا

2115

فر تي

7152/2/71

10111

خا

تتشا األمذية
والمشروباا

ب الو يوس في
التعايم الوا وي

2112

كويتي

7152/2/51

50211

خا

باال قا و ي

ليتا س اسوق

2155

كويتي

7152/2/1

10211

خا

تاار الرئيس
التنفيذي لاشئون
الترويحية

ب الو يوس
تمويا

كويتي

7152/51/72

70211

خا

قائر امواة
المشا يو

ب الو يوس
ادا ي ااماا

هنرية

7152/2/31

111

خا

ضابر تتويي

ب الو يوس
الفنون التواليسية

2152

2113

111

ويوا الريوان بيان أ الا التالي:
-

ارم ااالن اق الوظائه ودل بالملالفة لاسا ون قم  52لتددددنة  7111بشدددد ن دام العمالة
الوانية و لالفة الشدددركة لل دددتونا الذي اصدددا اايا ق ديوان اللر ة المر ية األ ر الذي
ترت اايا تعييق وظفيق بروات باغ قيمتوا  1510515دينا اق اام .7152

-

ادددرم التدددبام الشدددركة ب ا دددام السدددا ون قدددم  2لتدددنة  7151بشددد ن اسدددوق األشدددلا

دوي

ااااقة
-

قيددددام ااددددس اادا ي بوقدددده العمددددا بالوصددددوف الوظيفيددددة بددددالرمم ددددق تحماوددددا لمالادددد
 110111ديندددا ادددق العسدددر المالدددرم دددو شدددركة اابت دددا العالميدددة اا دددر الدددذي يدددؤثر ددداالا
اات لودي أدا أاماا الشركة.

ثالث صشف :خالـة الشفكة ل لي الم ا م ال شف ة يي امات ال م الفسمية :
أصدددر الدددرئيس التنفيدددذي ادددري قدددرا اا ادا يدددة بمولودددا كاددده بعدددس المدددوظفيق لاسيدددام
بمومددداا امدددا

دددمية خدددا ج ال ويددد أ و دددم الدددرليا ومددداا العمدددا فدددي الالدددا اللدددا س ايدددل

أو د تستيم لانفساا التي يتم صرفوا لاموماا الر مية كالتالي :
(بال ا الس تي)
ال ل

لميو أ حا العالم

الـئة

م جة التككف

ال ل الي ي للسـف

الرئيس التنفيذي

الر لة ااولت

311

وظفي الر لة ااولت

الر لة األولت

711

وظفي الر لة الوا ية الت
اللا تة

د لة لاا
اااماا

711

باقي وظفيق الشركة

الر لة التيااية

711

اا ا دددا تالددديق دددق الفحدددص لالفدددة الشدددركة لدددرليا المدددوا د الالشدددرية ايدددل قا ددد بحادددب
ا دددق الر لدددة التددديااية لدددالعس المدددوظفيق األ دددر الدددذي
تدددذاكر دددفر بر لدددة لددداا ااامددداا بدددر ى
ترتددد اايدددا صدددرف الدددال بالبيدددادي ادددق المتدددتحي لودددؤا المدددوظفيقأ والاليدددان التدددالي يوضدددح
تفصيا دل :
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تا خ المامات
الفسمية

م جة
التككف
المستوقة

الم صفية

الفئة الرابعة
الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا

قم
الم ظف

قم القفا
افما ي

المامة

بل
المامة

2521

7152/725

التماع
اما و
شركة
RTKL

اا ا اا

7152/1/52
اتت
7152/1/75

2322

7152/217

عرس
الواياا
Iaapa
 attractionالمتحري
اا ري ية
expo
2017

7194

7152/122

م جة
التككف

سف
التككف
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الفئة الرابعة
7152/55/55
واتت
7152/55/52

الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا

70311

يا ي
Yas
marina

اا ا اا

7152/2/73
واتت
7152/2/72

الفئة الرابعة
الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا

522

2715

7152/251

يا ي شركة
frapport

الما يا

7152/55/52
واتت
7152/55/72

الفئة الرابعة
الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا
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2715

7152/315

ت يس
شركة في
دبي

اا ا اا

7152/2/57
واتت
7152/2/51

الفئة الرابعة
الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا

751

7194

7152/217

عرس
الواياا 7152/55/55
Iaapa
واتت
 attractionالمتحري
اا ري ية 7152/55/52
expo
2017

الفئة الرابعة
الر لة
التيااية

7201

7152/211

عرس
الواياا 7152/55/55
Iaapa
واتت
 attractionالمتحري
اا ري ية 7152/55/52
expo
2017

الفئة الرابعة

7194

7152/255

7152/55/52
واتت
7152/55/72

يا ي شركة
frapport

ويوادددد الددددريوان بيددددان أ ددددالا

الما يا

د لة
لاا
اااماا

70511

الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا

50222

الفئة الرابعة
الر لة
التيااية

د لة
لاا
اااماا
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لالفددددة الشددددركة لاالددددا اللددددا س ددددق دليددددا المددددوا د

الالشرية.
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ابل صشف :اسففففتمفا تومي الشفففففكة أص اء الية لت اق لا ل ستب الما ا الس تي بم لرففففففففف
 171117111م ا ك تي لم  1سفففف ات للقيام بأصمال و اام واختصففففاصففففات ستب
التخطيط والمشا ل والكي بلتت صا ـ  0107066م ا صن صام :1112
ددالي لاريوان أن أشددا في تسرير اق اام  7152الت تحميا الشددركة أاالا

الية لتعاقرها و

تد الموندرس ال ويتي بتدا يخ  7152/7/2و بمالا  501210121ديندا كويتي لمدري ددددددنتيق لاسيام
ب اماا و وام واختصداصاا

ت التلوير والمشا يو والذي باغ

صا يفا  1110222دينا اق

اام 7152أ وقر تاليق ق احي العسر قم ( – 5واق اللر اا) ب ن واق اما الم ت اا ددتشددا ي
ينستددددددم الت ادرد  2راادا تشددددددتمدا اات العرير ق الموام وقر أو د الريوان في تسريرا لعام 7152
تفصدددددديدا لتاد المودام كدا اات ادري أ وبمسا ة الموام الوا دي في احي العسر بالموام المنااة بم ت
الدتلوير والمشدددددددددا يو والمعتمدددري بدددالتمددداع ااس اادا ي قم ( )7151/51المنعسدددر بتدددا يخ
 7151/57/52يتاليق تراخا الموام بيق أاماا

ت التلوير والمشا يو والم ت اا تشا ي.

واا الريوان بيان أ دالا تعاقر الشدركة و
ادا ي بر ا ا المشددا يو لاسيام بذاا وام
تحماوا ألاالا

ت المونرس ال ويتي ( )KEOلتسريم خر اا

ت التلوير والمشددا يو بالشددركة األ ر الذي ترت اايا

الية اضافية بسيمة  501210121دينا لمري نتيقأ وأفادا الشركة في اينا ب وا سالاة

اات ا ددددددتراتياية لتووير األاماا يتوا تنفيذها التعاقر و بيوا اللالري المتلصددددددصددددددة في ادا ي
المشددا يو ودل تح اشددرافوا بش د ا اام وبش د ا خا

تح اشددراف

ت التلوير والمشددا يو أ

وليس هنا تراخا بينوم.
كمدا أفدادا بد ن أ ادر أهم األهدراف التي ق ألاودا تم اا ددددددتعا ة بالاوة اللا لية هو توايق
اللالراا لموظفي الشددركة ق خلا ااشددراف اات األاماا التي يتم ا اا هاأ وبشددي
اوا المالال المالينة بملا ة الريوان و سا توا و صددا يه

ق التفصدديا

ت التلوير والمشددا يو أكرا اات

أن الريوان قر افترس أن قيمة األاماا ثابتة وقتم قيمة العسر اات نتيق وهو ا يتوابي و واقو ااا
العسر ودل ألن العسر تضمق ا ياي:
–

دفعاا شددورية ثابتة ب لمالي الا  2250211دينا اق ددنتيق ودل

سابا توالر فريي اما

المشروع بصفة دائمة لرى الشركة أي بحر أقصت  310211دينا شورياى.
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–

قيمة أاماا يتم ا اا ها بحت اا الشركة ودل بمالا المالي  2570121دينا كحر أقصت
ويتم المحا الة اايوا اات أ اس ااتتا ألر العما بالتااة.
واس الريوان اات ا أفادا با الشركة ؤكرىا اات لا تا و وضحاى اآلتي:

–

أ ا بحت د افادي الرئيس التنفيذي لاشددركة ب تابا المؤ

 7152/57/2ق ارم ولود تسا ير

دو ية لاموام المنااة بم ت التلوير والمشددا يو ودل

رىا لتامير المشددا يو السائمة ااادي

الوي اة واا دتعا ة بم ت خا لي ا اا الموام اللاصة بالمشا يو الاريري بالشركة ايل تم
اا ددددتعا ة بم ت ( )KEOوهو الملوا لا ب اا الموام اللاصددددة بمشددددا يو الشددددركة وهذا
الم تد يسدرم تسدا ير دو يدة نذ توليا هذا المتددددددئولية أ األ ر الذي يؤكر تراخا وام كا ق
الم ت اا تشا ي و وام
–

ت التلوير والمشا يو.

أن الدريوان لم يفترس قيمدة العسدر الذي أو دها بملا تاأ با لا بوا ق واقو ااتماد ااس
تد الموندرس ال ويتي بمالا  501210121دينا

اادا ي بتدا يخ  7151/57/52اات تعييق

كم ت ا دددتشدددا ي هنر دددي لمري دددنتيق قاباة لاتاريرأ كما أن الماحي الوالل ق العسر المالرم
بتا يخ  7152/7/2قتدم الر وم الت قتميق :األوا بسيمة  2250211دينا

سابا توالر فريي

امدا بصددددددفدة دائمة لرى الشددددددركةأ والوا ي بسيمة  2570121دينا كحر أقصددددددت لاموظفيق
ااضافييق يتم حا التوم بالتااة.
وأكر الريوان اات ضرو ي تفعيا دو
ألاالا

الية اضددددافية تياة تعاقرها و

ت التلوير والمشا يو وارم تحميا الشركة

ات خا لية لاسيام برو الم ت أ واا ضددددرو ي

قيام الشدددركة بر ا دددة العسود المراد ابرا وا بحيل ا تتعا س وا وا و الموام التي تسوم بوا
ادا اتوا وبما ا يحماوا أاالا

الية اضافية.

وبدالرمم مدا ددددددالي دكرا اا أ دا تاليق ق خلا فحص العدام الحالي ب ن الشددددددركة قر
خااال

ائ الرئيس لم ت المونرس ال ويتي بلصددددو

شددددددورىا بنفس األتعدا المنصددددددو

تمرير تا يخ العسر لمري اثنا اشدددددر

اايودا في العسر المالرم بتا يخ  7152/7/2أ األ ر الذي

يوضددح اصددرا الشددركة اات تحمياوا أاالا

الية اضددافية بسيمة  2320111دينا بالرمم ق

ولود ادا ي لتصة تسوم بنفس األاماا المنااة لل تشا ي وهي ادا ي المشا يو.

118

والارير بالذكر أن قيمة العسر قر باغ  707550571دينا اـددق ثـددلل نواا ودلـ د بسيمـددة
 2320111دينا اـددق التـددنة الوااـددري أ وتاليـددق ـددق الفحـددص أن صا يـدده ادا ي المشا يـددو باغـد
 1310122ديندا اق ادام  7152نودا الا  7210727دينا كت اليه لعرد  16وظه يعما ب دا ي
المشدا يو تتموا في وات والواا وميرها ق المصا يه اللاصة بموظفي الم ت أ األ ر الذي
ترت اايا تحميا الشدركة ألاالا

الية اضدافية تفوق ا تالتا  %532ق المالي المصروفاا التي

تتحماوا الشركة اق لوا ادا ي المشا يو لاتنة الوااري أ وكان ق األلر أن يتم صرف تا المالال
وظفي الم ت وتبويرا بال فا اا الل ة والعمالة الوانية واا ددددددتفادي نوا اات

لتووير وتدر ي

المرى الوويا وليس لفتري حرودي بولل نواا.
ويوا الريوان اردىا ضدرو ي قيام الشدركة بر ا ة العسود المراد ابرا وا بحيل ا تتعا س
وا وا و الموام التي تسوم بوا ادا اتوا وبما ا يحماوا أاالا

الية اضافية.

خا ش صشف :استمفا الشفكة ب م قيا اا باستفمام الم ل الكي صفف مو وج حرفففففق وال الرففففف
 1087111م ا ك تي وبالمخالـة ألحسام القان

قم  9لس ة  1111يي شأ ال م

يي القطاع األللي:
لم يتاليق لاريوان قيام الشركة باتلاد االرا اا الل ة تااا ا ترداد المالا الذي صرف دون
ولدا اي لارئيس التنفيذي التددددددابي والالال  7120775دينا كويتي وبالملالفة ألا ام السا ون قم 2
لتددنة  7151في ش د ن العما في السواع األهاي ايل ددالي وأن أشددا الريوان في تسريرا لعام 7151
والذي أو د العرير ق الملا اا التي شددددداب قرا

ااس اادا ي قم ( )7151/2والتي تموا في

اآلتي :
 -5قيدددام الشدددركة بمدددنح الدددرئيس التنفيدددذي التدددابي

افددد ي خاصدددة بمالاددد  210111ديندددا دون

ولا اي.
-7

لالفددة الشددركة لاالنددر الوددا ق ددق اسددر امددا الددرئيس التنفيددذي التددابي والمددادي قددـم ()11
دددـق السا دددـون قدددم  2لتدددنة  7151فدددي شددد ن العمدددا فدددي السوددداع األهادددي بصدددرفوا اتددد
 52شوددددددددـرىا وبسيمددددددددـة  5320112دينددددددددا اددددددددق الفتددددددددري ددددددددـق  7151/5/5واتددددددددت
 7152/1/77ودون ولـا اي.

116

111

-3

لالفة الشددركة للئحة

ام التوظه والسا ون قم  2لتددنة  7151في ش د ن العما في السواع

األهاي بعرم خصدددموا المالال التي تحماتوا الشدددركة
والالدالغدة  120257ديندا ىا تسريالدىا ق الا

ير ااشدددترا في الت يناا االتمااية

دافد ي ودايدة اللدر دة المتددددددتحسة لارئيس التنفيذي

التابي.
والادرير بدالدذكر أ دا اندر ابرام العسر الوا ي بتا يخ  7153/1/73في ايق كا

ائحة

شدددئون التوظيه الصددداد ي بالسرا اادا ي قم ( )321لعام  7151هي اللئحة التدددا ية في
وقتوا أ وينص الالنر ( )7-1-51ق اللئحة اات أن " تاتبم الشدددركة برفو صدددافي الفرق بيق
المالال التي تتحماوا

ير اشدددترا الموظه في الت يناا االتمااية والمالال المتدددتحسة اق

دافد ي ودايدة اللدر دة" أ وبمدا أن اسدر العمدا ص في الالنر تا ددددددعىا اات اآلتي "تعتالر خر ة
الورف الوا ي التابسة في شركة المشروااا التيااية متري الت ايق ا وا هذا العسر وتعتالر
بح م العسر الواار" بااضافة الت ا تضمنتا فسري التموير بالعسر أ و ص العسر في الالنر ااشرىا
اات خضددوع هذا العسر فيما لم يرد با ص خا

ألا ام السا ون قم  2لعام  7151في شد ن

العمدا في السوداع األهاي وتعريلتا والاوائح والن م المعموا بوا في الشددددددركة أ ولذل يا
اات الشدركة خصدم المالال التي تحماتوا
 120257دينا تسريالىا ق الا

ير ااشترا في الت يناا االتمااية والالالغـددددددة

اف ي واية اللر ة المتتحسة لارئيس التنفيذي التابي.

لذا يوا الريوان ارداى اتلاد الشدددددركة كافة االرا اا اا ة تااا ا دددددترداد المالال الالالغة
 7120775دينا كويتي والتي صرف دون ولا اي لارئيس التنفيذي التابي.
سفاما صشف :استمفا ص م حص ل الشفكة صلى
الم م ل باا إصماالً للمام

ايقة جلش الخ ة الم نية صلى نظم المفت ات

قم ( )18ن المفس م بقان

قم  10لس ة  1626بشأ

نظام الخ ة الم نية:
الي لاريوان أن أشا في تسا يرا التابسة وآخرها اام  7152الت الملا اا التي شاب قيام
الشددددددركدة بتعدريدا

دام المرتالاا ااتالا ىا ق  7157/2/5والمعتمر ددددددابسىا ق ديوان اللر ة المر ية

بالملالفة لامادي قم ( )32ق قا ون اللر ة المر ية أ اا أ ا تاليق ق الفحص ا دددتمرا ارم اصدددوا
الشدددركة اات وافسة ااس اللر ة المر ية اات دددام الروات الصددداد بالسرا اادا ي قم ()721
لعام  7153أ ودل بالملالفة لامادي قم ( )32ق المر ددوم بسا ون قم  51لتددنة  5222بشدد ن
111

ام

اللر ة المر ية والتي تنص اات "تعرس

م المرتالاا المعموا بوا في الويئاا والمؤ ددتدداا العا ة

والشددددددركداا المماوكدة لادرولدة ا يدة كدا ادة اات ااس اللدر ة المر ية لان ر في اقرا ها أو تعرياوا
ات األاواا .وا ياو بعر دل الرا أي تعريا اات هذا الن م اا بموافسة ااس اللر ة المر ية.
كما ياو لمااس اللر ة المر ية انر ااقتضا

رالعة

م المرتالاا المعموا بوا في الشركاا التي

تتددداهم فيوا الرولة ب كور ق صددده أس الوا بما ي فا تنفيذ التددديا دددة العا ة لامرتالاا واأللو " أ
ويتضددددح ق المادي التددددابسة ولو أخذ وافسة ااس اللر ة المر ية اات أي تعريا لتددددام المرتالاا
المعموا با بالشركة.
وقددر صددددددددر السرا اادا ي قم ( )121لعددام  7152بنددا ى اات قرا

ااس اادا ي قم

( )7152/2المنعسر بتا يخ  7152/2/72والذي وضو لروا ألو العمالة اللا لية ألبراج ال وي .
ويوا الريوان اردها بيان أ دالا ا دتمرا ارم اصدوا الشركة اات وافسة ااس اللر ة
المر ية اتت تا يلا اامااى لامادي قم ( )32ق المر ددددوم بسا ون قم  51لتددددنة  5222بشدددد ن

ام

اللر ة المر ية.
ب-

المالحظات التي أسفففـرففففففففف ص اا يوا ال

ا لتقف في جلش افما

و فاقب الوسفففابات

وال يانات المالية الختا ية المجم ة للشفكة صن الس ة المالية الم تاية يي :1112/11/11
أوالً:

تس ف الشفففففففكففة لخسفففففففائف بلتففت  1171817111م ففا صن السفففففف ففة المففاليففة الم تايففة يي
: 1112/11/11
تاليق ق بيان الرخا المامو لاتددددنة المالية المنتوية في  7152/57/35ت الر الشددددركة للتددددا ي

باغ  5707250733دينا وبيا وا كاآلتي:
-1

تو ل نتائم أصمال الشففففكة ن أ باب بلتت  176227001م ا يي صام  1119إلى خسفففائف
بالتة  1171817111خالل صام  1112با تـاع ق ه  1171087282م ا وب سفففف ة %211
صن ال ام السابق:
تالددديق دددق فحدددص بيدددان الدددرخا لااتدددنة الماليدددة المنتويدددة فدددي  7152/57/35ت الدددر الشدددركة

للتددددددا ي باغدددددد  5707250733دينددددددا وبا تفدددددداع بادددددد قددددددر ا  5107120222دينددددددا و بنتددددددالة
 %275اـددددددـق تائاوـددددددـا فددددددـي اددددددـام  7152والتددددددـي تموادددددد فددددددـي أ بدددددداح حسسـددددددـة باغددددددـ
111

 502220111ديندددددا أ ايدددددل تالددددديق ا لفددددداس اايدددددراداا التشدددددغياية بمالاددددد  701110221ديندددددا
وبنتددددالة  %51.5اددددق ايددددراداا اددددام  7152أ كمددددا ا تفعدددد المصددددروفاا العمو يددددة واادا يددددة
بمالاددددد  501130222ديندددددا وبنتدددددالة  %77بالمسا دددددة بمصدددددروفاا ادددددام  7152أ كمدددددا تالددددديق
ا تفدددداع بنددددر لصصدددداا أخددددرى وا لفدددداس فددددي السيمددددة بمالادددد  5101120722دينددددا وبنتددددالة
 %3151ادددددددق ادددددددام  7152ودلددددددد

تيادددددددة ت وينودددددددا لملصدددددددص قضدددددددايا قا و يدددددددة بمالاددددددد

 5103720113ديندددا خدددلا ادددام  7152ايدددل صدددر ا دددم ضدددر الشدددركة فيمدددا يتعادددي بموالالدددة
قا و ية ق قالا أار المتتومريق.
-1

صفففففف سايففففآت لمفففف ظـي الشفففففكة ب وفففف  1287189م ففففا صلففففى الفففففغم ففففن توقيقاففففا
خسا

بم ل  1171817111م ا خالل صام :1112

قا دددددد الشركـددددددـة خددددددـلا اددددددـام  7152بصددددددـرف اددددددـري

افددددددلا لموظفيوددددددا بنحددددددو

 1220122دينددددا ودلدددد وفسددددا لميددددبان المرالعددددة الددددذي تددددم تبويددددرا لفريددددي التددددرقيي اددددق التددددنة
الماليدددددددـة المنتويدددددددـة فدددددددـي  7152/57/35اادددددددـت الرمـدددددددـم دددددددـق تحسيسودددددددـا للتدددددددا ي تالاددددددد
 5707250733دينا وبيا وا كاآلتي:
(بال ا الس تي)
ال يا

قم الوساب

الم ل

1171713

صا يه برا لاان وفرق اما

110117

1151511

افلا

7110232

1151553

اف ي خاصة

5120112

3175515

اف ي ااس اادا ي

710111
1220122

االمـــــالــي

 -1توقيق خسائف يي ب ن فايق الشفكة خالل ال ام الوالي:
تاليق ق الفحص خلا العدام الحالي تحسيي بعس المرافي للتددددددائر والاليان التالي يوضددددددح
ايراداا و صروفاا و اما اللتائر لالعس رافي الشركة خلا اام  7152اق تائا أامالوا اق
اام :7152

111

(بال ا الس تي)
صام 1112

ال يرا

صام 1119
الخسا

اف فامات

المصفويات

المرينة
الترفيوية

220215

()503710521( 2510512 )3120131( )3210221

الشواائ
الالحرية

)3220217( 3720777

()220171

اف فامات

1330253

المصفويات

()3130711

الفبع(/الخسا )
()2510122
210112

ويتضح ـدـدق الاليـدان التابـدـدي ا تمـدرا تحسيـي المرينة الترفيوية للتائـر باغـ 3120131
دينا اات الرمم ق املقوا بشدددور يو يو  7152وختدددا ي الشدددواائ الالحرية بمالا  220171دينا
اات الرمم ق تحسيسوا أل باح اق اام .7152
ويوا الريوان بيان أ الا
-

صددددرف

ا ياي:

افلا و صددددا يه برا لاان وفرق اما لموظفي الشددددركة بنحو  1220122دينا

اات الرمم ق تحوا تائا أامالوا ق بح الت ختدا ي بنتالة تالا  %275اق تائا أامالوا
في اام .7152
-

تحميا المرينة الترفيوية لمصا يه ضلمة اات الرمم ق املقوا نذ اام .7152
كما يوا ضددرو ي اتلاد االرا اا الل ة لبيادي اايراداا وترشددير صددروفاا الشددركة

افاظا اات الماا العام و لتحسيي األ باح المنا الة.
ثانياً:

تخصففيا الشفففكة ل  197111م ا كمسايآت ألصضففاء جلش افما
قم ( )198ن القان

قم  1لس ف ة  2016باص ف ا قان

بالمخالـة للمام

الشفففكات التجا ة والمام

( )46ن ال ظام األسارففففففسي للشفكرففففففة صلرففففففى الفغرففففففم رففففففن توقيقارففففففا لخسا

قم

بلترففففففت

 1171817111م ا :
تاليق ق فحص اايضدددددداح قم ( )52و اايضدددددداح قم ( )71ق الاليدا داا المداليدة المامعة
وتسرير راق الحتدددداباا المتددددتسا لاتددددنة المنتوية في  7152/57/35اقتراح ااس اادا ي بتا يخ
 7152/3/57بتو يو الا  71أله دينا كم افلا ألاضددا
111

ااس اادا ي وصددرف

اف ي قر هـددددددا

 57أله دينا بواقو  70111دينا ل ا اضددددددو ق أاضددددددا

ااس اادا ي المشددددددا كيق في الااان

المنالوسة اق ااس اادا ي ليصدددالح االمالي  32أله دينا ودل بالملالفة ألا ام المادي قم ()522
ق السا ون قم  5لتددددددنة  7152ب صددددددرا قا ون الشددددددركاا التاا ية والمادي قم ( )12ق الن ام
األ دا دي لاشدركة أ والاتان تسضديان ب ن ياليق

ام الشركة اريسة تحرير

اف ي ئيس ااس اادا ي

وأاضا هذا المااس أ وا ياو تسرير اموع هذا الم افلا ب كور ق  %51ق الربح الصافي بعر
ا تنباا اا تول واااتيااياا وتو يو بح ا يسا اق  %1ق أس الماا اات المتاهميق أو أية
تددددددالة أاات ينص اايوا الن ام أ ايل أن الشددددددركة اسس ختددددددا ي باغ  5707250733دينا في
7152/57/35أ ودل بالملالفة لنص المادي قم ( )522ق السا ون قم  5لتددددددنة  7152ب صددددددرا
قا ون الشركاا التاا ية والمادي قم ( )12ق الن ام األ ا ي لاشركة.
واايا يواـد الريـدوان أ ـالا اـرم التـبام الشركـة بالمـادي قـم ( )522ــق السا ــون قــم
 5لتنة  7152ب صرا قا ون الشركاا التاا ية والمادي قم ( )12ق الن ام األ ا ي لاشركة.
ثالثاً :استمفا تأخف الشفكة يي توصي ب ن الك م الم ة ل

س ات:

تاليق ق فحص اتددداباا المرينيق لاعام الحالي ا دددتمرا ولود أ صدددري رو ي ق دددنواا
ابسة با

امواوا  7230211دينا ىا في اام  7152أ وفيما ياي أ واة اات دل :
(بال ا الس تي)

بيا الوساب الم ن

الفصي يي
1112/11/11

شركة وافر لاتاويباا

102,137

صير اكر ق اام  7155و ا قالا

الشركة ال ويتية لالر اا
التيااية

220772

يتضمق صير اكر يالا  130717دينا
7113

شركة ايريا لاتتويي

520121

صير اكر نذ اام 7157

ركب الاالر العالمية لاتاويباا

9,641

صير اكر ق اام  7155و ا قالا

شركة ال ويتيون لاتاا ي

3,997

صير اكر نذ اام  7112و ا قالا
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ق اام

و الي لاريوان ان أشا في تسريرا اق اام  7152الت ولود أ صري رو ي ق نواا ابسة
با

امواودا  5220131دينا ىا في اام 7152أ وأفادا الشددددددركة ب ن ع م المرينون تم األخذ بعيق

اااتالا بشد وم انر قيام الشدركة بت ويق لصدص الريون المشد و في تحصياواأ وبعس المرينون
بينوم وبيق الشدددركة باع قضدددائي و دددتسوم الشدددركة بر ا دددة أ صدددري د م المرينيق بللف ق اايوم
قضددددددايددا أو ق قددا وا بددالتددددددراد بددالمح مدة اتلداد دا يابم ق الرا اا واسد الدريوان ؤكدرا اات
لا تا.
ويوا الريوان اردا ضددددددرو ي اتلاد االرا اا السا و ية الل ة لتحصدددددديا الذ م المرينة
الراكري نذ اري نواا.
اب اً :صف م ان قفام الجم يفة ال فا فة ال فام ة للشفففففففكة خالل الـتف المو م بالمام
قان

الشفكات قم  1لس ة  1119والمام

قم ( )119ن

قم ( )10ن ال ظام األساسي للشفكة :

تاليـدق ـدق الفحـدص لالفـدة الشركـدة ألا ام المـادي قـم ( )712ـق قا ــون الشركـاا قـم
 5لتنة  7152والتي تسضي " تنعسر الامعية العا ة العادية التنوية بنا اات داوي ق ااس اادا ي
خلا الولثة أشدددور التالية ا توا التدددنة المالية "...والمادي قم ( )31ق الن ام األ دددا دددي لاشدددركة
والتي تسضددي " تنعسر الامعية العمو ية بصددفة اادية ري اات األقا في التددنة بنا اات داوي ااس
اادا ي خلا ثلثة أشور ق ا توا التنة المالية لاشركة  " ...ودل بعرم ا عساد الامعية العا ة العادية
لاشركة خلا الفتري المحردي.
ويوا الريـدوان بضـدرو ي االتـبام ب ا ـام المـادي قـم ( )712ــق قا ــون الشركـاا قـم
 5لتنة  7152والمادي قم ( )31ق الن ام األ ا ي لاشركة.
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