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 قودنصلا ريدم
 

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 www.alkhabeer.com  
  +٩٦٦ ٩٢٠٠١٠٧٠٧ :دحوملا مقرلا
 
  ٠٧٠٧٤-٣٧ ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت

 ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ يراجت لجس
 
  يسيئرلا بتكملا
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش ىنبم

 ةرونملا ةنيدملا قيرط
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  +٩٦٦ ٩٢٠٠١٠٧٠٧ :فتاه
 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣ :سكاف
 

 ضايرلا بتكم
  يراجتلا ةعيمجلا زكرم
  ٤ ةدحولا - ثلاثلا قباطلا
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 ماكحألاو طورشلا

 تير ريبخلا قودنص
 

 ١٦#-١٧-٠٦-٠٣-٨٨-٦٩٤-AKC :ةيعرشلا ةداهشلا مقر ،ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف جردم ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم لفقم لوادتم يراقع رامثتسا قودنص
  .م٢٣/٠٢/٢٠٢١ قفاوملا ،ـه١١/٠٧/١٤٤٢ خيراتب اهليدعت مت يتلاو ماكحألاو طورشلا نم ةلدعملا ةخسنلا هذه

 
 قودنصلا ريدم

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 

 
 يلوألا حرطلا دنع قودنصلا ليصافت

 ةدحو ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ قودنصلا تادحو ددع
 .س.ر ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠  )ةيمسإلا ةميقلاب( قودنصلا لام سأر
 .س.ر ٩٨٤,٧١٣,٨١٤ )م٢٠١٩ ربمسيد ٣١ خيراتب ةيلاملا مئاوقلا بسح( قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ

 

 يناثلا يفاضإلا حرطلا ليصافت لوألا يفاضإلا حرطلا ليصافت نايبلا
 فدهتسملا

 ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ ةدحو ٣٦,٥٢٨,٦٢٧ ةحورطملا ةيفاضإلا تادحولا ددع
 ةدحو ٢٢,٣٠١,٣٣٥ ةدحو ٣٢,٧٣٢,٩٥٠ ةينيع تاكارتشا لباقم ةحورطملا ةيفاضإلا تادحولا ددع
 ةدحو ١٥,٧٣٦,٥٠٠ ةدحو ٣,٧٩٥,٦٧٧ ةيدقن تاكارتشا لباقم ةحورطملا ةيفاضإلا تادحولا ددع
  *.س.ر ٨.٨٣  .س.ر ٨.٩١ )نيتيرشع نيتلزنمل اهبيرقت مت( )ةدحولل حرطلا رعس( كارتشالا رعس 
 .س.ر ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ .س.ر ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ )كارتشالا رعسب ةيفاضإلا تادحولا ةميق يلامجإ( كارتشالل  ةيلامجإلا ةميقلا
 .س.ر ١٠.٠٠ .س.ر ١٠.٠٠ ةدحولل ةيمسإلا ةميقلا

 .س.ر ٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ .س.ر ٣٦٥,٢٨٦,٢٧٠ )ةيمسالا ةميقلاب( لاملا سأر يف ةدايزلا ةميق
 .س.ر ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ .س.ر ٧٢٢,٨٠٢,٠٢٢  قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ يف ةدايزلا ةميق

 
 ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب كارتشالا رعسو ،يدوعس لاير ٨.٨٢٠١ يواسيو ةيرشع لزانم عبرأ نم نوكتي كارتشالا رعس *

 ةدحولل يدوعس لاير ٩.٠٣ يواسي )ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب( ضورعملا كارتشالا رعس نوكيو يدوعس لاير ٩.٠٢٣٠ وه
 ضئاف )يدوعس لاير ٩.٠٣( )ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب( ضورعملا رعسلاب كارتشالا نع جتنيسو .ىلعألل اهربج مت ثيح
  لالخ ضئافلا در متيسو .)يدوعس لاير ٩.٠٢٣٠( ةيرشع لزانم عبرأب ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب كارتشالا رعس ىلع ءانب

 .حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع موي ١٥
 
 

 ةميق يلامجإل ىلوألا ةدايزلا دعب قودنصلا ليصافت نايبلا
 قودنصلا لوصأ

 ةيناثلا ةدايزلا دعب قودنصلا ليصافت
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإل ةفدهتسملا

 ةدحو ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ ةدحو ١٠٢,٩٧١,٠١٣ قودنصلا تادحو ددع
 .س.ر ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ .س.ر ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ )ةيمسالا ةميقلاب( قودنصلا لام سأر
 .س.ر ٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩ )م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسح( .س.ر ١,٧٢٧,٢٣٠,٤٠١ قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ

 

 
 .)م١٨/١٠/٢٠١٨ قفاوملاو( ـه٠٩/٠٢/١٤٤٠ خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه تردص §
 قفاوملاو( ـه٠٧/٠٢/١٤٤٠ خيراتب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تير ريبخلا قودنص تادحو ليجستو حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم ةقفاوملا تمت §

 .)م١٦/١٠/٢٠١٨
 ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا متو .)م٠٤/٠١/٢٠٢١ قفاوملاو( ـه٢٥/٠٥/١٤٤٢ خيراتب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا مت §

 .)م٢٣/٠٢/٢٠٢١ قفاوملاو( ـه١١/٠٧/١٤٤٢ خيراتب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايزل ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ةيرهوج تاليدعت ءارجإ ىلع ةيلاملا قوسلا
 خيراتب ةيلاملا قوسلا ةئيه ىلإ لسرملا انباطخ بسح ةيلاتلا تارييغتلا سكعت يتلاو تير ريبخلا قودنصل "ماكحألاو طورشلا" نم ةلدعملا ةخسنلا يه هذه §

 :)م٢٣/٠٢/٢٠٢١ قفاوملاو( ـه١١/٠٧/١٤٤٢
 مت ثيح .ضايرلا ةنيدمب ةعقاولاو ةفدهتسم تناك يتلا تاراقعلا ىدحإ نم باحسنالا دعب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ يف ةدايزلا ليصافت ليدعت .١

 ٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩ ىلإ )م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسح( .س.ر ١,٧٢٧,٢٣٠,٤٠١ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز سكعتل اهثيدحت
 تامهاسم لوبق لالخ نم ةيفاضإ ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ حرط قيرط نع كلذو .س.ر ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ ىلإ .س.ر ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ نم لاملا سأر ةدايز مت ثيح .س.ر

 يناثلا يفاضالا حرطلا يف ةفدهتسملا تاكارتشالا ةميق يلامجإ نوكي اذهبو ،ةدحولل س.ر ٨.٨٢٠١ هردق فدهتسملا كارتشالا رعسب ةيدقنو ةينيع
 .)يدوعس لاير ٤٤,٨٨٠,٨٤٢ هردق رادصإ مصخب( .س.ر ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ يواسي

 .يناثلا يفاضإلا حرطلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ قبطنت ال يلاتلابو ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ضرغل ليومت يأ قودنصلا مادختسا مدع .٢
 .يناثلا يفاضإلا حرطلا يف يدقن لكشب نيكرتشملا عيمج ىلع ٪٢ ةبسنب كارتشالا موسر قيبطت .٣
  .يناثلا يفاضإلا حرطلا يف لاملا سأر ةلكيه باعتأ قيبطت مدع .٤
 .ةقالعلا تاذ لوادجلاو قودنصلاب ةصاخلا دئاوعلا ثيدحت .٥
 .يناثلا يفاضإلا حرطلل عقوتملا ينمزلا لودجلاو يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف ةدم ثيدحت .٦
  .يسنرفلا يدوعسلا كنبلا نم ًالدب يحجارلا فرصم ةفاضإب ةملتسملا تاهجلا ثيدحت .٧
 

 هملع بسحو ،ةلوقعملا تايرحتلا ةفاك ىرجأ نأ دعب ،رقيو ،ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ةقد نع ةلماكلا ةيلوؤسملا قودنصلا ريدم لمحتي §
 .ةللضم اهيف ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ةقيثولا هذه يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ ،هداقتعاو

 دنتسملا اذه يف درو امع جتنت ةراسخ يأ وأ ةيلوؤسم يأ نم اهسفن ةئيهلا يلختو ،هلامتكا وأ دنتسملا اذه ةقدب قلعتي ديكأت يأ ةيلاملا قوسلا ةئيه يطعت ال §
 ةقلعتملا تامولعملا ةحص ىدم يرحت دنتسملا اذه بجومب ةحورطملا قودنصلا تادحو يف كارتشالا يف نيبغارلا ىلع بجيو .هنم ءزج يأ ىلع دامتعالا وأ
 .هل صخرم يلام راشتسم ةروشمب ذخألا مهيلع بجي ،دنتسملا اذه تايوتحم مهف رذعت لاح يفو .حرطلا لحم تادحولاب
 يف صاخ راشتسمب ةناعتسالاو ةقيثولا هذه بجومب ةضورعملا ةيرامثتسالا صرفلا نم ققحتلل ةسارد نم مزلي ام ءارجإ نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجي §

 زوجي الو .رخآ لكش يأب اهب فرصتلا وأ اهلوادت وأ قودنصلا يف تادحو كالتمال ةجيتن بئارض وأ ةاكز نم مهيلع بترتي دق ام صوصخب ةبيرضلاو ةاكزلا نوؤش
 .قودنصلا يف رامثتسالل تايصوت ةباثمب ماكحألاو طورشلا هذه يف قودنصلا ريدم لبق نم ةمدقملا تاريدقتلاو ءارآلا رابتعا نيلمتحملا نيرمثتسملل
 .رامثتسالا قودنصل نيعملا يعرشلا راشتسملا لبق نم ةزاجملا ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم رامثتسا قودنص هنأ ىلع تير ريبخلا قودنص دامتعا مت §
 .رامثتسالاب رارقلا ذاختا لبق قيقد لكشب قودنصلاب ةقلعتملا تادنتسملاو قئاثولا ةفاك ةعجارم نيرمثتسملا ةفاك ىلع نيعتيو §
 .اهب هلوبقو قودنصلا ماكحأو طورش ىلع هعالطاب هنم ًارارقإ قودنصلا يف رمثتسملا رامثتسا دعي §
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 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ليصافت صخلم
 
 :ةدايزلا دعبو لبق قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ليصافت
 

 نايبلا
 يف ةدايز يأ لبق
 ةميق يلامجإ
  قودنصلا لوصأ

 نم ىلوألا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 لوألا يفاضإلا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 لوألا يفاضإلا

 نم ةيناثلا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يناثلا يفاضإلا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 لالخ نم قودنصلا
 يفاضإلا حرطلا
 يناثلا

 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ
 )يدوعس لاير( 

٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩ ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ١١,٧٢٧,٢٣٠,٤٠١  ٧٢٢,٨٠٢,٠٢٢ ١٩٨٤,٧١٣,٨١٤ 

 ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠  ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ بوحسملا ليومتلا غلبم

 ةميقلاب( قودنصلا لام سأر
 ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ ٣٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠  ٢٣٦٥,٢٨٦,٢٧٠  ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ )يدوعس لاير( )ةيمسإلا

 تادحولل ةيمسإلا ةميقلا يلامجإ
  يدقنلا كارتشالا لباقم ةحورطملا
 )يدوعس لاير(

٤٣٢,٨٦٦,٦٣٠ ١٥٧,٣٦٥,٠٠٠ ٢٧٥,٥٠١,٦٣٠ ٣٧,٩٥٦,٧٧٠ ٢٣٧,٥٤٤,٨٦٠ 

 تادحولل ةيمسإلا ةميقلا يلامجإ
  ينيعلا كارتشالا لباقم ةحورطملا
 )يدوعس لاير(

٩٧٧,٢٢١,٨٥٠ ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠ ٧٥٤,٢٠٨,٥٠٠  ٣٢٧,٣٢٩,٥٠٠  ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ 

 رعسب كارتشالا ةميق يلامجإ
 فدهتسملا كارتشالا
 )يدوعس لاير(

١,٣٢٥,٢٢٣,٣٩٠ ٣٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ٩٨٩,٧٢٥,٨٨٢ ٢٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ 

 ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ ٤٣٨,٠٣٧,٨٣٥  ١٠٢,٩٧١,٠١٣ ٣٦,٥٢٨,٦٢٧  ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ )ةدحو( قودنصلا تادحو ددع يلامجإ

 لباقم ةحورطملا تادحولا ددع
 ٤٣,٢٨٦,٦٦٣ ١٥,٧٣٦,٥٠٠  ٢٧,٥٥٠,١٦٣ ٣,٧٩٥,٦٧٧  ٢٣,٧٥٤,٤٨٦ )ةدحو( يدقنلا كارتشالا

 لباقم ةحورطملا تادحولا ددع
 ٩٧,٧٢٢,١٨٥ ٢٢,٣٠١,٣٣٥  ٧٥,٤٢٠,٨٥٠ ٣٢,٧٣٢,٩٥٠  ٤٢,٦٨٧,٩٠٠ )ةدحو( ينيعلا كارتشالا

 ةيمسإلا ةميقلاب ةدحولا رعس
  ١٠.٠٠  ١٠.٠٠  ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ )يدوعس لاير(

 ةدحولل فدهتسملا كارتشالا رعس
 - ٥٣٨.٨ - ٥٨.٩١ ١٠.٠٠ )يدوعس لاير( حرطلا ةرتف لالخ

 
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإو .م٢٠١٩ ربمسيد ٣١ خيراتب ةيلاملا مئاوقلا بسح يه قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ يف ةدايز يأ لبق قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ .١

 .م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسح يه لوألا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب
 تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص مسق نمض رادصإ مصخك هليجست مت ةيمسإلا ةميقلاو لوألا يفاضإلا حرطلاب صاخلا كارتشالا رعس نيب قرفلا .٢

   .).س.ر ٣٩,٩٨٤,٢٤٨ هردق رادصإ مصخ كلانه نوكي .س.ر ٨.٩٠٥٤ لوألا يفاضإلا حرطلاب صاخلا كارتشالا رعس ىلع ًءانبو( ةيمومعلا ةينازيملا يف
 يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص مسق نمض رادصإ ةوالع وأ مصخك ةيمسإلا ةميقلاو فدهتسملا كارتشالا رعس نيب قرفلا ليجست متيس .٣

   .).س.ر ٤٤,٨٨٠,٨٤٢ هردق رادصا مصخ كلانه نوكيسف .س.ر ٨.٨٢٠١ فدهتسملا كارتشالا رعس ىلع ًءانبو( ةيمومعلا ةينازيملا
 ددع جتنيل  ددعلا بيرقت مت دقف ،تادحولا ددع يف روسك جتن لاح يفو ينيعلاو يدقنلا كارتشالا لباقم ةحورطملا ةيفاضإلا تادحولا ددع باستحا ضارغأل .٤

 .حيحص تادحو
 كارتشالا رعسو ،يدوعس لاير ٨.٨٢٠١ يواسيو ةيرشع لزانم عبرأ نم نوكتي يناثلا يفاضإلا حرطلاب صاخلا كارتشالا رعسو .نيتيرشع نيتلزنمل اهبيرقت مت .٥

 كارتشالا موسر ةفاضإ دعب( ضورعملا كارتشالا رعس نوكيو يدوعس لاير ٩.٠٢٣٠ وه ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب
 موسر ةفاضإ دعب( ضورعملا رعسلاب كارتشالا نع جتنيسو .ىلعألل اهربج مت ثيح ةدحولل يدوعس لاير ٩.٠٣ يواسي )ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب كارتشالا رعس ىلع ًءانب ضئاف )يدوعس لاير ٩.٠٣( )ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا
 .حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع موي ١٥ لالخ ضئافلا در متيسو .)يدوعس لاير ٩.٠٢٣٠( ةيرشع لزانم عبرأب ةقالعلا تاذ

 
 اهددعو )ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا( ةيفاضإ تادحو رادصإب يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز قودنصلا مزتعي

 لام سأر يف ةدايزلل ةيمسإلا ةميقلا نوكت كلذبو .ةدحولل .س.ر ١٠ يواست يتلاو ةيمسإلا ةميقلاب تادحولا رادصإ متي فوسو .ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥
  .س.ر ٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ قودنصلا
 

 يتلاو ةيفاضإلا تادحولا ريعست ةيلآ بسح كلذو .ةدحولل .س.ر ٨.٨٢٠١ فدهتسملا كارتشالا رعسب ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حرط متي فوسو
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسو لوادتلا مجح ىلع ًءانب ةدحولا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ىلع دمتعت
 رعس باستحا مت هنأ يأ .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةعجارم ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ةدحولل لوصألا ةميق يفاص زواجتي ال امبو
 .لقألا ةميقلا ىلع ًادامتعا فدهتسملا كارتشالا

 
 اهددعو .س.ر ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ يواست )كارتشالل ةيلامجإلا ةميقلا( فدهتسملا كارتشالا رعسب ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ةميق يلامجإ نوكت ،هيلعو

 .ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥
 

 يفاص مسق نمض رادصإ مصخك قرفلا ليجست متيس ،ةيمسإلا ةميقلا نم لقأ ةيفاضإلا تادحولل فدهتسملا كارتشالا رعس ناك لاح يفو
 ،ةيمسإلا ةميقلا نم ىلعأ ةيفاضإلا تادحولل فدهتسملا كارتشالا رعس ناك لاح يفو .ةيمومعلا ةينازيملا يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا

 كارتشالا رعس ىلع ًءانبو .ةيمومعلا ةينازيملا يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص مسق نمض رادصإ ةوالعك قرفلا ليجست متيسف
  .س.ر ٤٤,٨٨٠,٨٤٢ هردق رادصإ مصخ كلانه نوكيسف .س.ر ٨.٨٢٠١ فدهتسملا
   

 :قيرط نع يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايزل ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ةميق ىلع لوصحلا فدهتسملا نمو
 دامتعاب( يدوعس لایر ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠ لداعیام يأ ةينيعلا مهتمهاسم ريظن ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا يعئابل ةدحو ٢٢,٣٠١,٣٣٥ :ينيع حرط .١

 .)ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا
 .)ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( يدوعس لاير ١٥٧,٣٦٥,٠٠٠ لداعي ام يأ ةدحو ١٥,٧٣٦,٥٠٠ :يدقن حرط .٢
 
 يدوعس لاير ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ يواسي يناثلا يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا لام سأرو ةدحو ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ يواسي قودنصلا تادحو ددع يلامجإ حبصي كلذبو
  .)ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب(
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 ماه راعشإ

 بلط ميدقت دنعو .)"تادحولا"( قودنصلا يف تادحولا حرط ةيلمعبو )"قودنصلا"( تير ريبخلا قودنصب قلعتت ةيليصفت تامولعم ىلع ماكحألاو طورشلا هذه يوتحت
 ىلع اهنم خسن رفوتت يتلاو ،ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ىلع ًءانب طقف اومدقت دق مهنأ ىلع نورمثتسملا لَماعُي فوس ،تادحولا يف كارتشالل
 )"ةئيهلا"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيهل ينورتكلإلا عقوملا وأ )ww.alkhabeer.comw(  )"قودنصلا ريدم"( ةيلاملا ريبخلا ةكرشل ينورتكلإلا عقوملا
)www.cma.org.sa( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا  وأ )www.tadawul.com.sa(. 

 ،رطاخملا ضعب ىلع قودنصلا يف رامثتسالا يوطني ثيح قودنصلا يف تادحولا ءارش لبق ةلماك ماكحألاو طورشلا هذه ةءارق نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجيو
 دنبلا يف اهفصو دراولاو ،قودنصلا يف رامثتسا يأب ةطبترملا رطاخملا لمحتل دادعتسالا مهيدل نوكي نأ نيرمثتسملا ىلع بجي .نيرمثتسملا عيمج بساني ال دقو
 ماكحأو طورش ىلع هعالطاب هنم ًارارقإ قودنصلا تادحو نم يأل رمثتسملا ءارش دعيو ."قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٦(
 .اهل هلوبقو قودنصلا

 مقر تحت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب يراجتلا لجسلا يف ةلجسم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش وهو ،قودنصلا ريدم لبق نم ماكحألاو طورشلا هذه تدعأ
 نع ةرداصلا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال ماكحأل ًاقفو ،٠٧٠٧٤-٣٧ مقر صيخرتلا بجومب ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم هل صخرم صخشو ،٤٠٣٠١٧٧٤٤٥

 ةعيبط عم ضراعتي ال يذلا ردقلاب )"يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال"( )م١٥/٠٧/٢٠٠٦  قفاوملا( ـه١٩/٠٦/١٤٢٧ يف خرؤملا ٢٠٠٦-١٩٣–١ مقر رارقلا بجومب ةئيهلا ةرادإ سلجم
 )م٢٤/١٠/٢٠١٦ قفاوملا( ـه٢٣/١/١٤٣٨ يف خرؤملا ٢٠١٦-١٣٠-٦ مقر رارقلا بجومب ةئيهلا نع ةرداصلا ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا ماكحأو قودنصلا
 تاميلعتلا"( م٢٢/١٠/٢٠١٨ قفاوملا ه١٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتو ٢٠١٨- ١١٥ – ٢ مقر هرارقب ةلدعملاو ه٢/٦/١٤٢٤ خيراتو )٣٠/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن ىلع ًءانب
 .)"ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا

 قيدانص ةحئالل ًاقفو ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا جاردإ لوبقو ليجستلا تابلطتمل ًالاثتما اهميدقت مت يتلا تامولعملا ىلع ماكحألاو طورشلا يوتحت امك
  .ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا

 عيمج ءارجإ دعب ،هداقتعاو هملع بسح دكؤي هنأ امك ،ةلثاملا ماكحألاو طورشلا يف ةدراولا تامولعملا ةحصو ةقد نع ةلماكلا ةيلوؤسملا قودنصلا ريدم لمحتيو
 دقلو .ةللضم اهيف ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ماكحألاو طورشلا هذه يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ نكمي ىرخأ قئاقح يأ دجوت ال هنأ ،لوقعملا دحلا ىلإو ةنكمملا تاساردلا
 ةدراولا تامولعملا نم ًامهم ًاءزج نأ الإ ،اهرادصإ خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ةقد نم دكأتلل ةلوقعملا تايرحتلا ةفاك قودنصلا ريدم ىرجأ

 قوس تامولعم نأب داقتعالل ببس يأ كلمي ال قودنصلا ريدم نأ عمو .ةيجراخ رداصم نم هؤاقتسا مت راقعلا عاطقو قوسب ةطبترملاو ماكحألاو طورشلا هذه يف
 لامتكا وأ ةقدب نامض يأ نيراشتسملاو قودنصلا ريدم مدقي الو ،لقتسم لكشب تامولعملا هذه نم ققحتلاب مقي مل هنإف ،يرهوج لكشب ةقدلل رقتفت راقعلا عاطقو
  .تامولعملا هذه

 ةيلوؤسم يأ ةئيهلا لمحتت الو .اهلامتكا وأ ماكحألاو طورشلا هذه ةحصب تانامض يأ مدقت الو ،ماكحألاو طورشلا هذه تايوتحم نع ةيلوؤسم يأ ةئيهلا لمحتت الو
  .هيلع دامتعالا ببسب وأ ماكحألاو طورشلا هذه ماكحأ نم مكح يأ قيبطت نع أشنت ةيلام ةراسخ يأ نع

 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز يتيلمع يف ةكراشملل وأ ىلوألا حرطلا يف ةكراشملل قودنصلا ريدم بناج نم ةيصوت اهنأ ىلع ماكحألاو طورشلا هذه  ربتعت الو
 يف ذخألا نود اهدادعإ مت دقو ةماع ةعيبط تاذ يه ماكحألاو طورشلا يف ةدراولا تامولعملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا حرط لالخ نم
 يأ ذاختا لبقو .ةحورطملا تادحولا يف رامثتسالا نومزتعي نيذلا صاخشألل ةصاخلا ةيرامثتسالا تاجايتحالا وأ يلاملا عضولا وأ ةيدرفلا ةيرامثتسالا فادهألا رابتعالا

 قوسلا ةئيه لبق نم صَخرُم يلام راشتسم نم ةلقتسم ةروشم ىلع لوصحلا ةيلوؤسم ماكحألاو طورشلا هذه نم ةخسن ىقلتي نم لك لمحتي ،يرامثتسا رارق
 طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملاو ةيرامثتسالا ةصرفلا نم لك ةمئالم ىدمل ةصاخلا هتسارد ىلع دمتعي نأ بجيو ،ىلوألا حرطلا ةيلمعب قلعتي اميف ةيلاملا

 قودنصلا يف رامثتسالا نوكي دقو .هرطاخمو قودنصلا يف رامثتسالا ايازم كلذ يف امب ،هتاجايتحاو يلاملا هعضوو رمثتسملل ةيدرفلا فادهألاب قلعتي اميف ماكحألاو
 ةصاخلا مهتساردل ساسأك همدع وأ رامثتسالاب قلعتي اميف رخآ فرط رارق ىلع نولمتحملا نورمثتسملا دمتعي نأ بجي الو ،مهريغ نود نيرمثتسملا ضعبل ًامئالم
 .نيرمثتسملا ءالؤه فورظلو ةيرامثتسالا ةصرفلل

 نكمي ،ًاديدحتو .ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلاو ةقالعلا تاذ تاءارجإلا ذاختا دعب رييغتلل ةضرع اهرادصإ خيراتب ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا ىقبت
 ةرطيس قودنصلا ريدم كلمي ال يتلاو ،اهفالخ وأ ةيسايس وأ ةيداصتقا لماوع يأ وأ بئارضلاو تالدعملاو مخضتلاك ،ةيلبقتسم تاروطتب ًابلس رثأتت نأ تادحولا ةميقل

 وأ ماكحألاو طورشلا هذه نم دصقُي الو .)"قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٦( دنبلا ةعجارم ىجري ،ليصافتلا نم ديزمل( اهيلع
 جئاتن وأ حابرأل ديكأت وأ نامض اهنأ ىلع لاكشألا نم لكش يأب اهيلع دمتعُي وأ رسفُت نأ اهل يغبني الو ،ةحورطملا تادحولا صوصخب ةيطخ وأ ةيهفش تامولعم يأ
 .ةيلبقتسم ثادحأ وأ

 تامولعم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا هتربخل ًاقفو قودنصلا ريدم تامولعم ىلع ةدمتعم تاضارتفا ىلع ًءانب ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تاعقوتلا دادعإ مت دقو
 اميف تانامض وأ تادهعت وأ تاديكأت يأ كانه سيلف يلاتلابو ،ةمَدختسملا تاضارتفالا نع ةيلبقتسملا ليغشتلا فورظ فلتخت دقو .روهمجلل ةرفاوتملا قوسلا
 .اهلامتكا وأ تاعقوتلا نم يأ ةقدب قلعتي

 لالخ نم ةماع ةفصب تاضارتفالا هذه ديدحت نكميو ."ةيلبقتسم تاضارتفا" لّكشُت اهنأ ىلع اهيلإ رَظنُي دق وأ لّكشُت ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تانايبلا ضعب
 نم يفنلا ةغيص وأ "ضرتفملا نم" وأ "عقوتملا نم" وأ "يغبني" وأ "فوس" وأ "امبر" وأ "أبنتي" وأ "دقتعي" وأ "ردّقي" وأ "ططخي" لثم لبقتسملا ىلع لدت تاملك مادختسا

 ًانامض دَعُت ال اهنكلو ةيلبقتسملا ثادحألاب قلعتي اميف قودنصلا ريدمل ةيلاحلا ءارآلا تاضارتفالا هذه سكعتو .ةهباشم تاحلطصم يأ وأ اهتاقتشم وأ تاملكلا هذه
 تازاجنإ وأ ءادأ وأ جئاتن يأ نع ريبك لكشب قودنصلل ةيقيقحلا تازاجنإلا وأ ءادألا وأ جئاتنلا فالتخا ىلإ يدؤت دق يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانهو .يلبقتسملا ءادألل

 ماسقأ يف ليصفتلاب ةنّيبم ريثأتلا اذه ثِدحُت دق يتلا لماوعلاو رطاخملا هذه ضعبو .ًانمض وأ ًةحارص ءاوس ةيلبقتسملا تاضارتفالا هذه اهنع رّبعُت دق ةيلبقتسم
 لاح يفو .)"قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٦( دنبلا ىلإ عوجرلا ىجرُي ،ليصافتلا نم ديزمل( ماكحألاو طورشلا هذه نم ىرخأ
 يف ةدراولا جئاتنلا كلت نع ريبك لكشب قودنصلل ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق ،ةنمضتملا تاضارتفالا نم يأ ةقد مدع وأ أطخ توبث وأ كوكشلا وأ رطاخملا هذه قُقحت

 .ةطَطخُم وأ ةرَدقُم وأ ةعَقوتم اهنأ ىلع ماكحألاو طورشلا هذه
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 قودنصلا ليلد

  

 ةمظنملا ةهجلا
 

   ةيلاملا قوسلا ةئيه
 ١١٦٤٢ ضايرلا - ٨٧١٧١ :ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 
www.cma.org.sa  

 لوادتلا ةصنم
 

 "لوادت" ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا
  ٣٣٨٨-١٢٢١١ ضايرلا - ١٥ :مقر هدحو -  ٦٨٩٧ ايلعلا ،دهف كلملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.tadawul.com  

 قودنصلا ريدم
 

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 ٢١٣٦٢ ةدج - ١٢٨٢٨٩ :ب.ص ،ةرونملا ةنيدملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alkhabeer.com  

 ظفحلا نيمأ
 

 رامثتسالل ءامنإلا ةكرش
 ١١٥٧٦ ضايرلا - ٦٦٣٣٣ .ب.ص

   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alinmainvestment.com   

 يرادإلا ريدملا
 

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 ٢١٣٦٢ ةدج -١٢٨٢٨٩ :ب.ص ،ةرونملا ةنيدملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alkhabeer.com  

 ةهجو حرطلا ريدم
 ةملتسم

 )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسألل ةريزجلا
  ١١٤٥٥ ضايرلا - ٢٠٤٣٨ ب.ص ، دهف كلملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.aljaziracapital.com 

 

 ةملتسملا تاهجلا

 يحجارلا فرصم
 ٢٧٤٣ - ١٢٢٦٣ ضايرلا ،دهف كلملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alrajhibank.com.sa  

 يدوعسلا يلهألا كنبلا
 ٢١٤٨١ ةدج ،٣٥٥٥ :ب.ص ، زيزعلادبع  كلملا قيرط

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.alahli.com   

 ينوناقلا بساحملا
 

 نوينوناق نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا بتكم
 )ةيملاعلا ورك نم وضع(

 ٢١٤٩٩ ةدج - ٤٠٠٩٧ ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

www.crowe.com   

 ينوناقلا راشتسملا
 

  ةينوناقلا تاراشتسالل رامعلا ميهاربا دمحم بتكم
 )يب لإ لإ جندلابس دنآ جنيك عم نواعتلاب(
 دهف كلملا قيرط - ٢٠ قباطلا ،ةكلمملا زكرم

 ١١٤٣٤ ضايرلا - ١٤٧٠٢ :ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 www.kslaw.com  

 يعرشلا راشتسملا

 .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد
  ٤٢ و ٤١ مقر بتكم - ٨٧٢ مقر ةيانب

 نيرحبلا ةكلمم ، ٤٣٦ فيس ،٣٦١٨ قيرط
www.shariyah.com 

 

 ةبيرضلا راشتسم

 هاكرشو ةلازغ وبأ لالط ةكرش
 ٣ قباطلا )٦٣٧٤( مقر رتنس حابص ىنبم

 ةيدلاخلا يح ،يعرف زيزعلادبع كلملا قيرط
  ٢١٤٥٥ ةدج - ٢٠١٣٥ : ب.ص

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 نييراقعلا نينمثملا
 قودنصلا لوصأل

 زبويك تياو
 اقلملا ٤٠٨ مقر

  دعس نب دمحم ريمألا قيرط
 ١٣٥٢٤ ضايرلا ٢٩٥٥ .ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
http://whitecubesre.com 

 

 )ًاقباس "ةروطتملا ءامتنإ"( يراقعلا مييقتلل داعبأ ةكرش
 ٢٢  بتكم ،سماخلا قباطلا ،شوأ ىنبم

 ةمالسلا يح ،دوعسم ميهاربإ دمحم عراش
 ٢٣٥٢٤ ةدج ٤٦٨٨ .ب.ص

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 نيمثتلا ريبخ ةكرش
 ةضورلا يح ،زيزعلادبع نب دمحم ريمألا عراش ،١١١ بتكم ،ريوكس ليمج زكرم

 ٢١٤١٣ ةدج ٥٠٥١٩.ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

https://valustrat.com  
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 تاحلطصملا ةمئاق

 قايس يف وأ عوضوملا يف كلذ ريغ ديدحت متي مل ام اهل ةلباقملا يناعملا ماكحألاو طورشلا هذهب ةدراولا تاحلطصملا ينعت
 :صنلا
 

 صخرملا صاخشألا ةحئال"
 "مهل

-٥-٢١ خيراتب ٢٠٠٥-٨٣-١ مقر رارقب ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم ةرداصلاو مسالا سفن لمحت يتلا ةحئاللا ينعت
 رخآل تقو نم اهليدعت متي امك )م٢٠٠٥-٦-٢٨ قفاوملا( ه ١٤٢٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلل اهباوبأ كونبلا هيف حتفت موي يأ ينعي "لمعلا موي"

 "ماكحألاو طورشلا"

 ريدم اهتفصب ةيلاملا ريبخلا ةكرش نع ةرداصلاو ،تير ريبخلا قودنصب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا هذه
 قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلل ًاقفو ،قودنصلا
 ةقالعلا تاذ ماكحألل ًاقبطو )م٢٤/١٠/٢٠١٦ قفاوملا( ه ٢٣/١/١٤٣٨ يف خرؤملا ٢٠١٦-١٣٠-٦ مقر اهرارقل ًاقفو ةيلاملا
-١٩٣-١ مقر رارقب ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال اهيلع صنت يتلا

 رخآل تقو نم اهليدعت متي امك )م٢٠٠٦-٧-١٥ قفاوملا( ه١٤٢٧-٦-١٩ يف خرؤملاو ٢٠٠٦
 ةيدقنو ةينيع تامهاسم لالخ نم قودنصلا يف نيرمثتسملا نم هب كراشملا غلبملا ينعي "قودنصلا لام سأر"
  "كارتشالا" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٧( دنبلا يف دراولا ىنعملا سفن ىلإ ريشي "لافقإلا خيرات"
 صاخلا لافقإلا خيرات"
 "كارتشالا" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٧( دنبلا يف دراولا ىنعملا سفن ىلإ ريشي "يفاضإلا حرطلاب

 ةصصخملا تادحولا ددع نالعإو صيصختلا ةيلمع ءاهنإ قودنصلا ريدم هيف موقي يذلا خيراتلا وه "صيصختلا مامتإ خيرات"
 نيرمثتسملل

 يلعفلا هطاشن قودنصلا هيف أدبي يذلا خيراتلا وه "ءدبلا خيرات"
 وأ "ةيلاملا قوسلا ةئيه"
 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه ينعت "ةئيهلا"

 "ةيلاملا مئاوقلا" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )١٧( دنبلا يف دراولا ىنعملا سفن ىلإ ريشت "ةيلاملا ةنسلا

 ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم قلغم لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وهو ،تير ريبخلا قودنص ينعي "قودنصلا"
 قودنصلا ريدم هريدي

 ٠٧٠٧٤-٣٧ مقر ةصخر بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةكرش يهو ،ةيلاملا ريبخلا ةكرش ينعي "قودنصلا ريدم"

 بقع قودنصلا ريدم ريدقتل ًاقفو ةلثامم ةدمل ديدمتلل ةلباق ،ةيلوألا تادحولا جاردإ خيرات نم ًاماع ٩٩ ينعت "قودنصلا ةدم"
 ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا

 وأ "يلوألا حرطلا رعس"
 حرطلا دنع ةدحولا رعس"
 "يلوألا

 يدوعس لاير ١٠ وهو ،ةيلوألا حرطلا ةرتف لالخ تادحولا حرط رعس ينعي

 "ةيلوألا حرطلا ةرتف"
 ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو تادحولا حرط اهلالخ نم مت يتلا ةدملا ينعت
 م١١/١١/٢٠١٨ قفاوملا ـه٣/٣/١٤٤٠ خيرات نم لمع موي ١٥ اهتدم تغلب يتلاو ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب

 م٢٩/١١/٢٠١٨ قفاوملا ـه٢١/٣/١٤٤٠ ىتح

 يفاضإلا حرطلا ةرتف"
 "لوألا

 يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا حرط اهلالخ نم مت يتلا ةدملا ينعت
 خيرات نم لمع مايأ ١٠ اهتدم تغلب يتلاو ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو

 م٠٦/٠٨/٢٠٢٠ قفاوملا ـه١٦/١٢/١٤٤١ ىتح م١٩/٠٧/٢٠٢٠ قفاوملا ـه٢٨/١١/١٤٤١

 يفاضإلا حرطلا ةرتف"
 "يناثلا

 يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حرط اهلالخ متيس يتلا ةدملا ينعت
 خيراتب أدبت لمع موي ١٥ اهتدم غلبت يتلاو ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو
 دعب مايأ ١٠ ةرتفل اهديدمت زوجيو .م١٧/٠٦/٢٠٢١ قفاوملا ـه٠٧/١١/١٤٤٢ خيرات ىتحو م٣٠/٠٥/٢٠٢١ قفاوملا ـه١٨/١٠/١٤٤٢
 ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم

 قودنصلا ءدب خيرات دعب ةرشابم قودنصلا بناج نم اهيلع ذاوحتسالا مت يتلا ةيراقعلا لوصألا عيمج ينعت "ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا"
  )ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا رظنا( "ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا نع يفيرعتلا صخلملا" يف ةحضوملاو

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا"
 "ىلوألا

 ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمع يف قودنصلا بناج نم اهيلع ذاوحتسالا مت يتلا ةيراقعلا لوصألا عيمج ينعت
 ةيراقعلا لوصألا نع يفيرعتلا صخلملا" يف ةحضوملاو لوألا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ
 )ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا رظنا( "ىلوألا ةيفاضإلا

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا"
 "ةيناثلا

 يلامجإ ةدايز ةيلمع يف قودنصلا بناج نم اهيلع ذاوحتسإلا متي فوس يتلا ةيراقعلا لوصألا عيمج ينعت
 لوصألا نع يفيرعتلا صخلملا" يف ةحضوملاو يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق
 )ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا رظنا( "ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا

  لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا"
 ةميق يلامجإ" وأ "قودنصلا
 "قودنصلا لوصأ

 غلابملاو ،ةيراقعلا لوصألا عيمجل ةيقوسلا ةميقلا عومجم نع ةرابع قودنصلا لوصأ يلامجإ ةميق نوكت
 عيمجل ةيقوسلا ةميقلاو تاقحتسملا عيمج كلذكو ،قودنصلا تارامثتسا نم ةقحتسملا حابرألاو ،ةيدقنلا
 قودنصلل ةكولمم ىرخأ لوصأ يأل ةيلاحلا ةميقلا ىلإ ًةفاضإ ةيراقعلا ريغ تارامثتسالا

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا"
 يلامجإ ةدايز لبق قودنصلا

 قودنصلا لوصأ ةميق
 ةيلام مئاوق رخآ بسحب
 ٣٠ خيراتب( ةققدم ةيلوأ

 ")م٢٠٢٠ ربمتبس

 لوصأ ةميق يلامجإل ةيناثلا ةدايزلا لبق قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا يهو ،يدوعس لاير ١,٧٢٧,٢٣٠,٤٠١
 م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسحب قودنصلا

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا"
 يلامجإ ةدايز دعب قودنصلا

 قودنصلا لوصأ ةميق
 ةيلام مئاوق رخآ بسحب
 ٣٠ خيراتب( ةققدم ةيلوأ

 ")م٢٠٢٠ ربمتبس

 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا يهو ،يدوعس لاير ٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩
 ىلإ ةفاضإلاب م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسحب يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم
 .يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم هعمج متيس يذلا يناثلا يفاضإلا حرطلا يف كارتشالل ةيلامجإلا ةميقلا

 :يلاتلاك ةلداعملا ،حيضوتللو

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا
 ةيناثلا ةدايزلا لبق قودنصلا

 لوصأ ةميق يلامجإل
 مئاوق رخآ بسحب قودنصلا

 )م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب( ةيلام

+ 
 كارتشالل ةيلامجإلا ةميقلا

 يناثلا يفاضإلا حرطلا يف
 فدهتسملا كارتشالا رعسب

= 

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا
 ةيناثلا ةدايزلا دعب قودنصلا

 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإل
 خيراتب( ةيلام مئاوق رخآ بسحب

 )م٢٠٢٠ ربمتبس  ٣٠
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٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩ = ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ + ١,٧٢٧,٢٣٠,٤٠١ 
 وأ "لوصألا ةميق يفاص"
 لوصأ ةميق يفاص"
 "قودنصلا

 يأ كلذ يف امب( قودنصلل ةيلامجإلا تامازتلالا مصخ قيرط نع قودنصلا لوصأ ةميق يفاص باستحا متي
 لوصأ يلامجإ نم )باستحالا ةرتف لالخ قودنصلا ىلع ةقحتسملا فيراصملاو موسرلاو ةيلام تامازتلا
 قودنصلا

 لوصألا ةميق يفاص"
 قودنصلا تادحو ددع ىلع قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ةمسقب بستحيو ةدحو لكل ةيداشرتسا ةميق وه "ةدحولل

 ماكحألاو طورشلا هذهل ًاقفو تادحولل يلوألا ماعلا حرطلا ينعي "يلوألا حرطلا"
 ماكحألاو طورشلا هذهل ًاقفو تادحولل لوألا يفاضإلا حرطلا ينعي "لوألا يفاضإلا حرطلا"
 ماكحألاو طورشلا هذهل ًاقفو تادحولل يناثلا يفاضإلا حرطلا ينعي "يناثلا يفاضإلا حرطلا"

 نم تادحولا كلام"
 "روهمجلا

 :يتآلا نم يأ لثمي ال يذلا تادحولا كلام ينعي
  وأ ؛تادحولا نم رثكأ وأ ٪٥ كلتمي تادحو كلام يأ )أ(
  وأ ؛ةعباتلا هتاكرشو قودنصلا ريدم )ب(
 قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأ )ج(

 رامثتسالا قيدانص ةحئال"
 "يراقعلا

-٦-١٩ يف خرؤملاو ٢٠٠٦-١٩٣-١ مقر رارقب ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلاو مسالا سفن لمحت يتلا ةحئاللا ينعت
 رخآل تقو نم اهليدعت متي امك )م٢٠٠٦-٧-١٥ قفاوملا( ـه١٤٢٧

 ةصاخلا تاميلعتلا"
 رامثتسالا قيدانصب
 "ةلوادتملا ةيراقعلا

 ًاقفو ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم ةرداصلا ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةقلعتملا تاميلعتلا ينعت
 رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن ىلع ًءانب )م٢٤/١٠/٢٠١٦ قفاوملا( ـه٢٣/١/١٤٣٨ يف خرؤملا ٢٠١٦-١٣٠-٦ مقر اهرارقل
 قفاوملا ه١٣/٠٢/١٤٤٠ خيراتو ٢٠١٨- ١١٥ – ٢ مقر هرارقب ةلدعملاو ه٢/٦/١٤٢٤ خيراتو )٣٠/م( مقر يكلملا موسرملاب

 م٢٢/١٠/٢٠١٨

 "ةقالعلا يوذ فارطألا"

 ةكرش يأ )د( ؛قودنصلا ريدم لبق نم نيعم روطم )ج( ؛ظفحلا نيمأ )ب( ؛قودنصلا ريدم )أ( :يلي امم ًايأ ينعي
 نم وضع لك )و( ؛قودنصلل ينوناقلا بساحملا )ـه( ؛قودنصلا لوصأ مييقتل قودنصلا اهب نيعتسي مييقت
 صخش يأ )ح( ؛قودنصلا تادحو نم ٪٥ نم رثكأ كلتمي تادحولل كلام يأ )ز( ؛قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ
 نم يأ وأ نييذيفنتلا ءاردملا نم يأ )ط( ؛اهل ًاعبات نوكي وأ ةروكذملا فارطألا نم يأ يف مكحتي نايك وأ

 ةروكذملا فارطألا يفظوم
 ماكحألاو طورشلا هذه يف ةحضوملاو "تير ريبخلا قودنص" يف كارتشالا تابلطل ةملتسملا تاهجلا ينعت "ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا"

 ةرادإ فيلاكتو كالمألا ةرادإ فيلاكت  :- رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - لمشت يتلا ةيليغشتلا فيراصملا ينعت "ةيليغشتلا فيراصملا"
 نيمأتلاو نمألاو رايغلا عطقو ةنايصلاو تامدخلا فيلاكتو ليغشتلا

 راجيإلا ةميق يفاص"
 تدجو نإ ،ةيليغشتلا فيراصملا هنم ًاحورطم يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ ينعي "يونسلا

 ،ةماعلا تاقفنلا ةيطغت يف ةمهاسم ربتعتو ،ةيلحملا ةماعلا تائيهلا ىدحإ وأ ةلودلا ىلإ عفدُت ةيلام ةبيرض "ةبيرض/بئارض"
 ةبيرضلا عفد لباقم صاخ عفن دوعي نأ نود

 "ةفاضملا ةميقلا ةبيرض"

 عيمج ىلع ضرفُت ةرشابم ريغ ةبيرض اهنأب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض فرعُت ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلل ًاقفو
 لخد ردصم دعت ثيح .تاءانثتسالا ضعب عم ،تآشنملا لبق نم اهعيبو اهؤارش متي يتلا تامدخلاو علسلا
 ١ نم ًاءدب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطتب ةكلمملا تمزتلا دقو .لودلا تاينازيم زيزعت يف مهاسي يساسأ
 ،دادمإلا ةلسلس لحارم نم ةلحرم لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرف متو ،)ـه ١٤٣٩ يناثلا عيبر ١٤( م٢٠١٨ رياني
 ةفلكت كلهتسملا عفدي .ةمدخلا وأ ةعلسلل يئاهنلا عيبلا ةلحرم ىتحو عيزوتلاب ًارورمو جاتنإلا نم ءادتبا

 ةميقلا ةبيرض ةموكحلل عفدتف تآشنملا امأ ،اهيرتشي يتلا تامدخلاو علسلا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تآشنملا درتستو ،نيكلهتسملا ءارش تايلمع نم اهليصحت متي يتلا ةفاضملا
 اهيدرومل اهتعفد

 تافرصتلا ةبيرض"
 "ةيراقعلا

 يكلملا رمألا بجومب ةرداصلا ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا بجومب اهقيبطت مت ةبيرض يه
 امهم هتزايح لقن وأ هعيب داري يذلا راقعلا ةميق نم ةبسنبو م٢٠٢٠ ربوتكأ ٤ نم ًاءدب ـه١٤٤٢-٢-١٤ خيراتو )٨٤/أ( مقر
 غارفإلا ءانثأ وأ لبق ددستو ،اهيلع هؤانب وأ هدييشت وأ هؤاشنإ متي امو ضرألا لمشتو ،هلكش وأ هتلاح تناك
 عـئابلا نـيب اـهيلع قــفتملا هــتميقل ًاــقفو راــقعلا ةــميق ىــلع ةــبيرضلا بــستحتو .دوقعلا قيثوت وأ يراقعلا

 .يرتـشملاو

 "ةيموكح موسر"
 ةلودلا درفنت ةمدخلا هذهو ،نينطاوملل اهيدؤت ةمدخ لباقم ةلودلا اهضرفت موسر يه ةيموكحلا موسرلا
 ةطشنألا صيخارت موسرو ،ةيدلبلا موسر – رصحلا ال - لاثملا ليبس ىلع موسرلا هذه نمضتتو اهتيدأتب
 ةيراجتلا ةمالعلا ليجست موسرو ،ةيداصتقالا

 يلامجإلا دئاعلا ةبسن"
 "فدهتسملا

 نودب( قودنصلا لام سأر ىلإ ةبسنلاب ةفدهتسملا تاراجيإلا دئاوع وه فدهتسملا يلامجإلا دئاعلا ةبسن
 )ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحا

 يفاصلا دئاعلا ةبسن"
 "فدهتسملا

 موسر ةفاك اهنم ًاحورطم ةفدهتسملا تاراجيإلا دئاوع يفاص وه فدهتسملا يفاصلا دئاعلا ةبسن
 )ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحا نودب( قودنصلا لام سأر ىلإ ةبسنلاب قودنصلا فيراصمو

 تارامثتسالا حابرأ ىلإ ةفاضإلاب تاراقعلل ةيراجيإلا دئاوعلا لمشت يتلاو ،قودنصلا دئاوع يلامجإ ينعت "قودنصلا حابرأ يفاص"
 قودنصلا اهلمحت يتلا تافورصملا يلامجإ مصخ دعب ،ىرخألا

 رفصلا يواسي نيعم عورشم نم ةيدقنلا تاقفدتلا لكل ةيلاحلا ةميقلا يفاص لعجي يذلا مصخلا لدعم وه "يلخادلا دئاعلا لدعم"

 قودنصلا حابرأ يفاص نم ٪٩٠ نع لقي ال ام عيزوت دعب قودنصلا لبق نم اهب ظفتحملا غلابملا ينعي "هب ظفتحملا لخدلا"
 ىرخألا تارامثتسالاو ةيراقعلا لوصألا عيب نع ةجتانلا حابرألا ءانثتساب ،ةيونسلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيمسرلا ةلمعلا يهو ؛يدوعسلا لايرلا ينعت ".س.ر"
 "يعرشلا راشتسملا"
 ةيعرشلا ةعجارملا راد ينعت "ةيعرشلا ةئيهلا"و

 ريبخلا ةكرشل يعرشلا راشتسملا بناج نم ةدمتعملاو قودنصلاب ةصاخلا ةيعرشلا ةئيهلا طباوض ينعت  "ةيعرشلا ةئيهلا طباوض"
 )٥( قحلملا يف دراولا وحنلا ىلع ،تارامثتسالا ةيحالص قودنصلا ددحي اهيلع ًءانب يتلاو ةيلاملا

 وأ "صاخ ضرغ تاذ ةكرش"
 لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا"
 "قودنصلا

 قودنصلا لوصأ ةيكلمب ظفتحتل ظفحلا نيمأ بناج نم تسسأت ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش ينعت

 قودنصلا يف كارتشالا نع تادحولا كلام هب مهاسي يذلا غلبملا ينعي "كارتشالا غلبم"
 قودنصلا لوصأ يف عئاش قح اهكلام حنمت يتلا قودنصلا تادحو ىدحإ ينعت "ةدحولا"

 يف ةدحولا رعسو .ةدحو ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ اهددعو يلوألا حرطلا يف اهرادصإ مت يتلا قودنصلا تادحو يلامجإ يه "ةيلوألا تادحولا"
  .س.ر ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ يواست )ةدايزلا لبق( قودنصلا لام سأر نوكي كلذبو .ةدحولل لاير ١٠ وه ةيلوألا حرطلا ةرتف

 ،يدوعس لاير ٣٦٥,٢٨٦,٢٧٠ تادحولا هذه ةميقو .لوألا يفاضإلا حرطلا يف اهرادصإ مت يتلا تادحولا يه "ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا"
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 .ةدحو ٣٦,٥٢٨,٦٢٧ تادحولا هذه ددعو )ةدحولل .س.ر ١٠( ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب

 "ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا"

 ،يدوعس لاير ٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ تادحولا هذه ةميقو .يناثلا يفاضإلا حرطلا يف اهرادصإ متيس يتلا تادحولا يه
 .ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ تادحولا هذه ددعو )ةدحولل .س.ر ١٠( ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب
 

 مجح ىلع ًءانب( ةدحولا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ىلع ًءانب ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا رعس دامتعا متيسو
 ةميق يفاص زواجتي ال امبو .)ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسو لوادتلا
 هنأ يأ .ةدحولل .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ةدحولل لوصألا

 .لقألا ةميقلا ىلع ًادامتعا فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا متيس
 

 ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم نأ امبو
 .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ يف امك ةدحولل لوصألا ةميق يفاص نم ىلعأ وهو .س.ر ٩.٤٢٢٧ يواسي
 كارتشالا رعس نوكيل م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ يف امك ةدحولل لوصألا ةميق يفاص دامتعا مت دقف ،ةدحولل
 .ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولاب صاخلا فدهتسملا
 
 .فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا ةيفيك نع ليصافتلا نم ديزملل )٨( قحلملا رظنا

 هتادحو كلمت قيرط نع قودنصلا  يف رامثتسالاب موقي يذلا رمثتسملا ينعي "تادحولا كلام"

 "هيلع نمؤم فرط"
 هل نيعباتلا نيراشتسملاو ءالكولاو نيفظوملاو نيلوؤسملاو ءاردملا نم يأ وأ ،قودنصلا ريدم ينعي
 سلجمو يعرشلا راشتسملاو كالمأ ريدم نم ٍّلكو ،ظفحلا نيمأو ،ةقالعلا تاذ فارطألاو ةعباتلا تاكرشلاو
 قودنصلا ةرادإ

 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا قيرط نع هنالعإ متي امك ةدحاولا ةدحولل قوسلا رعس ينعي "ةدحولا رعس"

 يبسنلا نزولا طسوتم"
 "ةدحولا رعسل

 نع لوادت موي لكل يبسنلا نزولا باستحا متي ثيح .لوادتلا مجح ىلع ًءانب حجرملا رعسلا طسوتم ينعي
 رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل تادحولل لوادتلا ةميق عومجم ىلع موي لكل ةلوادتملا ةميقلا ةمسق قيرط
 برض قيرط نع ةدحولا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم باستحا متي كلذ دعبو .ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم
  .عومجملا باسح مث ةقالعلا تاذ قالغإلا رعس يف لوادت موي لكل يبسنلا نزولا
 
 .ليصافتلا نم ديزملل )٨( قحلملا رظنا 

 فدهتسملا حرطلا رعس"
 كارتشالا رعس" وأ "ةدحولل
 "فدهتسملا

 .ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولاب صاخ وهو يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ قودنصلا يف كارتشالا رعس وه
 
 رعسو لوادتلا مجح ىلع ءانب( ةدحولا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ىلع ًءانب ةدحولا رعس دامتعا متيسو 
 ةدحولل لوصألا ةميق يفاص زواجتي ال امبو .)ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا

 رعس باستحا متيس هنأ يأ .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو
 .لقألا ةميقلا ىلع ًادامتعا فدهتسملا كارتشالا

 تادحولا عومجم نم ٪٥٠ نم رثكأ مهتيكلم ةبسن لثمت نيذلا تادحولا يكلام ةقفاومب ذختي يذلا رارقلا وه "يداع قودنص رارق"
 ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ةطساوب وأ ًايصخش مهروضح ناك ءاوس تادحولا يكلام عامتجا يف اهكالم رضاحلا

 ينارمعلا قاطنلا دودح لخاد يراجتلا ينكسلا وأ ،ينكسلا مادختسالل ةصصخم ءاضف ضرأ لك ينعت "ءاضيبلا يضارألا"
 ةكلمملل

 "رمأل تادنس"

 ررحملا ىمسي صخش اهاضتقمب دهعتي نوناقلا هددح نيعم لكش قفو ررحم كص وه رمأل دنسلا
 ىمسي صخش رمأل وأ نذإل ددحم ناكم يفو نيعم خيرات يف )تاراجيإلا( دوقنلا نم غلبم عفدب )رجأتسملا(
 نكميو ًايذيفنت ًادنس رمأل دنسلا ربتعي امك اهب دراولا غلبملاب ءافولل نامض ةادأ وهو .)قودنصلا( ديفتسملا
 ه١٣/٨/١٤٣٣ خيراتو ٥٣/م مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ذيفنتلا ماظن بجومب ذيفنتلا ةمكحمل هميدقت

 دقعب ةقلعتملا تادقاعتلا هيلع تصن امل ًاقفو ةددحم ةرتف لالخ راقعلل لالغتسالاو لامعتسالا قح وه "ةعفنم قح"و "عافتنا قح"
 يساسألا اهكلام عم لظت ثيح لصألل ةماتلا ةيكلملا باستكا عافتنالا قح ىلع بترتي ال ثيح ةعفنملا

 لدعلا تاباتك نم رداصلا ةيكلملا كص ربتعيو يراقعلا لصألا يف فرصتلاو عافتنالاو لالغتسالا قح ينعت "ةرح ةيكلم"
 راقعلل ةرحلا ةيكلملا تابثإل يمسرلا دنتسملا وه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 ليغشتلاو دييشتلا بيترت"
 "ةيكلملا لقنو

 ًاقفو اهيلع راقع دييشتو ضرألا ريوطت ةمهم يّلوتل رخآ فرط ىلإ ام ضرأ كلام دهعت هلالخ نم متي بيترت
 راقعلا ليغشتو ةرادإ قيرط نع حبرتلاو عافتنإلا قح كالتماب ًازايتما هحنم ريظن كلذو ةددحم تافصاومل
 ةددحم ةينمز ةرتفل

 يراقعلا نيمثتلا طسوتم ذخأب اهباستحا متيف قودنصلا ماكحأو طورش بسح ،راقعلل ةيقوسلا ةميقلا يه "راقعلل ةلداعلا ةميقلا"
 .يراقعلا مييقتلل ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم نيدمتعملا نييراقعلا نيميقملا نم نينثال

 "ةلاهجلا يفن لامعأ"
 نم دكأتلل ةصصختم فارطأ لالخ نم وأ رشابم لكشب قودنصلا ريدم اهب موقي يتلا ةبجاولا تاءارجإلا ينعت
 ةمالس نم دكأتلل اهبنجت بجاولاو ةعقوتملا ريغ ءاطخألاو رطاخملا بنجتل تارامثتسإلاب ةقلعتملا قئاقحلا

 لاثملا ليبس ىلع يليغشتلاو يداصتقالاو ينوناقلاو ينفلا عضولاو ةميقلا ةيحان نم تارامثتسالا عضوو
 نيرتشملا  نم هريغ ىلع ءارشلا يف نيعُم صخشل ةيولوألا يطعَي قح وه "ةعفشلا قح"
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلماعلا كونبلا نيب ام حبرلا لدعم )SIBOR( "روبياس"

 رعس تيبثت فدهب رخا كنب يأ وأ لومملا كنبلا عم قودنصلا اهمربي ةيقافتا يه )Hedging( طوحتلا ةيقافتا  "طوحت ةيقافتا"
 ليومتلا ةدم لالخ ةدئافلا بذبذت نم قودنصلا ةيامحل  روبياسلا
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 قودنصلا صخلم

 عم قفاوتمو لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وهو ،"تير ريبخلا قودنص" وه قودنصلا مسا  قودنصلا مسا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو ةــمظنألا بجومب هؤاشنإ متو ،ةيعرشلا ةئيهلا طباوض

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه تاميلعتو حئاولل عضخيو ةيدوعسلا
 ةيبرعلا ةكلمملاب يراجتلا لجسلا يف ةلجسم ةيدوعس ةلفقم ةمهاسم ةكرش يهو ،ةيلاملا ريبخلا ةكرش قودنصلا ريدم

 .)٠٧٠٧٤-٣٧( مقر صيخرتلا بجومب ةئيهلا لبق نم هل صخرم صخش يهو ،٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ مقر تحت ةيدوعسلا
 ةيرامثتسالا فادهألا
 

 ةبسنب ةيرود ةيدقن تاعيزوتو ةرمتسم ةيراجيإ دئاوع قيقحت وه قودنصلل يسيئرلا يرامثتسالا فدهلا نإ
 ةميقلا نم ٪٧٥ نع لقي ال ام رامثتسا لالخ نم كلذو ،ةيونسلا قودنصلا حابرأ يفاص نم ٪٩٠ نع لقت ال
 ةكلمملا يف لخدلل ةرِدُم ةيراقع لوصأ يف ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا
 .)ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يتنيدم ءانثتساب( ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يسيئر لكشب زكترت يتلاو قودنصلاب ةصاخلا ةيرامثتسالا فادهألا قيقحت ىلإ قودنصلا ريدم ىعسي فوس  رامثتسالا ةيجيتارتسا
 يتلا ةيراقعلا لوصألا نم ةعونتم ةيرامثتسا ةظفحم نيوكت لالخ نم ةيرود ةيريجأت دئاوع قيقحت ىلع
 رامثتسالا ىودجو يراقعلا مييقتلا تاسارد لمشت يتلاو ةلاهجلا يفن لامعأ تابلطتم يفوتست
 ىلع قودنصلل ةيراقعلا ةظفحملا لمتشتو .تاساردلا نم اهريغو ةينوناقلا تاعجارملاو ةينفلا تاساردلاو
 ةنيدمو ضايرلا ةنيدم نم ٍّلك يف ةعزوملاو يميلعتلاو ةئزجتلاو يبتكملاو ينكسلا عاطقلا يف زكرتت  تاراقع
 ىلع لمشت دق ىرخأ تاراقع يف رامثتسالا ىلإ ًالبقتسم قودنصلا ىعسي فوس .كوبت ةنيدمو ةدج
 دويقلا عم ضراعتي ال امب ىرخأ تارامثتساب مايقلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا
 صخلم" نونعملاو ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا يف ةحضوملاو رامثتسالا زكرت تاسايس يف ةروكذملا
  ."قودنصلا تايجيتارتسا

 يف ةحضوملاو قودنصلا ءدب خيرات دعب ةرشابم ةيئدبملا تاراقعلا ىلع ذاوحتسالاب قودنصلا ماق ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا
 .)ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا رظنا(  "ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا نع يفيرعتلا صخلملا"

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا
 ىلوألا

 ةيفاضإلا حرطلا ةرتف ءاهتنا دعب ًةرشابم ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالاب قودنصلا ماق
 لوصألا نع يفيرعتلا صخلملا" رظنا ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا نع تامولعملا نم ديزملل .ىلوألا
 .ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا يف "ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا
 ةيناثلا

 ةيفاضإلا حرطلا ةرتف ءاهتنا دعب ةرشابم ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا قودنصلا يوني
 لوصألا نع يفيرعتلا صخلملا" رظنا ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا نع تامولعملا نم ديزملل .ةيناثلا
 .ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا يف "ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا

 

 *يناثلا يفاضإلا حرطلا

 ).س.ر( تادحولا ةميق )ةدحو( تادحولا ددع نايبلا

 كارتشالا تادحو
 ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠ ٢٢,٣٠١,٣٣٥ ينيعلا

 ةحورطملا تادحولا
 كارتشالا لباقم
 يدقنلا

١٥٧,٣٦٥,٠٠٠  ١٥,٧٣٦,٥٠٠ 

 تادحولا يلامجإ
 ٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ ةيناثلا ةيفاضإلا

  )ةدحولل .س.ر ١٠( ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعا مت* 

 

 لوصأ ةميق يلامجإ ليصافت
 ةدايز دعبو لبق قودنصلا
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ

 نايبلا
 يلامجإ ةدايز لبق
 لوصأ ةميق
 ةيناثلا قودنصلا

 ةميق يلامجإ ةدايز دعب ةدايزلا
 ةيناثلا قودنصلا لوصأ

 ةميق يلامجإ
 قودنصلا لوصأ
 )يدوعس لاير( 

٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩ ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ *١,٧٢٧,٢٣٠,٤٠١ 

 ليومتلا غلبم
 ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ بوحسملا

 لام سأر
 ةميقلاب( قودنصلا
 لاير( )ةيمسإلا

 )يدوعس

١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ **٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ 

 ةميقلا يلامجإ
 تادحولل ةيمسإلا
 لباقم ةحورطملا
  يدقنلا كارتشالا
 )يدوعس لاير(

٤٣٢,٨٦٦,٦٣٠ ١٥٧,٣٦٥,٠٠٠ ٢٧٥,٥٠١,٦٣٠ 

 ةميقلا يلامجإ
 تادحولل ةيمسإلا
 لباقم ةحورطملا
  ينيعلا كارتشالا
 )يدوعس لاير(

٩٧٧,٢٢١,٨٥٠ ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠ ٧٥٤,٢٠٨,٥٠٠ 
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 ةميق يلامجإ
 رعسب كارتشالا
 كارتشالا
 فدهتسملا
 )يدوعس لاير(

١,٣٢٥,٢٢٣,٣٩٠ **٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ٩٨٩,٧٢٥,٨٨٢ 

 تادحو ددع يلامجإ
 ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ ***٣٨,٠٣٧,٨٣٥  ١٠٢,٩٧١,٠١٣ )ةدحو( قودنصلا

 تادحولا ددع
 لباقم ةحورطملا
 يدقنلا كارتشالا
 )ةدحو(

٤٣,٢٨٦,٦٦٣ ١٥,٧٣٦,٥٠٠  ٢٧,٥٥٠,١٦٣ 

 تادحولا ددع
 لباقم ةحورطملا
 ينيعلا كارتشالا
 )ةدحو(

٩٧,٧٢٢,١٨٥ ٢٢,٣٠١,٣٣٥  ٧٥,٤٢٠,٨٥٠ 

 ةدحولا رعس
 ةيمسإلا ةميقلاب
 )يدوعس لاير(

١٠.٠٠  ١٠.٠٠  ١٠.٠٠  

 كارتشالا رعس
 فدهتسملا
 ةرتف لالخ ةدحولل
 لاير( حرطلا

 )يدوعس

٨.٨٢٠١ ٨.٩٠٥٤ - 

 .م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسح *
 نمض رادصإ ةوالع وأ مصخك هليجست متيس ةيمسإلا ةميقلاو فدهتسملا كارتشالا رعس نيب قرفلا **
 كارتشالا رعس ىلع ًءانبو( ةيمومعلا ةينازيملا يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص مسق
  .)يدوعس لاير ٤٤,٨٨٠,٨٤٢ هردق رادصإ مصخ كلانه نوكيسف ،س.ر ٨.٨٢٠١ فدهتسملا
 لاح يفو ينيعلاو يدقنلا كارتشالا لباقم ةحورطملا ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ددع باستحا ضارغأل***
 .حيحص تادحو ددع جتنيل  ددعلا بيرقت مت دقف ،تادحولا ددع يف روسك جتن

 
 كارتشالل ىلعألاو ىندالا دحلا
 يفاضإلا حرطلا ةرتف يف يدقنلا
 يناثلا

 .كارتشالل ىلعأ دح دجوي الو ،يدوعس لاـير ٥٠٠ قودنصلا يف يدقنلا كارتشالل ىندألا دحلا

 .يدوعسلا لايرلا قودنصلا ةلمع
 ةلباق ،)لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ةيلوألا تادحولا جاردإ خيرات نم ًاماع ٩٩ قودنصلا ةدم نوكت قودنصلا ةدم

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا بقع قودنصلا ريدم ريدقتل ًاقفو ةلثامم ةدمل ديدمتلل
 خيرات نم لمع موي ٣٠ لالخ عزوت نيرمثتسملا ىلع ةيونس عبر ةيدقن حابرأ عيزوت ىلإ قودنصلا ريدم فدهي حابرألا عيزوت ةسايس

 هنأب ًاملع .)ربوتكأ نم لوألاو ويلوي نم لوألاو ليربأ نم لوألاو رياني نم لوألا( ةيداليم ةنس عبر لك ةيادب
 ةجتانلا ةيلام سأرلا حابرألا ءانثتساب كلذو ،ةيونسلا قودنصلا حابرأ يفاص نم ٪٩٠ نع تاعيزوتلا لقت نل

 ىلع ذاوحتسالا لالخ نم اهرامثتسا ةداعإ متي دق يتلاو ،تارامثتسالا نم اهريغو ةيراقعلا لوصألا عيب نع
 اهب ظافتحالا وأ/و قودنصلل ةكولمملا لوصألا نم يأ ديدجتو ةنايصل وأ/و ةيفاضإ ةيراقع لوصأ
 .قودنصلا لوصأ يلامجإ نم ٪٢٥ رفوتملا دقنلا زواجتي ال ثيحب قودنصلا ةحلصمل ةيطايتحا تاصصخمك

 عم ةقفاوتم ةينامتئا تاليهست ىلع يحجارلا فرصم نم قودنصلا لصح :لوألا بوحسملا ليومتلا غلبم ليومتلا
 كلذو ،يدوعس لاير ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ غلبمب )م٢٠١٩ رياربف ١٢ نم( تاونس سمخ اهتدم ةيعرشلا ةئيهلا طباوض

 .ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل
 

 نم ةحونمملا ةينامتئالا تاليهستلا يف ةدايز ىلع قودنصلا لصح :يناثلا بوحسملا ليومتلا غلبم
 ليومتل كلذو ،يدوعس لاير ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ غلبمب )م٢٠٢٠ ربمتبس ١٣ نم( تاونس سمخ اهتدم يحجارلا فرصم
  .ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا
 

 تاليهستلا ةيقافتا طورش عم ىشامتي امب قودنصلاب ةصاخلا تاراقعلا نهرب قودنصلا ريدم موقيسو
 .ةلصلا تاذ ةمظنألاو ةينامتئالا
 

 ليومتلا يلامجإ ةبسنو يدوعس لاير ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ بوحسملا ليومتلا غلبم يلامجإ نوكيس كلذبو
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٣٥.٧٥ هيلع لصحتملا
  .)م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب( ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسحب
 

 يف روبياسلا رعس تيبثتل  طوحت تايقافتا يف لوخدلا وأ رخآ ليومت ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل زوجيو
 جاردإ دعب ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم وه امب تاليهستلل روبياسلا رعس تيبثت قودنصلا ررق لاح
 نم ٪٥٠ نع هيلع لصحتملا ليومتلا يلامجإ ةبسن زواجتت ال ثيحب ،ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف قودنصلا
 دمتعيو .ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسحب ليومتلا ىلع لوصحلا تقو قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا
 قوسلا فورظ )ب(و ؛هيلع لصحتملا ليومتلا بيترتب ةصاخ تارابتعا )أ( ىلع ًايلعف هيلع لصحتملا غلبملا
 .قودنصلا يف تادحولا يكلام ىلع عوجرلاب قح دوجو مدع ساسأ ىلع ليومت يأ طورش نوكتو .ةدئاسلا

 ةئيهلا طباوض عم قفاوتلا
 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوضل هتالماعتو هتارامثتسا يف قودنصلا عضخي ةيعرشلا

 هئارجإ تارم ددعو مييقتلا
 

 ربمسيد رهشو وينوي رهش نم لمع موي رخآ يف امك ةنسلا يف نيترم قودنصلا لوصأل مييقت ءارجإ متي
 قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم نيدمتعم نيلقتسم )لقألا ىلع( نينثا نيمييقم لبق نم ،ةنس لك نم
 .نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيصخرمو
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 عفدتو ،قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نم لصحملا يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩ ةرادإلا موسر
 يفاص نم ٪٠.٧٥ لداعي ام ةرادإلا موسر زواجتت ال نأ ىلع .يونس عبر لكشب قودنصلا ريدمل ةرادإلا موسر
 غلبملا ىلع ًادامتعا ةرادإلا موسر باستحا متيس يأ( قودنصلل مييقت رخآ بسح قودنصلا لوصأ ةميق
 لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ ةبسنب وأ يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩ ةبسنب امإ لقألا
 .)لقأ امهيأ قودنصلا

 يف يدقن لكشب نيكرتشملا ىلع اهقيبطت متو قودنصلل يلوألا حرطلا ةرتف لالخ ةافعم كارتشالا موسر  كارتشالا موسر
 .قودنصلل لوألا يفاضإلا حرطلا
 

 حرطلا ةرتف ءانثأ قودنصلا تادحو يف يدقن لكشب نيكرتشملا عيمج ىلع كارتشالا موسر ضرف متيسو
 يفاضإلا حرطلا ةرتف ءانثأ كارتشالا موسر نم يدقن لكشب كرتشم يأ ءافعا متي نلو .يناثلا يفاضإلا
 .يناثلا

 دنع هذه كارتشالا موسر مصخ متيو ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشالا موسر نوكتو
  .كارتشالا غلبم ىلع ةوالع كلذو ،قودنصلا ريدمل هدادسو يدقنلا كارتشالا غلبم مالتسا
 

 ةعوفدملا ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحيو
 .قودنصلا لام سأر ةدايزل ةيلبقتسم تاحورط يأ لاح يف ةصصخملاو

 عمج دنع وأ يلوألا حرطلا ةرتف لالخ اهعمج مت يتلا )ةينيعلاو ةيدقنلا( كارتشالا غلابم يلامجإ نم ٪١.٥ لاملا سأر ةلكيه باعتأ
 نم لوذبملا دهجلا لباقم قودنصلا ريدمل عفدت .ةينيع وأ ةيدقن ءاوس ىرخأ ةيلبقتسم كارتشا غلابم يأ

 ىلع لاملا سأر ةلكيه باعتأ ليمحت متيو لاملا سأر عمجو ةلكيه صخي اميف قودنصلا ريدم لبق
 يلامجإ نأ امبو .لاملا سأرل عمج ةيلمع يأل حرطلا قالغإ دعب ًاروف ةدحاو ةرم عفدت ثيحب قودنصلا

 قودنصلا ريدمل قودنصلا عفد دقف ،يدوعس لاير ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ يواسي يلوألا حرطلا دعب كارتشالا غلابم
 .يدوعس لاير ٩,٩٦٦,٣٦٠ ةميقب لاملا سأر ةلكيه باعتأ
 

 غلابم يلامجإ نأ امبو ،ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا رادصإب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز مت هنأ امبو
 قودنصلا ريدمل قودنصلا عفد دقف ،يدوعس لاير ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ يواسي لوألا يفاضإلا حرطلا دعب كارتشالا
 .يدوعس لاير ٤,٨٧٩,٥٢٢ ةميقب لاملا سأر ةلكيه باعتأ
 

 تادحولا رادصإب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمع ىلع قبطنت ال لاملا سأر ةلكيه باعتأو
 .قودنصلل يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ ةيناثلا ةيفاضإلا

 ليومتلا ةلكيه باعتأ
 

 نم بوحسملا ليومتلا غلبم نم ٪١.٥ رادقمب ليومت ةلكيه باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي
 لبق نم هيلع لوصحلا مت يتلا ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتملا ةيكنبلا تاليهستلا غلبم يلامجإ
 ليمحت متيو .بولطملا ليومتلا نيمأتو ةلكيه يف لوذبملا دهجلا ءاقل كلذو ،هل عبات يأ وأ قودنصلا
 لومملا كنبلا نم ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب عفدت ثيحب قودنصلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ
 .ليومتلا غلبمب
 
 فرصم نم )لوألا بوحسملا ليومتلا غلبم( يدوعس لاير ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومت ىلع قودنصلا لصح
 ةلكيه باعتأ قودنصلا ريدمل قودنصلا عفدو ،ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يحجارلا
 .يدوعس لاير ٥,١٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومتلا
 

 نم )يناثلا بوحسملا ليومتلا غلبم( يدوعس لاير ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومت ىلع لصح قودنصلا نأ امبو
 ريدمل قودنصلا عفد دقف ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يحجارلا فرصم
  .يدوعس لاير ٥,٩٦٢,٥٠٠ ةميقب ليومتلا ةلكيه باعتأ قودنصلا
 

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يفاضإ ليومت غلبم يأ مدختسي نل قودنصلا نأ امبو
 .يناثلا يفاضإلا حرطلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ قبطنت الف ،ةيناثلا

 هذه عفدتو هيلع ذاوحتسالا متي يراقع رامثتسا يأ ةميق نم )ىصقأ دحك( ٪٢.٥ هتميق ام قودنصلا عفدي يعسلا موسر
 هذه نوكتو ضوافتلاو يصقتلاو صرفلا بلجب همايق لباقم كلذو قودنصلا ريدمل وأ/و طيسولل ةميقلا
 ذوحتسي تاراقع يأ ىلعو قودنصلا حرط لالخ اهيلع ذاوحتسالا دارملا تاراقعلا ىلع ةقحتسم موسرلا

 .ةرشابم راقعلا غارفإ دعب عفدتو .ًالبقتسم قودنصلا اهيلع
 
 – ينكسلا اقلملا عمجم ءانثتساب( ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفد
 .يدوعس لاير ١٦,١٥٧,٥٠٠ اهردق ةيلامجإ ةميقب )اهل يعس موسر دجويال
 

 اهردق ةيلامجإ ةميقب ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفدو
 ريدمل يعسلا موسر عفد مت ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميفو .يدوعس لاير ١٧,٢٢٥,٠٠٠

 فارطأل ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متو .يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠ هردق يلامجا غلبمب قودنصلا
 .)ءاطسولا( ىرخأ
 

 اهردق ةيلامجإ ةميقب ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفديسو
 ريدمل يعسلا موسر عفد متيس ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميفو .يدوعس لاير ٧,٨٣٥,٠٠٠

 فارطأل ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متيو .يدوعس لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ هردق يلامجا غلبمب قودنصلا
 .)ءاطسولا( ىرخأ
 

 ىلع ذاوحتسالاب قلعتي اميف نييجراخلا ءاطسولا نيبو هنيب ةقالع دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقيو
 مهنم ًايأ ربتعي ال ثيح ،قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز عوضوم ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلا لوصألا

  .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب مهنيبو هنيب حلاصم براضت يأ دجوي ال هنأب ًاملع ،ةقالع وذ ًافرط
ظفحلا موسر  

 و ؛ةدحاو ةرم عَفدُت يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠
 .يدوعس لاير ٢٠٠,٠٠٠ ىندأ دحب ،ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ًايونس ٪٠.٠٢٥

يرادإلا ريدملا باعتأ  .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ًايونس ٪٠.٠٢٥ 
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ينوناقلا بساحملا باعتأ   .يدوعس لاير ٧٥,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ ينوناقلا بساحملل قودنصلا عفدي 
  .يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ ةبيرضلا راشتسمل قودنصلا عفدي ةبيرضلا راشتسم باعتأ

  كالمألا ةرادإ باعتأ

 لبق نم ةكولمملا تاراقعلا عيمج ةنايصو ةرادإو ليغشت باعتأب قلعتي ام ةفاك قودنصلا لمحتي
 تاراقعلا يرجأتسم عم وأ نيصصختملا تامدخلا يمدقم عم ًءاوس ةعقوملا تادقاعتلل ًاقفو قودنصلا

 ىلع كالمألا ةرادإ باعتأ ةفاك لوح قودنصلا لامعأ ةرتف لالخ ضوافتلاب قودنصلا ريدم موقيس ثيح
 عفد متي ثيحب هنيح يف قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا عم ىشامتي امب لقتسمو تحب يراجت ساسأ
 :يلاتلاك يه باعتألا هذه ليصافتو .قودنصلا لوصأ نم ةروكذملا باعتألا

 
 كالمألا ةرادإ باعتأ كالمألا ريدم مسا راقعلا مسا

 اقلملا عمجم
 ينكسلا

 اقلملا عمجم
  ينكسلا
 ينابم ةينامثلا(
 )ةرجؤملا

 ذيفنتلا بيرأ ةسسؤم

 يدوعس لاير ١,٣٥٠,٠٠٠ غلبم
 بيرأ ةسسؤم حلاصل ًايونس

 باعتأو فيراصمك ذيفنتلا
 ينكسلا ىقلملا عمجم ةرادإ

  .يونس عبر لكشب عفدتو

 اقلملا عمجم
  ينكسلا
 ةرشعلا(
 ينابم
 )ةرغاشلا

 ةنايصلاو ليغشتلل تيناب ةكرش

 ماظنب تيناب ةكرش  نييعت مت
 ىلع ةفاضملا ةفلكتلا دوقع
 نم ٪١٥+ ةفلكتلا ساسأ
 ٢,٢٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو( ةفلكتلا
 ىلإ ةفاضإلاب )يدوعس لاير

 لصت قيوست باعتأو تالومع
 ريجأتلا تاداريإ نم ٪٧ ىلإ
 دوقعب ةصاخلاو ةلصحملا
 نم ٪٣.٥و ةديدجلا راجيإلا
 نم ةلصحملا ريجأتلا تاداريإ

 .اهديدجت متي يتلا راجيإلا دوقع
 دعب باعتألا هذه عفد متيو
 ىلع ءانب صلختسم لك ميدقت
 .ةمدقملا ريتاوفلا

 لوم يرلاج
 ناميلس ءانبأ ةكرش( رجأتسملا
 ةرادإ نع لوؤسم )يبيضقلا
 راقعلا

 قبطنت ال

 ةدودحملا ومن ةكرش  وزالب زكرم

 ًايونس يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ غلبم
 ةدودحملا ومن ةكرش حلاصل
 زكرم ةرادإ باعتأو فيراصمك
 فصن لكشب عفدت .وزالب

 .يونس

 "سكرو موه" زكرم
 ميطفلا ةكرش( رجأتسملا
 نع لوؤسم )ةيراجتلا ةيملاعلا
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 "تروك الهأ" زكرم
 ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا
 نع لوؤسم )يراقعلا قيوستلل
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 يراجتلا "٢ نب" زكرم
 ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا
 نع لوؤسم )يراقعلا قيوستلل
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 "يراجتلا ةبخنلا" زكرم
 ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا
 نع لوؤسم )يراقعلا قيوستلل
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 سناجيلا جرب
 ناديعس لآ ةكرش( رجأتسملا
 ةرادإ نع لوؤسم )تاراقعلل
 راقعلا

 قبطنت ال

 يبارافلا تايلك

 ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 يبارافلا تايلك ةكرش( ميلعتلل
 مسا رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل
 ةرادإ نع لوؤسم ))ةكرشلا
 راقعلا

 قبطنت ال

 يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا

 ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 يبارافلا تايلك ةكرش( ميلعتلل
 مسا رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل
 ةرادإ نع لوؤسم ))ةكرشلا
 راقعلا

 قبطنت ال

 ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 قبطنت ال راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )ميلعتلل

 تامدخلل نوكأ ةكرش( رجأتسملا نوكأ تاعدوتسم
 ةرادإ نع لوؤسم )ةدناسملا
 راقعلا

 قبطنت ال

 صيصخت متو .قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نيمأت فيلاكتب قلعتي ام ةفاك قودنصلا لمحتي نيمأتلا فيلاكت
 يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٨٥١,٢٠٠ غلبمب ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا نيمأتلا فيلاكت ةينازيم
 حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .تاراقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت

  .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو اهنع
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 .ًايونس يدوعس لاير ١٥,٠٠٠  يعرشلا راشتسملا باعتأ
 هب قلعتي امو ةيفصتلاو لصأ يأ ىلع ذاوحتسالا ةفلكت لثم ،تالماعتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي تالماعتلا فيلاكت

 ،ةبجاولا ةلاهجلا يفن تابلطتم نم اهريغو مييقتلاو ةينفلاو ةينوناقلاو ةيراشتسالا فيلاكتلاو تاسارد نم
 ريياعم عم ىشامتي امب نيرمثتسملا ىلع حابرألا عيزوتب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت قودنصلا لمحتي امك
 .قوسلا
 

 ةصاخلا تالماعتلا فيلاكتب قلعتي ام دادسل كلذو يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٨ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل ةلاهجلا يفن تاساردب

 صصخم نوكيس يأ( قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص
 صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل رفوتم دقنك
 رخآل ًاقفو اهنع حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .)"قودنصلا تايجيتارتسا

 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق
 ريياعم عم ىشامتي امب ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتملا ليومتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي ليومتلا فيلاكت

 ،لومملا كنبلا اهيلع لصحتي يتلا بيترتلا موسر نم ٍّلك ىلع فيلاكتلا هذه لمتشتو .قوسلا راعسأو
 ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم طوحت ةيقافتا يأب ةقلعتملا فيراصملاو حبرلا شماه ىلإ ًةفاضإ

 .تاليهستلل  روبياسلا رعس تيبثت قودنصلا ريدم ررق لاح يف
 ةرادإ سلجم ءاضعأ باعتأ
 نيلقتسملا قودنصلا

 لاير ٤,٠٠٠ هردق روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب ،لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير ٥,٠٠٠ غلبم قودنصلا عفدي
 نيعامتجا دقع متي نأ عقوتملا نمو .قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع يدوعس

 ةرادإ سلجمل لجاع عامتجا سيئرلا دقعي دقو .ىصقأ دحك تاعامتجا ةعبرأو ىندأ دحك ةنسلا لالخ نينثا
 ءاضعألا ةفاكل ًايونس يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠ نع باعتألا هذه عومجم ديزي الو .ًايرورض كلذ ىأر املك قودنص

 .نيلقتسملا
 رفسلا فيلاكت ةفاك لمحتي فوس قودنصلا نأ الإ .روجأ يأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ يقاب قلتي نلو
 .تاعامتجالا روضح ليبس يف لوقعم لكشب ءاضعألا نم وضع لك اهدبكتي يتلا ةيلعفلا ةماقإلاو

 .ةيلاملا قوسلا ةئيهل موسرلا هذه عفدتو .ًايونس يدوعس لاير ٧,٥٠٠ غلبمب ةيباقر موسر قودنصلا عفدي ةيباقر موسر
 قوسلا ىدل ليجستلا موسر
 ةيدوعسلا ةيلاملا

 :ةيتآلا ليجستلا موسر قودنصلا عفدي نأ عقوتملا نم
 يدوعس لاير ٥٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو تادحو كلام لكل يدوعس لاير ٢ ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ -

 و ؛تادحولا يكلامل لجس ءاشنإ لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ عَفدُت
 لجس ةرادإ لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ ًايونس عَفدُت يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ -

 .قودنصلا لام سأر ةميق بسحب رخآل تقو نم موسرلا هذه ةميق ريغتتو ،تادحولا يكلام

 ةيلاملا قوسلا يف جاردإلا موسر
 ةيدوعسلا

 :ةيتآلا جاردإلا موسر قودنصلا عفدي نأ عقوتملا نم
 و ؛ةيلوأ جاردإ موسر يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ -
 لاير ٣٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ ىندأ دحب( قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا نم ًايونس ٪٠.٠٣ -

 .)يدوعس

 تايرتشملاو ةسدنهلاو ميمصتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي ،ةيلبقتسم ريوطت لامعأب مايقلا دنع قودنصلا لوصأ فيراصم
 يمدقم نم ريغلل قودنصلا لوصأ نم اهعفدو اهباستحا متيو تاراقعلا ريوطت ةرادإو ريوطتو ،فارشإلاو
 .ةقالعلا تاذ تامدخلا

  .ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ماكحألاو طورشلا هذه يف اهيلع صوصنملا فيراصملاو موسرلا ةفاك عضخت ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 ةمدقملا ةرمتسملا ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلاب ةقلعتملا ىرخألا فيراصملا عيمج قودنصلا لمحتي  ىرخأ فيراصم

 ،لوصألا مييقتو ،ةيراشتسالاو ةينوناقلا فيراصملا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امبو ،ريغلا نم
 سيسأت فيراصمو ،ةينهملا تامدخلا نم اهريغو ،يضاقتلا فيراصمو باعتأو ،ةيميظنتلا موسرلاو
 ريهطت فيراصمو  قودنصلا لوصأ ظفح حلاصل ةسسؤملا صاخلا ضرغلا تاذ تاكرشلا ليغشتو
 يف ضرفت عفدلا ةقحتسم ةبيرض يأ نع ًالوؤسم قودنصلا نوكيو .تدجو نإ ،ةيعرشلا ريغ حابرألا
 يلامجإ نم ًايونس ٪٠.٥ تافورصملا هذه زواجتت الأ عقوتملا نمو .ةمظنملا تاهجلا لبق نم لبقتسملا
 .ةيموكحلا تاميظنتلاو حئاولل عضخت يتلا بئارضلاو تالومعلاو موسرلا ءانثتساب قودنصلا لوصأ
 

 دمحم بتكم( قودنصلل ينوناقلا راشتسملا باعتأ دادسل يدوعس لاير ١٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 ةدايز ةيلمعب ةقلعتملاو )يب لإ لإ جندلابس دنآ جنيك عم نواعتلاب - ةينوناقلا تاراشتسالل رامعلا ميهاربا
 فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ
 رامثتسالل رفوتم دقنك صصخم نوكيس يأ( قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي

 .)"قودنصلا تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح
 ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو اهنع حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو
 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم

 تيوصتلا قوقح
 

 ىلإ ةفاضإلاب .ةينورتكلإلا لئاسولا لالخ نم تادحولا يكلام تاعامتجا يف تيوصتلا تادحولا يكلامل قحي
 يساسأ رييغت يأ ءارجإب قلعتي اميف ،يداع قودنص رارقب تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع لوصحلا متي ،كلذ
 :يلي ام لمشي يذلاو ،قودنصلا ىلع

 ؛قودنصلا فادهأ يف يساسألا رييغتلا -
 قلعتي اميف مهقوقح ىلع وأ تادحولا يكلام ىلع يرهوجو يبلس ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا -

 ؛قودنصلاب
 ؛قودنصلل رطاخملا عضو يف ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا -
 .قودنصلا لام سأر يف ةدايز يأ -

 تادحولا لوادت ىلع دويقلا
 

 يف ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تادحو لوادت اهب متي يتلا ةقيرطلا سفنب تادحولا لوادت متي
 نم ةيمويلا لوادتلا تاعاس لالخ تادحولا ءارشو عيب تادحولا يكلامل زوجيو .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا

 رابتعاب ديقم ريغ قودنصلا تادحو يف لوادتلا نوكيو .مهل صخرملا نييلاملا ءاـطسولا ربع قوسلا لالخ
 .ماكحألاو طورشلا هذه عم قفاوتي امب كلذو ،قودنصلا ةعيبط



 ماكحألاو طورشلا
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 ريراقتلا
 

 تامولعملا ةفاك نمضتت ةيونس فصنو ةيونس ريراقتب تادحولا يكلام ديوزتب قودنصلا ريدم موقي
 تاميلعتلا بجومب ةبولطملاو ةيمهألا تاذ تامولعملاو هتارامثتسإو قودنصلا ءادأب ةقلعتملا ةيساسألا
 قوسلا ةئيه لبق نم اهب لومعملا حئاوللا نم اهريغو ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا
 ."تادحولا يكلامل ريراقتلا عفر" نونعملاو ماكحألاو طورشلا نم )١٩( دنبلا يف حضوملا وحنلا یلع ةيلاملا

 قح كانه نوكي نلو .قودنصلا يف هرامثتسا ةميق يفاص ىلع تادحولا يكلام نم ٍّلك ةيلوؤسم رصتقت تادحولا يكلام ةيلوؤسم
 .تادحولا يكلامل ىرخأ تادوجوم يأ ىلإ عوجرلا

 ةلثمأ ماكحألاو طورشلا نم )٦( دنبلا نمضتي .يلاع رطاخم ىوتسم ىلع قودنصلا يف رامثتسالا بترتي اهلماوعو ةرطاخملا ىوتسم
 يف رامثتسالا رارق ذاختا لبق ةيانعب اهسردي نأ لمتحملا رمثتسملا ىلع بجي يتلاو ،رطاخملا هذه ىلع
 .قودنصلا

 نم ةرداصلا ةذفانلا حئاوللاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمظنأ ىلإ يراقعلا رامثتسالا قودنص عضخي ذفانلا ماظنلا
 راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت ماظنل قودنصلا تارامثتسا لثتمت نأ بجي .ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق
 .هرامثتساو

 

 حرطلل عقوتملا ينمزلا لودجلا
 يناثلا يفاضإلا

 ةعقوتملا ةينمزلا ةدملا تاوطخلا
 ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا
 م٠٤/٠١/٢٠٢١ قفاوملا ـه٢٥/٠٥/١٤٤٢  قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز

 لالخ نم تادحولا كالم ةقفاوم ىلع لوصحلا
 يداع قودنص رارق

 ةقفاوم ىلع لوصحلا خيرات نم لمع موي ٩٠ لالخ
 ةيلاملا قوسلا ةئيه

 قفاوملا ـه١٨/١٠/١٤٤٢ خيراتب أدبت لمع موي ١٥ يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف
 م١٧/٠٦/٢٠٢١ قفاوملا ـه٠٧/١١/١٤٤٢ خيرات ىتحو م٣٠/٠٥/٢٠٢١

 مت لاح يف( يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف ديدمت
 قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ديدمتلا
 )ةيلاملا

 لمع مايأ  ١٠

 ةنيعملا ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا رطخت
 ةلاح نع رمثتسم لك قودنصلا ريدم ةطساوب

 هضفر وأ كارتشالا بلط لوبق
  حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع مايأ  ١٠

  حرطلا ةرتف ءاهتنا نم لمع مايأ ١٠ حرطلا جئاتن نع نالعإلا
  حرطلا ةرتف ءاهتنا نم لمع موي ١٥ نيكرتشملل تادحولا صيصخت
 حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع موي ١٥ )دجو نإ( ضئافلا در
 تادحو جاردإو لوصألا ةيكلم لقنو ذاوحتسالا
 حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع موي ٦٠ قودنصلا

 لاومألا دادرتساو ءاغلإلا
 غلابم عيمج در متي فوس ،حرطلا ءاغلإ لاح يف
 نم لمع مايأ ٥ نوضغ يف  - مصخ نود - كارتشالا
 حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات

 

 ةميق يلامجإب ةصاخلا رداصملا
 قودنصلا يف كارتشالا
 ةحورطملا تادحولا ةميق(
 )فدهتسملا كارتشالا رعسب

 ).س.ر( ةدايزلا لبق نايبلا
 ةميق يف ةدايزلا
  يف كارتشالا
 ).س.ر(  قودنصلا

 ).س.ر( ةدايزلا دعب

 كارتشالا ةميق يلامجإ
 ٩١٥,٠٧٩,٠٠٥ ١٩٦,٧٠٠,٠٠٥ ٧١٨,٣٧٩,٠٠٠ قودنصلا يف ينيعلا

 كارتشالا ةميق يلامجإ
 ٤١٠,١٤٤,٣٨٦ ١٣٨,٧٩٧,٥٠٤ ٢٧١,٣٤٦,٨٨٢ قودنصلا يف يدقنلا

 كارتشالا ةميق يلامجإ
 *١,٣٢٥,٢٢٣,٣٩٠ *٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ٩٨٩,٧٢٥,٨٨٢ قودنصلا يف

 .تاللهلا بيرقت ةيلمع نع جتان يدوعس لاير ١ غلبمب قرف دجوي*

 ةميق يلامجإ تامادختسا
 قودنصلا يف كارتشالا
 ةحورطملا تادحولا ةميق(
 )كارتشالا رعسب

 يفاضإلا حرطلا  ).س.ر( يلوألا حرطلا نايبلا
 ).س.ر( لوألا

 يناثلا يفاضإلا حرطلا
 ).س.ر(

 ةيراقعلا لوصألل يدقنلاو ينيعلا ذاوحتسالا

 ةينيعلا تاكارتشالا ةميق
 ذاوحتسالا ةميق دادسل
 لوصألا ىلع ينيعلا
  ةيراقعلا

١٩٦,٧٠٠,٠٠٥ ٢٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ 

 ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق
 ذاوحتسالا ةميق دادسل
 لوصألا ىلع يدقنلا
  ةيراقعلا

١٢٩,٧٠٢.٤٩٥ ٠ ١٩٣,٤٢١,٠٠٠ 

 ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق
 فيراصملا دادسل
 حرطلا دنع ةيلامسأرلا

٩,٠٩٥,٠٠٨ ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ ٤٤,١٢٣,٨٦٠ 

 يلامجإ تامادختسا
 يف كارتشالا ةميق
 قودنصلا

٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ 

 )ةرركتملا ريغ ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا( ةيلامسأرلا فيراصملا ليصافت

 **٧,٨٣٥,٠٠٠ **١٧,٢٢٥,٠٠٠ ١٦,١٥٧,٥٠٠ يعسلا موسر
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 قبطنت ال ٤,٨٧٩,٥٢٢ ٩,٩٦٦,٣٦٠  لام سأر ةلكيه باعتأ
 ركبملا دادسلا فيلاكت
 نهرلا كفو ليومتلل
 يراقعلا لصألاب صاخلا
 اقلملا عمجم" يئدبملا
 *)ةينازيم( "ينكسلا

 قبطنت ال قبطني ال ٧,٥٩٠,٠٠٠

 قبطنت ال ٥,٩٦٢,٥٠٠ ٥,١٠٠,٠٠٠ ليومتلا ةلكيه باعتأ
 موسر( ليومتلا فيلاكت
 قبطنت ال ٣,٩٧٥,٠٠٠ ٣,٤٠٠,٠٠٠ )ليومتلا بيترت

 ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت
 ةلاهجلا يفن تاساردب
 ةيراقعلا لوصألل
 *)ةينازيم(

١,٠٠٠,٠٠٨ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ 

 باعتأ - ىرخأ فيراصم
 ينوناقلا راشتسملا
 *)ةينازيم(

١٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ 

 ليجستلل ةيلوألا موسرلا
 ١١٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ جاردإللو

 فيراصملاا يلامجإ
 ةصاخلا ةيلامسأرلا
 ىلع ذاوحتسالا ةيلمعب
 ةيراقعلا لوصألا

٩,٠٩٥,٠٠٨ ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ ٤٤,١٢٣,٨٦٠ 

    

 فوسف اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةفلكتلا هذهل ةينازيم غلبملا اذه  *
 بسح رامثتسالل رفوتم دقنك صصخم نوكيس يأ قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي

 ."قودنصلا تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس
 يلامجا غلبمب قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد مت ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف **
 فارطأل ةصاخلا يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠ ةغلابلاو ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متو .يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠هردق
 ريدمل يعسلا موسر عفد متيس ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميفو .)ءاطسولا( ىرخأ
 لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ ةغلابلاو ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متيو .يدوعس لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ هردق يلامجا غلبمب قودنصلا

 .)ءاطسولا( ىرخأ فارطأل ةصاخلا يدوعس
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  قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ تامادختسا

 نايبلا

 يف ةدايز يأ لبق
 ةميق يلامجإ
 لوصأ
 ).س.ر( قودنصلا

 نم ىلوألا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يفاضإلا
 ).س.ر( لوألا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 لوألا يفاضإلا
 ).س.ر(

 نم ةيناثلا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يفاضإلا
 ).س.ر( يناثلا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 يناثلا يفاضإلا
 ).س.ر(

 يدقنلا ذاوحتسالا
 ١,٠٤٧,٦٢٠,٩٩٥ ١١٦,٦٩٩,٩٩٥ ٩٣٠,٩٢١,٠٠٠ ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ٥٣٣,٤٢١,٠٠٠   ةيراقعلا لوصألا ىلع

 ينيعلا ذاوحتسالا
 ٩١٥,٠٧٩,٠٠٥ ١٩٦,٧٠٠,٠٠٥ ٧١٨,٣٧٩,٠٠٠ ٢٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠   ةيراقعلا لوصألا ىلع

 ةميق يلامجإ
 ىلع ذاوحتسالا
  ةيراقعلا لوصألا

١,٩٦٢,٧٠٠,٠٠٠ ٣١٣,٤٠٠,٠٠٠ ١,٦٤٩,٣٠٠,٠٠٠ ٦٨٩,٠٠٠,٠٠٠ ٩٦٠,٣٠٠,٠٠٠ 

 ٤١,٢١٧,٥٠٠ ٧,٨٣٥,٠٠٠ ٣٣,٣٨٢,٥٠٠ ١٧,٢٢٥,٠٠٠ ١٦,١٥٧,٥٠٠ يعسلا موسر
 سأر ةلكيه باعتأ

 ١٤,٨٤٥,٨٨٢ قبطنت ال ١٤,٨٤٥,٨٨٢ ٤,٨٧٩,٥٢٢ ٩,٩٦٦,٣٦٠  لام

  ركبم دادس فيلاكت
 ٧,٥٩٠,٠٠٠ قبطنت ال ٧,٥٩٠,٠٠٠ قبطني ال ٧,٥٩٠,٠٠٠   نهر كفو

 ١١,٠٦٢,٥٠٠ قبطنت ال ١١,٠٦٢,٥٠٠ ٥,٩٦٢,٥٠٠ ٥,١٠٠,٠٠٠ ليومتلا ةلكيه باعتأ
 ليومتلا فيلاكت
 بيترت موسر(
 )ليومتلا

 ٧,٣٧٥,٠٠٠ قبطنت ال ٧,٣٧٥,٠٠٠ ٣,٩٧٥,٠٠٠ ٣,٤٠٠,٠٠٠

 تالماعتلا فيلاكت
 تاساردب ةصاخلا
 لوصألل ةلاهجلا يفن
 ةيئدبملا ةيراقعلا
 )ةينازيم(

٤,٠٠٠,٠٠٨ ١,٠٠٠,٠٠٨ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ 

 - ىرخأ فيراصم
 راشتسملا باعتأ
 )ةينازيم( ينوناقلا

٦٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٣,٠٠,٠٠٠ 

 ةيلوألا موسرلا
 ٣٣٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ جاردإللو ليجستلل

 تافرصتلا ةبيرض
 ١٣,٠٠٢,٥٠٠ ١٣,٠٠٢,٥٠٠ قبطنت ال قبطنت ال قبطنت ال ةيراقعلا

 باعتألا يلامجإ
 موسرلاو فيلاكتلاو
 ريغ( ةيلوألا
 )ةرركتملا

١٠٠,٠٢٣,٣٩٠ ٢٢,٠٩٧,٥٠٨ ٧٧,٩٢٥,٨٨٢ ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ ٤٤,١٢٣,٨٦٠ 

 ٢,٠٦٢,٧٢٣,٣٩٠ ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ١,٧٢٧,٢٢٥,٨٨٢ ٧٢٢,٨٠٢,٠٢٢ ١,٠٠٤,٤٢٣,٨٦٠ يلامجإلا
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 ماكحألاو طورشلا

 ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وهو ،تير ريبخلا قودنص يف تادحولا حرطب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا دنتسملا اذه نمضتي
 لبق نم هل صخرم صخش يهو ،ةيلاملا ريبخلا ةكرش لبق نم قودنصلا ةرادإ متيو .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم لفقم
 يتلاو ،تادحولا يكلامو قودنصلا ريدم نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا ماكحألاو طورشلا هذه لكشتو .٠٧٠٧٤-٣٧ مقر صيخرت بجومب ةئيهلا
 .اهاضتقمب قودنصلا سسأت

 ةيلاملا قوسلا ةقفاومو ةئيهلا ةقفاوم دعب ،يدوعسلا لايرلاب ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف قودنصلا تادحو جاردإ متيسو
 .ةيدوعسلا

 هعونو قودنصلا مسا .١
 

 ةيبرعلا ةكلمملا يف سسؤم لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وهو ."تير ريبخلا قودنص" وه قودنصلا مسا
  .ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال بجومب ةيدوعسلا

 قودنصلا ريدمل يسيئرلا رقملا ناونع .٢
 
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش :ناونعلا

 ةرونملا ةنيدملا قيرط
 ١٢٨٢٨٩ :ب.ص

 ٢١٣٦٢ ةدج
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +٩٦٦ ٩٢٠٠١٠٧٠٧ :فتاه
 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣ :سكاف
  ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ :يراجتلا لجسلا مقر
  ٠٧٠٧٤-٣٧ :ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت
 www.alkhabeer.com :ينورتكلإلا عقوملا

 
 قودنصلا ةدم .٣

 
 اهتحاتإو )"جاردإلا خيرات"( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ةيلوألا تادحولا جاردإ خيرات نم أدبت ًاماع ٩٩ قودنصلا ةدم
 لوصحلا بقع قودنصلا ريدم ريدقتل ًاقفو ةلثامم ةدمل ديدمتلل ةلباق قودنصلا ةدم نوكتو .)"قودنصلا ةدم"( لوادتلل

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع
 

  ةيرامثتسالا هفادهأو قودنصلا ضرغل فصو .٤
 

 لقت ال ةبسنب ةيرود ةيدقن تاعيزوتو ةرمتسم ةيراجيإ دئاوع قيقحت وه قودنصلل يسيئرلا يرامثتسالا فدهلا نإ )أ(
 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٧٥ نع لقي ال ام رامثتسا لالخ نم كلذو ،ةيونسلا قودنصلا حابرأ يفاص نم ٪٩٠ نع
 ءانثتساب( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لخدلل ةرِدُم ةيراقع لوصأ يف ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا

 تاسارد ىلع لمشت يتلاو ةلاهجلا يفن لامعأ تابلطتم يفوتست يتلاو )ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يتنيدم
 .تاساردلا نم اهريغو ةينوناقلا تاعجارملاو ةينفلا تاساردلاو رامثتسالا ىودجو يراقعلا مييقتلا

 ىلع يسيئر لكشب زكترت يتلاو قودنصلاب ةصاخلا ةيرامثتسالا فادهألا قيقحت ىلإ قودنصلا ريدم ىعسي فوس )ب(
 يفوتست يتلا ةيراقعلا لوصألا نم ةعونتم ةيرامثتسا ةظفحم نيوكت لالخ نم ةيرود ةيريجأت دئاوع قيقحت

 ةينفلا تاساردلاو رامثتسالا ىودجو يراقعلا مييقتلا تاسارد لمشت يتلاو ةلاهجلا يفن لامعأ تابلطتم
 عاطقلا يف زكرتت  تاراقع ىلع قودنصلل ةيراقعلا ةظفحملا لمتشتو .تاساردلا نم اهريغو ةينوناقلا تاعجارملاو
 ىعسي فوس .كوبت ةنيدمو ةدج ةنيدمو ضايرلا ةنيدم نم ٍّلك يف ةعزوملاو يميلعتلاو ةئزجتلاو يبتكملاو ينكسلا
 ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا ىلع لمتشت دق ىرخأ تاراقع يف رامثتسالا ىلإ ًالبقتسم قودنصلا
 ةحضوملاو رامثتسالا زكرت تاسايس يف ةروكذملا دويقلا عم ضراعتي ال امب ىرخأ تارامثتساب مايقلاو ،ةيدوعسلا

 .هاندأ )ه( ةرقف "قودنصلا تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو ماكحألاو طورشلا نم )٥( دنبلا يف
 قودنصلل زوجي هنأ الإ ،ةيدوعسلا يف لخدلل ةردمو ةروطم تاراقع يف يسيئر لكشب قودنصلا رمثتسيس امنيب )ج(

 .قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٢٥ نع ديزي ال امب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ تاراقع يف رامثتسالا
 دق ًاضيأ هنإف ،مادختسالل ةزهاجلاو ةروطملا ةيراقعلا لوصألا يف لوألا ماقملا يف رمثتسيس قودنصلا نإ ثيحو )د(

 فدهب قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٢٥ نع ديزي ال امب ةيدجملا يراقعلا ريوطتلا عيراشم يف رمثتسي
 .ءاضيبلا يضارألا يف قودنصلا رمثتسي الأ ةطيرش ،ةدحولا ةميق يف ةدايز قيقحت

 لبق نم ةكولمملا لوصألا عيب نع ةجتان ةيلام سأر حابرأ يأ رامثتسا ةداعإ قودنصلل زوجي ،كلذ ىلإ ًةفاضإ )ه(
 ذاوحتسالا لالخ نم )يونسلا لخدلا يفاص نم ٪١٠ زواجتي ال امب( ةعزوم ريغ ةيراجيإ ةيلام غلابم يأ وأ قودنصلا

 اهتئافك ةدايز يف صرف رفوت يتلاو ةدعاولا تاراقعلا يف رامثتسالا كلذ يف امب ةيفاضإ ةيراقع لوصأ ىلع
 ضعب وأ دحأ ليدعت قيرط نع ذاوحتسالا دنع هيلع تناك امع ةيراجيإلا اهدئاوع تالدعم عفرو ةيليغشتلا
 مادختسالا يعاودو ،ريجأتلا رعسو نيرجأتسملا طيلخب ةطبترملا ريجأتلا تايجيتارتساو ،ميمصتلا لثم صئاصخلا
 .كلذ ريغ وأ

 عبر لك ةيادب خيرات نم لمع موي ٣٠ لالخ عزوت نيرمثتسملا ىلع ةيونس عبر ةيدقن حابرأ عيزوت ىلإ قودنصلا فدهي )و(
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 نع تاعيزوتلا لقت نل هنأب ًاملع .)ربوتكأ نم لوألاو ويلوي نم لوألاو ليربأ نم لوألاو رياني نم لوألا( ةيداليم ةنس
 اهريغو ةيراقعلا لوصألا عيب نع ةجتانلا ةيلام سأرلا حابرألا ءانثتساب كلذو ،ةيونسلا قودنصلا حابرأ يفاص نم ٪٩٠
 ديدجتو ةنايصل وأ/و ةيفاضإ ةيراقع لوصأ ىلع ذاوحتسإلا لالخ نم اهرامثتسا ةداعإ متي دق يتلاو ،تارامثتسالا نم
  .قودنصلل ةكولمملا لوصألا نم يأ

 رامثتسالا زكرت تاسايس يف ةروكذملا دويقلا عم ضراعتي ال امب ىرخأ تارامثتساب مايقلا قودنصلل زوجيو  )ز(
 .هاندأ )ه( ةرقف )٥( دنبلا يف ةحضوملاو
 

  قودنصلا تايجيتارتسا صخلم .٥
 

 قيقحت ىلع يسيئر لكشب زكترت يتلاو قودنصلاب ةصاخلا ةيرامثتسالا فادهألا قيقحت ىلإ قودنصلا ريدم ىعسي فوس
 لامعأ تابلطتم يفوتست يتلا ةيراقعلا لوصألا نم ةعونتم ةيرامثتسا ةظفحم نيوكت لالخ نم ةيرود ةيريجأت دئاوع
 اهريغو ةينوناقلا تاعجارملاو ةينفلا تاساردلاو رامثتسالا ىودجو يراقعلا مييقتلا تاسارد لمشت يتلاو ةلاهجلا يفن

 ةئزجتلاو يبتكملاو ينكسلا عاطقلا يف زكرتت تاراقع ىلع قودنصلل ةيراقعلا ةظفحملا لمتشتو .تاساردلا نم
 ىلإ ًالبقتسم قودنصلا ىعسي فوس .كوبت ةنيدمو ةدج ةنيدمو ضايرلا ةنيدم نم ٍّلك يف ةعزوملاو يميلعتلاو
 تارامثتساب مايقلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا ىلع لمتشت دق ىرخأ تاراقع يف رامثتسالا
 تايجيتارتسا صخلم" دنبلا اذه يف ةحضوملاو رامثتسالا زكرت تاسايس يف ةروكذملا دويقلا عم ضراعتي ال امب ىرخأ
 .هاندأ )ه( ةرقف "قودنصلا

 
 رابتعالا نيع يف ذخأت ةيرامثتسا ريياعم ينبت لالخ نم ةيرامثتسالا صرفلا ةسارد يف رارمتسالا قودنصلا ريدم يونيو
 لماوعلاو تاريغتملا ىلع ةوالع ،ةددعتملا يراقعلا عاطقلا تائف فلتخمل ةيرودلا تابلقتلاو يراقعلا عاطقلا ءادأ
 .تارثؤم نم اهريغو ةيسايسلاو ةيفارغجلاو ةيداصتقالا

 
 :يتآلا لالخ نم ةيرامثتسالا هفادهأ قيقحت ىلع قودنصلا لمعيس

 
  ةيراقعلا لوصألا نع يفيرعت صخلم )أ(

 
 :قودنصلل ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ليصافت صخلم يلي اميف

 عاطقلا راقعلا مسا مقرلا
 ةلاح ةنيدملا يراقعلا

 ريوطتلا
 / ةيكلملا
 ةعفنملا

 ءانبلا تاحاسم
 ***)عبرم رتم(

 ريجأتلا ةبسن
)%(**** 

 اقلملا عمجم ١
 *٪٨٣ ٤١,٣٦١ ةرح ةيكلم  روطم ضايرلا ينكس ينكسلا

 ٪١٠٠ ٤٣,٦٢٥ عافتنا قح ءاشنإلا ديق كوبت ةئزجت لوم يرلاج ٢
 **٪٨٧ ٥,٨١٩ ةرح ةيكلم روطم ضايرلا ةئزجت  وزالب زكرم ٣
 ٪١٠٠ ٩,١٨١ ةرح ةيكلم روطم ضايرلا ةئزجت "سكرو موه" زكرم ٤
 ٪١٠٠ ٢,٧٥٨ ةرح ةيكلم روطم ةدج ةئزجت "تروك الهأ" زكرم ٥

 يراجتلا "٢نب" زكرم ٦
 ددعتم
 تامادختسالا
 )يبتكم/ةئزجت( 

 ٪١٠٠ ٢١,٣٠٥ ةرح ةيكلم روطم ةدج

 يراجتلا "ةبخنلا" زكرم ٧
 ددعتم
 تامادختسالا
 )يبتكم/ةئزجت(

 ٪١٠٠ ١٥,٧١٢ ةرح ةيكلم روطم ةدج

 يلامجإلا

 ةئزجت ٤
 ددعتم ٢
 تامادختسالا
 ينكس ١

 ةدج ٣
 ضاير ٣
 كوبت ١

 روطم ٦
 ديق ١
 ءاشنإلا

 ةرح ةيكلم ٦
 ١٣٩,٧٦١ عافتنا قح ١

 عيمجل ٪١٠٠
 تاراقعلا
 راقع ءانثتساب

 اقلملا عمجم
 ٪٨٣ ينكسلا
 وزالب زكرمو

٨٧٪ 
 ينابم ةينامثل ريجأتلا ةبسن لثمت ٪٨٣ ةبسن كلذبو .م٩/١/٢٠١٩ خيرات نم ًارابتعا راجيإلا دقع لماكل قباسلا رجأتسملا ديدجت مدع وه ببسلاو ريجأتلا ةبسن ضافخنا مت *
 صاخلا حاصفإلا - ماكحألاو طورشلا هذه نم )٥( دنبلا ةعجارم ىجري ؛ىرخألا ينابم رشعلا نم ةينكس ةدحو ٩٦ ىلإ ةفاضإلاب لماكلاب )٨/١٨( ةرجؤم رشع ةينامث نم
 ينكسلا اقلملا عمجمب
 .ةدحو ١٣ ـل لاغشإلا ةبسن لثمت ٪٨٧ ةبسن كلذبو .م٢٠٢٠ /٢٦/٨ نم ًارابتعا نيتدحول نيرجأتسملا دحأ عم دقعلا خسف وه ببسلاو ريجأتلا ةبسن ضافخنا مت **
  ءانبلا ةصخر بسح ءانبلا تاحاسم ***
 م٢٠٢٠ ربمسيد يف امك لاغشإلا ةبسن ****
 

 :قودنصلل ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ليصافت صخلم يلي اميف

 / ةيكلملا ريوطتلا ةلاح ةنيدملا يراقعلا عاطقلا راقعلا مسا مقرلا
 ةعفنملا

 ءانبلا تاحاسم
 **)%( ريجأتلا ةبسن *)عبرم رتم(

 ٪١٠٠ ٥٨,٢٧٨.٧٠ ةرح ةيكلم روطم ضايرلا يبتكم سناجيلا جرب ١
 ٪١٠٠ ٤٤,١١٣.٥٢ ةرح ةيكلم روطم ضايرلا يميلعت يبارافلا تايلك ٢

 يبيردتلا ىنبملا ٣
 ٪١٠٠ ***٤٨,٧٧٠.٧٦ ةرح ةيكلم ءاشنإلا ديق ضايرلا يميلعت يبارافلا تايلكل

 يبتكم ١ يلامجإلا
 يميلعت ٢

٣ 
 ضايرلا

 روطم ٢
 ٪١٠٠ ١٥١,١٦٢.٩٨ ةرح ةيكلم ٣ ديق ١
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 ءاشنإلا
  ءانبلا ةصخر بسح ءانبلا تاحاسم *
 م٢٠٢٠ ربمسيد يف امك لاغشإلا ةبسن **
 ٣٧,٤٤٨.٧٦ حبصت ةحاسملا نإف هيلعو ،عبرم رتم ١١,٣٢٢ اهردق فوذحملا رودلل ةيلامجإ ةحاسمب ةصخرلا بسح ةحومسملا ةيبقألا راودأ دحأ ريوطت متي مل هنأ ملعلا عم ***
 هؤانب متي مل يذلا  رودلا مصخ دعب
 

 :قودنصلل ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ليصافت صخلم يلي اميفو

 / ةيكلملا ريوطتلا ةلاح ةنيدملا يراقعلا عاطقلا راقعلا مسا مقرلا
 ةعفنملا

 ءانبلا تاحاسم
 **)%( ريجأتلا ةبسن *)عبرم رتم(

 - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ١
 ٪١٠٠ ١٣,٧٨٥.٠٠ ةرح ةيكلم روطم ةدج يميلعت ةدج

 ٪١٠٠ ١٢,٨٨٨.٨٣ ةرح ةيكلم روطم ةدج يتسجول نوكأ تاعدوتسم ٢

 يميلعت ١ يلامجإلا
  يتسجول ١

 ةدج ٢
 ٪١٠٠ ٢٦,٦٧٣.٨٣ ةرح ةيكلم ٢ روطم ٢ 

  ءانبلا ةصخر بسح ءانبلا تاحاسم *
 م٢٠٢٠ ربمسيد يف امك لاغشإلا ةبسن **
 
 :يلي امك قودنصلل ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلاو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا يلامجإ نوكي ،كلذبو

 عاطقلا تاراقعلا ددع 
 ةلاح ةنيدملا يراقعلا

 ريوطتلا
 / ةيكلملا
 ةعفنملا

 رتم( ءانبلا تاحاسم
 *)عبرم

 ريجأتلا ةبسن
)%(** 

 ١٢ يلامجإلا

 ةئزجت ٤
 ددعتم ٢
 تامادختسالا
 ينكس ١
 يبتكم ١

 يميلعت ٣
  يتسجول ١

 ةدج ٥
 ضايرلا ٦
 كوبت ١

 روطم ١٠
 ديق ٢
 ءاشنإلا

 ةيكلم ١١
 ةرح
 عافتنا قح ١

٣١٧,٥٩٧.٨١ 

 عيمجل ٪١٠٠
 تاراقعلا
 راقع ءانثتساب

 اقلملا عمجم
 ٪٨٣ ينكسلا

 وزالب زكرمو
٨٧٪ 

  ءانبلا ةصخر بسح ءانبلا تاحاسم *
 م٢٠٢٠ ربمسيد يف امك لاغشإلا ةبسن **
 
 
 ىلوألا ةيفاضإلاو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا دض ةيميظنت تافلاخم دجوت ال هنأب قودنصلا ريدم رقي ،ةلاهجلا يفن تاسارد ىلع ًءانب
 مهب سيلو ةينفلا ةيحانلا نم ةنمآ تاراقعلا نأو ،تاراقعلا ليغشت وأ مادختسا نود لوحت دق وأ عنمت دق يتلاو ةيناثلا ةيفاضإلاو
 تاحالصإو تارييغت ىلإ اهرودب يدؤت دق وأ ،تاراقعلا ليغشت وأ مادختسا نود لوحت دق وأ عنمت ريبك رثأ تاذ ةيسدنه بويع
 .ةفلكم

 
 *م٢٠٢١ ماعلل تاراقعلا ىوتسم ىلع ةيراقعلا لوصألل ةفدهتسملا دئاوعلل صخلم )ب(

 ذاوحتسالا ةميق راقعلا مسا مقرلا
 )س.ر(

 راجيإلا ةميق يلامجإ
 ).س.ر( يونسلا

 ةميق يفاص
 يونسلا راجيإلا

 ).س.ر(

 ةبسن
 دئاعلا
 يلامجإلا

)%( 

 دئاعلا ةبسن
 )%( يفاصلا

 ٪٣.٢٩ ٪٤.٤٦ ١٠,٣٢٣,٧٧٤ ١٤,٠١٣,٧٧٤ ٣١٤,٠٠٠,٠٠٠ ينكسلا اقلملا عمجم ١

 ٪١٤.١٥ ٪١٥.٢٣ ٢١,٩٢٧,٢٥٤ ٢٣,٦٠٥,٧٣٢ ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ لوم يرلاج ٢

 ٪٦.٨٤ ٪٧.٣٠ ٦,٣٨٤,٢٦٨ ٦,٨٠٩,٢٦٨ ٩٣,٣٠٠,٠٠٠ وزالب زكرم ٣

 ٪٥.٩٢ ٪٥.٩٥ ٤,٦١٤,٨٣١ ٤,٦٣٩,٨٣١  ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ "سكرو موه" زكرم ٤

 ٪١٠.٢٥ ٪١٠.٢٨ ٧,١٧٧,١٨٣ ٧,١٩٧,١٨٣ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ "تروك الهأ" زكرم ٥
 ٪١٠.٢٤ ٪١٠.٢٨ ٩,٢١٨,٥٢١ ٩,٢٥٣,٥٢١ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ يراجتلا "٢ نب" زكرم ٦
 ٪١٠.٢٥ ٪١٠.٢٨ ١٦,٤٠٠,٧٠٤ ١٦,٤٥٠,٧٠٤  ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ يراجتلا "ةبخنلا" زكرم ٧

 ةيراقعلا لوصألا عومجم 
 ٪٧.٩٢ ٪٨.٥٤ ٧٦,٠٤٦,٥٣٥ ٨٢,٩٧٠,٠١٤ ٩٦٠,٣٠٠,٠٠٠ ةيئدبملا

 ٪٧.٠٢ ٪٧.٠٧ ٢٩,٧٩٣,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٢٤,٣٥٠,٠٠٠ سناجيلا جرب ٨
 ٪٧.٣٨ ٪٧.٤٣ ١٥,٨٩٥,٠٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٢١٥,٢٥٠,٠٠٠ يبارافلا تايلك ٩

 تايلكل يبيردتلا ىنبملا ١٠
 ٪٩.٧١ ٪٩.٧٦ ٦,٤٦٧,٥٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٦٦,٦٢٥,٠٠٠ يبارافلا

 ةيراقعلا لوصألا عومجم 
 ٪٧.٣٩ ٪٧.٤٣ ٥٢,١٥٥,٥٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٢٢٥,٠٠٠ ىلوألا ةيفاضإلا

 ٪٦.٩٣ ٪٦.٩٨ ٧,٤٥٠,٠٠٠ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ١٠٧,٥٠٠,٠٠٠ ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ١١
 ٪٧.٠١ ٪٧.٠٦ ١١٥,٨٩٣,٣٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٦,٧٣٧,٥٠٠ نوكأ تاعدوتسم ١٢

 ةيراقعلا لوصألا عومجم 
 ٪٦.٩٨ ٪٧.٠٣ ٢٣,٣٤٣,٣٠٠ ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ ٣٣٤,٢٣٧,٥٠٠ ةيناثلا ةيفاضإلا

 ٪٧.٥٧ ٪٧.٩٠ ١٥١,٥٤٥,٣٣٥ ١٥٧,٩٧٠,٠١٤ ٢,٠٠٠,٧٦٢,٥٠٠ يلامجإلا
  تاظحالم *
 .حيحص ددع برقأل راجيالا ميق يفاصو يلامجإ بيرقت مت -
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 .يعسلا موسر نودب ذاوحتسالا ةفلكت باستحا مت ،)هالعأ ٧ – ١ مقر( ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألل -
 نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٦( دنبلا رظنا .١٠ مقر ىلإ ١ مقر نم ةيراقعلا لوصألل ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحا نودب ذاوحتسالا ةفلكت باستحا مت -

 ."قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم"
 .ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضو يعسلا موسر ةنمضتم )١٢ مقر ىلإ ١١ مقر( ةيناثلا ةيفاضإلا تاراقعلا ىلع ذاوحتسالا ةفلكت باستحا مت -
 .ةمربملا دوقعلا ىلع ًءانب يونسلا راجيإلا ةميق باستحا مت -
 .)قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( ذاوحتسالا ةميق ىلإ ةبسنلاب يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ وه يلامجإلا دئاعلا ةبسن -
 موسر باستحا لبق( ذاوحتسالا ةميق ىلإ ةبسنلاب )ليومتلا فيلاكتو كالمألا ةرادإ باعتأ مصخ دعب( يونسلا راجيإلا ةميق يفاص وه يفاصلا دئاعلا ةبسن -

 .)قودنصلا فيراصمو
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 :تاراجيإلا ةميق يلامجإ نم رجأتسم لكل راجيإلا بسن حضوي يلاتلا لودجلاو

 يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ راقعلا مسا رجأتسملا مسا
 يلامجإلا نم ةبسنلا *).س.ر(

 لصيف كلملا ىفشتسم :١٨ نم ينابم ٨
 ٪٦.٠٦ ٩,٥٦٥,١١١   ثاحبألا زكرمو يصصختلا

 ٪٢.٨٢ ٤,٤٤٨,٦٦٣ ينكسلا اقلملا عمجم  نورخآ نورجأتسم :١٨ نم ينابم ١٠
 ٪١٤.٩٤ ٢٣,٦٠٥,٧٣٢ لوم يرلاج تالواقملل يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش

 ٪٤.٣١ ٦,٨٠٩,٢٦٨ وزالب زكرم رجأتسم ١١
 ٪٢.٩٤ ٤,٦٣٩,٨٣١ "سكرو موه" زكرم ةيراجتلا ةيملاعلا ميطفلا ةكرش

 يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش
 ٪٤.٥٦ ٧,١٩٧,١٨٣ "تروك الهأ" زكرم
 ٪٥.٨٦ ٩,٢٥٣,٥٢١ يراجتلا "٢ نب" زكرم
 ٪١٠.٤١ ١٦,٤٥٠,٧٠٤ يراجتلا "ةبخنلا" زكرم

 ٪١٨.٩٩ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سناجيلا جرب تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش

 تايلك ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش
 رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل يبارافلا

 )ةكرشلا مسا

 ٪١٠.١٣ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ يبارافلا تايلك

 تايلكل يبيردتلا ىنبملا
 ٪٤.١١ ٦,٥٠٠,٠٠٠ يبارافلا

 ٪٤.٧٥ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك

 ٪١٠.١٣ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ نوكأ تاعدوتسم ةدناسملا تامدخلل نوكأ ةكرش
 ٪١٠٠.٠٠ ١٥٧,٩٧٠,٠١٤  يلامجإلا

 .ةمربملا دوقعلا ىلع ًءانب ةيراقعلا لوصألل يونسلا راجيإلا ةميق باستحا  مت *
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  ةيراقعلا لوصألل فصو )ج(

 

 )م٢٠١٨ ويلوي ١ يف امك( ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألل فصو :ًالوأ

 

 ينكسلا اقلملا عمجم :لوألا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

ضايرلا ةنيدم ،دهف كلملا قيرط نم عرفتملا راقعلا عقوم   رجه يداو عراش ،اقلملا يح

 E"٥١.٠٦'٣٦°٤٦ N"٥٥.٠٨'٤٨°٢٤ عقوملا تايثادحإ

 ينكس مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 قلغم ينكس عمجم راقعلا فصو

 :يتآلل ًاقفو ةمسقم ةشورفم ةينكس ةدحو ٢٩٠ نمضتت ىنبم ١٨ راقعلا تانوكم

 مون فرغ ثالث نم ةنوكم ةدحو ٢٤٢ ددع  -

 مون نيتفرغ نم ةنوكم  تادحو ١٠ ددع  -

 وبقلا رود يف )ويدوتسا( ةدحو ٣٨ ددع  -
 قحلمو راودأ ٣ راودألا ددع

 ةماع هيفرت قطانمو ةاطغم حباسمو عبرم رتم ١٠,٠٠٠ ةحاسمب وبقلا يف تارايس فقاوم ىلع لمتشي راقعلا قفارم
 )٢ ددع( يضاير يدانو مادختسالا ةددعتم تالاصو

 عبرم رتم ١٥,٩٢٥ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٤١,٣٦١ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
  ريجأتلل

 عبرم رتم ٣٩,٧٣٤

 تاونس ثالث راقعلا رمع

 )ءانبلا مامتإ ةداهش بسح(  ـه١٠/٠٤/١٤٣٥ ءانبلا مامتإ خيرات

 م١٠/٠١/٢٠١٦ قفاوملا ـه٣٠/٠٣/١٤٣٧ راقعلا ليغشت خيرات

  ةحاسملا رادصإلا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب
 عبرم رتم ٥,٤٨١.٤٥ ـه٠٩/٠٤/١٤٣٧ ٣١٠١١٥٠٤٣٧٦٩
 عبرم رتم ٣,٤٨١.١ ـه٠٩/٠٤/١٤٣٧ ٣١٠١١٥٠٤٣٧٧٠
 عبرم رتم ٣,٤٨٠.٢٣ ـه٠٩/٠٤/١٤٣٧ ٣١٠١١٥٠٤٣٧٧١
 عبرم رتم ٣,٤٨١.٩ ـه٠٩/٠٤/١٤٣٧ ٧١٠١١٥٠٤٣٧٧٢
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 ضايرلا ةنيدمب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا
 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 كنبل ةعباتلا تاكرشلا دحأ( ةيراقعلا ضايرلا ءارثإ ةكرش حلاصل غارفإلاب ضايرلا كنب ىدل نوهرم راقعلا  راقعلل يلاحلا كلاملا
 راقعلا كلام( "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا" قودنص حلاصل ةمدقم ةيكنب تاليهست ريظن )ضايرلا
 )يساسألا

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير ٣١٤,٠٠٠,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو راقعلا ىلع ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت

  يدوعس لاير ١٢٧,١٢١,٠٠٠ :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -
 يدوعس لاير ١٨٦,٨٧٩,٠٠٠ :"تير ريبخلا" قودنص يف تادحو ةئيه ىلع راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق

 
 :ىرخآلا طورشلا

 عم قفاوتم ليومت ىلع لوصحلاب "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا" قودنص ماق ،م٢٠١٥ ماع يف -
 قودنص ريدم موقي فوسف راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإل ضايرلا كنب نم ةيعرشلا طباوضلا
 قودنصلا لبق نم ةعوفدملا ةيدقنلا غلابملا نم ءزج مادختساب "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا"
 ةيلامجإ ةميقب ةردقملاو هالعأ ةروكذملا ليومتلا غلابم لماك دادسل "تير ريبخلا قودنص" لوادتملا

  .يدوعس لاير ١١٩,٨٠٠,٠٠٠ اهردق
 ريبخلا" قودنص تادحو يكلامل يدقنلا جراختلا ةميق يدوعس لاير ٧,٢٨١,٠٠٠ غلبم دادس متي فوس -

 فوس امك ."تير ريبخلا" قودنص يف ينيعلا كارتشالاب اوموقي مل نيذلا "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل
 .راقعلا ءارش رعس نم يدقنلا ءزجلا ةيوستل يدوعس لاير ٤٠,٠٠٠ غلبم مادختسا متي

 ٧,٥٩٠,٠٠٠ ةميقب ردقملاو ليومتلل ركبملا دادسلا فيلاكت دادسب تير ريبخلا قودنص ريدم موقي فوس -
 .تير ريبخلا قودنص ظفح نيمأ حلاصل راقعلا ةيكلم لقن مث نمو )ىصقأ دحك( يدوعس لاير

 تايقافتا نع لزانتلا
 دوقع ةفاك كلذ لمشيو تير ريبخلا قودنص ظفح نيمأ حلاصل راقعلاب ةصاخلا دوقعلا ةفاك ليوحت متي
 راقعلا ةيكلم لقن مامتإ روف كلذ متي نأ ىلع ةقالع تاذ دوقع نم اهريغو ليغشتلاو ةنايصلاو راجيإلا
 .قودنصلا حلاصل

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةصحلا ريظن ةيرامثتسالا
 ةينيعلا

 قودنصلا لوادت ءدب خيرات نم ةنس

 
 راقعلا  راجيإ ليصافت

 "ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم" دحاو رجأتسم راقعلل نيرجأتسملا ددع

 ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن
 خيرات نم ةيادب ٪٤٤ ىلإ ةبسنلا هذه ضافخنا عقوتملا نم هنأ ًاملع ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن غلبت

 ىنبم ١٨ لصأ نم ينابم ةينامث ددعل يئزج لكشب دقعلا ديدجت  يلاحلا رجأتسملا بلط مت ثيح ،م٠٩/٠١/٢٠١٩
 .راقعلاب

 * يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ 
 لصيف كلملا ىفشتسم رجأتسملاب ةصاخلا تاراجيإلا ةميق طقف نمضتت( يدوعس لاير ٢٠,١٨٦,١١١

 ةرجؤملا ريغ تاحاسملا ريجأت ةداعإ نم اهقيقحت نكمي غلابم يأ باستحا نود ثاحبألا زكرمو يصصختلا
 )راقعلاب

  يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 فيراصملا مصخ دعب(
 )ةيليغشتلا

 يدوعس لاير ١٨,١٦٠,٥٥٦

 ٪٦.٤٣  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٥.٧٨  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 ثالث رخآل يونسلا راجيالا
 تاونس

 لاغشإلا ةبسن *يلامجإلا لخدلا ةنسلا
 قبطني ال )ريوطتلا ديق راقعلا( دجوي ال م٢٠١٥
 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٢٧.٩٥ م٢٠١٦
 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٢٧.٩٥ م٢٠١٧
 ٪١٠٠ **يدوعس لاير نويلم ٢٦.٥٥ م٢٠١٨

 .١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنصل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا بسح يلامجإلا لخدلا *
 ةميقلا نم يقبتملا غلبملا ءافيتسا متيس هنأ ًاملع .٢٠١٨ ماعلل ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٩٥ لثمت يتلاو ةلصحملا ةميقلا **
 خيراتب يهتنت يتلا ةيراجيإلا ةرتفلا لالخ )ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٥ لثمت يتلاو يدوعس لاير ١,٣٩٧,٥٠٠ ةغلابلا( ةيراجيالا
 .م١٠/٠١/٢٠١٩

 دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات
  راجيالا

 لماك لكشب ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمل  رجؤم ينكسلا اقلملا عمجم -
 نويلم ٢٧.٩٥ اهردق ةيونس ةيراجيإ ةميقب م١٠/١/٢٠١٩ ىتح م١٠/١/٢٠١٦ خيرات نم ةيادب تاونس ثالث ةرتفل
 .يدوعس لاير

 ديدجت نمضتي ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم نم باطخ ىلع لوصحلا مت -
 لاير ١٢,٤٢٢,٢٢٢ ةميقب كلذو ًايلاح نيرجؤملا رشع ةينامثلا لصأ نم ينابم ةينامثل راجيإلا دقع

 م١٠/٠١/٢٠١٩ خيرات نم أدبت تاونس ثالث ةرتفل ةينامثلا ينابملل ةديدجلا ةيراجيإلا ةرتفلا دتمتو يدوعس
 لخد دوجو مدع ضارتفاب ةيراجيإلا ةيفاصلا ةميقلا نوكت هنإف ،كلذ ىلع ًءانبو .م٠٩/٠١/٢٠٢٢ ىتح
 ةرادإلا لامعال يفاضإلا صصخملا نم لك داعبتسا دعب( ىرخألا ينابم ةرشعلا نم يراجيإ

 لاير ١١,٠٩١,١١١ هردقو غلبم )ةرجؤملا ريغ ينابملاب ةصاخلا كالمألا ةرادإ فيراصمو ةنايصلاو قيوستلاو
 .يدوعس



 ماكحألاو طورشلا
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 متيس ثيح م١٠/٠١/٢٠١٩ خيرات نم ةيادب عمجملا يف ةينكس ينابم ةرشع ددع ءالخإ متي فوس -
 .ءالدبلا نيرجأتسملا نم ددع وأ رخآ رجأتسمل اهريجأتو اهقيوست

  دادسلا ةقيرط
 لكشب ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم عم راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيإلا ةميقلا عفدت

 لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل يكنبلا ليوحتلا لالخ نم كلذو دقعلا ةدم نم ةنس لك ةيادب دنع مدقم
 .قودنصلا

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش
 يف بويع ببسب لامعتسإلل حلاص ريغ حبصأ اذإ دقعلا ةدم ءاهتنا لبق راقعلا ءالخإ رجأتسملل زوجي
 ةدملا يقاب نع ةبلاطم يأ دادسب رجأتسملا مزتلي نل ،ةلاحلا هذه يفو .ةروطخ ناكملا يف ناك اذإ وأ ءاشنإلا
 .ءالخإلل ةقحاللا

 .راقعلاب صاخلا رجأتسملا لبق نم ةيراجيإلا تاعفدلا دادسب قلعتت تانامض دجوي ال تانامضلا

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *
  

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 ذيفنتلا بيرأ ةسسؤم كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

 يدوعس لاير ٢٠٨,٣٣٣ غلبم عقاوب يرهش لكشب باعتألا دادس متيو .ًايونس يدوعس لاير ٢,٥٠٠,٠٠٠ -
 .ًايرهش

 فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٢٢٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -
 ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم
  .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف

 لامعأل يدوعس لاير ٩٥١,٦٠٠ )تاونس سمخ ةرتفل( طسوتمب يونس يفاضإ صصخم لمع مت -
 وأ فيراصم يأ وأ تامدخ مدقم يأ ىلع اهفرص متي راقعلاب ةصاخلا ةنايصلاو قيوستلاو ةرادإلا
 راقعلا قيوستو ةنايصو ليغشتب قلعتت ةيفاضإ فيلاكت

 لاسرإب دقعلا فارطأ دحأ موقي مل ام ًايئاقلت ددجت ةنس ةدمل رمتسيو م١/٠٦/٢٠١٧ خيرات نم دقعلا نايرس أدبي دقعلا ةدم
 دقعلا ءاهنإ يف ةبغرلاب رخآلا فرطلل يباتك راطخإ

 راقعلاب ةصاخلا تاسارحلاو ةفاظنلاو ةنايصلا تامدخب قلعتي ام لك ميدقت ماهملا

 
 تاحاصفإو تارارقإ

 قودنصلا ريدم رارقإ

 :نإ ثيح قودنصلا فارطأ نيب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي
 يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا" قودنص لبِق نم كولمم يراقع لصأ وه ينكسلا اقلملا عمجم -

 قيدانص حئاول بجومب ةيلاملا ريبخلا ةكرش لبق نم ئشنأ قلغم صاخ حرط قودنص وهو ،"١
 م٢٠١٦ ربمسيد ٨ خيرات نم تأدب تاونس سمخ ةرتفل ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا رامثتسالا

 لدعم قيقحت ىلإ "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" فدهيو .م٢٠٢١ ربمسيد ٨ خيراتب يهتنتو
 لمتشت يتلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراقعلا تارامثتسالا تاراجيإ نم رمتسم لخد
 لبق نم كولمملا ديحولا راقعلا وه ينكسلا اقلملا عمجم نأب ًاملع ،يراجتلاو ةينكسلا تاراقعلا
 "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص"

 هتبسن امب "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" يف ةدحو ٦٠,٥٠٠ ددع ةيلاملا ريبخلا ةكرش كلمت -
 ريبخلا قودنص" ذاوحتسا دنعو ."١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" تادحو يلامجإ نم ٪٢٥.٢

 هذه ليوحت متيس ،"١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" نم ينكسلا اقلملا عمجم ىلع "تير
 ةكرش ةيكلم ةبسن نوكتسو .ينيع باتتكا قيرط نع "تير ريبخلا قودنص" يف تادحو ىلإ تادحولا
 نم ًابيرقت ٪٧.٣٧ لداعي ام ينيعلا باتتكالاو ليوحتلا اذه دعب "تير ريبخلا قودنص" يف ةيلاملا ريبخلا
  .ةدايزلا لبق قودنصلا لام سأر

 لخدلل ريبخلا قودنص" تادحو يكلامل هالعأ ةروكذملا "تير ريبخلا قودنص" تادحو صيصخت متيسو -
 ةبسنلاب )"تير ريبخلا قودنص" يف ينيعلا كارتشالاب اوموقي مل نيذلا ءانثتساب( "١ يدوعسلا يراقعلا

 متيسو ."١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" يف مهنم ٍّلك ةيكلم ىلع ًءانب بسانتلاو
 يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٠ لكل "تير ريبخلا قودنص" يف يدوعس لاير ٨٠٩,٠٠٠ ةميقب ةدحو ٨٠,٩٠٠ صيصخت

 قالغإ متي فوسو ."١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" يف )سيسأتلا دنع( ةرمثتسم
 .هلوصأل ةمزاللا ةيفصتلا لمع روف "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص"

 نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -
 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تاحالصإ ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو

 حاصفإلا

 )ثاحبألا زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم( رجأتسملا لبق نم لسرملا باطخلا ىلع ًءانب -
 ةينامثلا لصأ نم ينابم ةينامث ددعل ةيراجيإلا ةرتفلا ديدمت يف هتبغرب قلعتملاو م١٣/٠٢/٢٠١٨ خيراتب

 ىنستي ىتح ضافخنالل راقعلاب ةصاخلا ةيراجيإلا دئاوعلا ضرعي ام وهو ،ًايلاح هل ةرجؤملا ىنبم رشع
 تاهج نييعت ىلع لمعلاب قودنصلا ريدم موقيس كلذلو .ةرقتسم لاغشإ ةبسن ىلإ لوصولا راقعلل

 ةرشعلا ينابملا يف يلاحلا رجأتسملا لالحإل ددج نيرجأتسم نع ثحبلاو راقعلا قيوستل ةصصختم
 .ةرغاشلا
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 لوم يرلاج :يناثلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم 

كوبت ةنيدم ،ناطلس نب دهف ريمألا قيرطو دهف كلملا قيرط عطاقت ،ةيحلاصلا يح راقعلا عقوم  

 E"٣٨.١'٣٣°٣٦ N"٣٧.٨'٢٣°٢٨  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 راقعلا ىلع ةزايحلا عون
 ًاقوس رمثتسملا اهيف ميقيل كوبت ةقطنم ةنامأب ةلثمم ةلودلا اهكلمت ضرأل رامثتسا دقع وهو .عافتنا قح
 ءانب ةغيص قفو كوبت ةقطنم ةنامأل هديعي مث )ـه١٤٣٤ ماع نم ءدبت( ةنس ٢٥ ةدمل هرمثتسيو ًايراجت
  .ليغشتو

 قلغم يراجت زكرم راقعلا فصو

 يهاقم ٤و كشك ٣٩و معطم ١٥ يراجت لحم ١٣٩ ددع ىلع زكرملا لمشي راقعلا تانوكم

 نيرودو وبق راودألا ددع

 ملالس ٦و ،دعاصم ٣و ،يجراخ تارايس فقوم ٦٠٠ ىلإ ةفاضإ وبقلا يف تارايس فقوم ٣٠٠ ىلع لمتشي راقعلا قفارم
 هيفرت ةلاصو ،تامدخ دعاصم ٣و ،ةيئابرهك

 عبرم رتم ٤١,٦٣٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٤٣,٦٢٥ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
 عبرم رتم ٣٥,٨٦٨ ريجأتلل

 ءانبلا ثيدح  راقعلا رمع

 م٢٠٢٠ ماع نم يناثلا فصنلا  راقعلا ريوطت ءاهتنا خيرات

 راقعلا ليغشت خيرات
 م٢٠٢١ ماع نم لوألا عبرلا )عقوتملا(

 ـه٠١/٠٧/١٤٣٤ خيراتب ٥٨٤٥٧ : ةصخرلا مقر  ءانبلا ةصخر

 
  



 ماكحألاو طورشلا
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 عافتنالا قح ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 / عافتنالا قحل يلاحلا كلاملا
 ةعفنملا

 ةيكلم لقنو ليغشتو دييشت بيترت لالخ نم )عافتنالا قح كلام( تالواقملل يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش
 ةيكنب تاليهست ريظن راقعلا يف فرصتلا فقوب )لومملا كنبلا( يحجارلا فرصم ىدل نوهرم راقعلا نأب ًاملع
  تالواقملل يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش حلاصل ةمدقم

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلآ ديدحت مت
 عافتنالا قح نهر كفل اهنم ءزج مادختسا متي يدوعس لاير ٩٢,٥٠٠,٠٠٠ :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -

 .يحجارلا فرصم عم بيترتلل ًاقفو راقعلاب صاخلا
 عفدت يدوعس لاير ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ :)"تير ريبخلا قودنص" يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق -

 .)يحجارلا فرصم( لومملا كنبلا تاميلعتل ًاقفو قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم

 حلاصل "يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش" يلاحلا رجأتسملا نم راقعلاب صاخلا عافتنالا قح دقع ليوحت متيس تايقافتا نع لزانتلا
 .قودنصلا ظفح نيمأ

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةصحلا ريظن ةيرامثتسالا
 ةينيعلا

 .قودنصلا لوادت ءدب خيرات نم ةنس

 
 راقعلا  راجيإ ليصافت

 موقيو .راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم "تالواقملل يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش" دحاو رجأتسم راقعلل نيرجأتسملا ددع
 .نيرجأتسملا نم ددعل راقعلاب ةصاخلا ةيراقعلا تادحولا ريجأت ةداعإب هرودب رجأتسملا

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

 ةيونسلا ةيراجيإلا ةميقلا دادس غلبم هنم مصخي – يونس عبر لكشب ًامدقم عفدت يدوعس لاير ٢٢,٩٥٩,٠٠٠ يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ 
 .ةعفنملا قح دقع  بسحب كوبت ةنيدم ةنامأ حلاصل عفدت يتلاو لاير ١,٥٧٩,٠٠٠ غلبمب ةددحملاو ضرألل

 يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 فيراصملا مصخ دعب(
 )ةيليغشتلا

 .يدوعس لاير ٢١,٢٤٠,٠٠٠

 ٪١٤.٧١  *يلخادلا دئاعلا لدعم

 ةثالث رخآل يونسلا راجيالا
 .ريوطتلا ديق راقعلا نإ ثيح ،دجوي ال تاونس

 دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات
  راجيالا

 ظفح نيمأ حلاصل  راقعلا عافتنا قح لقن خيرات نم أدبتو )ةيمازلإ تاونس سمخ اهنم( تاونس ١٠ دقعلا ةدم
 .قودنصلا

  دادسلا ةقيرط
 نايرس خيرات نم ًءادتبا ،ةيرجه رهشأ ةثالث لك ةمدقم ةيواستم طاسقأ ةعبرأ لالخ نم ةيراجيإلا ةميقلا عفدُت
 ةكرشلا باسحل راجيإلا ةميق ليوحت لالخ نم كلذو هلولح نم ًاموي ٣٠ لالخ طسق لك عفدب مزتليو .دقعلا
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 خسف رجأتسملل قحيو ةمزلم دقعلا ةدم نم تاونس ةسمخ لوأ ربتعتو تاونس ةرشع دقعلا ةدم -
 باطخ لالخ نم خسفلا نوكي نأ طرشب ،ةرشاعلا ةنسلا ىتحو ةسداسلا ةنسلا نم ةرتفلل دقعلا

 ةيقب تناك الإو ؛لقألا ىلع رهشأ ةتسب ةسماخلا ةنسلا ءاهتنا لبق رجأتسملا لبق نم لسرُي بوتكم
 .ةمزلم دقعلا تاونس

 يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيإلا دقع
 .راجيإلا دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم ةمدقملا

 دوقعلا ةفاك لقنو ،هدقع خسفب راقعلا يف نيرجأتسملا ةفاك غيلبتب دقعلا خسف دنع رجأتسملا مزتلي -
 ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا خسف عنمي ال امك .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا ىلإ ةيراسلا
 .خسفلل بِجوملا هلعف ىلع بّترت ررض يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا

  تانامضلا
 غلبم رمأل دنس لك ةميق يدوعس لاير ١١٤,٧٩٥,٠٠٠ اهردق ةيلامجإ ةميقب رمأل تادنس ةرشع ددع ىلع لوصحلا مت
 ةرتفلا لالخ راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيونس فصنلا ةيراجيإلا ةميقلا لداعي ام وهو يدوعس لاير ١١,٤٧٩,٥٠٠ ةردقو
 .تاونس ةسمخب ةددحملا ةيمازلإلا ةيراجيإلا

  )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع يونسلا يلخادلا دئاعلا لدعم *
  

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

 ةنايصو ليغشتب قلعتت فيلاكت يأ دادس يف رجأتسملا ةيلوؤسم راقعلل لماكلا  راجيالا دقع نمضتي -
 .ةيفاضإ فيراصم يأل قودنصلا لمحت نود طقف ةيليغشتلا راقعلا نيمأتو تامدخو

 ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ١٤٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -
 متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب
  .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا

 .راقعلا نيمأتو ةنايصو ةرادإو قيوستو ليغشتب قلعتي ام ةفاك ماهملا

 
 تاحاصفإو تارارقإ

 ءانبأ ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي - قودنصلا ريدم رارقإ
 اذه كلتمي دق ثيح ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي )كالمأ ريدم / رجأتسم / عئاب( يبيضقلا ناميلس



 ماكحألاو طورشلا
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 قح كلام نيب بيترتلا ىلع ًءانب كلذو قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ هتبسن ام كلاملا
 .)يحجارلا فرصم( لومملا كنبلاو عافتنالا

 .هعم رشابم ريغ وأ  رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -

 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تاحالصإ ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو

 حاصفإلا

 يراجيإلا لخدلاب قلعتت ةيخيرات تانايب ىلع لوصحلا رذعت دق هنإف ،ريوطتلا تحت راقعلا نوكل ًارظن -
 .راقعلل

 مامتإ ةداهش نم ةخسن ىلع لوصحلاب عافتنالا قح عئاب موقي فوسف ريوطتلا ديق راقعلا نإ ثيح -
 نم عئابلا نكمتي مل لاح يفو .ريوطتلا لامعا ءاهتنا دعب ةقالعلا تاذ ةيدلبلا ةمظنألل ًاقفو ءانبلا
  .اهجارختسا مدع نع جتان ررض يأ نع لوؤسملا وه نوكيسف ،كلذ

 حلاصل نهرلا ليبس ىلع كوبت ةنيدم ةنامأ ىدل راقعلاب عافتنالا قح يف فرصتلا فاقيإ مت هنإ ثيح -
 كوبت ةنيدم ةنامأ نم ٍّلك عم بيترتلاب قودنصلا ريدم موقي فوسف ،)لومملا كنبلا( يحجارلا فرصم
 ظفح نيمأل عافتنالا قح ليوحت نم كوبت ةيدلب ةعنامم مدع ىلع لوصحلل يحجارلا فرصمو
 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا طورش دحأك قودنصلا

 
  



 ماكحألاو طورشلا
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 وزالب زكرم :ثلاثلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

ضايرلا ةنيدم ،سماخلا دمحم كلملا عراش ،ةيناميلسلا يح راقعلا عقوم  

 E"٧.٥٦'٤٢°٤٦ N"١.٢٢'٤٢°٢٤  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 )ازالب( يراجت زكرم راقعلا فصو

 يراجت ضرعم ١٥ ددع ىلع راقعلا يوتحي راقعلا تانوكم

 )نينازيمو يضرأ( ٢ راودألا ددع

   عبرم رتم ٣,٠٠٠ ةحاسمب فقاوم ىلع راقعلا لمتشي راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٦,٠٥٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٥,٨١٩ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
 عبرم رتم ٥,٩٤١ ريجأتلل

 ناتنس راقعلا رمع

 )ءانبلا مامتإ ةداهش بسح( ـه٠٨/٠٣/١٤٣٨  ءانبلا مامتإ خيرات

 م٠٥/٠٢/٢٠١٧ قفاوملا  ـه٠٨/٠٥/١٤٣٨ راقعلا ليغشت خيرات

  ةحاسملا رادصإلا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب

 عبرم رتم ٦,٠٥٠ ـه٢٤/٠٨/١٤٣٦ ٥١٠١٢١٠٣٦٠٤٠

 ضايرلا ةنيدمب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا

 
  



 ماكحألاو طورشلا
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 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 ضرألا ريجأتب تماق دق ومش ةكرش نأب ًأملع )كصلا بسح( راقعلا كلام وه يراجتلا رامثتسالل ومش ةكرش راقعلل يلاحلا كلاملا
 .)ضرألل يلاحلا عافتنالا قح كلام( ةدودحملا ومن ةكرش حلاصل

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير ٩٣,٣٠٠,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت

 :يتآلل ًاقفو ذاوحتسالا ةيلآ ديدحت مت
 )راقعلا كلام( يراجتلا رامثتسالل ومش ةكرشل عفدت يدوعس لاير ٥٠,٣٨٨,٨٠٠ غلبمب يدقن ءارش -
 )ضرألل يلاحلا عافتنالا قح كلام( ةدودحملا ومن ةكرشل عفدت يدوعس لاير ٤٢,٩١١,٢٠٠ غلبمب يدقن ءارش -

 

 :ىرخآلا طورشلا
 ديدجلا كلاملا نوكي ثيحب راقعلا غارفإ روف نييلاحلا نيرجأتسملا عم ةمئاقلا تاراجيإلا دوقع ليوحت -

 .قودنصلا ظفح نيمأ وه )رجُؤملا( راقعلل
 .ةدودحملا ومن ةكرشل ًامدقم ةعوفدملا ةيراجيإلا غلابملل قودنصلا عم ةيوست لمع -

 قودنصلا حلاصل راقعلا غارفإ روف قودنصلا ظفح نيمأ حلاصل ةمئاقلا تاراجيإلا دوقع ليوحت متي تايقافتا نع لزانتلا
 
 

 راقعلا  راجيإ ليصافت

 رجأتسم ١٢ راقعلل نيرجأتسملا ددع

 ضراعم كانه نوكي ال كلذبو ،٧ مقر ضرعملا راجئتسا ىلع ةدودحملا ومن ةكرش عم بيترتلا لمشي ( ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن
 )ةرجؤم ريغ

 يدوعس لاير ٨,٠٧٣,٣٠٨  يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ 

 يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 فيراصملا مصخ دعب(
 )ةيليغشتلا

 يدوعس لاير ٧,٦٢٣,٣٠٨

 ٪٨.٦٥ *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٨.١٧ *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 ةثالث رخآل يونسلا راجيالا
 تاونس

 يلامجإلا لخدلا ةنسلا

 )ريوطتلا ديق راقعلا( دجوي ال م٢٠١٦

 يدوعس لاير ١,٩٣٨,٤٧٣ * م٢٠١٧

  يدوعس لاير ٢,١٣١,٥٦٠ **م٢٠١٨
 لالخ ةيراجيإلا اهتاعفد تقحتسا يتلاو ةرتفلا لالخ ةرجؤملا ضراعملا لخد وه نيبملا لخدلا نإف ديدج راقعلا نإ ثيح  *
 .م٢٠١٧ ماعلا
 .ةيراجيإلا اهتاعفد تقحتسأ يتلاو ةرجؤملا ضراعملل م٢٠١٨ ماعلا نم لوألا فصنلاب قلعتملا راجيإلا لخد **

 دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات
  راجيإلا

 .راجيإلا دوقع بسح تاونس ١٠ ىلإ ناتنس نم حوارتت دوقعلا ةدم

 دادسلا ةقيرط

 دادسلا ةقيرط رجأتسملا
 )لزاب يت( ةشاعإلا تادخل لزاب ةكرش

 يرجهلا ميوقتلل ًاقفو يونس فصن لكشب ةيراجيإلا ةميقلا عفدُت

 )تسرك نكر( تسرك نكر ةسسؤم
 )تفارد( هدالوأو دشارلا دعس نب دشار ةكرش
 )٩٢ ورب( ةثيدحلا ةمعطألا ةكرش
 )نياس ولب( مالحألا ءاوضأ ةسسؤم
 )ناهافيك( ةشاعإلا تامدخل رماغملا ةسسؤم
 )دراي زيبير( تابجولا ميدقتل ةتسلا عالضألا معطم

 )سيمل( يراقعلا رامثتسالاو ريوطتلل فناعز ةكرش
 )زيادياب( ةدودحملا ةمعطألل لماش ةكرش

 )تور تيب( ةريزجلا فوطق ةكرش يداليملا ميوقتلل ًاقفو يونس فصن لكشب ةيراجيإلا ةميقلا عفدُت
 )يلع مأ( قيوستلاو ةراجتلل لينلا رصق ةكرش
 ةدودحملا ومن ةكرش

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 )لزاب يت( ةشاعإلا تامدخل لزاب ةكرش :رجأتسملا
 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 ،اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هؤاغلإو دقعلا اذه خسف  ةيماظن
 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف هتدم ةياهن لبق دقعلا ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 نم( نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب اهميلستو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا ةدم ةياهن ىتح ةيراجيإلا

 ثلاث فرط يأل راجيإلا دقع نع لزانتلا وأ مدق لقن بلط لاوحألا نم لاح يأب رجأتسملل قحي الو ،)دوقعلا ىلع عيقوتلاب نيضوفملا لبق
 .ناك ببس يأل

 رضحم عيقوت نم برهتلا دنع وأ ،ناك ببس يأل دقعلا ءاهتنا وأ ءاهنإل ددحملا دعوملا يف ةرجؤملا نيعلا ميلست نع رجأتسملا رخأت ذإ -
 وأ هيعرش ةيلوؤسم ىندأ نود هنع ًالدب مالتسالا رضحم عيقوتب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم دقعلا اذه بجومب ربتعي هنأف ميلستلا
 .رجؤملا ىلع ةيماظن

 نإف ،ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجؤملا لبق نم رجأتسملا راعشإ وأ / و دقعلا ءاهتنا دنع رجؤملا ىلع ىوعد عفرب رجأتسملا مايق لاح يف -
 ،رجؤملا ىلع ةماقم ىوعد دوجو ةجحب ةرجؤملا نيعلا لاغشإ يف رارمتسالاب رجأتسملل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال كلذ
 مدعو ،هعيبو اهمالتساو اهتايوتحم درجو ةرجؤملا نيعلا حتفب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم رجأتسملا ربتعي دقعلا اذه بجومبو
 .ةيضقلا يهتنت مل ولو ىتح ةرجؤملا نيعلا لاغشإ نم رجأتسملا نيكمت

 
 )تسرك نكر( تسرك نكر ةسسؤم :رجأتسملا

 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -
 اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هؤاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن



 ماكحألاو طورشلا
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 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 نم نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب اهميلستو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا ةدم ةياهن ىتح ةيراجيإلا

 ثلاث فرط يأل راجيإلا دقع نع لزانتلا وأ مدق لقن بلط لاوحألا نم لاح يأب رجأتسملل قحي الو ،دوقعلا ىلع عيقوتلاب نيضوفملا لبق
 .ناك ببس يأل

 رضحم عيقوت نم برهتلا دنع وأ ناك ببس يأل دقعلا ءاهتنا وأ ءاهنإل ددحملا دعوملا يف ةرجؤملا نيعلا ميلست نع رجأتسملا رخأت اذإ -
 وأ هيعرش ةيلوؤسم ىندأ نود هنع ًالدب ميلستلا رضحم عيقوتب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم دقعلا اذه بجومب ربتعي هنأف ،ميلستلا
 .رجؤملا ىلع ةيماظن

 نإف ،ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجؤملا لبق نم رجأتسملا راعشإ وأ / و دقعلا ءاهتنا دنع رجؤملا ىلع ىوعد عفرب رجأتسملا مايق لاح يف -
 ،رجؤملا ىلع ةماقم ىوعد دوجو ةجحب ةرجؤملا نيعلا لاغشإ يف رارمتسالاب رجأتسملل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال كلذ
 فارشإب اهعيبو اهمالتساو اهتايوتحم درجو ةرجؤملا نيعلا حتفب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم رجأتسملا ربتعي دقعلا اذه بجومبو
 نيكمت مدعو ،يئاضق مكح وأ ءارجإ يأ ذاختال ةجاحلا نود "يحلا دجسم مامإ وأ دوهشلا نم نينثا وأ ةطرشلا نم بودنم وأ يحلا ةدمع"
 .ةيضقلا يهتنت مل ولو ىتح ةرجؤملا نيعلا لاغشإ نم رجأتسملا

 )تفارد( هدالوأو دشارلا دعس نب دشار ةكرش :رجأتسملا
 تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هئاغلإو دقعلا اذه خسف  ةيماظن وأ ةيمسر
 نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو اهمالتساو رجأتسملا

 اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم
 ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب
 يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو
 .تاضيوعت

 )زيادياب( ةدودحملا ةمعطألل لماش ةكرش :رجأتسملا
 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 .اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هؤاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن
 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهب فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو ،دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا اذه ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 اهميلستو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا اذه ةيادب خيرات نم نيتيداليم نيتنس اهتدمو ةيمازلإلا ةرتفلل ةيراجيإلا
 بلط لاوحألا نم لاح يأب رجأتسملل قحي الو ،)دوقعلا ىلع عيقوتلاب نيضوفملا لبق نم( نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب
 .ناك ٍببس يأل ثلاث فرط يأل راجيإلا دقع نع لزانتلا وأ مدق لقن

 رضحم عيقوت نم برهتلا دنع وأ ناك ٍببس يأل دقعلا ءاهتنا وأ ءاهنإل ددحملا دعوملا يف ةرجؤملا نيعلا ميلست نع رجأتسملا رخأت اذإ -
 وأ ةيعرش ةيلوؤسم ىندأ نود هنع ًالدب ميلستلا رضحم عيقوتب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم دقعلا اذه بجومب ربتعي هنإف ،ميلستلا
 .رجؤملا ىلع ةيماظن

 كلذ نإف ،ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجؤملا لبق نم رجأتسملا راعشإ وأ/و دقعلا ءاهتنا دنع رجؤملا ىلع ىوعد عفرب رجأتسملا مايق لاح يف -
 بجومبو ،رجؤملا ىلع ةماقم ىوعد دوجو ةجحب ةرجؤملا نيعلا لاغشإ يف رارمتسالاب رجأتسملل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال
 ةدمع فارشإب اهعيبو اهمالتساو اهتايوتحم درجو ةرجؤملا نيعلا حتفب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم رجأتسملا ربتعي دقعلا اذه
 رجأتسملا نيكمت مدعو ،يئاضق مكح وأ ءارجإ يأ ذاختال هجاحلا نود يحلا دجسم مامإ وأ دوهشلا نم نينثا وأ ةطرشلا نم بودنم وأ يحلا

 .ةيضقلا ِهتنت مل ولو ىتح ةرجؤملا نيعلا لاغشإ نم
 )٩٢ ورب( ةثيدحلا ةمعطألا ةكرش :رجأتسملا

 ةلهم هءاطعإ عم للخلاب رجؤملا لبق نم ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -
 هذه يفو .هؤاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي هنأف ،للخلا حيحصتل ًاموي ٣٠ ةدمل ةيحيحصت
 رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا

 هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم
 رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا

 قحي الو ،دقعلا اذه دونبب رجأتسملا لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا اذه ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب اهميلستو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا اذه ةدم ةياهن ىتح ةيراجيإلا
 فرط يأل راجيإلا دقع نع لزانتلا وأ مدق لقن بلط لاوحألا نم لاح يأب رجأتسملل قحي الو ،)دوقعلا ىلع عيقوتلاب نيضوفملا لبق نم(
 .ناك ببس يأل ثلاث

 رضحم عيقوت نم برهتلا دنع وأ ناك ببس يأل دقعلا ءاهتنا وأ ءاهنإل ددحملا دعوملا يف ةرجؤملا نيعلا ميلست نع رجأتسملا رخأت اذإ -
 وأ ةيعرش ةيلوؤسم ىندأ نود هنع ًالدب ميلستلا رضحم عيقوتب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم دقعلا اذه بجومب ربتعي هنأف ،ميلستلا
 .رجؤملا ىلع ةيماظن

 نإف ،ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجؤملا لبق نم رجأتسملا راعشإ وأ / و دقعلا ءاهتنا دنع رجؤملا ىلع ىوعد عفرب رجأتسملا مايق لاح يف -
 ،رجؤملا ىلع ةماقم ىوعد دوجو ةجحب ةرجؤملا نيعلا لاغشإ يف رارمتسالاب رجأتسملل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال كلذ
 فارشإب اهعيبو اهمالتساو اهتايوتحم درجو ةرجؤملا نيعلا حتفب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم رجأتسملا ربتعي دقعلا اذه بجومبو
 نيكمت مدعو ،يئاضق مكح وأ ءارجإ يأ ذاختال هجاحلا نود يحلا دجسم مامإ وأ دوهشلا نم نينثا وأ ةطرشلا نم بودنم وأ يحلا ةدمع
 .ةيضقلا يهتنت مل ولو ىتح ةرجؤملا نيعلا لاغشإ نم رجأتسملا

 )نياس ولب( مالحألا ءاوضأ ةسسؤم :رجأتسملا
 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هئاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن
 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 نم نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب اهميلستو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا ةدم ةياهن ىتح ةيراجيإلا

 .دوقعلا ىلع عيقوتلاب نيضوفملا لبق

 

 ةدودحملا ومن ةكرش :رجأتسملا
 يونسلا راجيإلا ةميق لقت الأ ةطيرش ،ريغلل ٧ مقر ضرعملا ريجأتب رجأتسملا ماق اذإ دقعلا خسف بلط لوبقب رجؤملا مزتلي -

 .دقعلا اذه يف ةددحملا راجيإلا ةميق ديدجلا فرطلل
 )ناهافيك( ةشاعإلا تامدخل رماغملا ةسسؤم :رجأتسملا

 ٦٠ ةيحيحصت ةلهم هءاطعإو رجؤملا لبق نم ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -
 هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هئاغلإو دقعلا اذه خسفل ةيماظنلاو ةيمسرلا تاءارجإلا ذاختا رجؤملل قحي ،للخلا اذه حيحصتل ًاموي
 ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد
 رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو
 تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا

 يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو ،دقعلا اذه دونبب رجأتسملا لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا اذه ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا اذه نم ىلوألا ةيرجهلا ةيراجيإلا تاونس ثالثلا يهو دقعلا نم هيلع ةيمازلإلا ةرتفلا يقابل ةيراجيإلا
 رجأتسملل قحي الو ,)دوقعلا ىلع عيقوتلاب نيضوفملا لبق نم( نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب اهميلستو ةرجؤملا نيعلا



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٣٣   

  

 رجؤملا ةقفاوم ذخأو رجؤملل عوجرلاب الإ ناك ببس يأل ثلاث فرط يأل راجيإلا دقع نع لزانتلا وأ مدق لقن بلط لاوحألا نم لاح يأب
 .كلذب ًايباتك

 رضحم عيقوت نم برهتلا دنع وأ ناك ببس يأل دقعلا ءاهتنا وأ ءاهنإل ددحملا دعوملا يف ةرجؤملا نيعلا ميلست نع رجأتسملا رخأت اذإ -
 وأ ةيعرش ةيلوؤسم ىندأ نود هنع ًالدب ميلستلا رضحم عيقوتب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم دقعلا اذه بجومب ربتعي هنأف ،ميلستلا
 .رجؤملا ىلع ةيماظن

 نإف ،ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجؤملا لبق نم رجأتسملا راعشإ وأ / و دقعلا ءاهتنا دنع رجؤملا ىلع ىوعد عفرب رجأتسملا مايق لاح يف -
 ،رجؤملا ىلع ةماقم ىوعد دوجو ةجحب ةرجؤملا نيعلا لاغشإ يف رارمتسالاب رجأتسملل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال كلذ
 فارشإب اهعيبو اهمالتساو اهتايوتحم درجو ةرجؤملا نيعلا حتفب )ةدودحملا ومن ةكرش( ـل ًاضوفم رجأتسملا ربتعي دقعلا اذه بجومبو
 نيكمت مدعو ،يئاضق مكح وأ ءارجإ يأ ذاختال هجاحلا نود يحلا دجسم مامإ وأ دوهشلا نم نينثا وأ ةطرشلا نم بودنم وأ يحلا ةدمع
 .ةيضقلا يهتنت مل ولو ىتح ةرجؤملا نيعلا لاغشإ نم رجأتسملا

 )تور تيب( ةريزجلا فوطق ةكرش :رجأتسملا
 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هئاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن
 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 )دراي زيبير( تابجولا ميدقتل ةتسلا عالضألا معطم :رجأتسملا
 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ،ةلاحلا هذه يفو .هئاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن
 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 )دوقعلا ىلع عيقوتلاب ضوفملا لبق نم عقوم راطخإ( ًايباتك رجؤملا راطخإب رجأتسملا موقي نأ طرشب ،دقعلا ةدم ةياهن ىتح ةيراجيإلا
 .ةيرجه رهشأ ةتس نع لقي ال امب ءالخإلا دعوم لبق كلذو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب هتبغرب

 )سيمل( يراقعلا رامثتسالاو ريوطتلل فناعز ةكرش :رجأتسملا
 تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ،ًايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ هل قحي ةلاحلا هذه يفو هئاغلإو دقعلا اذه خسف ةيماظن وأ ةيمسر
 نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو ،اهمالتساو
 اهميلست وأ عيبلاب اهيف فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب ةتباثلا ةرجؤملا
 يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا دعب رجأتسملا ىلإ
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي

 )يلع مأ( قيوستلاو ةراجتلل لينلا رصق ةكرش :رجأتسملا
 وأ ةيمسر تاءارجإ يأ ذاختا نود رجؤملل قحي ً،ايباتك هراطخإ دعب هدونب نم دنب يأ وأ دقعلا اذه طورش نم طرش يأب رجأتسملا لخأ اذإ -

 اهمالتساو رجأتسملا نم قبسم نذإ نود ةرجؤملا نيعلا لوخد هلثمم وأ رجؤملل قحي ةلاحلا هذه يفو هؤاغلإو دقعلا اذه خسف  ةيماظن
 ةتباثلا ةرجؤملا نيعلا تايوتحم نوكتو ،اهتايوتحم درجب مايقلاو ةرجؤملا نيعلا لوخد نم رجأتسملا عنم ةلاحلا هذه يف رجؤملل قحيو
 دعب رجأتسملا ىلإ اهميلست وأ عيبلاب اهب فرصتلا يف قحلا رجؤمللو دقعلا اذه نم ةدمتسملا هقوقحل نامضك رجؤملا دي تحت درجلاب
 لالخإ ءارج نم رجؤملا اهدبكتي يتلا ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاقفنلاو تافورصملاو رارضألا عيمج رجأتسملا لمحت عم ،هقوقح ىلع لوصحلا
 .تاضيوعت يأب وأ رئاسخ يأب رجؤملا ىلع عوجرلا رجأتسملل قحي الو دقعلا اذه دونبب رجأتسملا

 ةميقلا لماك دادسب مزتلي هنإف ،هتدم ةياهن لبق دقعلا اذه ءاهنإ وأ ةرجؤملا نيعلا ءالخإ بابسألا نم ببس يأل رجأتسملا بغر لاح يف -
 ،نيفرطلا نم عقوم ميلست رضحم بجومب اهميلستو ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجأتسملا مزتلي امك ،دقعلا اذه ةدم ةياهن ىتح ةيراجيإلا

 .ناك ٍببس يأل ثلاث فرط يأل راجيإلا دقع نع لزانتلا وأ مدق لقن بلط لاوحألا نم لاح يأب رجأتسملل قحي الو
 عيقوت نم برهتلا دنع وأ ناك ٍببس يأل دقعلا اذه ءاهتنا وأ ءاهنإل ددحملا دعوملا يف ةرجؤملا نيعلا ميلست نع رجأتسملا رخأت اذإ -

 ىندأ نود هنع ًالدب ميلستلا رضحم عيقوتب ةدودحملا ومن ةكرش /ةداسلل ًاضوفم دقعلا اذه بجومب ربتعي هنإف ،ميلستلا رضحم
 .رجؤملا ىلع ةيماظن وأ ةيعرش ةيلوؤسم

 كلذ نإف ،ةرجؤملا نيعلا ءالخإب رجؤملا لبق نم رجأتسملا راعشا وأ/و دقعلا ءاهتنا دنع رجؤملا ىلع ىوعد عفرب رجأتسملا مايق لاح يف -
 بجومبو ،رجؤملا ىلع ةماقم ىوعد دوجو ةجحب ةرجؤملا نيعلا لاغشإ يف رارمتسالاب رجأتسملل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال
 فارشإب اهعيبو اهمالتساو اهتايوتحم درجو ةرجؤملا نيعلا حتفب ةدودحملا ومن ةكرش /ةداسلل ًاضوفم رجأتسملا ربتعي دقعلا اذه
 نيكمت مدعو ،يئاضق مكح وأ ءارجإ ىلإ ذاختال ةجاحلا نود يحلا دجسم مامإ وأ دوهشلا نم نينثأ وأ ةطرشلا نم بودنم وأ يحلا ةدمع
 .ةيضقلا يهتنت مل ولو ىتح ةرجؤملا نيعلا لاغشإ نم رجأتسملا

 .راقعلاب ةصاخلا ةيراجيإلا تاعفدلا دادسب قلعتت تانامض دجوي ال تانامضلا
 

 
 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 ةدودحملا ومن ةكرش كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

 ةيداليم رهشأ ةتس لك نييواستم نيمدقم نيطسق ىلع عفدت ًايونس يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ -
 نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -

 ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا

 قودنصلا لبق نم راقعلا ىلع ذاوحتسالا خيرات نم أدبت تاونس ثالث دقعلا ةدم

 لمشتو راقعلل ةينمألا تاسارحلا تامدخ ميدقتو )يليغشتلا( نيمأتو ةنايصو قيوستو ليغشتب ةقلعتملا تامدخلا ةفاك ماهملا
 .ةماعلا تامدخلا فيلاكت وأ موسر نم اهريغو هايملاو ءابرهكلاب قلعتت فيلاكت يأ ةميقلا هذه

 
 تاحاصفإو تارارقإ

 قودنصلا ريدم رارقإ

 ربتعي )يلاحلا عافتنالا قح كلام( ةدودحملا ومن نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 .راقعلا كالمأ ريدمك هنييعت متي فوس ثيح ةقالع وذ فرط

  :عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةيلاتلا فارطألا نيب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 .قودنصلا ريدم  -

 .قودنصلل ةيونسلا راجيإلا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠ اهدئاوع لكشت ةيراقع لوصأ نيرجأتسم /رجأتسم   -
 

 راقعلا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي امك -
 عنمت دق ةيسيئر ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو تاحالصإ ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ

 
 



 ماكحألاو طورشلا
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 "سكرو موه" زكرم :عبارلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

ضايرلاةنيدمب ،هللادبع كلملا قيرط ،دهف كلملا يح راقعلا عقوم  

 E"١٦.٩'٤٠°٤٦ N"٥٤.٥'٤٣°٢٤  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

  )"Home Works" سكروو موه( ةيراجتلا ةمالعلا مسإ لمحي ةئزجت عيب زكرم راقعلا فصو

 )ضرعم( يراجت زكرم راقعلا تانوكم

 وبق ىلإ ةفاضإ دحاو رود راودألا ددع

 وبقلاب فقاومو ةحوتفم فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٧,٠٠٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٩,١٨١ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
 عبرم رتم ٥,٢٧٥ ريجأتلل

 ةنس ٢٠ راقعلا  رمع

 ـه٠٢/٠٢/١٤١٩  ءانبلا ةصخر  رادصا خيرات

 ميطفلا ةكرش يلاحلا رجأتسملا لبق نم راقعلا حاتتفا ةداعإ خيرات ىلع ًءانب م٢٨/٠٥/٢٠١٨ قفاوملا ه١٣/٠٩/١٤٣٩ راقعلا ليغشت خيرات
 ًاقبسم لغشم ناك راقعلا نأ ًاملع .) Home Worksسكرو موه( ةيراجتلا ةمالعلا تحت ةيراجتلا ةيملاعلا
  .لماك لكشب راقعلا ديدجت ةداعإب يلاحلا رجأتسملا ماقو ةنس رشع ةينامثب ردقت ةرتفل

 ةحاسملا رادصإلا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب

 عبرم رتم ١,٧٥٠ ـه١٨/٠٧/١٤٣٧ ٣١٠١١٦٠٣٣٩٨١

 عبرم رتم ٢,٦٢٥ ـه١٨/٠٧/١٤٣٧ ٩١٠١٢٠٠٣٨٨٠٦

 عبرم رتم ٢,٦٢٥ ـه١٨/٠٧/١٤٣٧ ٤١٠١١١٠٣٩٥٥٧

 ضايرلا ةنيدمب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا

 
 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 دمحلا ةبيش فسوي نب دمحلا ةبيش نب رداقلادبع  راقعلل يلاحلا كلاملا

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير٧٨,٠٠٠,٠٠٠



 ماكحألاو طورشلا
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 ةقفصلا ليصافت

 يدوعس لاير ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ غلبمب راقعلا لماكل يدقن ءارش
 

  :ىرخآلا طورشلا
 راقعلا غارفإ روف )ةيراجتلا ةيملاعلا ميطفلا ةكرش( يلاحلا رجأتسملا عم راجيإلا دقع ليوحت قحلم عيقوت
 .قودنصلا ظفح نيمأ )رجؤملا( نوكي ثيحب

 ةيملاعلا ميطفلا ةكرش( يلاحلا رجأتسملا عم يلاحلا راجيإلا دقع ليوحتب يليمكت قحلم عيقوتل بيترتلا متيس تايقافتا نع لزانتلا
 قودنصلا ظفح نيمأ  رجؤملا نوكي ثيحب ،ةيراجيالا ةقالعلا لامكتسا لجا نم )ةيراجتلا

 
 راقعلا  راجيا ليصافت

 "ةيراجتلا ةيملاعلا ميطفلا ةكرش" دحاو رجأتسم راقعلل نيرجأتسملا ددع

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

  يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ 

 :يتآلل ًاقفو تاونس سمخ لك يدوعس لاير فلأ ٢٥٠ ةميقب ديزيو يدوعس لاير ٦,٠٠٠,٠٠٠
 

 بجر رهش نم ريخألا مويلا ىتحو ـه٠١/٠٨/١٤٣٨ نم ةيادب تاونس ةسمخ ةرتفل ًايونس يدوعس لاير ٦,٠٠٠,٠٠٠ -
 ـه١٤٤٣ ماعلا نم

 بجر رهش نم ريخألا مويلا ىتحو ـه٠١/٠٨/١٤٤٣ نم ةيادب تاونس ةسمخ ةرتفل ًايونس يدوعس لاير ٦,٢٥٠,٠٠٠ -
 ـه١٤٤٨ ماعلا نم

 بجر رهش نم ريخألا مويلا ىتحو ـه٠١/٠٨/١٤٤٨ نم ةيادب تاونس ةسمخ ةرتفل ًايونس يدوعس لاير ٦,٥٠٠,٠٠٠ -
 ـه١٤٥٣ ماعلا نم

 يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 فيراصملا مصخ دعب(
 )ةيليغشتلا

 يدوعس لاير ٥,٩٤٠,٠٠٠

 ٪٧.٦٩  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٧.٦٢  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 تس رخآل يونسلا راجيإلا
 تاونس

 لاغشإلا ةبسن يلامجإلا لخدلا ةنسلا

 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٣.٩ م٢٠١٣

 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٣.٩ م٢٠١٤
 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٣.٩ م٢٠١٥
 قبطني ال ةيئاشنإلا زيهجتلا لامعأ تحت م٢٠١٦
 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٣ م٢٠١٧
 ٪١٠٠ يدوعس لاير نويلم ٦ م٢٠١٨

 يهتنتو ـه٠١/٠٨/١٤٣٨ خيرات نم تأدب ثيح ةنس ١٣ اهنم يقبتم( ةنس ١٥ يه راقعلا رجأتسم عم دقعلا ةدم راجيالا دقع ةياهنو ةيادب خيرات
 )ـه١٤٥٣ ماعلل بجر رهش نم موي رخآ لولحب

  دادسلا ةقيرط

 ةتس لك نييواستم نيطسق لالخ نم يونس فصن لكشب ةيراجيإلا ةميقلا دادس متي ،راجيإلا دقع ىلع ًءانب
 )قودنصلا( رجؤملا لبق نم هديدحت متي يذلا باسحلل يكنبلا ليوحتلا لالخ نم امهدادس متي ،ةيرجه رهشأ

 لالخ نم راقعلا ىلع ذاوحتسالا روف ةيراجيالا ةميقلا دادس متي نأ ىلع رجأتسملا عم بيترتلا متي فوس ثيح
  .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل يكنبلا ليوحتلا

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 تاقحتسم يأ وأ ةقحتسملا ةرجألا ميلست رخأت يف لثمتم رجأتسملا لبق نم ريصقت ثودح لاح يف -
 ةرتفلا لالخ ةفلاخملا هذه حيحصت مدعو دقعلا طورش نم يأ ةفلاخم وأ دقعلا ىلع ةبترتم ةيلام
 يف هقح ىلع كلذ رثؤي نأ نود دقعلا ءاهنإ يف قحلا )قودنصلا( رجؤملل نوكيف ،دقعلل ًاقفو ةحونمملا
 .ةيراسلا ةمظنألا قفوو دقعلا ماكحأ قفو ةيحيحصت تاءارجإ يأ ذاختا

 ىرخأ ةيلام تاقحتسم يأو ةقحتسملا ةرجألا ةميق ىلع لوصحلا يف قحلا )قودنصلا( رجؤملل نوكي -
 .دقعلا ىلع بترتت

 .رجأتسملا لبق نم ةيراجيإلا تاعفدلا دادسب قلعتت تانامض دجوي ال تانامضلا

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *
 

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )ةيراجتلا ةيملاعلا ميطفلا ةكرش( رجأتسملا نوكي فوس كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

 :راقعلا ليغشتو ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا -
 فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٦٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت 

 اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف

  راقعلا ليغشتو ةرادإب قلعتي ام ةفاك ماهملا

 
 تاحاصفإو تارارقإ



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٣٦   

  

 قودنصلا ريدم رارقإ

 :رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةيلاتلا فارطألا نيب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 .قودنصلا ريدم -
 .قودنصلاب ةطبترملا تاراقعلا ءاردم /ريدم -
 .قودنصلاب ةطبترملا تاراقعلا كالم /كلام -
 .قودنصلل ةيونسلا راجيالا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠ اهدئاوع لكشت ةيراقع لوصأ نيرجأتسم /رجأتسم -

 

 نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي امك -
 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو اينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تاحالصإ ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو

 حاصفإلا
 ةداهش ىلع لوصحلل يعسلاب مزتلي قودنصلا ريدم نإف ،هيلعو .راقعلل ءانب مامتإ ةداهش رادصإ متي مل -

 ريدم نوكيسف ،كلذ نم نكمتي مل لاح يفو .قودنصلا ءدب خيرات نم رهش ١٢ لالخ ءانبلا مامتإ
 .اهجارختسا مدع ببسب ةفلاخم يأ عوقو لاح يف لوؤسملا وه قودنصلا

 
  



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٣٧   

  

 "تروك الهأ" زكرم :سماخلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

ةدج ةنيدمب ،زيزعلادبع نب دمحم ريمألا عراش ،سلدنألا يح راقعلا عقوم  

 E"٢٣.٦٣'٨ °٣٩ N"٥٠.٨٧'٣٢°٢١  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 )ازالب( يراجت زكرم راقعلا فصو

 يرادإ بتكمو ضراعم ٩ راقعلا تانوكم

 ٢ راودألا ددع

 تارايس فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٤,٣٤٢ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٢,٧٥٨ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
 عبرم رتم ١,٨٦٩ ريجأتلل

 تاونس ١٠ راقعلا رمع

 م٢٥/٠٤/٢٠٠٦ قفاوملا ه٢٧/٠٣/١٤٢٧  ءانبلا ةصخر  رادصا خيرات

 م٠١/٠٧/٢٠٠٩ قفاوملا ه٠٨/٠٧/١٤٣٠ راقعلا ليغشت خيرات

 ةيكلملا كوكص تانايب

 ةحاسملا رادصإلا خيرات كصلا مقر

 عبرم رتم ٤,٣٤٢.٢٥ ـه١٣/١٠/١٤٣٩ ٤٢٠٢٠٨٠٢٦٢١٣

 ةدج ةنيدمب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا

 
 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 بسح( راقعلل يلاحلا كلاملا
 )كصلا

 دحأ( يراقعلا رامثتسإلاو ريوطتلل نامأ ةكرش حلاصل غارفإلاب )لومملا كنبلا( ةريزجلا كنب ىدل نوهرم راقعلا
 ندال نب ضوع دمحم نب حلاص /ديسلا حلاصل ةمدقم ةيكنب تاليهست ريظن )ةريزجلا كنبل ةعباتلا تاكرشلا
 )يساسألا راقعلا كلام(

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير ٧٠,٠٠٠,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت
   :يتآلل ًاقفو ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت
 .يدوعس لاير ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -

  لاير ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ لداعت :)"تير ريبخلا" قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٣٨   

  

 لومملا كنبلا تاهيجوتل ًاقفو قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت يدوعس
 .صوصخلا اذه يف )ةريزجلا كنب(

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةصحلا ريظن ةيرامثتسالا
 ةينيعلا

 قودنصلا لوادت ءدب خيرات نم ةنس

  
 راقعلا راجيإ ليصافت

 موقيو .راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم "يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش" دحاو رجأتسم راقعلل نيرجأتسملا ددع
 .نيرجأتسملا نم ددعل راقعلاب ةصاخلا ةيراقعلا تادحولا ريجأت ةداعإب هرودب رجأتسملا

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

  يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ

 تاونس سمخ لك ٪٥ اهردق ةدايزبو ،مدقم يونس فصن لكشب ةيراجيإلا ةميقلا عفدت ،يدوعس لاير ٧,٠٠٠,٠٠٠
 :يتآلل ًاقفو ةيراجيالا ةرتفلا نم

 ةسماخلا ةنسلا ىتحو ىلوألا ةنسلل يدوعس لاير ٧,٠٠٠,٠٠٠ -
 ةرشاعلا ةنسلا ىتحو ةسداسلا ةنسلل يدوعس لاير ٧,٣٥٠,٠٠٠ -
 رشع ةسماخلا ةنسلا ىتحو رشع ةيداحلا ةنسلل يدوعس لاير ٧,٧١٧,٥٠٠ -

 يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 مصخ دعب( ىلوألا ةنسلل
 )ةيليغشتلا فيراصملا

 يدوعس لاير ٦,٩٦٠,٠٠٠

 ٪١٠.٠٠  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٩.٩٤  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 ةثالث رخآل يونسلا راجيالا
 تاونس

 لاغشإلا ةبسن يلامجإلا لخدلا ةنسلا

 ٪٧٥ يدوعس لاير ٢,٥٧١,٠٤٩ ٢٠١٥

 ٪١٠٠ يدوعس لاير ٣,٠٣٥,٩٩٩ ٢٠١٦

 ٪٦٢.٥ يدوعس لاير ١,٣٩٠,٠٠٠ *٢٠١٧

 ةلماشلا ديدجتلا لامعأ ذيفنت ضرغل  ةيراجتلا ضراعملا نم ريبك ءالخإ ببسب يلامجإلا لخدلا ضفخنا *
 راقعلاب

 دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات
 .قودنصلا ظفح نيمأ حلاصل راقعلا ةيكلم لقن خيرات نم أدبت ةيمازلإ ةنس ١٥  راجيالا

 خيرات نم ًءادتبا ةيرجه رهشأ ةتس لك نييواستم نيمدقم نيطسق يف ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا قيرط نع كلذو دقعلا نايرس

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيإلا دقع
 .راجيالا دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم ةمدقملا

 دوقعلا ةفاك لقنو ،هدقع خسفب راقعلا يف نيرجأتسملا ةفاك غيلبتب دقعلا خسف دنع رجأتسملا مزتلي -
 ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا خسف عنمي ال امك .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا ىلإ ةيراسلا
 .خسفلل بِجوملا هلعف ىلع بّترت ررض يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا

 .ةنس ١٥ ةغلابلاو ةيمازلإلا راجيإلا ةدم ةميق يطغت رمأل دنس  ٣٠ ددع ىلع لوصحلا مت تانامضلا

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *
 

 
 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

  .راقعلا ليغشتو ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا -
 ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٤٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -

 متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا

 راقعلا )يليغشتلا( نيمأتو )ةيليغشتلا( ةنايصو ةرادإو قيوستو ليغشتب قلعتي ام ةفاك ماهملا

 
 تاحاصفإو تارارقإ



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٣٩   

  

 قودنصلا ريدم رارقإ

 غلبم دادسل لومملا كنبلا عم بيترتلا مت .يكنب ليومت ريظن ةريزجلا كنب لبق نم نوهرم  راقعلا كص -
 .قودنصلا ظفح نيمأ حلاصل راقعلا غارفإو نهرلا كف مث نمو يدوعس لاير ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ليومتلا

 عئاب( يراقعلا رامثتسالاو ريوطتلل نامأ ةكرش نأ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 قودنصلا ريدم رقي امك .قودنصلا تادحو نم ٪٥.٧٢ هتبسن ام كلمت ثيح ةقالع وذ فرط ربتعي )راقعلا
 ضوع دمحم نب حلاص /ديسلا( يساسألا راقعلا كلام عم  رشابم لكشب حلاصم براضت دوجو ةيلامتحإب
 ىلع ًءانب كلذو قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ هتبسن ام كلاملا اذه كلتمي دق ثيح )ندال نب
 .)ةريزجلا كنب( لومملا كنبلاو يساسألا راقعلا كلام نيب بيترتلا

 لكشت يتلاو "تروك الهأ" زكرم رجأتسم عم  رشابم لكشب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 ةيبرعلا دن ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح .قودنصلل ةيونسلا راجيإلا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠ اهدئاوع
 لبق نم ةكولمم يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشو .ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي يراقعلا قيوستلل

 نم ةبارق ةقالع هلو )٪٣٣ ةبسنب( ندال نب حلاص هللادبعو )٪٦٧ ةبسنب( ةدودحملا ةضباقلا نب ةكرش
 .يساسألا راقعلا كلام عم ىلوألا ةجردلا

 ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةيلاتلا فارطألا نيب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 .قودنصلا

 نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي امك -
 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو اينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تاحالصإ ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو

 حاصفإلا

 ءانبلا مامتإ ةداهش ىلع لوصحلل يعسلاب مزتلي راقعلا عئاب نإف ،راقعلل ءانب مامتإ ةداهش ردصي مل ثيح -
 نع لوؤسملا وه نوكيسف ،كلذ نم عئابلا نكمتي مل لاح يفو .قودنصلا ءدب خيرات نم رهش ١٢ ةرتف لالخ
  .اهجارختسا مدع نع جتان ررض يأ

 ،)٪٥١( ةبسنب غابدلا دمحم نب هللادبع تنب اهم :نم لك لبق نم ةكولمم ةدودحملا ةضباقلا نب ةكرش  -
 ثيغ ،)٪٥( ةبسنب  ندال نب دمحم نب حلاص نب هللادبع ،)٪٣١.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص نب دمحم
  ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب ميرم ،)٪٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص نب
 )٪٢.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب لوتبلا ،)٪٢.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب ةزع ،)% ٢.٥(
 .يساسألا راقعلا كلام عم ىلوألا ةجردلا نم ةقالع ًاعيمج مهلو

 
  



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٤٠   

  

 يراجتلا "٢ نب" زكرم :سداسلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

ةدج ةنيدمب ،فيان ريمألا قيرطو ديجملادبع ريمألا قيرط نيب ،جاومألا يح راقعلا عقوم  

  E"٤٢.٣'٠٤°٣٩ N"٤١.٦'٤٥°٢١  عقوملا تايثادحإ

 يبتكم/ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

  ةيبتكم ةيراجت ينابم ةثالث راقعلا فصو

 يراجت ضرعم ٤٢و بتكم ٢١ نم نوكم راقعلا تانوكم

 ٣ راودألا ددع

 ةيجراخ تارايس فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٢٠,٦٤٢ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٢١,٣٠٥ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
 عبرم رتم ١٤,٧٩٨ ريجأتلل

 تاونس عبرأ راقعلا رمع

 م١٣/٠٢/٢٠١٠/ قفاوملا ـه٢٩/٠٢/١٤٣١ ءانبلا ةصخر  رادصا خيرات

 م١٣/٠١/٢٠١٥ قفاوملا ـه٢٢/٠٣/١٤٣٦ راقعلا ليغشت خيرات

 ةيكلملا كوكص تانايب

 ةحاسملا رادصإلا خيرات كصلا مقر

 عبرم رتم ٢٠,٦٤١,٧٤ ـه٠٩/٠٥/١٤٣٥ ٢٢٠٢٠٤٠١٧٩٨٥

 ةدج ةنيدمب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا

 
 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 راقعلل يلاحلا كلاملا
 دحأ( تاراقعلا ليومتل نكس ةكرش حلاصل غارفإلاب )لومملا كنبلا( يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ىدل نوهرم راقعلا
 ضوع دمحم نب حلاص /ديسلا حلاصل ةمدقم ةيكنب تاليهست ريظن )يسنرفلا يدوعسلا كنبلل ةعباتلا تاكرشلا
 )يساسألا راقعلا كلام( ندال نب

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير ٩٠,٠٠٠,٠٠٠



 ماكحألاو طورشلا
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 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت
 .يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -
 عفدت يدوعس  لاير ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ لداعت :)"تير ريبخلا" قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق -

  )يسنرفلا يدوعسلا كنبلا( لومملا كنبلا تاهيجوتل ًاقفو قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم
 .صوصخلا اذه يف

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ريظن ةيرامثتسالا
 ةينيعلا ةصحلا

 قودنصلا لوادت ءدب خيرات نم ةنس

 
 راقعلا راجيإ ليصافت

 رجأتسملا موقيو .راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم "يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش" دحاو رجأتسم راقعلل نيرجأتسملا ددع
 .نيرجأتسملا نم ددعل راقعلاب ةصاخلا ةيراقعلا تادحولا ريجأت ةداعإب هرودب

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

 راجيإلا ةميق يلامجإ
 يونسلا

 ةيراجيالا ةرتفلا نم تاونس سمخ لك ٪٥ اهردق ةدايزبو ،مدقم يونس فصن لكشب عفدت ،يدوعس لاير ٩,٠٠٠,٠٠٠
 :يتآلل ًاقفو

 ةسماخلا ةنسلا ىتحو ىلوألا ةنسلل يدوعس لاير ٩,٠٠٠,٠٠٠ -
 ةرشاعلا ةنسلا ىتحو ةسداسلا ةنسلل يدوعس لاير ٩,٤٥٠,٠٠٠ -
 رشع ةسماخلا ةنسلا ىتحو رشع ةيداحلا ةنسلل يدوعس لاير ٩,٩٢٢,٥٠٠ -

 راجيإلا ةميق يفاص
 ىلوألا ةنسلل يونسلا
 فيراصملا مصخ دعب(
 )ةيليغشتلا

 يدوعس لاير ٨,٩٥٠,٠٠٠

 ٪١٠.٠٠  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٩.٩٤  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 ةثالث رخآل يونسلا راجيالا
 تاونس

 لاغشإلا ةبسن يلامجإلا لخدلا ةنسلا

 ٪٦٤ يدوعس لاير ٢,٦٤٦,٠٠٠ م٢٠١٥

 ٪٧٠ يدوعس لاير ٥,٦٩٩,٩٥٠ م٢٠١٦

 ٪٨٠ يدوعس لاير ٧,٠٤٧,١٠٥ م٢٠١٧

 ةياهنو ةيادب خيرات
 .قودنصلا ظفح نيمأ حلاصل  راقعلا ةيكلم لقن خيرات نم أدبت ةيمازلإ ةنس ١٥  راجيالا دوقع/دقع

 خيرات نم ءادتبا ،ةيرجه رهشأ ةتس لك نييواستم نيمدقم نيطسق يف ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا قيرط نع كلذو دقعلا نايرس

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 دقع يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 نم ةمدقملا تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيإلا
 .راجيالا دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا

 دوقعلا ةفاك لقنو ،هدقع خسفب راقعلا يف نيرجأتسملا ةفاك غيلبتب دقعلا خسف دنع رجأتسملا مزتلي -
 ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا خسف عنمي ال امك .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا ىلإ ةيراسلا
 .خسفلل بِجوملا هلعف ىلع بّترت ررض يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا

 .راجيإلا دقع عيقوت روف ةنس ١٥ ةغلابلاو ةيمازلإلا راجيإلا ةدم ةميق  يطغت رمأل دنس  ٣٠ ددع ىلع لوصحلا مت تانامضلا

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *   
  



 ماكحألاو طورشلا
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 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

  .راقعلا ليغشتو ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا -
 ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -

 لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم

 .راقعلا )يليغشتلا( نيمأتو )ةيليغشتلا( ةنايصو ةرادإو قيوستو ليغشتب قلعتي ام ةفاك ماهملا

 
 تاحاصفإو تارارقإ

 كنبلا عم بيترتلا مت .يكنب ليومت ريظن يسنرفلا يدوعسلا كنبلا لبق نم نوهرم راقعلا كص - قودنصلا ريدم رارقإ
 نيمأ حلاصل راقعلا غارفاو نهرلا كف مث نمو يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ليومتلا غلبم دادسل لومملا

 .قودنصلا ظفح
 يتلاو يراجتلا "٢ نب" زكرم رجأتسم عم  رشابم لكشب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي -

 عم مربملا راجيإلا دقع نأ ثيح .قودنصلل ةيونسلا راجيالا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠ اهدئاوع لكشت
 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشو .ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش

 ندال نب حلاص هللادبعو )٪٦٧ ةبسنب( ةدودحملا ةضباقلا نب ةكرش لبق نم ةكولمم يراقعلا
 دمحم نب حلاص /ديسلا( يساسألا راقعلا كلام عم ىلوألا ةجردلا نم ةبارق ةقالع هلو )٪٣٣ ةبسنب(
 .)ندال نب ضوع

 عئاب( تاراقعلا ليومتل نكس ةكرش نأ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 قودنصلا ريدم رقي امك .قودنصلا تادحو نم ٪٢١.٠٠ هتبسن ام كلمت ةقالع وذ فرط ربتعي )راقعلا
 اذه كلتمي دق ثيح يساسألا راقعلا كلام عم  رشابم لكشب حلاصم براضت دوجو ةيلامتحإب
 راقعلا كلام نيب بيترتلا ىلع ًءانب كلذو قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ هتبسن ام كلاملا
 .)يسنرفلا يدوعسلا كنبلا( لومملا كنبلاو  يساسألا

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي امك -

 بويع وأ للخ يأ نم هولخو اينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا نم
 ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر ةيسدنه
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو تاحالصإ

 حاصفإلا

 ةداهش ىلع لوصحلل يعسلاب مزتلي راقعلا عئاب نإف ،راقعلل ءانب مامتإ ةداهش ردصي مل لاح يف -
 نوكيسف ،كلذ نم عئابلا نكمتي مل لاح يفو .قودنصلا ءدب خيرات نم رهش ١٢ ةرتف لالخ ءانبلا مامتإ

  .اهجارختسا مدع نع جتان ررض يأ نع لوؤسملا وه
 ةبسنب غابدلا دمحم نب هللادبع تنب اهم :نم لك لبق نم ةكولمم ةدودحملا ةضباقلا نب ةكرش -

  ندال نب دمحم نب حلاص نب هللادبع ،)٪٣١.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص نب دمحم ،)٪٥١(
 ندال نب دمحم نب حلاص تنب ميرم ،)٪٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص نب ثيغ ،)٪٥( ةبسنب
 ندال نب دمحم نب حلاص تنب لوتبلا ،)٪٢.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب ةزع ،)٪٢.٥( ةبسنب
 .يساسألا راقعلا كلام عم ىلوألا ةجردلا نم ةقالع ًاعيمج مهلو )٪٢.٥( ةبسنب
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 "يراجتلا ةبخنلا" زكرم :عباسلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

ةدج ةنيدمب ،زيزعلادبع نب دمحم ريمألا عراش ،سلدنألا يح راقعلا عقوم  

 E"٢٢.٣٦'٨ °٣٩ N"٥٠.٨٦'٣٢°٢١  عقوملا تايثادحإ

 يبتكم/ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

  يبتكم يراجت زكرم راقعلا فصو

 بتكم ٤٥و نينازيملا يف ةيراجيإ تاحاسم ٧و ةيراجت ضراعم ٦ راقعلا تانوكم

 نينازيمو راودأ ٥ راودألا ددع

 وبقلا يف تارايس فقاومو ةيجراخ تارايس فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٤,٣٢٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ١٥,٧١٢ ءانبلا حطسم يلامجإ

 ةلباقلا ةحاسملا يلامجإ
 عبرم رتم ١٣,٢٢٠ ريجأتلل

 تاونس سمخ راقعلا رمع

 ةصخر  رادصا خيرات
 م٠٧/١٠/٢٠٠٩ قفاوملا ـه١٨/١٠/١٤٣٠ ءانبلا

 م٠٣/٠١/٢٠١٤ قفاوملا ـه٠٢/٠٣/١٤٣٥ راقعلا ليغشت خيرات

 ةحاسملا رادصإلا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب

 عبرم رتم ٤,٣١٩.٧٥ ـه٢٧/٦/١٤٣٥ ٣٢٠٢٠٥٠١٣٥٩٩

 ةدج ةنيدمب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا
 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 راقعلل يلاحلا كلاملا
 )كصلا بسح(

 تاراقعلا ليومتل نكس ةكرش حلاصل غارفإلاب )لومملا كنبلا( يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ىدل نوهرم راقعلا
 نب حلاص /ديسلا حلاصل ةمدقم ةيكنب تاليهست ريظن )يسنرفلا يدوعسلا كنبلل ةعباتلا تاكرشلا دحأ(
 )يساسألا راقعلا كلام( ندال نب ضوع دمحم

 نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرض باستحا
 )ةفاضملا

 يدوعس لاير ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠



 ماكحألاو طورشلا
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 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت
 .يدوعس لاير ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -
 يدوعس لاير ٩٩,٥٠٠,٠٠٠ لداعت :)"تير ريبخلا" قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق -

 يدوعسلا كنبلا( لومملا كنبلا تاهيجوتل ًاقفو قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت
 .صوصخلا اذه يف )يسنرفلا

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ريظن ةيرامثتسالا
 ةينيعلا ةصحلا

 قودنصلا لوادت ءدب خيرات نم ةنس

 
 راقعلا راجيإ ليصافت

 موقيو .راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم "يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش" دحاو رجأتسم راقعلل نيرجأتسملا ددع
 .نيرجأتسملا نم ددعل راقعلاب ةصاخلا ةيراقعلا تادحولا ريجأت ةداعإب هرودب رجأتسملا

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

 راجيإلا ةميق يلامجإ
  يونسلا

 ةرتفلا نم تاونس ةسمخ لك ٪٥ اهردق ةدايزبو ،مدقم يونس فصن لكشب عفدت ،يدوعس لاير ١٦,٠٠٠,٠٠٠
 :يتآلل ًاقفو ةيراجيالا

 ةسماخلا ةنسلا ىتحو ىلوألا ةنسلل يدوعس لاير ١٦,٠٠٠,٠٠٠ -
 ةرشاعلا ةنسلا ىتحو ةسداسلا ةنسلل يدوعس لاير ١٦,٨٠٠,٠٠٠ -
 رشع ةسماخلا ةنسلا ىتحو رشع ةيداحلا ةنسلل يدوعس لاير ١٧,٦٤٠,٠٠٠ -

 راجيإلا ةميق يفاص
 ىلوألا ةنسلل يونسلا
 فيراصملا مصخ دعب(
 )ةيليغشتلا

 يدوعس لاير ١٥,٩١٠,٠٠٠

 ٪١٠.٠٠  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٩.٩٤  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 رخآل يونسلا راجيالا
 تاونس ةثالث

 لاغشإلا ةبسن يلامجإلا لخدلا ةنسلا

 ٪٨٩ يدوعس لاير ١٣,٤٣٤,٠٤٥ م٢٠١٥

 ٪٩٨ يدوعس لاير ١٥,٠٣٨,٠٤٥ م٢٠١٦

 ٪٩١ يدوعس لاير ١٤,٢٨٥,٠٠٠ م٢٠١٧

 ةياهنو ةيادب خيرات
 .قودنصلا ظفح نيمأ حلاصل  راقعلا ةيكلم لقن خيرات نم أدبت ةيمازلإ ةنس ١٥  راجيالا دوقع/دقع

 خيرات نم ءادتبا ،ةيرجه رهشأ ةتس لك نييواستم نيمدقم نيطسق يف ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا قيرط نع كلذو دقعلا نايرس

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 ةمدقملا تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيالا دقع
 .راجيالا دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم

 دوقعلا ةفاك لقنو ،هدقع خسفب راقعلا يف نيرجأتسملا ةفاك غيلبتب دقعلا خسف دنع رجأتسملا مزتلي -
 ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا خسف عنمي ال امك .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا ىلإ ةيراسلا
 .خسفلل بِجوملا هلعف ىلع بّترت ررض يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا

 .ةنس رشع ةسمخ ةغلابلاو ةيمازلإلا راجيإلا ةدم ةميق يطغت رمأل دنس  ٣٠ ددع ىلع لوصحلا مت تانامضلا
 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ كالمألا ريدم

 كالمألا ةرادإ باعتأ

 .راقعلا ليغشتو ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا -
 ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٩٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -

 متي فوسف اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا

 .راقعلا )يليغشتلا( نيمأتو )ةيليغشتلا( ةنايصو ةرادإو قيوستو ليغشتب قلعتي ام ةفاك ماهملا

 
 تاحاصفإو تارارقإ



 ماكحألاو طورشلا
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 لومملا كنبلا عم بيترتلا مت .يكنب ليومت ريظن يسنرفلا يدوعسلا كنبلا لبق نم نوهرم  راقعلا كص - قودنصلا ريدم رارقإ
 .قودنصلا ظفح نيمأ حلاصل راقعلا غارفإو نهرلا كف مث نمو يدوعس لاير ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ ليومتلا غلبم دادسل

 اهدئاوع لكشت يتلاو "يراجتلا ةبخنلا"  زكرم رجأتسم عم رشابم لكشب حلاصم براضت قودنصلا ريدم رقي -
 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح .قودنصلل ةيونسلا راجيالا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠
 نب ةكرش لبق نم ةكولمم يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشو .ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي يراقعلا
 ىلوألا ةجردلا نم ةبارق ةقالع هلو )٪٣٣ ةبسنب( ندال نب حلاص هللادبعو )٪٦٧ ةبسنب( ةدودحملا ةضباقلا

 .يساسألا راقعلا كلام عم
 )راقعلا عئاب( تاراقعلا ليومتل نكس ةكرش نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي -

 دوجو ةيلامتحاب قودنصلا ريدم رقي امك .قودنصلا تادحو نم ٪٢١.٠٠ هتبسن ام كلمت ةقالع وذ فرط ربتعي
 ثيح )ندال نب ضوع دمحم نب حلاص /ديسلا( يساسألا راقعلا كلام عم رشابم لكشب حلاصم براضت

 كلام نيب بيترتلا ىلع ًءانب كلذو قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ هتبسن ام كلاملا اذه كلتمي دق
 .)يسنرفلا يدوعسلا كنبلا( لومملا كنبلاو يساسألا راقعلا

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ  رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي امك -

 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تاحالصإ ىلإ يدؤت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو

 حاصفإلا

 مامتإ ةداهش ىلع لوصحلل يعسلاب مزتلي راقعلا عئاب نإف ،راقعلل ءانب مامتإ ةداهش ردصي مل لاح يف -
 وه نوكيسف ،كلذ نم عئابلا نكمتي مل لاح يفو .قودنصلا ءدب خيرات نم رهش ١٢ ةرتف لالخ ءانبلا
  .اهجارختسا مدع نع جتان ررض يأ نع لوؤسملا

 ،)٪٥١( ةبسنب غابدلا دمحم نب هللادبع تنب اهم :نم لك لبق نم ةكولمم ةدودحملا ةضباقلا نب ةكرش -
 ،)٪٥( ةبسنب  ندال نب دمحم نب حلاص نب هللادبع ،)٪٣١.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص نب دمحم
 ةزع ،)٪٢.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب ميرم ،)٪٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص نب ثيغ
 مهلو )٪٢.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب لوتبلا ،)٪٢.٥( ةبسنب ندال نب دمحم نب حلاص تنب

 .يساسألا راقعلا كلام عم ىلوألا ةجردلا نم ةقالع ًاعيمج
 

  



 ماكحألاو طورشلا
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 )م٢٠٢٠ رياني ١ يف امك( ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل فصو :ًايناث

 
 

 سناجيلا جرب :نماثلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ،دهف كلملا عراش ،جورملا يح راقعلا عقوم

 "E"٣.٧٢'٣٩°٤٦ N"٢٨.٦٤'٤٥°٢٤  عقوملا تايثادحإ

 يبتكم مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 يبتكم جرب راقعلا فصو

 بتاكم راقعلا تانوكم

 فقوم ٧٢٠ عستت تارايس فقاوم راودأ ةسمخ + رود ٢٧ راودألا ددع

 تايحورم طبهم ،يحص يدان ،حبسم ،معطم ،فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٥,٦٩٥ ضرألا ةحاسم

 ءانبلا حطسم يلامجإ
 عبرم رتم  ٥٨,٢٧٨.٧ )ءانبلا ةصخر بسح(

 فصنو نيتنس راقعلا رمع

 )ءانبلا مامتإ ةداهش بسح( ه٨/١٢/١٤٣٨ ءانبلا مامتإ خيرات

  م٢٠٢٠ ةنس نم يناثلا عبرلا يف راقعلا ليغشت متي نأ عقوتملا نم راقعلا ليغشت خيرات

 ةحاسملا رادصالا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب



 ماكحألاو طورشلا
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 عبرم رتم ٥,٦٩٥ ـه٢٠/٠٥/١٤٤١ ٣١٤٠٠٤٠٠٧٥٣٥

 ضايرلاب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا
 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 بسح( راقعلل يلاحلا كلاملا
 )كصلا

 كلام( تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش حلاصل غارفإلاب يناطيربلا يدوعسلا كنبلا ىدل نوهرم راقعلا
 .يساسألا راقعلا كلامل ةمدقم ةيكنب تاليهست ريظن )يساسألا راقعلا

 باستحا نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرضو يعسلا موسر
 *)ةفاضملا

 يدوعس لاير ٤١٤,٠٠٠,٠٠٠

 موسر ًالماش(    ذاوحتسالا ةميق
 ةبيرض باستحا نودبو يعسلا
 )ةفاضملا ةميقلا

 يدوعس لاير ٤٢٤,٣٥٠,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت
 يف اهعاديإ لالخ نم اهعفد متيس يدوعس لاير ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -

 كنبلا( لومملا كنبلا ىدل )يساسألا راقعلا كلام( تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش باسح
 .)يناطيربلا يدوعسلا

 لاير ١٥٤,٠٠٠,٠٠٠ لداعت :)"تير ريبخلا" قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق -
 ناديعس لآ ةكرش مسإب قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت يدوعس

 .تاراقعلل

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةينيعلا ةصحلا ريظن ةيرامثتسالا

 ةصحلا ريظن تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش مسإب ةلجسملا تادحولا لوادت رظح ةرتف ضرف متيس
 كرتشملا تادحولا ددع نإ ثيح ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا
 قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ وأ يواسي ينيع لكشب اهب

 
 راقعلا راجيإ ليصافت

 نيرجأتسملا ددع
 **راقعلل

 رجؤم راقعلا نأ ًاملع راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم "تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش" دحاو رجأتسم
 .لقنلا ةرازول نطابلا نم لماكلاب

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

 راجيإلا ةميق يلامجإ
  يونسلا

 يدوعس لاير ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 راجيإلا ةميق يفاص
 ىلوألا ةنسلل يونسلا
 فيلاكت مصخ دعب(
 )نيمأتلا

 )نطابلاب رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ( يدوعس لاير ٢٩,٧٩٣,٠٠٠

 ٪٧.٠٧  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٧.٠٢  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 ةياهنو ةيادب خيرات
  راجيالا دوقع/دقع

 ةلباقو قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل راقعلا ةيكلم لقن خيرات نم أدبت ةيمازلإ تاونس سمخ
 .نيفرطلا نم ةيطخلا ةقفاوملا ذخأ دعب ديدجتلل

 ليوحتلا قيرط نع كلذو دقعلا نايرس خيرات نم ًءادتبا ،يونس لكشب ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 ةمدقملا تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيالا دقع
 .راجيالا دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم

 دوقعلا ةفاك لقنو ،هدقع خسفب راقعلا يف نيرجأتسملا ةفاك غيلبتب دقعلا خسف دنع رجأتسملا مزتلي -
 ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا خسف عنمي ال امك .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا ىلإ ةيراسلا
 .خسفلل بِجوملا هلعف ىلع بّترت ررض يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا

 ةيمازلإلا راجيإلا ةدم ةميق يطغت تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش نم رمأل تادنس ١٠ ددع ىلع لوصحلا مت تانامضلا
 .تاونس سمخ ةغلابلاو

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *
 نطابلا نم لماكلاب رجؤم راقعلا **

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 راقعلا ةرادإ نع الوؤسم يسيئرلا رجأتسملا نوكي فوس كالمألا ريدم

 .راقعلل ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإ نع لوؤسم رجأتسملا - كالمألا ةرادإ باعتأ

 ماهملا

 ةنايصلاو ليغشتلاب قلعتت فيلاكت يأ دادس يف رجأتسملا ةيلوؤسم لماك راقعلل راجيإلا دقع نمضتي -
 نم ةيفاص ةيموكحلا فيراصملاو تامدخلا عيمج لمشي امب راقعلا ةرادإو ةفاظنو ةسارحو ةيليغشتلا
 .ةيليغشتلا ةنايصلا صخت ةيفاضإ فيراصم يأل قودنصلا لمحت نود بئارض وأ موسر ةيأ

-  

 نيمأتلا فيلاكت
 يدوعس لاير ٢٠٧,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت دقو ،راقعلاب ةصاخلا نيمأتلا فيلاكت قودنصلا لمحتيس -

 يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ايونس
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح

 
 تاحاصفإو تارارقإ



 ماكحألاو طورشلا
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 لآ ةكرش حلاصل يكنب ليومت ريظن يناطيربلا يدوعسلا كنبلا لبق نم نوهرم راقعلا ةيكلم كص - قودنصلا ريدم رارقإ
 غلبم دادسل كلذو لومملا كنبلا عم بيترتلاب تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش موقتس .تاراقعلل ناديعس

 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل راقعلا غارفإو نهرلا كف مث نمو ليومتلا

 ناديعس لآ ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 نم رثكأ هتبسن ام كلاملا اذه كلتميس ثيح ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي )رجأتسم / عئاب( تاراقعلل
 .قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥

 اهدئاوع لكشت يتلاو سناجيلا جرب رجأتسم عم رشابم لكشب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 ناديعس لآ ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح .قودنصلل ةيونسلا راجيالا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠
 .ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي تاراقعلل

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -

 نم ةدافتسالا مدع يف ببست دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -
 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 وأ تاحالصإ ىلإ يدؤت ذق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا مدع يف ببست وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغت

 ةيخيرات تانايب ىلع لوصحلا رذعت ،م٢٠٢٠ ماع يف نطابلا نم يسيئرلا رجأتسملل ىنبملا ريجأت مت هنأ ثيح - حاصفإلا
 .راقعلل قباسلا يراجيإلا لخدلاب قلعتت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يبارافلا تايلك :عساتلاراقعلا

  



 ماكحألاو طورشلا
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 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ،يبرعلا رحبلا قيرط ،ايليبشا يح راقعلا عقوم

 ٤٦.٨٠٢٢٨٦ ,٢٤.٧٩٢٠٧٢  عقوملا تايثادحإ

 يميلعت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 ةيميلعت تايلك راقعلا فصو

 لمعم ٢٦ ،ةيسارد ةعاق ٦٧ ،يرادإ بتكم ٩٣ راقعلا تانوكم

 ٣٥٢ عستت تارايس فقاومو رركتم نيرودو يضرأ و ماوردب نيرود )راودأ ٥( راودألا ددع
 فقوم

 ىلصم ،ايريتيفاك ،ةحارتسا ةقطنم راقعلا قفارم

 عبرمرتم ١٧,٠٤٦ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٤٤,١١٣.٦١ )ءانبلا ةصخر بسح( ءانبلا حطسم يلامجإ

 تاونس ٩ راقعلا رمع

 ـه٢٦/٠١/١٤٣٧ )ءانبلا مامتإ ةداهش بسح( ءانبلا مامتإ خيرات

 ـه٢٥/١١/١٤٣١ راقعلا ليغشت خيرات

 ةحاسملا رادصالا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب

 عبرمرتم ١٧,٠٤٦ ـه ١٤٤٠ /٠٦ / ٠٧ ٣١٠١١٤٠٤٥١٤١

 ضايرلاب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا
 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 ةيراقعلا دصقملا ةكرش )كصلا بسح( راقعلل يلاحلا كلاملا

 باستحا نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرضو يعسلا موسر
 *)ةفاضملا

 يدوعس لاير ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠



 ماكحألاو طورشلا
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 موسر ًالماش( ذاوحتسالا ةميق
 ةبيرض باستحا نودبو يعسلا
    )ةفاضملا ةميقلا

 يدوعس لاير ٢١٥,٢٥٠,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت
 .يدوعس لاير ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -
 لاير ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ لداعت :)"تير ريبخلا" قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق -

 دصقملا ةكرش مساب قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت يدوعس
 ةيراقعلا

 ةيرامثتسالا تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةينيعلا ةصحلا ريظن

 ةيراقعلا دصقملا ةكرش لبق نم ةكولمملا ةيرامثتسالا تادحولا لوادت رظح ةرتف ضرف متيس
 ددع نأ ثيح ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا ةصحلا ريظن
 قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ وأ يواسي ينيع لكشب اهب كرتشملا تادحولا

 
 راقعلا راجيإ ليصافت

 رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش" دحاو رجأتسم **راقعلل نيرجأتسملا ددع
 راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم ")ةكرشلا مسا

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

  يدوعس لاير ١٦,٠٠٠,٠٠٠  يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ

 تاونس سمخ لكل ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٥ اهردق ةدايزلا ةبسن ةيراجيإلا ةميقلا يف ةدايزلا ةبسن

 ةنسلل يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 )رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ( يدوعس لاير ١٥,٨٩٥,٠٠٠ )نيمأتلا فيلاكت مصخ دعب( ىلوألا

 ٪٧.٤٣  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٧.٣٨  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

  راجيالا دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات

 ةقفاوملا ذخأ دعب ديدجتلل ةلباقو غارفإلا خيراتل يلاتلا مويلا نم أدبت ةمزلم ةيداليم ةنس ٢٥
 ةدملا ءاهتنا نم - لقألا ىلع - ةنس لبق ديدجتلا ةينب راعشإلا متي نأ ىلع نيفرطلا نم ةيطخلا
 بلط مالتسا خيرات نم رهشأ ةثالث ةدم لالخ ضفرلا وأ لوبقلاب درلا رجؤملل قحيو ةيلصألا
 .ديدجتلا

 نع كلذو دقعلا نايرس خيرات نم ًءادتبا ،يونس فصن لكشب ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا قيرط

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيالا دقع يف اهيلع
 دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم ةمدقملا تانامضلا ةفاكب
 .راجيالا

 رارضأ يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا ريدم خسف عنمي ال -
 .دقعلا اذه ىلع بترتت ىرخأ ةيلام تاقحتسم يأو ،خسفلل بِجوملا هلعف ىلع تبّترت

 تانامضلا
 ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش نم رمأل دنس ٤٩ ددع ىلع لوصحلا مت

 ةميقلا مصخ متيس ثيح ،ةيراجيإ ةنس ٢٤.٥ ةدم ةميق يطغت )ةكرشلا مسا رييغت مت ثيح ًاقباس
 .ذاوحتسالا ةميق نم ىلوألارهشألا ةتسلل ةيراجيإلا

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 راقعلا ةرادإ نع ًالوؤسم رجأتسملا نوكي فوس كالمألا ريدم

 .راقعلل ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا - كالمألا ةرادإ باعتأ

 ماهملا

 ليغشتلاب قلعتت فيلاكت يأ دادس يف رجأتسملا ةيلوؤسم لماك راقعلل راجيإلا دقع نمضتي
 فيراصملاو تامدخلا عيمج لمشي امب راقعلا ةرادإو ةفاظنو ةسارحو ةيليغشتلا ةنايصلاو
 صخت ةيفاضإ فيراصم يأل قودنصلا لمحت نود بئارض وأ موسر يأ نم ةيفاص ةيموكحلا
 .ةيليغشتلا ةنايصلا

 نيمأتلا فيلاكت
 يدوعس لاير ١٠٥,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت دقو ،راقعلاب ةصاخلا نيمأتلا فيلاكت قودنصلا لمحتيس -

 يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف اهنم ءزج فرص لاح

 
 تاحاصفإو تارارقإ
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 ةيؤرلا تايلك ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي - قودنصلا ريدم رارقإ
 ناموزلا نامثع زيزعلادبع نامثع ذاتسألا نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي )رجأتسم( ميلعتلل
 دصقملا ةكرشل كلام ًاضيأ وه هرودب يذلاو ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش يف ةرطيسم ةصح كلمي
 . قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ هتبسن ام كلتمت يتلاو ،)عئاب( ةيراقعلا

 لكشت يتلاو يبارافلا تايلك رجأتسم عم رشابم لكشب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 تايلك ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح .قودنصلل ةيونسلا راجيإلا دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠ اهدئاوع
 .ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي ميلعتلل ةيؤرلا

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -

 نم ةدافتسالا مدع يف ببست دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -
 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تارييغت وأ تاحالصإ ىلإ يدؤت ذق وأ ،ةليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا دع يف ببست وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر

 حاصفإلا
 نامثع ذاتسألا نإ ثيح  ًاقبسم راقعلا ريجأت مدعل كلذو م٢٠٢٠ ماع لبق راجيإلل ةيخيرات تانايب دوجو رذعت -

 ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش يف )٪٩٨.٩٠( ةبسنب ةرطيسم ةصح كلمي ناموزلا نامثع زيزعلادبع
 .)عئاب( ةيراقعلا دصقملا ةكرشل كلام ًاضيأ وه هرودب يذلاو )رجأتسملا(
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 يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا :رشاعلا راقعلا

 

 
 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ،يبرعلا رحبلا قيرط ،ايليبشا يح راقعلا عقوم

 ٤٦.٨٠١٢٥٦ ,٢٤.٧٩٢٥٢٦  عقوملا تايثادحإ

 يميلعت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 ةيميلعت تايلكل يبيردت ىنبم راقعلا فصو

 ةيبيردتلا تادايعلل صصخم ىنبملا نوكيل ريوطتلا لامعأ ءاهنإ يراج راقعلا تانوكم

 )ةرركتم نيرودو ،يضرأ ،موردب( راودأ ةعبرأ راودألا ددع

 عبرمرتم ١١,٣٤٠ ضرألا ةحاسم

 ءانبلا حطسم يلامجإ
 )ءانبلا ةصخر بسح(

 عبرم رتم ٤٨,٧٧٠.٧٦
 فوذحملا رودلل ةيلامجا ةحاسمب ةصخرلا بسح ةحومسملا ةيبقألا راودأ دحأ ريوطت متي مل هنأ ملعلا عم
 هؤانب متي مل يذلا رودلا مصخ دعب ٣٧,٤٤٨.٧٦ حبصت ةحاسملا ناف هيلعو ،عبرم رتم ١١,٣٢٢ اهردق

راقعلا رمع  ريوطتلا ديق 

 ةصخر  رادصإ خيرات
ءانبلا  ـه١٠/١١/١٤٣٤ 

راقعلا ليغشت خيرات  م٢٠٢١ ماع نم ثلاثلا عبرلا يف راقعلا ليغشت متي نأ عقوتملا نمو .ريوطتلا تحت راقعلا 

ةيكلملا كوكص تانايب  ةحاسملا رادصالا خيرات كصلا مقر 

 عبرمرتم ١١,٣٤٠ ـه ١٤٤١ /٢٣/٠٦ ٨١٠١٢٥٠٢٩٦٥٩

 ضايرلاب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا
 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا
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 بسح( راقعلل يلاحلا كلاملا
 ةيراقعلا دصقملا ةكرش )كصلا

 باستحا نودب( ذاوحتسالا ةميق
 ةميقلا ةبيرضو يعسلا موسر
 *)ةفاضملا

 يدوعس لاير ٦٥,٠٠٠,٠٠٠

 ةميق ًالماش(    ذاوحتسالا ةميق
 باستحا نودبو يعسلا موسر

 )ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 يدوعس لاير ٦٦,٦٢٥,٠٠٠

 ةقفصلا ليصافت

   :يتآلل ًاقفو ذاوحتسإلا ةيلآ ديدحت مت
 .يدوعس لاير ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ءارشلا ةميق -
 لاير ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ لداعت :)"تير ريبخلا قودنص" يف تادحو ةئيه ىلع( راقعلل ينيعلا ءارشلا ةميق -

 ةيراقعلا دصقملا ةكرش مساب قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت يدوعس

 تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةينيعلا ةصحلا ريظن ةيرامثتسالا

 ريظن ةيراقعلا دصقملا ةكرش لبق نم ةكولمملا ةيرامثتسالا تادحولا لوادت رظح ةرتف ضرف متيس
 تادحولا ددع نإ ثيح ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا ةصحلا
 قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ وأ يواسي ينيع لكشب اهب كرتشملا

 
 راقعلا راجيإ ليصافت

 نيرجأتسملا ددع
 **راقعلل

 " )ةكرشلا مسا رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش" دحاو رجأتسم
 راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

 راجيإلا ةميق يلامجإ
  يونسلا

 يدوعس لاير ٦,٥٠٠,٠٠٠

 ةميقلا يف ةدايزلا ةبسن
 ةيراجيإلا

 تاونس سمخ لكل ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٥ اهردق ةدايزلا ةبسن

 راجيإلا ةميق يفاص
 ىلوألا ةنسلل يونسلا
 فيلاكت مصخ دعب(
 )نيمأتلا

 )رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ( يدوعس لاير ٦,٤٦٧,٥٠٠

 ٪٩.٧٦  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٩.٧١  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 ةياهنو ةيادب خيرات
  راجيالا دوقع/دقع

 نم ةيطخلا ةقفاوملا ذخأ دعب  ديدجتلل ةلباقو راقعلا غارفإ خيراتل يلاتلا مويلا نم أدبت ةمزلم ةيداليم ةنس ٢٥
 درلا رجؤملل قحيو ةيلصألا ةدملا ءاهتنا نم - لقألا ىلع - ةنس لبق ديدجتلا ةينب راعشإلا متي نأ ىلع نيفرطلا
 .ديدجتلا بلط مالتسا خيرات نم رهشأ ةثالث ةدم لالخ ضفرلا وا لوبقلاب

 قيرط نع كلذو دقعلا نايرس خيرات نم ءادتبا ،يونس فصن لكشب ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 ةمدقملا تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو .راجيإلا دقع
 .راجيإلا دقعب ةصاخلا قوقحلا ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم

 هلعف ىلع تبّترت رارضأ يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا ريدم خسف عنمي ال -
 .دقعلا اذه ىلع بترتت ىرخأ ةيلام تاقحتسم يأو ،خسفلل بِجوملا

-  

 تانامضلا
 ثيح ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش نم رمأل دنس ٤٨ ددع ىلع لوصحلا مت
 نم ىلوألا ةنسلل ةيراجيإلا ةميقلا مصخ متيس ثيح ،ةيراجيإ ةنس ٢٤ ةدم ةميق يطغت )ةكرشلا مسا رييغت مت

 .ذاوحتسالا ةميق
 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 راقعلا ةرادإ نع الوؤسم رجأتسملا نوكي فوس كالمألا ريدم

 .راقعلل ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا - كالمألا ةرادإ باعتأ

 ماهملا

 ةنايصلاو ليغشتلاب قلعتت فيلاكت يأ دادس يف رجأتسملا ةيلوؤسم لماك راقعلل راجيإلا دقع نمضتي -
 نم ةيفاص ةيموكحلا فيراصملاو تامدخلا عيمج لمشي امب راقعلا ةرادإو ةفاظنو ةسارحو ةيليغشتلا
 .ةيليغشتلا ةنايصلا صخت ةيفاضإ فيراصم يأل قودنصلا لمحت نود بئارض وأ موسر ةيأ

 ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٣٢,٥٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت :نيمأتلا فيلاكت -
 متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا

 نيمأتلا فيلاكت
 يدوعس لاير ٣٢,٥٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت دقو ،راقعلاب ةصاخلا نيمأتلا فيلاكت قودنصلا لمحتيس -

 يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ايونس
 .قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح

 
 تاحاصفإو تارارقإ



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٥٤   

  

 ةيؤرلا تايلك ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي - قودنصلا ريدم رارقإ
 ناموزلا نامثع زيزعلادبع نامثع ذاتسألا نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي )رجأتسم( ميلعتلل
 دصقملا ةكرشل كلام ًاضيأ وه هرودب يذلاو ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش يف ةرطيسم ةصح كلمي
 .قودنصلا تادحو يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ هتبسن ام كلتمت دق يتلاو ،)عئاب( ةيراقعلا

 نإ ثيح )٢( يبارافلا تايلك رجأتسم عم رشابم لكشب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 دئاوع نم رثكأ وأ ٪١٠ اهدئاوع حوارتت يتلاو نيراقعل رجأتسم يه ،ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش رجأتسملا
 دقع ربتعي ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نأ ىلإ ةفاضإ .قودنصلل ةيونسلا راجيإلا

 .ةقالع وذ فرط عم

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -

 نم ةدافتسالا مدع يف ببست دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -
 ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو ًاينف راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .هليغشت وأ راقعلا
 تارييغت وأ تاحالصإ ىلإ يدؤت ذق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا دع يف ببست وأ عنمت دق ةيسيئر
 .ةفلكم ةيسيئر

 حاصفإلا

 لوصحلل يعسلاب مزتلي راقعلا عئاب نإف ،ريوطتلا تحت هنأل راقعلل ءانب مامتإ ةداهش ردصي مل لاح يف -
 قفاوملاو راقعلا غارفإ خيراتل يلاتلا مويلا خيرات نم يداليم رهش ٢٤ ةرتف لالخ ءانبلا مامتإ ةداهش ىلع
 ررض يأ نع لوؤسملا وه نوكيسف ،كلذ نم عئابلا نكمتي مل لاح يفو .راجيإلا دقع نايرس ةيادب خيراتل
  .اهجارختسا مدع نع جتان

 يلاتلا مويلا خيرات نم يداليم رهش ١٢ ةرتف لالخ ةيلاحلا ءانبلا ةصخر ديدجتب راقعلا عئاب مزتليس امك -
 ررض يأ نع لوؤسملا وه نوكيسف ،كلذ نم عئابلا نكمتي مل لاح يفو .قودنصلل راقعلا غارفإ خيراتل
 .اهجارختسا مدع نع جتان

 
  



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٥٥   

  

 )م٢٠٢٠ ربمفون يف امك( ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل فصو :ًاثلاث

  ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك :رشع يداحلا راقعلا

 

 
 
 

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ةدج ،عيرسلا نيمرحلا طخ قرش ،نايرلا يح راقعلا عقوم

  E"١٦.٧'١٢°٣٩ N"٣٠.٦'٣٩°٢١  عقوملا تايثادحإ

 يميلعت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 ةيميلعت تايلك راقعلا فصو

 دعاصم ٤ + ةيسارد تاعاق + لماعم + تادايع + ةيرادإ بتاكم +لابقتسا راقعلا تانوكم

 يضرأ رود + وبق + رود ١٣ راودألا ددع

 ةضاير ةلاص ،ىلصم ،ايريتفاك ،ةحارتسا ةقطنم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٣,٠٢٠,١٨ ضرألا ةحاسم

  عبرم رتم ١٣,٧٨٥ )ءانبلا ةصخر بسح( ءانبلا حطسم يلامجإ

 تاونس ٨ راقعلا رمع

 رايتلا قالطإ ةداهش بسح( ءانبلا مامتإ خيرات
  ـه ٠١/٠٦/١٤٣٢ )يئابرهكلا

  ـه٠١/٠٦/١٤٣٢ راقعلا ليغشت خيرات



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٥٦   

  

 ةحاسملا رادصالا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب

 عبرم رتم ٣,٠٢٠,١٨ ـه٢٢/٠٣/١٤٤١ ٥٩٣٧١٥٠٠٠١١٦

 لدعلا ةرازو – نيقثوملا كوكص :كصلل ةردصملا ةهجلا

 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

  عيرسلا زيزعلادبع هللادبع دمح )كصلا بسح( راقعلل يلاحلا كلاملا

 باستحا نودب( ذاوحتسالا ةميق
 تافرصتلا ةبيرضو يعسلا موسر
 )ةيراقعلا

 يدوعس لاير ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 موسر ًالماش( ذاوحتسالا ةميق
 يدوعس لاير ١٠٧,٥٠٠,٠٠٠    )ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضو يعسلا

 ةقفصلا ليصافت

 :يتآلل ًاقفو ذاوحتسالا ةيلآ ديدحت مت
  يدوعس لاير ١٧,٥٠٠,٠٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ذاوحتسالا ةميق -
  لداعت :)تير ريبخلا قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( ينيعلا ذاوحتسالا ةميق -

 قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت يدوعس لاير ٩٠,٠٠٠,٠٠٠
 عيرسلا زيزعلادبع هللادبع دمح مساب ًاقفو

 ةيرامثتسالا تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةينيعلا ةصحلا ريظن

 زيزعلادبع هللادبع دمح لبق نم ةكولمملا ةيرامثتسالا تادحولل لوادت رظح ةرتف ضرف متيس
 ثيح ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا ةصحلا ريظن عيرسلا
 قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ ينيع لكشب اهب كرتشملا تادحولا ددع نإ

 
 راقعلا راجيإ ليصافت

 راقعلا لماكل ليغشت و ريجأت دقع لالخ نم  "ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش" دحاو رجأتسم **راقعلل نيرجأتسملا ددع

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

  لاير ٧,٥٠٠,٠٠٠  يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ

 تاونس سمخ لكل ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٥ اهردق ةدايزلا ةبسن ةيراجيإلا ةميقلا يف ةدايزلا ةبسن

 ةنسلل يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 )نيمأتلا فيلاكت مصخ دعب( ىلوألا

 ماهم نم نيمأتلا فيلاكت نيمأتو رجأتسملا ماهم نم كالمألا ةرادإ( يدوعس لاير ٧,٤٥٠,٠٠٠
 )قودنصلا

 ٪٦.٩٨  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٦.٩٣  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 تاونس ةثالث رخآل يونسلا راجيالا
 م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠١٨

 يدوعس لاير ٧,٥٠٠,٠٠٠ يدوعس لاير ٧,٥٠٠,٠٠٠ يدوعس لاير ٧,٥٠٠,٠٠٠

  راجيالا دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات

 ةقفاوملا ذخأ دعب ديدجتلل ةلباقو غارفإلا خيراتل يلاتلا مويلا نم أدبت ةمزلم ةيداليم ةنس ٢٥
 ةدملا ءاهتنا نم - لقألا ىلع - ةنس لبق ديدجتلا ةينب راعشإلا متي نأ ىلع نيفرطلا نم ةيطخلا
 بلط مالتسا خيرات نم رهشأ ةثالث ةدم لالخ ضفرلا وأ لوبقلاب درلا رجؤملل قحيو ةيلصألا
 .ديدجتلا

 نع كلذو دقعلا نايرس خيرات نم ءادتبا ،يونس فصن لكشب ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا قيرط

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو  .راجيإلا دقع يف اهيلع صوصنملا
 ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم ةمدقملا تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل
 .راجيإلا دقعب ةصاخلا قوقحلا

 يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا ريدم خسف عنمي ال -
 اذه ىلع بترتت ىرخأ ةيلام تاقحتسم يأو ،خسفلل بِجوملا هلعف ىلع تبّترت رارضأ
 .دقعلا

 تانامضلا
 ةكرش نم ردصم يدوعس لاير نويلم ٣.٧٥ دنس لك ةميق  رمأل دنس ٤٩ ددع ىلع لوصحلا مت
 ةيراجيإلا ةميقلا مصخ متيس ثيح ،ةيراجيإ ةنس ٢٤.٥  ةدم ةميق يطغت ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 .ذاوحتسالا ةميق نم ىلوألا ةيراجيإلا ةنسلا نم ىلوألا رهشأ ةتسلل

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 راقعلا ةرادإ نع الوؤسم رجأتسملا نوكي فوس كالمألا ريدم

 .راقعلل ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا - كالمألا ةرادإ باعتأ

 ماهملا
 ةنايصلاو ليغشتلاب قلعتت فيلاكت يأ دادس يف رجأتسملا ةيلوؤسم لماك راقعلل راجيإلا دقع نمضتي          

 نم ةيفاص ةيموكحلا فيراصملاو تامدخلا عيمج لمشي امب راقعلا ةرادإو ةفاظنو ةسارحو ةيليغشتلا
 .ةيليغشتلا ةنايصلا صخت ةيفاضإ فيراصم يأل قودنصلا لمحت نود بئارض وأ موسر يأ



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٥٧   

  

 نيمأتلا فيلاكت
 يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت مت دقو ،راقعلاب ةصاخلا نيمأتلا فيلاكت قودنصلا لمحتيس -

 يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ايونس
 قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف اهنم ءزج فرص لاح

 
 تاحاصفإو تارارقإ

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي - قودنصلا ريدم رارقإ
 راقعلا نم ةدافتسالا مدع يف ببست دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -

 راقعلا ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .ةيماظن تاداهش دوجو نم راقعلا ولخ ادع اميف هليغشت وأ
 وأ ىنبملا نم ةدافتسالا دع يف ببست وأ عنمت دق ةيسيئر ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو اينف
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغت وأ تاحالصإ ىلإ يدؤت ذق وأ ،هليغشت

 حاصفإلا

 راقعك تاراقعلا ىلع قبطني ملو ًارخؤم هب لمعلا مت ماظن وه ءانب مامتا ةداهش جارختسا بلطتم نأ ثيحب
 يندملا عافدلل ةماعلا ةيريدملا نع رداصلا يئابرهكلا رايتلا قالطإ ةداهش دامتعإ مت ، ةدجب ةيؤرلا تايلك ىنبم
 حلاص ىنبملا نإف يسدنهلا يراشتسالا ةدافإ بسحو ،ةفاضإلاب .راقعلا ليغشتل بلطتم رخآ ربتعي يذلاو
 يف يئابرهكلا رايتلا قالطإ مت هنأ ليلدب ءانبلا تافلاخم نم ىنبملا ولخ :ًالوأ :ةيلاتلا بابسألل كلذو مادختسالل
 نم ءاوس ىنبملل تامدخلا عيمج لوصو :ًاثلاث ، ليغشتلا ةصخر قفو ليغشتلل حلاص ىنبملا :ًايناث ،ىنبملا
 تاداهشلا جارختسال رجأتسملاو كلاملا نم رارقإو دهعت عيقوت متيس :ًاعبار ، يندم عافدو – ءام – ءابرهك
 .ةيماظنلا

 
  



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٥٨   

  

 

   نوكأ تاعدوتسم :رشع يناثلا راقعلا

 

 
 
 

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 يحب ،يبونجلا شينروكلا عراشو لصيف كلملا قيرط عطاقت دنع راقعلا عقي راقعلا عقوم
 ةيرحبلا لصيف كلملا ةدعاق

 E"٢٦.١'١١°٣٩ N"٥٠.٢'١٩°٢١  عقوملا تايثادحإ

 ةيتسجول تامدخ مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 ديربت تاعدوتسم راقعلا فصو

 ةيرادإ بتاكمو )ةدراب تاعدوتسم( ةجالث ٣٦ راقعلا تانوكم

 نينازيم + يضرأ رود ١ راودألا ددع

 ليمحتلل صصخم فقوم ١٤ ىلع راقعلا لمشي راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٢١,١١٨.٥٣ ضرألا ةحاسم

 ١٢,٨٨٨,٨٣ )ءانبلا ةصخر بسح( ءانبلا حطسم يلامجإ

 تاونس عبرأ راقعلا رمع

 ـه٢١/٠٦/١٤٣٧ )( ءانبلا مامتإ خيرات

 ـه١١/٠٧/١٤٣٧ راقعلا ليغشت خيرات

 ةحاسملا رادصالا خيرات كصلا مقر ةيكلملا كوكص تانايب

 ـه٢٧/٠١/١٤٣٧ ٧٢٠٢٢٥٠٠٣٧٣٣
   عبرم رتم ٢١,١١٨.٥٣

 ـه١٥/٠٣/١٤٤٢ ٣٢٠٢٠٨٠٣٣٠٠٧

 ةدجب ىلوألا لدعلا ةباتك :كصلل ةردصملا ةهجلا



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٥٩   

  

 

 راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيقافتا

 )٪٥٠( شامخلا دهف نب دجام نب دهفو )٪٥٠( شامخلا ضياع نب دهف نب دجام )كصلا بسح( راقعلل يلاحلا كلاملا

 باستحا نودب( ذاوحتسالا ةميق
 تافرصتلا ةبيرضو يعسلا موسر
 *)ةيراقعلا

 يدوعس لاير ٢١٣,٤٠٠,٠٠٠

 موسر ًالماش( ذاوحتسالا ةميق
 يدوعس لاير ٢٢٦,٧٣٧,٥٠٠    *)ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضو يعسلا

 ةقفصلا ليصافت

 :يتآلل ًاقفو ذاوحتسالا ةيلآ ديدحت مت
  يدوعس لاير ١٢٠,٠٣٧,٥٠٠ غلبم :راقعلل يدقنلا ذاوحتسالا ةميق -
 لداعت :)تير ريبخلا قودنص يف تادحو ةئيه ىلع( ينيعلا ذاوحتسالا ةميق -

 ليجست لالخ نم عفدت )يدوعس لاير ٥٣,٣٥٠,٠٠٠ يأ( اهنم ٪٥٠ .يدوعس لاير١٠٦,٧٠٠,٠٠٠
 ٪٥٠و .شامخلا ضياع نب دهف نب دجام مساب ًاقفو قودنصلا يف ةيرامثتسا تادحو
 يف ةيرامثتسا تادحو ليجست لالخ نم عفدت )يدوعس لاير ٥٣,٣٥٠,٠٠٠ يأ( ةيقبتملا
 .شامخلا دهف نب دجام نب دهف مساب ًاقفو قودنصلا

 ةيرامثتسالا تادحولا لوادت رظح ةرتف
 ةينيعلا ةصحلا ريظن

 ضياع نب دهف نب دجام لبق نم ةكولمملا ةيرامثتسالا تادحولل لوادت رظح ةرتف ضرف متيس
 لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا ةصحلا ريظن شامخلا دهف نب دجام نب دهفو شامخلا

 .ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو
 ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضب ةصاخلا  ٪٥ لا نم ٪١.٢٥ )راقعلل يلاحلا كلاملا( عئابلا لمحتيس *

 راقعلا راجيإ ليصافت

 راقعلا لماكل ليغشتو ريجأت دقع لالخ نم "ةدناسملا تامدخلل نوكأ ةكرش" دحاو رجأتسم **راقعلل نيرجأتسملا ددع

 ٪١٠٠ ةيلاحلا لاغشإلا ةبسن

  لاير ١٦,٠٠٠,٠٠٠  يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ

 تاونس سمخ لكل ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٥ اهردق ةدايزلا ةبسن ةيراجيإلا ةميقلا يف ةدايزلا ةبسن

 ةنسلل يونسلا راجيإلا ةميق يفاص
 يدوعس لاير ١٥,٨٩٣,٣٣٣ )نيمأتلا فيلاكت مصخ دعب( ىلوألا

 ٪٧.٠٦  *يلامجإلا دئاعلا ةبسن

 ٪٧.٠١  *يفاصلا دئاعلا ةبسن

 كلاملا هسفن وه رجأتسملا نإ ثيح تاونس ثالث رخآل يونس راجيإ دجوي ال تاونس ةثالث رخآل يونسلا راجيالا

 ذخأ دعب ديدجتلل ةلباقو غارفإلا خيراتل يلاتلا مويلا نم أدبت ةمزلم ةيداليم تاونس سمخ  راجيالا دوقع/دقع ةياهنو ةيادب خيرات
 نيفرطلا نم ةيطخلا ةقفاوملا

 نع كلذو دقعلا نايرس خيرات نم ءادتبا ،يونس فصن لكشب ةقحتسملا ةرجألا رجأتسملا عفدي  دادسلا ةقيرط
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا باسحل ليوحتلا قيرط

 راجيإلا دقع ءاغلإ طورش

 هتامازتلا دحأب رجأتسملا لخأ لاح يف هنم للحتلاو دقعلا خسف قودنصلل قحي -
 زوجيف ،دقعلا خسفب قودنصلا ماق لاح يفو . راجيالا دقع يف اهيلع صوصنملا
 ةفاك ةيوست نيح ىلإ رجأتسملا نم ةمدقملا تانامضلا ةفاكب ظافتحالا قودنصلل
 .راجيإلا دقعب ةصاخلا قوقحلا

 رارضأ يأ نع ضيوعتلاب رجأتسملا ىلع عوجرلا نم دقعلل قودنصلا ريدم خسف عنمي ال -
 .دقعلا اذه ىلع بترتت ىرخأ ةيلام تاقحتسم يأو ،خسفلل بِجوملا هلعف ىلع تبّترت

 تانامضلا

 لاير نويلم ١٦ يلامجإبو ،دحاولا دنسلل يدوعس لاير نويلم ٨ ةميقب رمأل تادنس ةينامث ريرحت مت
 ةعبرأ ةدم يطغي امب يدوعس لاير نويلم ٦٤ لداعت ةيلامجإ ةميقبو ،ةدحاولا ةنسلا يف يدوعس

 ىلوألا ةنسلل ةيراجيإلا ةميقلا مصخ متيسو .هدادس دنع رجأتسملل دنس لك داعي نأ ىلع .ماوعأ
 .ذاوحتسالا ةميق نم

 )قودنصلا فيراصمو موسر باستحا لبق( راقعلا ىوتسم ىلع دئاعلا *

 راقعلا ةرادإ دقع ليصافت

 راقعلا ةرادإ نع ًالوؤسم رجأتسملا نوكي فوس كالمألا ريدم

 .راقعلل ةيليغشتلا ةنايصلاو ةرادإلا نع لوؤسم رجأتسملا - كالمألا ةرادإ باعتأ

 ماهملا
 ةنايصلاو ليغشتلاب قلعتت فيلاكت يأ دادس يف رجأتسملا ةيلوؤسم لماك راقعلل راجيإلا دقع نمضتي          

 نم ةيفاص ةيموكحلا فيراصملاو تامدخلا عيمج لمشي امب ،راقعلا ةرادإو ةفاظنو ةسارحو ةيليغشتلا
 .ةيليغشتلا ةنايصلا صخت ةيفاضإ فيراصم يأل قودنصلا لمحت نود بئارض وأ موسر يأ

 نيمأتلا فيلاكت
 يدوعس لاير ١٠٦,٦٦٧ غلبمب ةينازيم صيصخت مت دقو ،راقعلاب ةصاخلا نيمأتلا فيلاكت قودنصلا لمحتيس -

 يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .راقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت يأ دادسل كلذو ًايونس
 قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح
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 تاحاصفإو تارارقإ

 تامدخلل نوكأ ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم ةقالع دوجوب قودنصلا ريدم رقي - قودنصلا ريدم رارقإ
 شامخلا ضياع نب دهف نب دجام ذاتسألا نإ ثيح ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي )رجأتسم( ةدناسملا
 وه )قودنصلا يف ةيرامثتسالا تادحولا نم ددعل ًاكلام نوكيس يلاتلابو راقعلا نم ٪٥٠ كلمي يذلاو(
 .ةدناسملا تامدخلل نوكأ ةكرشل كلاملا

 لكشت يتلاو نوكأ تاعدوتسم رجأتسم عم رشابم لكشب حلاصم براضت دوجوب قودنصلا ريدم رقي -
 نوكأ ةكرش عم مربملا راجيإلا دقع نإ ثيح .قودنصلل ةيونسلا راجيالا دئاوع نم رثكأ وأ ١٠% اهدئاوع
 .ةقالع وذ فرط عم دقع ربتعي ةدناسملا تامدخلل

 .قودنصلا ريدم عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب حلاصم براضت يأ دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي -
 نم ةدافتسالا مدع يف ببست دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم ةيأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي -

 ةمالسب قودنصلا ريدم رقي كلذك .ةيماظن تاداهش دوجو نم راقعلا ولخ ادع اميف هليغشت وأ راقعلا
 ىنبملا نم ةدافتسالا دع يف ببست وأ عنمت دق ةيسيئر ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هولخو اينف راقعلا
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغت وأ تاحالصإ ىلإ يدؤت ذق وأ ،هليغشت وأ

 حاصفإلا

 مامتإ ةداهش جارختسا بلطتم نأ ثيحب ،ةيساسألا ةصخرلا ىلع راقعلل ءانب مامتإ ةداهش ردصت مل -
 ةصخرلا  دامتعا مت ،نوكأ تاعدوتسم راقعك تاراقعلا ىلع قبطني ملو ًارخؤم هب لمعلا مت ماظن وه ءانب
 بولسأ بتكم نع ةرداصلاو ةثدحملا ءانبلا مامتإ ةداهش ىلإ ةفاضإلاب ،ةدج ةيدلب نع ةرداصلا ةينهملا
 بتكم( يسدنهلا يراشتسالا ةدافإ ىلإ ةفاضإلاب م٢٦/٠٨/٢٠٢٠ خيراتب ةيسدنهلا تاراشتسالل نارمعلا
 :ًالوأ :ةيلاتلا بابسألل كلذو مادختسالل حلاص ىنبملا نأب ديفت يتلا )ةيسدنهلا تاراشتسالل سابع ليبن

 حلاص ىنبملا :ًايناث ،ىنبملا يف يئابرهكلا رايتلا قالطإ مت هنأ ليلدب ءانبلا تافلاخم نم ىنبملا ولخ
 عافدو – ءام – ءابرهك نم ءاوس ىنبملل تامدخلا عيمج لوصو :ًاثلاث ،ليغشتلا ةصخر قفو ليغشتلل

  .ةيماظنلا تاداهشلا جارختسال رجأتسملاو كلاملا نم رارقإو دهعت عيقوت متيس :ًاعبار ، يندم
 .)٪٥٠( شامخلا دهف نب دجام نب دهفو )٪٥٠( شامخلا ضياع نب دهف نب دجام لبق نم كولمم راقعلا نإ
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  عافتنا /راقع لكل ةفدهتسملا تاراجيإلا دئاوع
 ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا نم م٢٠٢١ – م٢٠٢٠ ماعلل ةفدهتسملاو م٢٠١٩ ماعل ةيريدقتلا تاراجيإلا دئاوع هاندأ لوادجلا صخلت
 :*)قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعبو لبق( ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلاو

 تاراجيإلا دئاوع يلامجإ         
 ةفدهتسملا

 دئاوع طسوتم
 تاراجيإلا

 ةفدهتسملا

 ةبسنلا
 يلامجإل

 تاراجيإلا

 دئاوع
 تاراجيإلا

 ).س.ر(

 ةبسنلا
 يلامجإل

 تاراجيإلا

 دئاوع
 تاراجيإلا

 ).س.ر(

 ةبسنلا
 يلامجإل

 تاراجيإلا

 دئاوع
 تاراجيإلا

 ).س.ر(

 ةبسنلا
 يلامجإل

 تاراجيإلا

 دئاوع
 تاراجيإلا

 ).س.ر(

 مسا
 / راقعلا
 عافتنالا

 ةرتفلا م٢٠١٩ يلعف م٢٠٢٠ يريدقت م٢٠٢١ فدهتسم م٢٠٢٢ فدهتسم م٢٠٢٢ – م٢٠٢٠

 ينكسلا اقلملا عمجم ١٢,٤٢٢,٢٢٢ ٪١٤.٩٢ ١٠,٠٨٣,١١١ ٪٧.٥٦ ١٤,٠١٣,٧٧٤ ٪٨.٨٧ ١٤,٠١٣,٧٧٤ ٪٨.٨٧ ١٢,٧٠٣,٥٥٣

 لوم يرلاج ٢٣,٦٠٥,٧٣٢ ٪٢٨.٣٥ ٢٣,٦٠٥,٧٣٢ ٪١٧.٧١ ٢٣,٦٠٥,٧٣٢ ٪١٤.٩٤ ٢٣,٦٠٥,٧٣٢ ٪١٤.٩٤ ٢٣,٦٠٥,٧٣٢

 وزالب زكرم ٨,١٦٤,٥٨٥ ٪٩.٨١ ٨,٠٥٨,٨٩٢ ٪٦.٠٤ ٦,٨٠٩,٢٦٨ ٪٤.٣١ ٦,٨٠٩,٢٦٨ ٪٤.٣١ ٧,٢٢٥,٨١٠

 "سكرو موه" زكرم ٦,١٦٩,٠١٤ ٪٧.٤١ ٦,١٦٩,٠١٤ ٪٤.٦٣ ٤,٦٣٩,٨٣١ ٪٢.٩٤ ٤,٦٣٩,٨٣١ ٪٢.٩٤ ٥,١٤٩,٥٥٨

 "تروك الهأ" زكرم ٧,١٩٧,١٨٣ ٪٨.٦٤ ٧,١٩٧,١٨٣ ٪٥.٤٠ ٧,١٩٧,١٨٣ ٪٤.٥٦ ٧,١٩٧,١٨٣ ٪٤.٥٦ ٧,١٩٧,١٨٣

 يراجتلا "٢نب" زكرم ٩,٢٥٣,٥٢١ ٪١١.١١ ٩,٢٥٣,٥٢١ ٪٦.٩٤ ٩,٢٥٣,٥٢١ ٪٥.٨٦ ٩,٢٥٣,٥٢١ ٪٥.٨٦ ٩,٢٥٣,٥٢١

 يراجتلا "ةبخنلا" زكرم ١٦,٤٥٠,٧٠٤ ٪١٩.٧٦ ١٦,٤٥٠,٧٠٤ ٪١٢.٣٤ ١٦,٤٥٠,٧٠٤ ٪١٠.٤١ ١٦,٤٥٠,٧٠٤ ٪١٠.٤١ ١٦,٤٥٠,٧٠٤

٨٣,٢٦٢,٩٦٢ ٪١٠٠.٠٠ ٨٠,٨١٨,١٥٧ ٪٦٠.٦٢ ٨١,٩٧٠,٠١٤ ٪٥١.٨٩ ٨١,٩٧٠,٠١٤ ٪٥١.٨٩ ٨١,٥٨٦,٠٦٢ 
 ةيراقعلا لوصألا عومجم
 ةيئدبملا

 سناجيلا جرب - ٪٠.٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٪٢٢.٥٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٨.٩٩ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٨.٩٩ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

  يبارافلا تايلك - ٪٠.٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٢.٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٠.١٣ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٠.١٣ ١٦,٠٠٠,٠٠٠

٠.٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٪٤.٨٨ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٪٤.١١ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٪٤.١١ ٦,٥٠٠,٠٠٠٪ - 
 تايلكل يبيردتلا ىنبملا
 يبارافلا

٠.٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٪٣٩.٣٨ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٪٣٣.٢٣ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٪٣٣.٢٣ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠٪ - 
 ةيراقعلا لوصألا عومجم
 ىلوألا ةيفاضإلا

 ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك - ٪٠.٠٠ - ٪٠.٠٠ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ٪٤.٧٥ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ٪٤.٧٥ ٧,٥٠٠,٠٠٠

 نوكأ تاعدوتسم - ٪٠.٠٠ - ٪٠.٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٠.١٣ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٠.١٣ ١٦,٠٠٠,٠٠٠

٠.٠٠ - ٪٠.٠٠ ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ ٪١٤.٨٨ ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ ٪٨.٨٧ ٢٣,٥٠٠,٠٠٠٪ - 
 ةيراقعلا لوصألا عومجم
 ةيناثلا ةيفاضإلا

 عومجملا ٨٣,٢٦٢,٩٦٢ ٪١٠٠.٠٠ ١٣٣,٣١٨,١٥٧ ٪١٠٠.٠٠ ١٥٧,٩٧٠,٠١٤ ٪١٠٠.٠٠ ١٥٧,٩٧٠,٠١٤ ٪١٠٠.٠٠ ١٥٧,٥٨٦,٠٦٢

         

 

 ىلإ ةبسنلاب دئاعلا
 لوصأ ةميق يلامجإ
 قودنصلا

 طسوتم
م٢٠٢١ م٢٠٢٢ )م٢٠٢٢ – م٢٠٢٠(  نايبلا م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 

٨.٤٦ ٪٧.٨١ ٪٧.٦٦ ٪٧.٦٦ ٪٧.٧١٪ 
 ىلإ يلامجإلا دئاعلا
 لوصأ ةميق يلامجإ
 قودنصلا

٢.٨٨ ٪٣.١٣ ٪٢.٧١ ٪٢.٧١ ٪٢.٨٥٪ 
 قودنصلا فيلاكت ةبسن
 لوصأ ةميق يلامجإ ىلإ
  قودنصلا

٥.٥٨ ٪٤.٦٨ ٪٤.٩٥ ٪٤.٩٥ ٪٤.٨٦٪ 
 يلامجإ ىلإ يفاصلا دئاعلا

  قودنصلا لوصأ ةميق

 سأر ىلإ ةبسنلاب دئاعلا         
 قودنصلا لام

 طسوتم
م٢٠٢١ م٢٠٢٢ )م٢٠٢٢ – م٢٠٢٠(  نايبلا م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 

١٢.٥٣ ٪١٢.٩٥ ٪١١.٢٠ ٪١١.٢٠ ٪١١.٧٨٪ 
 يلامجإلا دئاعلا
 لام سأر ىلإ فدهتسملا
 **قودنصلا

٤.٢٧ ٪٥.١٨ ٪٣.٩٧ ٪٣.٩٧ ٪٤.٣٨٪ 
 قودنصلا فيلاكت ةبسن
 قودنصلا لام سأر ىلإ
)Total Expense Ratio( 

٨.٢٦ ٪٧.٧٧ ٪٧.٢٣ ٪٧.٢٣ ٪٧.٤٠٪ 
 يفاصلا دئاعلا
 لام سأر ىلإ فدهتسملا
 *** قودنصلا

 

 :تاظحالم *
 تاونسلا عم ةنراقملا ةيلمع ليهستل كلذو ةقحتسملا م٢٠١٩ ةنسل تاراجيإلا دئاوع ريدقت مت دقف يلاتلابو م٢٠١٩ سرام ٢٠ خيراتب قودنصلا تادحو جاردإ مت -
 .ةقحاللا
 .ةمربملا دوقعلا ىلع ًءانب ةيراقعلا لوصألل يونسلا راجيإلا ةميق باستحا مت -
 ةميق ساسأ ىلع ةفدهتسملا ةيراجيالا تالصحتملا تيبثت مت ثيح لودجلا يف ةنيبملا ةرتفلا لالخ ريجأتلا راعسأ يف ةدايزلا رابتعالا يف ذخألا متي مل -
 .ىلوألا ةنسلل تاراجيإلا
 .راجيإلا دوقع ديدجت دنع وأ/و قوسلاب ةصاخلا تاريغتملا ىلع ًءانب ريغتي دق قودنصلاب صاخلا ءادألا نإ -

 .)ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحا نودب( قودنصلا لام سأر ىلإ ةبسنلاب ةفدهتسملا تاراجيإلا دئاوع عومجم وه فدهتسملا يلامجإلا دئاعلا ةبسن **



 ماكحألاو طورشلا
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 ةبسنلاب قودنصلا فيراصمو موسر ةفاكو ليومتلا فيلاكت اهنم ًاحورطم ةفدهتسملا تاراجيإلا دئاوع يفاص عومجم وه فدهتسملا يفاصلا دئاعلا ةبسن ***
 .نيرمثتسملا ىلع عيزوتلل لباقلا فدهتسملا دئاعلا وهو .)ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحا نودب( قودنصلا لام سأر ىلإ

 
 لداعي ام يأ يدوعس لاير ١٥٧,٩٧٠,٠١٤ غلبم م٢٠٢١ ماعلل هالعأ ةيراقعلا لوصألل ةفدهتسملا راجيإلا تاداريإ يلامجإ غلبي
 دئاعو ٪١١.٢٠ ةبسنب )قودنصلا لام سأر ىلإ ةبسنلاب ةفدهتسملا تاراجيإلا دئاوع( قودنصلل فدهتسم يلامجإ دئاع

 .٪٧.٢٣ ةبسنب فدهتسم يفاص
 

 رامثتسالا زكرت تاسايس )د(

 رامثتسالا عونت وأ زيكرت لوح ىرخأ دويق يأ دجوت ال هنإف ،هاندأ لودجلا يف تارامثتسالا ىلع ةضورفملا دويقلا ةاعارم عم
 .قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم عيونتلا/زيكرتلا كلذ ةبسن وأ ةددحم ةيفارغج ةقطنم وأ ةيراقع لوصأ/لصأ يف
 :يلي ام قودنصلاب ةصاخلا تارامثتسالا زكرت تاسايس لكشتو

 
 صيصختلا ةبسن رامثتسالا عون

 ةيبرعلا ةكلمملا يف لخدلل ةرِدُم ةروطم ةيراقع لوصأ •
 )ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يتنيدم ءانثتساب( ةيدوعسلا

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٧٥ نع لقت ال
 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪١٠٠ ىتحو قودنصلا
 .ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا

 .يراقعلا ريوطتلا عيراشم •
 يف ًاماع ًاحرط ةحورطملا ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلا تادحو •

  .ةئيهلا نم ةصخرملاو ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا •
 ةيدقن ةلويس •
 لبق نم ةصخرملاو ًاماع ًاحرط ةحورطملا دقنلا قاوسأ قيدانص •

 .ةئيهلا
 ىدل يدوعسلا لايرلاب لجألا ةريصق عئادولاو ةحبارملا تاقفص •

 يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم لبق نم ةصخرملا فراصملا
 .*ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلماعلاو

 ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةيراقعلا تاكرشلا مهسأ •
 .ةئيهلا نم ةصخرملاو ةيدوعسلا

 لاملا قاوسأ يف ًاماع ًاحرط ةحورطملاو ةلوادتملا نيدلا تاودأ •
 .ةئيهلا نم ةصخرملاو ةيدوعسلا

 عافتنالا قوقح •

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٢٥ ىصقأ دحب
 .ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا

 .هب حومسم ريغ .ءاضيب يضارأ يف رامثتسالا •
 ينامتئالا فينصتلل زيدوم ةلاكو نع رداصلاو )BAA١( نع قودنصلا هعم لماعتي يذلا ردصُملاو ةحبارملاب ةقالع يذ فرط لكل فينصتلا ةجرد لقت الأ بجي *
 .ينامتئالا فينصتلل زروب دنأ دردناتسو ينامتئالا فينصتلل شتيف ةلاكو نم يأ ىدل )+BBB( اهلداعي ام وأ

 ليومت ىلع لوصحلا تايحالص )ه(

 ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم يحجارلا فرصم نم ةينامتئا تاليهست ىلع قودنصلا لصح :لوألا بوحسملا ليومتلا غلبم
  :ةيلاتلا ةيسيئرلا طورشلل ًاقفو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل ةيعرشلا

 يدوعس لاير ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ :اهنم ديفتسملا تاليهستلا ةميق
 )م٢٠١٩ رياربف ١٢ نم( تاونس سمخ ةرتفل لجألا ليوط ليومت :هيلع لوصحلا خيرات نم ليومتلا ةدم
 دنع يحجارلا فرصمل ةدحاو ةرم عفدت( بوحسملا ليومتلا غلبم نم ٪١ : )ةمدقم موسر( بيترتلا موسر

 )تاليهستلا بحس
 ةرتفل روبياس ةيدوعسلا كونبلا نيب ام حبرلا لدعم ًادئاز بوحسملا ليومتلا غلبم نم ٪٢.٢٥ :حبرلا شماه
 يونس فصن لكشب يحجارلا فرصمل عفدت رهشأ ٦
 ليومتلا ةدم ةياهنب ةدحاو ةعفد :دادسلا ةداعإ
  :تانامضلا

 ةينامتئالا تاليهستلا ةيقافتا طورش عم ىشامتي امب قودنصلاب ةصاخلا تاراقعلا نهر -
 )بوحسملا غلبملا ةميق نم ٪٢٠٠ ةيطغتب( ةلصلا تاذ ةمظنألاو

 نم متي يحجارلا فرصم ىدل قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا مساب صاخ باسح حتف -
 قحي ثيحب قودنصلاب ةصاخلا ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةصاخلا تاراجيإلا عمج هلالخ
 غلبملا ليوحت متي نأ ىلع باسحلا اذه نم ليومتلا تاقحتسم مصخ يحجارلا فرصمل
 حابرألا عيزوت فدهب قودنصلا ريدم هددحي رخآ باسح يأ ىلإ صاخلا باسحلا يف يقبتملا
 .حابرألا عيزوت يف قودنصلا ةسايس ىلع ًءانب

 كنبلا عم ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم طوحت ةيقافتا يف قودنصلا لخد دق ،م٢٠١٩ ربمفون ١٩ يف هنأب ملعلا عم
 .هالعأ روكذملا ليومتلا نم ةيقبتملا ةدملا لالخ روبياسلا رعس تيبثتل يسنرفلا يدوعسلا
 

 يحجارلا فرصم نم ةحونمملا ةينامتئالا تاليهستلا يف ةدايز ىلع قودنصلا لصحو :يناثلا بوحسملا ليومتلا غلبم
 ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل كلذو ،يدوعس لاير  ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ غلبمب ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم
  :ةيلاتلا ةيسيئرلا طورشلل ًاقفو ىلوألا ةيفاضإلا



 ماكحألاو طورشلا
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 يدوعس لاير ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ :اهنم ةدافتسالا عقوتملا تاليهستلا ةميق
 بحس خيرات نم تاونس سمخ ةرتفل لجألا ليوط ليومت :هيلع لوصحلا خيرات نم ليومتلا ةدم
 .)م٢٠٢٠ ربمتبس ١٣ نم( تاليهستلا
 دنع يحجارلا فرصمل ةدحاو ةرم عفدت( بوحسملا ليومتلا غلبم نم ٪١ :)ةمدقم موسر( بيترتلا موسر

 )تاليهستلا بحس
 فرصمل عفدت رهشأ ةتس ةرتفل روبياسلا رعس لدعم ًادئاز بوحسملا ليومتلا غلبم نم ٪٢.٥٠ :حبرلا شماه
 يونس فصن لكشب يحجارلا
 ليومتلا ةدم ةياهنب ةدحاو ةعفد :دادسلا ةداعإ
  :تانامضلا

 ةينامتئالا تاليهستلا ةيقافتا طورش عم ىشامتي امب  قودنصلاب ةصاخلا تاراقعلا نهر -
 )بوحسملا غلبملا ةميق نم ٪٢٠٠ ةيطغتب( ةلصلا تاذ ةمظنألاو

 قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا مساب يحجارلا فرصم ىدل صاخلا باسحلا مادختسا -
 ىلوألا ةيفاضإلاو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةصاخلا تاراجيإلا عمج هلالخ نم متي يذلا
 باسحلا اذه نم ليومتلا تاقحتسم مصخ لومملا كنبلل قحي ثيحب قودنصلاب ةصاخلا

 ريدم هددحي رخا باسح يأ ىلإ صاخلا باسحلا يف يقبتملا غلبملا ليوحت متي نأ ىلع
 .حابرألا عيزوت يف قودنصلا ةسايسل ءانب حابرألا عيزوت فدهب قودنصلا

 
 ٪٣٥.٧٥ هيلع لصحتملا ليومتلا يلامجإ ةبسنو يدوعس لاير ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ بوحسملا ليومتلا غلبم يلامجإ نوكيس كلذبو
 ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآ بسحب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم
 .)م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب(

 رعس تيبثت ررق لاح يف طوحت ةيقافتا يف لوخدلا وأ رخآ ليومت ىلع لوصحلا ،قودنصلا نع ًةباين ،قودنصلا ريدمل زوجيو
 ،ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف قودنصلا جاردإ دعب ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم وه امب تاليهستلل روبياسلا
 مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٥٠ لداعي ام هيلع لصحتملا ليومتلا يلامجإ زواجتي ال ثيحب

 ةسسؤمل ةعبات ةكرش مساب هليجست وأ/و قودنصلا لوصأ نهر زوجيو .ليومتلا ىلع لوصحلا تقو يف ةققدم ةيلام
 .ةلصلا تاذ ةمظنألاو ةينامتئالا تاليهستلا ةيقافتا طورش عم ىشامتي امب ليومتلل ةنامضك قودنصلل ةلومم ةيلام
 قوسلا فورظ )ب(و ؛هيلع لصحتملا ليومتلا بيترتب ةصاخ تارابتعا )أ( ىلع ًايلعف هيلع لصحتملا غلبملا دمتعيو
 قودنصلا يف تادحولا يكلام ىلع عوجرلاب قح دوجو مدع ساسأ ىلع ةينبم ليومت يأ طورش نوكت فوسو .ةدئاسلا
 .قودنصلا يف مهتارامثتسا ةميق يفاص نع ديزي امب

 
 قودنصلا يف رفوتملا دقنلا رامثتسا ةيفيكو لئاسو  )و(

 لودجلاب ةروكذملا تارامثتسالا نم رثكأ وأ ةدحاو يف كلذو ةرفوتملا ةيدقنلا غلابملا رامثتساب مايقلا قودنصلل زوجي
 ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٢٥ هتبسن امع ةعمتجم تارامثتسالا هذه ديزت الأ طرشبو ةجاحلا تعد ام ىتم كلذو .هاندأ

 .ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل

 رامثتسالا عون
 ةميقلا نم ىندألا دحلا
 ًاقفو قودنصلل ةيلامجإلا

 ةققدم ةيلام مئاوق رخآل

 ةميقلا نم ىلعألا دحلا
 ًاقفو قودنصلل ةيلامجإلا

 ةققدم ةيلام مئاوق رخآل

 ةيدقن ةلويس

٢٥ ٪٠٪ 

 ةئيهلا لبق نم ةصخرملاو ًاماع ًاحرط ةحورطملا دقنلا قاوسأ قيدانص
 ىدل يدوعسلا لايرلاب لجألا ةريصق عئادولاو ةحبارملا تاقفص

 يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم لبق نم ةصخرملا فراصملا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلماعلاو
 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةيراقعلا تاكرشلا مهسأ

 ةئيهلا نم ةصخرملاو
 قوسلا يف ًاماع ًاحرط ةحورطملا ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلا تادحو
  ةئيهلا نم ةصخرملاو ةيدوعسلا ةيلاملا
 لاملا قاوسأ يف ًاماع ًاحرط ةحورطملاو ةلوادتملا نيدلا تاودأ
 ةئيهلا نم ةصخرملاو ةيدوعسلا
 قودنصلا ريدم لبِق نم ةرادملا دقنلا قاوسأ قيدانص عم ةرفوتملا ةيدقنلا غلابملا رامثتسا نكمي *

 

 حرطلا تالصحتم مادختسا )ز(
 )لاملا سأر ةدايز لبق( يلوألا حرطلا تالصحتم مادختسا .١
  
 تادحولا ىلع ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا وعئاب لصح .يدوعس لاير ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ يلوألا حرطلا دعب قودنصلا لام سأر غلب

 ةميق غلبت ثيح قودنصلا يف ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةينيعلا مهتمهاسم ريظن كلذو يلوألا حرطلا ةرتف لالخ
 اوملتساو .)ةدحولل .س.ر ١٠ يواست يتلاو ةيمسإلا ةميقلاب( يدوعس لاير ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ ةيلامجالا ةينيعلا ةمهاسملا
 .روهمجلل يلوألا حرطلا مجح لثمي ام وهو ،يدوعس لاير ٢٣٧,٥٤٤,٨٦٠ اهنم يقبتملا نوكيو .ةدحو ٤٢,٦٨٧,٩٠٠ددع نوعئابلا



 ماكحألاو طورشلا
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 موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا دادسو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالل يلوألا حرطلا تالصحتم مادختسا متو
  .)ةرركتملا ريغ( ةيلوألا

 كارتشالا رعسب ةحورطملا تادحولا ةميق( قودنصلا يف كارتشالا ةميق يلامجإ تامادختسا  حضوي يلاتلا لودجلا
 :)يلوألا حرطلا يف

 يلوألا حرطلا ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبلا
  ).س.ر(

 

 ةيراقعلا لوصألل يدقنلاو ينيعلا ذاوحتسالا

 ذاوحتسالا ةميق دادسل ةينيعلا تاكارتشالا ةميق
  ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠  ةيراقعلا لوصألا ىلع ينيعلا

 ذاوحتسالا ةميق دادسل ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق
  ١٩٣,٤٢١,٠٠٠  ةيراقعلا لوصألا ىلع يدقنلا

 فيراصملا دادسل ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق
  ٤٤,١٢٣,٨٦٠ حرطلا دنع ةيلامسأرلا

  ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ قودنصلا يف كارتشالا ةميق يلامجإ تامادختسا

 )ةرركتملا ريغ ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا( ةيلامسأرلا فيراصملا ليصافت

  ١٦,١٥٧,٥٠٠ يعسلا موسر

  ٩,٩٦٦,٣٦٠  لام سأر ةلكيه باعتأ

 صاخلا نهرلا كفو ليومتلل ركبملا دادسلا فيلاكت
 "ينكسلا اقلملا عمجم" يئدبملا يراقعلا لصألاب
 *)ةينازيم(

٧,٥٩٠,٠٠٠ 
 

  ٥,١٠٠,٠٠٠ ليومتلا ةلكيه باعتأ

  ٣,٤٠٠,٠٠٠ )ليومتلا بيترت موسر( ليومتلا فيلاكت

 ةلاهجلا يفن تاساردب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت
  ١,٥٠٠,٠٠٠ *)ةينازيم( ةيراقعلا لوصألل

  ٣٠٠,٠٠٠ *)ةينازيم( ينوناقلا راشتسملا باعتأ - ىرخأ فيراصم

  ١١٠,٠٠٠ جاردإللو ليجستلل ةيلوألا موسرلا

 ةيلمعب ةصاخلا ةيلامسأرلا فيراصملاا يلامجإ
  ٤٤,١٢٣,٨٦٠ ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا

 ،اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةفلكتلا هذهل ةينازيم غلبملا اذه  *
 رفوتم دقنك صصخم نوكيس يأ قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف
 تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل
 ."قودنصلا

 
 
  لوألا يفاضإلا حرطلا تالصحتم مادختسا .٢
  
 ةيفاضإلا تادحولا رادصإ دعب كلذو .يدوعس لاير ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ وه لوألا يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا لام سأر غلب
  .يدوعس لاير ٣٦٥,٢٨٦,٢٧٠ ةيمسإ ةميقب ىلوألا
 

 مهتمهاسم ريظن كلذو لوألا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ تادحولا ىلع ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا وعئاب لصحو
 ٣٢٧,٣٢٩,٥٠٠ ىلوألا ةيفاضإلا ةينيعلا ةمهاسملا ةميق غلبت ثيح قودنصلا يف ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةينيعلا
 ةميقب ةدحو ٣,٧٩٥,٦٧٧ اهنم يقبتملا نوكيو .ةدحو ٣٢,٧٣٢,٩٥٠ ددع نوعئابلا وملتسأو .ةيمسإلا ةميقلاب يدوعس لاير

 يفاضإلا حرطلا تالصحتم مادختسا متو .ةيمسإلا ةميقلاب يدقنلا حرطلا ةميق لثمي ام وهو يدوعس لاير ٣٧,٩٥٦,٧٧٠
 )ةرركتملا ريغ( ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا دادسو ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالل لوألا
  .لوألا يفاضإلا حرطلاب ةصاخلا

 كارتشالا رعسب ةحورطملا تادحولا ةميق( قودنصلا يف كارتشالا ةميق يلامجإ تامادختسا  حضوي يلاتلا لودجلا
 :)لوألا يفاضإلا حرطلا يف

 لوألا يفاضإلا حرطلا ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبلا
 ).س.ر(

 ةيراقعلا لوصألل يدقنلاو ينيعلا ذاوحتسالا

 لوصألا ىلع ينيعلا ذاوحتسالا ةميق دادسل ةينيعلا تاكارتشالا ةميق
 ٢٩١,٥٠٠,٠٠٠  ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا

 لوصألا ىلع يدقنلا ذاوحتسالا ةميق دادسل ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق
 ٠  ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا

 ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ حرطلا دنع ةيلامسأرلا فيراصملا دادسل ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق

 ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ قودنصلا يف كارتشالا ةميق يلامجإ تامادختسا



 ماكحألاو طورشلا
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 )ةرركتملا ريغ ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا( ةيلامسأرلا فيراصملا ليصافت

 **١٧,٢٢٥,٠٠٠ يعسلا موسر

 ٤,٨٧٩,٥٢٢  لام سأر ةلكيه باعتأ

 ٥,٩٦٢,٥٠٠ ليومتلا ةلكيه باعتأ

 ٣,٩٧٥,٠٠٠ )ليومتلا بيترت موسر( ليومتلا فيلاكت

 ةيراقعلا لوصألل ةلاهجلا يفن تاساردب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت
 ١,٥٠٠,٠٠٠ *)ةينازيم( ىلوألا ةيفاضإلا

 ١٥٠,٠٠٠ *)ةينازيم( ينوناقلا راشتسملا باعتأ - ىرخأ فيراصم

 ١١٠,٠٠٠ جاردإللو ليجستلل ةيلوألا موسرلا
 ىلع ذاوحتسالا ةيلمعب ةصاخلا ةيلامسأرلا فيراصملاا يلامجإ
 ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا

 اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةفلكتلا هذهل ةينازيم غلبملا اذه  *
 رفوتم دقنك صصخم نوكيس يأ قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف
 تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل
 ."قودنصلا
 يلامجإ غلبمب قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد مت ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف **
 ةصاخلا يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠ ةغلابلاو ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متو .يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠ هردق
 .)ءاطسولا( ىرخأ فارطأل

 

  )ديدجلا لاملا سأر مادختسا( يناثلا يفاضإلا حرطلا تالصحتم مادختسا .٣
  
 لالخ نم قودنصلا لام سأر ةدايزب قودنصلا ريدم موقيسو .يدوعس لاير ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ وه يلاحلا قودنصلا لام سأر نإ
 لام سأر حبصي كلذبو .يدوعس لاير ٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ ةيمسإلا اهتميق ةيفاضإ تادحو رادصإب كلذو يناثلا يفاضإلا حرطلا
  .يدوعس لاير ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ لاملا سأر ةدايز دعب قودنصلا
 

 ريظن كلذو يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ تادحولا ىلع لوصحلاب ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا وعئاب موقيسو
 ةديدجلا ةينيعلا ةمهاسملا ةميق غلبت ثيح قودنصلا يف ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةينيعلا مهتمهاسم

 ١٥,٧٣٦,٥٠٠ اهنم يقبتملا نوكيو .ةدحو ٢٢,٣٠١,٣٣٥ ددع نوعئابلا ملتسيسو .ةيمسإلا ةميقلاب يدوعس لاير ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠
 تالصحتم مادختسا متيسو .ةيمسإلا ةميقلاب يدقنلا حرطلا ةميق لثمي ام وهو يدوعس لاير ١٥٧,٣٦٥,٠٠٠ ةميقب ةدحو
 ريغ( ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا دادسو ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالل يناثلا يفاضإلا حرطلا
  .يناثلا يفاضإلا حرطلاب ةصاخلا )ةرركتملا

 كارتشالا رعسب ةحورطملا تادحولا ةميق( قودنصلا يف كارتشالا ةميق يلامجإ تامادختسا  حضوي يلاتلا لودجلا
 :)يناثلا يفاضإلا حرطلا يف

 يناثلا يفاضإلا حرطلا ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبلا
 ).س.ر(

 ةيراقعلا لوصألل يدقنلاو ينيعلا ذاوحتسالا

 لوصألا ىلع ينيعلا ذاوحتسالا ةميق دادسل ةينيعلا تاكارتشالا ةميق
  ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا

١٩٦,٧٠٠,٠٠٥ 

 لوصألا ىلع يدقنلا ذاوحتسالا ةميق دادسل ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق
 ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا

١٢٩,٧٠٢,٤٩٥ 

 ٩,٠٩٥,٠٠٨ حرطلا دنع ةيلامسأرلا فيراصملا دادسل ةيدقنلا تاكارتشالا ةميق

 ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ قودنصلا يف كارتشالا ةميق يلامجإ تامادختسا

 )ةرركتملا ريغ ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا( ةيلامسأرلا فيراصملا ليصافت

 **٧,٨٣٥,٠٠٠ يعسلا موسر

 قبطنت ال  لام سأر ةلكيه باعتأ

 قبطنت ال ليومتلا ةلكيه باعتأ

 قبطنت ال )ليومتلا بيترت موسر( ليومتلا فيلاكت
 ةيراقعلا لوصألل ةلاهجلا يفن تاساردب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت
 ١,٠٠٠,٠٠٨ *)ةينازيم( ةيناثلا ةيفاضإلا

 ١٥٠,٠٠٠ *)ةينازيم( ينوناقلا راشتسملا باعتأ - ىرخأ فيراصم

 ١١٠,٠٠٠ جاردإللو ليجستلل ةيلوألا موسرلا
 ىلع ذاوحتسالا ةيلمعب ةصاخلا ةيلامسأرلا فيراصملاا يلامجإ
 ٩,٠٩٥,٠٠٨ ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا



 ماكحألاو طورشلا
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 اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةفلكتلا هذهل ةينازيم غلبملا اذه  *
 رفوتم دقنك صصخم نوكيس يأ قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف
 تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل
 ."قودنصلا
 غلبمب قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد متيس ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف **
 يدوعس لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ ةغلابلاو ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متيو .يدوعس لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ هردق يلامجا
 .)ءاطسولا( ىرخأ فارطأل ةصاخلا

 

 :*)ةرتف لك نع ةقالعلا تاذ كارتشالا رعسب ةحورطملا تادحولا ةميق( ٥٠٨ حضوي يلاتلا لودجلا

 نايبلا

 يف ةدايز يأ لبق
 ةميق يلامجإ
 لوصأ
 ).س.ر( قودنصلا

 نم ىلوألا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يفاضإلا
 ).س.ر( لوألا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 لوألا يفاضإلا
 ).س.ر(

 نم ةيناثلا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يفاضإلا
 ).س.ر( يناثلا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 يناثلا يفاضإلا
 ).س.ر(

 كارتشالا ةميق
 ٤١٠,١٤٤,٣٨٦ ١٣٨,٧٩٧,٥٠٤ ٢٧١,٣٤٦,٨٨٢ ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ ٢٣٧,٥٤٤,٨٦٠ يدقنلا

 كارتشالا ةميق
 ٩١٥,٠٧٩,٠٠٥ ١٩٦,٧٠٠,٠٠٥ ٧١٨,٣٧٩,٠٠٠ ٢٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ ينيعلا

 غلبم يلامجإ
 ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ بوحسملا ليومتلا

 **٢,٠٦٢,٧٢٣,٣٩٠ **٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ١,٧٢٧,٢٢٥,٨٨٢ ٧٢٢,٨٠٢,٠٢٢ ١,٠٠٤,٤٢٣,٨٦٠ يلامجإلا
 يفاضإلا حرطلاب صاخلا فدهتسملا كارتشالا رعسو ،يدوعس لاير ٨.٩٠٥٤ لوألا يفاضإلا حرطلا يف كارتشالا رعسو ،يدوعس لاير ١٠.٠٠٠٠ يلوألا حرطلا يف كارتشالا رعس*
 .يدوعس لاير ٨.٨٢٠١ يناثلا
 .تاللهلا بيرقت ةيلمع نع جنان يدوعس لاير ١ غلبمب قرف دجوي**

 

 كارتشالا رعسب ةحورطملا تادحولا ةميق( قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ تامادختسا  حضوي يلاتلا لودجلا
 :)فدهتسملا

 نايبلا

 يف ةدايز يأ لبق
 ةميق يلامجإ
 لوصأ
 ).س.ر( قودنصلا

 نم ىلوألا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يفاضإلا
 ).س.ر( لوألا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 لوألا يفاضإلا
 ).س.ر(

 نم ةيناثلا ةدايزلا
 حرطلا لالخ
 يفاضإلا
 ).س.ر( يناثلا

 يلامجإ ةدايز دعب
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 حرطلا لالخ نم
 يناثلا يفاضإلا
 ).س.ر(

 يدقنلا ذاوحتسالا
 ١,٠٤٧,٦٢٠,٩٩٥ ١١٦,٦٩٩,٩٩٥ ٩٣٠,٩٢١,٠٠٠ ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ٥٣٣,٤٢١,٠٠٠   ةيراقعلا لوصألا ىلع

 ينيعلا ذاوحتسالا
 ٩١٥,٠٧٩,٠٠٥ ١٩٦,٧٠٠,٠٠٥ ٧١٨,٣٧٩,٠٠٠ ٢٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠   ةيراقعلا لوصألا ىلع

 ةميق يلامجإ
 ىلع ذاوحتسالا
  ةيراقعلا لوصألا

١,٩٦٢,٧٠٠,٠٠٠ ٣١٣,٤٠٠,٠٠٠ ١,٦٤٩,٣٠٠,٠٠٠ ٦٨٩,٠٠٠,٠٠٠ ٩٦٠,٣٠٠,٠٠٠ 

 ٤١,٢١٧,٥٠٠ ٧,٨٣٥,٠٠٠ ٣٣,٣٨٢,٥٠٠ ١٧,٢٢٥,٠٠٠ ١٦,١٥٧,٥٠٠ يعسلا موسر
 سأر ةلكيه باعتأ

 ١٤,٨٤٥,٨٨٢ قبطنت ال ١٤,٨٤٥,٨٨٢ ٤,٨٧٩,٥٢٢ ٩,٩٦٦,٣٦٠  لام

  ركبم دادس فيلاكت
 ٧,٥٩٠,٠٠٠ قبطنت ال ٧,٥٩٠,٠٠٠ قبطني ال ٧,٥٩٠,٠٠٠   نهر كفو

 ١١,٠٦٢,٥٠٠ قبطنت ال ١١,٠٦٢,٥٠٠ ٥,٩٦٢,٥٠٠ ٥,١٠٠,٠٠٠ ليومتلا ةلكيه باعتأ
 ليومتلا فيلاكت
 بيترت موسر(
 )ليومتلا

 ٧,٣٧٥,٠٠٠ قبطنت ال ٧,٣٧٥,٠٠٠ ٣,٩٧٥,٠٠٠ ٣,٤٠٠,٠٠٠

 تالماعتلا فيلاكت
 تاساردب ةصاخلا
 لوصألل ةلاهجلا يفن
 ةيئدبملا ةيراقعلا
 )ةينازيم(

٤,٠٠٠,٠٠٨ ١,٠٠٠,٠٠٨ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ 

 - ىرخأ فيراصم
 راشتسملا باعتأ
 )ةينازيم( ينوناقلا

٦٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ 

 ةيلوألا موسرلا
 ٣٣٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠ جاردإللو ليجستلل

 تافرصتلا ةبيرض
 ١٣,٠٠٢,٥٠٠ ١٣,٠٠٢,٥٠٠ قبطنت ال قبطنت ال قبطنت ال ةيراقعلا



 ماكحألاو طورشلا
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 باعتألا يلامجإ
 موسرلاو فيلاكتلاو
 ريغ( ةيلوألا
 )ةرركتملا

١٠٠,٠٢٣,٣٩٠ ٢٢,٠٩٧,٥٠٨ ٧٧,٩٢٥,٨٨٢ ٣٣,٨٠٢,٠٢٢ ٤٤,١٢٣,٨٦٠ 

 ٢,٠٦٢,٧٢٣,٣٩٠ ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ ١,٧٢٧,٢٢٥,٨٨٢ ٧٢٢,٨٠٢,٠٢٢ ١,٠٠٤,٤٢٣,٨٦٠ يلامجإلا

 
 

 حابرألا عيزوت ةسايس )ح(
 
 عبر لك ةيادب خيرات نم لمع موي ٣٠ لالخ عزوت نيرمثتسملا ىلع ةيونس عبر ةيدقن حابرأ عيزوت ىلإ قودنصلا فدهي

 ٪٩٠ نع تاعيزوتلا لقت نل هنأب ًاملع .)ربوتكأ نم لوألاو ويلوي نم لوألاو ليربأ نم لوألاو رياني نم لوألا( ةيداليم ةنس
 نم اهريغو ةيراقعلا لوصألا عيب نع ةجتانلا ةيلام سأرلا حابرألا ءانثتساب كلذو ،ةيونسلا قودنصلا حابرأ يفاص نم
 نم يأ ديدجتو ةنايصل وأ/و ةيفاضإ ةيراقع لوصأ ىلع ذاوحتسالا لالخ نم اهرامثتسا ةداعإ متي دق يتلاو ،تارامثتسالا
 دقنلا زواجتي ال ثيحب قودنصلا ةحلصمل ةيطايتحا تاصصخمك اهب ظافتحالا وأ/و قودنصلل ةكولمملا لوصألا
 .قودنصلا لوصأ يلامجإ نم ٪٢٥ رفوتملا

 
 ةطشنلا ةرادإلا )ط(

 قودنصلا لوصأ ةرادإب ةيراقعلا تارامثتسالا لاجم يف صصختمو ةربخ وذ قيرف لالخ نمو قودنصلا ريدم موقي فوس
 ميظعتو لثمألا ءادألا قيقحت فدهب ةيراقعلا ةظفحملاو لوصألا ءادآ مييقتو ةسارد لالخ نم كلذو رمتسم لكشب

 .قودنصلل ةيرامثتسالا فادهألا قيقحت نم دكأتللو ديعبلا ىدملا ىلع اهتارامثتسا ةميق
 

 ةيراقعلا تاعاطقلل رمتسم مييقت ءارجإب نييجراخلا نيراشتسملا عم نواعتلابو قودنصلا ريدم ىعسي فوس امك
 ىلع ظافحللو ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسالل ةفلتخملا ةيراقعلا تاعاطقلا طامنأو ءادأ ريغت ةعباتم ضرغب ةفلتخملا
 ةرادإل نيسرمتم ءاردم نييعت قودنصلا ريدم مزتعي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ليوطلا ىدملا ىلع قودنصلا حلاصمو فادهأ

 .قودنصلل ةعباتلا تاراقعلل نيرجأتسم ًاضيأ تاراقعلا ءاردم نوكي دقو قودنصلا تاراقع
 

 يرامثتسالا رارقلا ذاختا ةيلمع )ي(

 موقيس قودنصلا ريدم نإف ،قودنصلا ةيجيتارتسا عم بسانتت يتلا ةيرامثتسالا صرفلا نم ةدافتسالا ليبس يف
 .قودنصلا ريدمل عباتلا رامثتسالا قيرف اهدعي يتلا رامثتسالا تاسايس عم ىشامتي امب ةيراقعلا صرفلا ليلحتو ةساردب

 
 ريدم موقي ،ةيرامثتسالا صرفلا مييقتو ةسارد ضرغل قودنصلا ريدم لبق نم ةعبتملا ةفلتخملا جهانملا نمض نمو
 راقعلل )ةيقوسلا( ةلداعلا ةميقلا رابتعالا نيع يف قودنصلا ريدم ذخأي ثيحب درفنم لكشب راقع لك ةساردب قودنصلا

 بسنو ةيوناثلا قوسلا يف ةيدقنلا ةلويسلا تايوتسمو ةيسفانتلا ايازملاو هعقوم ةيبذاجو مييقتلا ريراقت بسح
 ىرخألا لماوعلا نم اهريغو يلكلا داصتقالا طامنأ رثأب قلعتي ام ةسارد ىلع ةوالع ةفاضم ةميق قيقحت صرفو رغاوشلا
 ريدمل قحيو .رامثتسالا رارق ىلع ةقفاوملاو ةعجارملاب قودنصلا ةرادإ سلجم موقيو  .رامثتسالا نأشب رارق ىلإ لصوتلل
 .رامثتسالا نأشب رارق ىلإ لصوتلا تاياغل ريغلا نم ةيراشتسا تامدخ ىلإ ءوجللا قودنصلا

 
 :يتآلا ىلع ًءانب يرامثتسالا رارقلا ذاختا ةيلمع قودنصلا ريدم ىدل ةيراقعلا تارامثتسإلا ةرادإ قيرف ىنبتي

 
 نايبلا ةوطخلا

 عضو .١
 ةيجيتارتسا
 رامثتسالا

 فادهألا ىلع ًءانب لخدلل ةردملا لوصألا يف رامثتسالا تاددحمو قودنصلا ةيجيتارتسا ءانب متي
 ريياعملا ديدحتب كلذو نيرمثتسملل ةعفنملا مظعي يذلا لكشلاب قودنصلل ةيرامثتسالا
 :اهنمو ةيراقعلا تارامثتسالاب ةصاخلا ةيسيئرلا
 يفارغجلا عقوملا - لصألا عون - عاطقلا -
 نيرجأتسملا ةدعاق - لصألا رمع - تافصاوملاو ءانبلا ةدوج -
   عقوتملا لخدلا -
 لالخ نم ةيرامثتسالا ةظفحملا لظ يف ىدح ىلع رامثتسا لك ةسارد متي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .ةيلومش ةرظن

 رايتخا .٢
 رامثتسالا
 بسنألا

 ام عيقوتو ةيلوألا دقاعتلا ماكحأو طورش ةفاك ديدحت دعب رامثتسالل بسنألا لصألا رايتخا متي
 ىلع ،يلي ام ىلع ءانب لماش صحف ةيلمعب مايقلا كلذ دعب متي ،تالماعتلا ةيرصحب قلعتي

  :رصحلا ال لاثملا ليبس
 لامعألا لاجمو تامدخلا يمدقم ديدحت - ذيفنتلل ينمزلا لودجلا ديدحت -

 مهنم لكل
 ىلع نيدمتعم نيمييقم نم لصألا مييقت -

 لقألا
 ىودجلا تاساردو يلاملا جذومنلا دادعإ -

 ةمزاللا
 كوكصلل ةينوناقلا صحفلا لامعأ ذيفنت -

 ةقالعلا تاذ تادنتسملاو
 ةينفلا صحفلا لامعأ ريراقت دادعإ -

 ذيفنت .٣
 ذاوحتسالا

 أشنت ظفحلا نيمأل ةعبات ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش ءاشنا قيرط نع ذاوحتسالا ةيلمع متت
 :يتآلاب تاراقعلا ةرادإ مايق دعبو ضرغلا اذهل

 .بسنألا ذاوحتسالا لكيه رايتخا -
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 .بسنألا يلاملا لكيهلا رايتخا -
 لصألل ليغشتلاو ةرادإلا تامدخ ميدقتل ةيراقعلا تامدخلا يمدقم ديدحت -

 .يراقعلا
 .)عيبلا دقع( ةيئاهنلا دوقعلا عيقوت -
 ةقالعلا تاذ ىرخألا تادقاعتلاو ةيراجيالا دوقعلا ليوحتل مزلي ام لمع -

 .)صاخلا ضرغلا تاذ ةكرشلا/قودنصلا( ديدجلا كلاملل

 تايلمع ةرادإ .٤
 قودنصلا

 قودنصلا ةيجيتارتسا عم ىشامتي امب ةيدقن تاعيزوت لمعل ةيصوتلاب قودنصلا ريدم موقي
 هلوصأ ةميق ىلع ظافحلاو قودنصلا دئاوع ميظعتب موقي امك  ةقالعلا تاذ ةيميظنتلا حئاوللاو
 :يلي امب لاعف لكشب مايقلا لالخ نم

 .لاعفو طشن لكشب نيرجأتسملا عم تاقالعلا ةرادإ -
 وأ مهلامعأ ىلع رثؤي دق ام ةجلاعمو نيرجأتسملا ءاضرإ ىلع صرحلا -

 .راقعلل مهمادختسا
 ةيراجيالا ةميقلا عفر وأ/و ريجأتلا ةداعإ قيرط نع دئاوعلا ميظعت -

 .قوسلا فورظ اهرفوت يتلا صرفلا عم يشامتلاب
 لكشب مهئادآ ةعباتمو لوصألا ةنايصو ةرادإب ةصتخملا تاهجلا نييعت -

 .يرود
 ةءافك ةدايزو اهتئيهت ةداعإو تاراقعلا نيسحتب قلعتي ام ةسارد -

 .ةجاحلل ًاقفو ليغشتلا

 نم جراختلا .٥
 قودنصلا

 ىلع ًءانبو نيرمثتسملا ةحلصم هيضتقت ام ىلع ًءانب رامثتسالا نم جراختلا صرف ةسارد متي
 نم اهريغو قودنصلا ةرادإ سلجم تاقفاوم ىلع لوصحلا دعبو ضرغلا اذهل ةدعملا ريراقتلا
 .ةمزاللا ةيميظنتلا تاءارجإلا

 
 نييرتشمل لصألا عيب قيرط نع جراختلا متي ،يراقعلا لصألا نم جراختلا رارقإ مت لاح يف
 لمع دعبو نيرمثتسملا ةحلصم هيضتقت امل ًاقفو اهريغ وأ ةيلام تاسسؤم وأ نييجيتارتسا
 .رارقلا ذاختا معدل ةبجاولا تاساردلا

 
 يراقع يقيوست راشتسم نييعت لالخ نم وأ ةرشابم قودنصلا ريدم قيرط نع امإ جراختلا متي
 .ضرغلا اذهل قودنصلا ريدم لبق نم هنييعت متي

 
 

 جراختلا ةسايسو تارامثتسالا يف فرصتلا )ك(

 لوصأ ةيكلمب ظافتحالا بلطتي نأ هنأش نم يذلاو ،نيرمثتسملل يراج لخد ريفوت وه قودنصلل يسيئرلا فدهلا
 نم جراختلا صرف مييقتل رارمتساب قوسلا ةبقارمب قودنصلا ريدم موقيس ،كلذ نم مغرلابو .ةليوط تارتفل قودنصلا
 ةداعإ )أ( :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - ةيراقعلا تارامثتسالا نم جراختلا تارربم لمشتو .ةيراقعلا هتارامثتسإ نم يأ
 ةرظنو تاعقوت )ج( وأ ةدوجوملا يراقعلا لوصألا تاموقم يف ريغت )ب( ،ةديدج لوصأ لمشتل قودنصلا لوصأ نزاوت

 .قودنصلل ةنوكملا ةيراقعلا لوصألا ىلع رثؤت دق يتلا ةيعرفلا تاعاطقلاو راقعلا قوس لوح ةيبلس

 لك مييقتب موقيس قودنصلا ريدم نأب ًاملع .ليوطلا ىدملا ىلع ماع لكشب تارامثتسالاب ظافتحالا قودنصلا مزتعي
 حارتقاو ،ةنس لك نم ربمسيد رهشو وينوي رهش نم لمع موي رخآ يف امك ةنسلا يف نيترم قودنصلل كولمم راقع
 تارارقلا كلت نأ نيبت اذإ ريصقلاو ليوطلا ىدملا ىلع راقعلا يف فرصتلا تارارق كلذ يف امب ،هنأشب ةنيعم تايجيتارتسا
  .تادحولا يكلامو قودنصلا ةحلصم يف بصت

 بناج نم هيف فرصتلا وأ هعيب وأ هيلع ذاوحتسالا حارتقا متي راقع يأل مييقت ريراقت ىلع قودنصلا ريدم لصحي فوسو
 ةئيهلا نم نيصخرمو قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم نيدمتعم نيلقتسم )لقألا ىلع( نينثا نيمييقم نم قودنصلا
 .نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا

 ةيكلملا لكيه )ل(

 وأ ةكرش مساب لوصألا ةيكلم ليجست متيسو .قودنصلا لوصأ ةيكلمب ظافتحالل ظفحلا نيمأ نييعتب قودنصلا ماق
 قودنصلا لبق نم ةكولمملا لوصألا ةيكلم نيب قيرفتلا لجأل ظفحلا نيمأ لبق نم اهسيسأت متي صاخ ضرغ تاذ رثكأ

 .ظفحلا نيمأ لبق نم ةكولمملا كلتو

 نكمي ،لاحلا هذه يفو .رثكأ وأ ةيلام ةسسؤم نم ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم ليومت ىلع قودنصلا لصحي دقو
 ةيقافتا طورش عم ىشامتي امبو ليومتلا قئاثو ماكحأو طورش بجومب ةلومملا ةهجلا حلاصل قودنصلا لوصأ نهر
 .ةلصلا تاذ ةمظنألاو ةينامتئالا تاليهستلا

 
 ةمظنألاب لاثتمالا )م(

 ةيبرعلا ةكلمملا يف تاراقعلا ةيكلم مكحت يتلا ةمظنألاو حئاوللاب تاقوألا عيمج يف هتارامثتساو قودنصلا مزتلي نأ بجي
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  .هرامثتساو راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت ماظن كلذ يف امب ،ةيدوعسلا

 قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم .٦
 رطاخم نوكردي نيذلا نيرمثتسملل طقف بسانم وهو يلاع رطاخم ىوتسم ىلع قودنصلا يف رامثتسالا يوطني
 اميف ةدراولا تارابتعالا مييقت نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجيو ،رطاخملا كلت لمحت مهنكميو مات لكشب رامثتسالا
 ىدل ةفورعم تسيل ةدكؤم ريغ رومأو ىرخأ رطاخم كانه نوكتو .مهرارق ذاختا دنع ةيانعب تارابتعالا نم اهريغو ،يلي

 نكمي الو .هلمعو قودنصلا ىلع يبلس ريثأت اهل نوكي امنيب ًايلاح ةماه ريغ قودنصلا ريدم اهربتعي وأ ،ًايلاح قودنصلا ريدم
 .مهلامسأر ىلع ًادئاع نوقلتيس نيرمثتسملا نأب وأ رامثتسالا فده قيقحت نم نكمتيس قودنصلا نأب نامض يأ ميدقت

 .رئاسخ يأ دبكتي نل رمثتسملا نأ وأ ًاحبرم نوكيس هيف رامثتسالا نأب ةنامض يأ ىلع قودنصلا يف رامثتسالا يوطني ال
 تادحو ءارش لبق هاندأ ةروكذملا رطاخملا لماوع نم ٍّلك رابتعالا يف ذخأي نأ لمتحم رمثتسم لك ىلع بجوتي هنإف ،اذل

 نكت مل ام قودنصلا يف رامثتسالا نع ةجتان ةيلام رئاسخ يأ نع ةلماكلا ةيلوؤسملا رمثتسم لك لمحتيو .قودنصلا يف
 قيدانص ةحئال هيلع صنت امل ًاقفو قودنصلا ريدم نم فرصتلا ءوس وأ ميسجلا لامهإلا وأ شغلا ببسب ةراسخلا كلت
 .يراقعلا رامثتسالا

 قودنصلا يف رامثتسالا اهيلع يوطني يتلا ةيسيئرلا رطاخملا صخلم )أ(

 نأ وأ هيرمثتسمل دئاوع قيقحت نم نكمتيس قودنصلا نأب نامض كانه سيل :رامثتسالا دئاوعل نامض دوجو مدع
 طورشلا هذه يف ةفوصوملا تالماعملا ةعيبطو قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم عم ةبسانتم نوكتس دئاوعلا

 الو .رمثتسملا لاملا سأر عيمج وأ ضعب نورمثتسملا رسخي نأ وأ تادحولا ةميق لقت نأ نكمملا نمو .ماكحألاو
 يتلا تايئاصحإلاو ماقرألا عيمجو .اهقيقحت متيس قودنصلل ةفدهتسملا وأ ةعقوتملا دئاوعلا نأب نامض ميدقت نكمي
 دئاوعلا عقوت نكمي الو .حبرلل تاعقوت لثمت الو طقف حيضوتلا ضارغأل يه ماكحألاو طورشلا هذه يف ةنيبملاو تدرو
 .ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تاعقوتلا نع فلتخت نأ نكمملا نم يتلاو ةيلعفلا

 مكحلا هلالخ نم نيلمتحملا نيرمثتسملل نكمي يليغشت خيرات قودنصلا كلتمي ال :دودحملا يليغشتلا خيراتلا رطاخم
 ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةرادإ يف ةثدحتسم ةربخ قودنصلا ريدم كلتمي .هتاحاجنو قودنصلا ءادأ ىلع
 ةعيبط كلذكو قودنصلا يف ةيلبقتسملا تارامثتسالا ةعيبط نأ امك .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهعيرشت ةثادحل
 ريدم اهب علطضا يتلا تايجيتارتسالاو تارامثتسالا نع يرهوج لكشب فلتخت نأ نكمملا نم اهب ةطبترملا رطاخملا
 ءادألا ىلع ةّلاد قودنصلا ريدم اهققح يتلا ةقباسلا جئاتنلا نوكت نأ ةرورضلاب سيل هنأ امك .قباسلا يف قودنصلا
 يتلا دئاوعلا يف وأ تادحولا ةميق يف ريغتلا ىدمب ؤبنتلا بعصي ثيح رطاخملا نم جتنملا ةثادح دعت اذل .يلبقتسملا

 .اهعيزوت ضرتفملا نم

 تاذ تاميلعتلاو ةمظنألل قودنصلا لاثتما نم دكأتلا قودنصلا ريدم ىلع بجوتي هنأ نم مغرلا ىلع :ةيماظنلا رطاخملا
 لوادتم يراقع رامثتسا قودنص نوكيل هلهؤت يتلا طورشلا نم طرش قودنصلا دقفي نأ نكمملا نم هنأ الإ ،ةلصلا
 ةلويس ىلع ةيبلس راثآ هيلع بترتي يذلا رمألا وهو ،ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا بجومب
 ةقحال تارييغت ءارجإ متي نأ نكمملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .هرامثتسا ةميق ىلع ًابلس رثؤي امب قودنصلا تادحو لوادت
 ىلع يغبنيو .لوادتم يراقع رامثتسا قودنص نوكيل قودنصلا ليهأت طورش ىلع )ريسفتلا يف رييغت كلذ يف امب(
 لوادتم يراقع رامثتسا قودنص نوكيل هرايتخا بقع ،قودنصلا نأب نامض دجوي ال هنأ ةظحالم نيلمتحملا نيرمثتسملا

 لاح يفو .)هفالخ وأ ةيميظنتلا تابلطتملاب ءافولا مدع ببسب ءاوس( لوادتم يراقع رامثتسا قودنص لظي فوس
 قيلعت ةيلاملا قوسلا ةئيهل زوجي ،هعضوب ظافتحالل ةمزاللا ةيميظنتلا تابلطتملا نم يأب ءافولا نع قودنصلا فلخت
 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف قودنصلا جاردإ ىلع ةردقلا مدع يدؤي نأ نكميو .قودنصلا جاردإ ءاغلإ وأ تادحولا لوادت
 .اهتميقو اهتلويس ىلعو تادحولا قيوست ةيناكمإ ىلع ةيبلس جئاتن ىلإ )لوادت(

 ةيلاملا قوسلا يف لوادتلل تادحولا لوبق متي يكل بلطب مدقتلا قودنصلا مزتعي :قوسلا يف ةلويس رفاوت مدع رطاخم
 تاذ  قوس يف قودنصلا تادحوب لوادتلا نوكيس هنأ ىلإ ةراشإك بلطلا اذه لوبق ىلإ رظنلا يغبني الو .ةيدوعسلا

 ريغ لجأ ىلإ رمتست فوس تروطت لاح يف اهنأ وأ ،روطتت فوس اهنأ وأ ،بلطلاو ضرعلاو ةلويسلا نم يلاع ىوتسم
 ةلويس رثأتت فوسف ،بلطلاو ضرعلاو ةلويسلا نم ضفخنم ىوتسم تاذ قوسلا ناك لاح يفو .لوبقلا بقع ىمسم
 تالماعتلل نوكي ،قوسلا هذه ريوطت مدع لاح يف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .يبلس وحن ىلع اهلوادت راعسأو تادحولا
 بعصلا نم نوكيو ،تادحولل ةيقوسلا ةميقلا ىلع ريبك يبلس ريثأت تادحولا ىلع ةررقملا تالماعتلا وأ ًايبسن ةريغصلا
 نم دودحملا ددعلا ريشيو .تباث رعسب تادحولا نم ريبك ددعب ةقلعتملا ةررقملا تالماعتلا وأ ةيلعفلا تالماعتلا ذيفنت
 ةردق )١( :يلي ام ىلع ًابلس رثؤي يذلا رمألا وهو ،تادحولا هذه يف ةدودحم ةلويس دوجو ىلإ تادحولا يكلام وأ/و تادحولا
 قيقحت رمثتسملا اذه عيطتسي هلالخ نم يذلا رعسلا )٢( وأ/و هرامثتسا لك وأ ضعب نم دودرم قيقحت ىلع رمثتسملا
 ةبسن رادصإ متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيوناثلا قوسلا يف تادحولا لوادت متي هلالخ نم يذلا رعسلا )٣( وأ/و دودرملا
 ةطشن ةلويس تاذ قوس ريوطت ىلع ًابلس رثؤي يذلا رمألا وهو ،نيرمثتسملا نم دودحم ددع ىلإ تادحولا نم ةريبك
 ةبسنلاب قوسلا ةلويس نوكت ،لوادتلل ةلباق نوكت فوس تادحولا نأ نم مغرلا ىلعو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .تادحولل
 .ةجردملا تاكرشلا مهسأ قوس ةلويس نم لقأ لوادتلل ةلباقلا يراقعلا رامثتسالا قيدانص تادحول

 ةكرحلا اهنيب نمو تادحولل يقوسلا رعسلا ىلع ًابلس رثؤت يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانه :راعسألا يف تاريغتلا رطاخم
 تالدعمو ةعقوتملاو ةدئاسلا ةيداصتقالا فورظلاو ةيراقعلا قاوسألاو ةيملاعلاو ةيلحملا مهسألا قاوسأ يف ةماعلا
 ،تابلقتلل تادحولا قوس ضرعتتو .ةماعلا ةيداصتقالا فورظلاو نيرمثتسملا تاهجوتو ليومتلا فيلاكتو ةدئافلا

 تادحولا هذه ءارش نإف ،هيلع ًءانبو .تادحولل ةيقوسلا ةميقلا ىلع يبلس ريثأت ثودح ىلإ ةلويسلا دوجو مدع يدؤيو
 .تارامثتسالا هذهب ةطبترملا رطاخملا لمحت مهنكمي نيذلا نيرمثتسملل طقف مئالم
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 ،تالدعملا بسن كلذ يف امب ،ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغتلا نإ :ةماعلا ةيداصتقالا فورظلا يف ريغتلا رطاخم
 نم ةيبيرضلا نيناوقلاو ،ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألاو ،ةيجولونكتلا تاروطتلاو ،ةسفانملاو ،لمعلا فورظو

 بسن يف ةدايزلا ببستت ،صوصخلا هجو ىلعو .قودنصلا صرفو لامعألا ىلع يبلسو يرهوج لكشب رثؤت نأ اهنأش
 ًةنراقم قودنصلا يف رامثتسالا نم ققحتملا دئاعلا نع ضيوعتلل كلذو ىلعأ دئاعل نيرمثتسملا نم تابلاطمب ةدئافلا

 ةيرامثتسا ةصرفك تادحولا ةيبذاج ضفخنت ،كلذل ةجيتنك .ةليدب ةيرامثتسا تاودأ يف رامثتسالا دنع لمتحملا دئاعلا عم
 يأ نإف ،ليومتلا ىلإ ءوجللا قودنصلل زوجي هنإ ثيحو .تادحولل ةيقوسلا ةميقلا ىلع ًابلس رثؤي امم اهيلع بلطلا لقيف
 راعسأ يف تاريغتلا نإو .قودنصلل ليومتلا طورش ىلع رثؤت نأ اهنأش نم نيدلا قاوسأ يف ةدئافلا بسن يف ةدايز
 .ماع لكشب يراقعلا عاطقلا يف تامييقتلا ىلع ًاضيأ رثؤتس ةدئافلا

 تقو يف حرطلا رعس نم لقأ رعسب تادحولا لوادت متي نأ نكمملا نم :حرطلا رعس نم لقأ رعسب لوادتلا رطاخم
 اهتميق نم لقأ رعسب تادحولا لوادت متيو .مهرامثتسا ةميق لماك دادرتسا تادحولا وكلام عيطتسي الو ،كارتشالا
 ةسايسلاو ةيجيتارتسالا ىودج لوح نيرمثتسملا تاعقوت فعضو ةيتاوملا ريغ قوسلا فورظ اهنيب نم بابسأ ةدعل
 .تادحولا نم بلطلا ىلع ضرعلا تايوتسم ةدايزو قودنصلل ةيرامثتسالا

 رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا بجومب قودنصلا ىلع بجوتي هنأ نم مغرلا ىلع :تاعيزوتلا يف بلقتلا رطاخم
 نأشب تانامض دجوت ال هنأ الإ ،تادحولا يكلاملل اهلخد يفاص نم لقألا ىلع ٪٩٠ هتبسن ام عيزوت ةلوادتملا ةيراقعلا

 ةدايز ىلإ يدؤت ةعقوتم ريغ ثادحأ ببسب عيزوت يأب مايقلا ىلع رداق ريغ قودنصلا نوكيو ،ةيلبقتسملا تاعيزوتلا غلابم
 وأ )الجاع لكشب ةفلكمو قاطنلا ةعساو ديدجت لامعأب مايقلا لاح يف ةيلام سأرلا تاقفنلا كلذ يف امب( فيلاكتلا يف
 مدع نإو .عفدلاب رجأتسملا مازتلإ مدع وأ )راجيإلا تاداريإ ليصحت تايوتسم يندت لاح يف امك( تاداريإلا يف ضافخنا

 ىلع ديزملا رثؤت نأ اهنأش نم ةنيعم تامازتلال قودنص ضرعي تادحولا يكلامل تاعيزوتب مايقلا ىلع قودنصلا ةردق
 ليومتلا قئاثول ًاقفو ،هيلومم لبق نم تاعيزوت يأب مايقلا نم قودنصلا عنتمُي نأ ًاضيأ نكميو .قودنصلل يلاملا ءادألا
 يف قحلا )ليومتلا قئاثو بجومب لالخإ ةلاح عوقو دعب لثم( ةنيعم تالاحب قحلا مهل نوكي نيذلاو ،ةقالعلا تاذ
 .ليومتلا قئاثو بجومب ةقحتسملا غلابملا دادسل مدختست ثيحب قودنصلل ةيدقنلا تاقفدتلاب مكحتلاو ىلع ةرطيسلا

 لوادت رعسو ةميق ضافخنا يف ببستي ،تادحولا يكلامل تاعيزوتلا غلابم يف ضافخنا وأ عاطقنا يأ نأ ىلإ راشيو
 .قودنصلا تادحو

 ىلإ تادحولا نم ريبك ددعل تادحولا يكلام بناج نم ةقحاللا عيبلا تايلمع يدؤت :تادحولا عيب تايلمع ةدايز رطاخم
 وأ ةماعلا قوسلا يف تادحولا نم ريبك ددعل عيب تايلمع يأ يدؤتو .ةريبك ةجرد ىلإ ةدحولل يقوسلا رعسلا ضافخنا
 .تادحولا لوادت رعسو ةميق ىلع ريبكو يبلس لكشب ريثأتلا ىلإ ثدحت فوس تاعيبملا هذه نأب روصتلا

 .قودنصلل ةيساسألا تارامثتسالا ةميق تادحولل لوادتملا قوسلا رعس سكعي ال :ةيساسألا ةميقلا ساكعنا رطاخم
 ىلإ ةفاضإلاب ،رمألا اذه يدؤيو ،رخآل تقو نم تالماعتلا مجحو راعسألا يف ةريبك تابلقتل لاملا قاوسأ ضرعتتو
 لوادت قودنص هتفصبو .تادحولا لوادت رعسو ةميق ىلع يبلسلا ريثأتلا ىلإ ،اهريغو ةيسايسلاو ةيداصتقالا فورظلا

 اهضعبو قودنصلا ريدم ةرطيس جراخ اهنم ديدعلا عقي يتلاو ،لماوعلا نم ددعب ةدحاولا ةدحولا رعس رثأتي فوس ،ماع
 .ةماع ةفصب مهسألا قاوسأ وأ يراقعلا رامثتسالا ىلع اهضعب رثؤي ثيحب هتايلمعو قودنصلاب قلعتي

 ةميق ريغتت هنأ الإ ،ةنسلا يف نيترم قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ددحت :قودنصلا لوصأ يفاص مييقت رطاخم
 ىلع ًءانب تادحولل قوسلا رعس ديدحت نكمي ،كلذلو .تامييقتلا نيب ام ةرتفلا يف قودنصلل ةيساسألا تارامثتسالا

 ضعب نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .قودنصلل ةيساسألا تارامثتسالل ةيلاحلا ةميقلا سكعت ال يتلاو ةيخيرات تامولعم
 ريدملا باعتأك( قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ىلع ًءانب رخآل مييقت نم الإ ريغتت ال قودنصلا ريدمل ةقحتسملا موسرلا
 راجيإلا ةميق يفاص نم ةبسن نوكت ثيح ةرادإلا موسرو قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ةبسن نوكت ثيح يرادإلا
 يفاص نم ٪٠.٧٥ لداعي ام ةرادإلا موسر زواجتت ال نأ ىلع ،قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نم لصحملا يونسلا

 قودنصلا لوصأ ةميقب ةيارد ريغ ىلع تادحولا كلام نوكي اذهبو .)قودنصلل مييقت رخآ بسح قودنصلا لوصأ ةميق
 .هرامثتسا ةميق دئاوع ىلع يبلس لكشب رثؤت ةقيرطب قودنصلا تادحوب فرصتي دقو ةرتفلا هذه لالخ يف ةثدحملا

 بجومب ليومتلا دويقو عيزوتلا تابلطتم يدؤت :ةيلبقتسم ذاوحتسا تايلمعل لاومألا عمجب ةقلعتملا دويقلا رطاخم
 لالخ نم ومنلا ىلع هتردقو قودنصلا ةنورم نم دحلا ىلإ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا
 لجأ نمو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .تادحولا يكلام ىلع هحابرأ يفاص نم لقألا ىلع ٪٩٠ عيزوت قودنصلا مزتعيو .ذاوحتسالا
 نم ٪٥٠ ةبسن قودنصلل ليومتلا بسن زواجتت الأ بجيف ،لوادتم يراقع رامثتسا قودنصك قودنصلا عضو ىلع ظافحلا
 كلتمي ،كلذل ًةجيتنكو .ليومتلا ىلع لوصحلا تقو يف ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا
 لاح يفو .ةيفاضإ تاكلتمم ىلع ذاوحتسالا لالخ نم ومنلا قيقحت وأ هتاكلتمم نيسحت ىلع ةدودحم ةردق قودنصلا
 عم ىشامتي امب ةيدقن وأ ةينيع تامهاسم لباقم تادحو حرط ىلإ أجلي دقف ،هلامسأر ةدايزب مايقلا قودنصلا مزتعي ناك
 .تادحولل يقوسلا رعسلا ىلع يبلس لكشب رثؤت امم ًاليوط ًاتقو ةيلمعلا قرغتستو ،ةيلاملا قوسلا ةئيه ةمظنأ

 ثيح .يعرشلا راشتسملا اهددحي امبسح ةيعرشلا ةئيهلا طباوض قودنصلا تارامثتسا عبتت نأ بجي :ةيعرشلا دويقلا
 ،طباوضلا كلتب مازتلاللو .هتارامثتساو قودنصلا تاطاشن ىلعو تارامثتسالا لكيه نم ٍّلك ىلع طباوضلا هذه قبطنت
 طباوضل فلاخم رامثتسالا لكيه وأ رامثتسالا ناك اذإ هلخد نم ءزج وأ ،هنم ءزج وأ رامثتسالا نع يلختلل قودنصلا رطضي
 ررق اذإ ةيرامثتسا صرف قودنصلا رسخي ةيعرشلا ةئيهلا طباوضب مازتلالا دنع ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيعرشلا ةئيهلا
 .هيف رظنلا قودنصلل نكمي ال يلاتلابو ،ةيعرشلا ةئيهلا طباوضب مزتلم ريغ حرتقم رامثتسا يأ دوجو يعرشلا راشتسملا

 جئاتنلا عم ًةنراقم ،هتارامثتسا وأ قودنصلل يلاملا ءادألا ىلع يبلس رثأ ،ةنيعم فورظ لظ يف ،لماوعلا هذهل نوكيو
 .ةقبطنم قودنصلل ةيعرشلا رامثتسالا طباوض نكت مل ول اهيلع لوصحلا نكمي يتلا
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 تاريغتلا ىلع ريبك لكشب يلبقتسملا قودنصلا ءادأ دمتعي :قوسلا عاضوأ يف تارييغتلاو ةحيحص ريغ تاعقوت رطاخم
 ةيلحملا ةيسايسلاو ةيداصتقالا عاضوألاب رثأتت يتلاو ،ةقالعلا تاذ يراقعلا عاطقلا يف بلطلاو ضرعلا تايوتسم يف
 ةدايز وأ ةينكسلا تاليومتلا رفوت ةيدودحم لامتحاو تاراقعلا ةميق ضافخنا هنع جتني يذلا سفانتلا ةدايزو ،ةيملاعلاو
 ةحيحصلا ريغ تاعقوتلل نوكي نأ نكمي ،اذل .بلطلاو ضرعلا تايوتسم يف تاريغتلاو ،يراقعلا نهرلا راعسأ
 .قودنصلا ىلع يبلس رثأ يرامثتسالا رارقلا ذاختا تاياغل قودنصلا ريدم لبق نم ةمدختسملا

 ةيحالص وأ قحلا نيرمثتسملل نوكي ال ،ماكحألاو طورشلا هذه يف روكذم وه ام ءانثتساب :ةرادإلا يف ةكراشملا مدع
 ريدمل ةرادإلا تايلوؤسم عيمج دنسُتو .قودنصلا تارامثتسا تارارق نم يأ ىلع ريثأتلا وأ قودنصلا ةرادإ يف ةكراشملا
 .قودنصلا

 نم يأ تامدخ ةراسخ رثؤتو .هترادإ قيرف حاجن ىلع يسيئر لكشب قودنصلا حاجن دمتعي :نيفظوملا رابك ىلع دامتعالا
 نييعتو بذج ةيناكمإ مدع وأ )هفالخ وأ ةلاقتسالا ببسب كلذ ناك ءاوس( ماع لكشب قودنصلا ةرادإ قيرف ءاضعأ

 ةردقلا ىلع ًابلس سكعني قودنصلا ةرادإل حجان قيرف دوجو مدع نإ .هتموظنمو قودنصلا لمع ىلع نييفاضإ نيفظوم
 دئاوع ىلع سكعني امم قودنصلا ةحلصم نم هيف امل ضوافتلا ىلع ةردقلاو قودنصلا لوصأو تاراقع ةيمنت ىلع
 .ةيرامثتسالا هتادحو ةميقو قودنصلا

 قودنصلا ريدم نأل ًارظن حلاصملا براضتل ةفلتخم تالاحل قودنصلا عضخي :حلاصملا يف لمتحم براضت رطاخم
 ةيراقع ةطشنأ يف نيكراشم اونوكي نأ نكمملا نم نيبستنملاو ءاردملاو امهنم ٍّلك ءاردمو ،هل ةعباتلا تاكرشلاو
 لماعتلا رخآل تقو نم قودنصلل زوجي ،صوصخلا اذهبو .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ةيراجتلا ةطشنألا نم اهريغو
 صرفلا ليهستل قودنصلا ريدمل ةعباتلا تاكرشلا عم طبترت يتلا تاكرشلا وأ تاسسؤم وأ تاكرش وأ صاخشأ عم
 ريدم كلذ يف امب( اهل ةنيعم تايلوؤسم قودنصلا ةرادإ سلجم ضوف يتلا تاهجلا نم بلطتي الو .ةيرامثتسالا
 وأ اهتايلوؤسم سيركتب ةروكذملا تاهجلا نم ٍّيأ تماق لاح يفو .قودنصلل مهدراوم لك اوسركي نأ )قودنصلا

 ىلع رثؤي امم قودنصلا حلاصل اهتايلوؤسمو اهرداصم سيركت ىلع اهتردق نم كلذ دحي ،ىرخأ تاهج حلاصل اهرداصم
 .تادحولل لضفأ ةيقوس ةميق قيقحت ىلع ةردقلاو دئاوعلا يف ومنلا ثيح نم هفادهأ قيقحتب قودنصلا ةردق

 و لودلا يف  ةطيحملا ةيعامتجالا و ةيداصتقالا فورظلل ةماع ةفصب قودنصلا عضخي :ةرهاقلا ةوقلا فورظرطاخم
 تارارقب رثأتلا ىلا يرهوج لكشب ةضرعم قودنصلا  تارامثتسا نإف كلذ ىلإ ًةفاضإ ،قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا ندملا

 ةيراجتلا تاعمجملا قالغإ ىلإ ًةفاضإ ،هيفرتلا نكامأو معاطملا قالغإ :لثم مويلا رادم ىلع يئزجلا وا يلكلا لوجتلا عنم
 وأ/و قيرحلا وأ/و بورحلل ةجيتن جتنت دق يتلا ةيراجتلا ةطشنألاب لمعلا ةسرامم فقوتو تاعدوتسملاو عناصملاو
  وأ /و ،قودنصلل ةقحتسملا تاراجيإلا دادس ىلع نيرجأتسملا ةردق مدع ىلإ يدؤي امم ، ضارمألا و ةئبوألا راشتنا
 ةيراسلا راجيإلا دوقع خسف وأ/و تاراجيإلا ليصحت ىلع ةردقلا مدع وأ/و قودنصلا تاراقع يف لاغشإلا ةبسن ضافخنا

 يراجتلا ةصاخو( ةتوافتم تاجردبو قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا تاداريإ ىلع ًاسوملم ًاريثأت هل نوكيس امم
 فورظلا هذهل ًةجيتن ًابلس قودنصلا لامعأ رثأتت يلاتلابو ،قودنصلل ةيراجيإلا دئاوعلا ىلع ًابلس رثؤي كلذ لكو .)اهنم
 قودنصلا تادحو رعس ضافخنا ىلإ وأ/و تادحولا يكلام ىلإ ةيدقنلا تاعيزوتلا ضافخنا ىلإ يدؤي امم ةيئانثتسالا
 ضعب ىلع ةينوناق تاعبت فورظلاو تاءارجإلا هذهل نوكي دقف ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا
 .اهنع ةئشانلا تامازتلالاو )راجيإلا دوقع اهيف امب( قودنصلا لبق نم ةمربملا دوقعلا

 

 قودنصلا لوصأب ةلصلا تاذ رطاخملا لماوع )ب(

 يلاتلابو ،قودنصلا ريدم لبق نم ةاقتنم ،هخيراتب امك ،قودنصلا تارامثتسا نم ضعب نوكت :ةبسانملا تارامثتسالا رفوت
 تارامثتسالاب قلعتي اميف اهريغ وأ ةيلاملا وأ ةيداصتقالا لماوعلا مييقتب تادحولا يكلامل ةصرف كلانه نوكت نل
 ديدحت نم ،ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا بقع ،نكمتيس قودنصلا ريدم نأب نامض ميدقت نكمي الو .ةيلبقتسملا
 تارامثتسالا ديدحت نإ .ةيلاحلا قوسلا ةئيب يف ًاديدحتو ،قودنصلاب ةصاخلا رامثتسالا فادهأ عم ىشامتت تارامثتسا
 ىلع قودنصلا ريدم ةردق مدعو .ةريبك ةجردب نومضم ريغو ءيشلا ضعب دقعم رمأ وه اهتلكيهو قودنصلل ةبسانملا
 .تادحولل ةيقوسلا ةميقلا يف بوغرملا ومنلا قيقحت ىلع قودنصلا ةردق ىلع ًابلس رثؤي ةبسانملا تارامثتسالا ديدحت

 ءادأ دمتعيو .ينكسلا عاطقلا يف قودنصلل ةعباتلا ةيراقعلا لوصألا ضعب عقت :ةينكسلا تاراقعلا قوس رطاخم
 لكشب رثأتت يتلاو بلطلاو ضرعلا تايوتسم يف تاريغتلا ىلع ريبك لكشب ةينكسلا تاراقعلا عاطق يف تارامثتسالا
 تاراقعلا اهضرفت يتلا ةسفانملا ةدايز كلذ يف امب ،ةيملاعلاو ةيلحملا ةينمألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا لماوعلاب ريبك
 تاراقعلل ةيراقعلا ةميقلا ىلع ظافحلاو يريجأت لخد يفاص قيقحت ىلع قودنصلا ةردق دمتعتو .ىرخألا ةينكسلا
 نم ةلثامم ةينكس تاراقع تنكمت ام اذإو .ةلثامملا تاراقعلا عم راقعلل ةيسفانتلا ةردقلا ىلع ريبك لكشب ةينكسلا

 قودنصلا نم راجيإلا تاداريإ يفاص نإف ،قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نم لضفأ ةقيرطب نيرجأتسم بذج
 تاداريإ يفاص يف ضافخنالا يدؤيو .نيرجأتسملا بناج نم بلطلا ضافخنال ًةجيتن لبقتسملا يف ضفخني فوس

 ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو ةميق ضافخنا ىلإ يدؤيو تادحولا يكلام ىلإ دئاعلا تاعيزوت ضيفخت ىلإ راجيإلا
 .ةيدوعسلا

 ةيراقع تارامثتسا ىلع ًالبقتسم قودنصلا تارامثتسا لمشت نأ نكمملا نم :يميلعتلا عاطقلا يف رامثتسالا رطاخم
 ىلع - اهنم بابسأ ةدعل ًابلس عاطقلا اذه يف رامثتسالا ءادأ رثأتي نأ لمتحملا نم كلذلو .يميلعتلا عاطقلا يف عقت

 وأ/و ةيلهألا سرادملا نم ضورعملا ةدايز اهنم يتلاو ضرعلا تايوتسمب قلعتت لماوع - رصحلا ال لاثملا ليبس
 رييغت ثودح لامتحاو ،بئارضلاو موسرلا ضعب ضرفو ،يداصتقا شامكنا ثودح اهنم يتلاو بلطلا لماوعو ،ةيموكحلا
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 فوس لماوعلا كلتو .ةيلهألا سرادملا صيخارتل ءاغلإ لامتحا اهنم يتلاو عاطقلا اذهل ةمظنملا حئاوللاو ةمظنألا يف
 ةميق ضافخنا ىلإ يدؤيو تادحولا يكلام ىلإ دئاعلا تاعيزوت ضافخنا ىلإ يدؤي امم ةيراجيإلا دئاوعلا ىلع ًابلس رثؤت
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو

 ليبس ىلع - اهنم رطاخملا نم ديدعلا ىلع ةكلمملا جراخ رامثتسالا يوطني :ةكلمملا جراخ تاراقع يف رامثتسالا رطاخم
 لامتحا )٣ ؛ةيسايسويجلاو ةيداصتقالا رطاخملا ضعب )٢ ؛تالمعلا فرص تابلقتب ةطبترملا رومألا )١ - رصحلا ال لاثملا

 فوس لماوعلا كلتو .لوصألا هذهب ةطبترملا بساكملاو لخدلا ىلع بئارض ضرفب اهيف رامثتسالا متي يتلا ةلودلا مايق
 ةميق ضافخنا ىلإ يدؤيو تادحولا يكلام ىلإ دئاعلا تاعيزوت ضافخنا ىلإ يدؤي امم ةيراجيإلا دئاوعلا ىلع ًابلس رثؤت
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو

 عاطق يف قودنصلل ةعباتلا ةيراقعلا لوصألا ضعب عقت :ةئزجتلا/ةيراجتلا تاراقعلا قوس يف رامثتسالا رطاخم
 ةلمتحملا دئاوعلا ضافخنا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - اهنم ةلمتحم رطاخم كانه نإ .ةئزجتلا/ةيراجتلا تاراقعلا
 ةردق مدع ىلا يدؤي امم ،ماع لكشب ةيداصتقالا فورظلا وأ ،ةيمسوملا وأ دوكرلا تارتف ضعبل ضرعتلا ببسب
 يدؤي امم ةيراجيإلا دئاوعلا ىلع ًابلس رثؤي كلذ لكو ،لاغشإلا ةبسن ضافخنا ىلا يدؤت يتلاو ،دادسلا ىلع نيرجأتسملا
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو ةميق ضافخنا ىلإو تادحولا يكلام ىلإ دئاعلا تاعيزوت ضافخنا ىلإ

 رثأتيو .يقدنفلا عاطقلا يف ةيراقع تارامثتسا ىلع ًالبقتسم قودنصلا تارامثتسا لمتشت دق : :يقدنفلا عاطقلا رطاخم
 ىلع رثؤت يتلاو ةيداصتقالا لماوعلا  - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - اهنم ةدع لماوعب يقدنفلا عاطق يف رامثتسالا

 ىلإ يدؤت يتلاو بلطلاو ضرعلا لماوعو ،عاطقلا اذه يف لاغشإلا ةبسن رثأت ىلإ يدؤي امم يصخشلا قافنإلا تالدعم
 يف ةيمسوملاو ،ضورعملا يف ةدايز اهب دجوي يتلا قطانملا ًةصاخو ،ءالزنلا باطقتسال فرغلا راعسأ ضيفختل ةجاحلا
 ىلع ًابلس رثؤت فوس لماوعلا كلتو .موسرلاو بئارضلا ةدايزب ةقلعتملا ةصاخو ةمظنألاو حئاوللا ريغت ًاضيأو ،عاطقلا
 يكلام ىلإ دئاعلا تاعيزوت ضافخنا ىلإ يدؤي امم )عاطقلا اذه يف راقع قودنصلا نمضت لاح يف( ةيراجيإلا دئاوعلا
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو ةميق ضافخنا ىلإ يدؤيو تادحولا

 يعانصلا عاطقلا يف قودنصلل ةعباتلا ةيراقعلا لوصألا ضعب عقت :يتسجوللاو يعانصلا عاطقلا يف رامثتسالا رطاخم
 ةلسلس يف ةلمتحملا تاعاطقنالا لثم عاطقلاب قلعتت ةفلتخم رطاخمل ةضرعم تاراقعلا هذه نوكتو .يتسجوللاو
 ،نييسيئرلا ءالمعلا نم ديدعلل نامتئالا ةدوج روهدت رطاخمو ،ماخلا داوملا راعسأ يف تابلقتلا رطاخمو ،ديروتلا ةيلمع
 ةقاطلا رداصم نم اهريغو يئابرهكلا رايتلا عاطقنا اهنمو ةفلتخم بابسأل ةجيتن تاعدوتسملاو عناصملا قالغإ رطاخمو
 يذلاو لماك لكشب جاتنإلا فاقيإ وأ ءاطبإ ىلإ يدؤي امم ةيلامعلا تابارضالاو تادعملاو تالآلاب قحلت دق يتلا رارضألاو
 .نيرمثتسملا دئاوعو قودنصلا ىلع يدام ريثأت هل نوكي دق

 عاطقلا يف ةيراقع تارامثتسا ىلع ًالبقتسم قودنصلا تارامثتسا لمتشت دق :يبتكملا عاطقلا يف رامثتسالا رطاخم
 بلطلاو ضرعلا لماوع  - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - اهنم ةدع لماوعب يبتكملا عاطق يف رامثتسالا رثأتيو .يبتكملا
 ريوطتب نيروطلا نم ديزم لابقإ لالخ نم ضرعلا دايدزاب رثأتي دق وأ ،نيرجأتسملاو قوسلا تايكولس يف تاريغتل ًةجيتن

 ليبس ىلعف .ةلاطبلا بسنو يلكلا داصتقالاب قلعتت لماوعل بلطلا ضافخنا وأ يبتكملا مادختسالل ةصصخم تاراقع
 ،لمعلا ناكم نع ًاديعب وأ لزنملا نم لمعلا اهيفظومل حمست تاسايس ةكلمملا يف تاكرشلا ضعب عبتت دق ،لاثملا
 لكشب ةزهجمو ةلصفنم بتاكم راجئتسا نم ًالدب ةحاسملا ةدودحم ةكرتشم ةيبتكم تاحاسم راجئتسا اهرايتخال ًةفاضإ
 ةيلامسأر غلابم فرص قودنصلا رطضي دقف ،تاسايسلا هذه لثمل نيعبتملا نيرجأتسملا ددع دايدزا لاح يفو .لماك
 ةيراجيالا دئاوعلا ىلع رثأ هل امم كلذو يبتكملا عاطقلا يف ةلماعلا تاراقعلا يف ةيراجيإلا تاحاسملا بيترت ةداعإل ةريبك
 .تادحولا يكلام ىلإ دئاعلا تاعيزوت ضافخناو

 ةيراقع تارامثتسا ىلع ًالبقتسم قودنصلا تارامثتسا لمتشت دق :ىرخأ تاعاطقب قلعتملا تاراقعلا قوس رطاخم
 ءادأ دمتعيو .ىرخألا تاعاطقلا نم اهريغو ةيتسجوللا تامدخلاو يحصلا عاطقلا لثم ةددعتم تاعاطق يف عقت
 يراقعلا عاطقلاب ةقلعتملا بلطلاو ضرعلا تايوتسم يف تاريغتلا ىلع ريبك لكشب تاراقعلا عاطق يف تارامثتسالا
 ىلع ريبك لكشب تاراقعلا كلت ةميق ىلع ظافحلاو يريجأت لخد يفاص قيقحت ىلع قودنصلا ةردق دمتعتو .ةقالعلا تاذ
 ٍلكشبو .ةلثامملا تاراقعلاب ًةنراقم راقعلل ةيسفانتلا ةردقلا ىلإ ًةفاضإ ،يراقعلا عاطقلا ءادأو يراقعلا قوسلا ءادأ

 ةصاخلا تاراقعلا نم لضفأ ةقيرطب نيرجأتسم بذج نم قودنصلا تاراقعل ةلثامملا تاراقعلا تنكمت ام اذإ ،ماع
 بناج نم بلطلا ضافخنال ًةجيتن لبقتسملا يف ضفخنيس قودنصلا نم راجيإلا تاداريإ يفاص نإف ،قودنصلاب
 تاعيزوت ضيفختو راجيإلا تاداريإ يفاص يف ضافخنالا ىلإ يدؤي اممو .ةسفانملا ةدح ةدايزل ًةجيتن وأ نيرجأتسملا
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تادحولا رعسو ةميق ضافخنا ىلإو تادحولا يكلامل دئاعلا

 ىلإ ةرجؤم تاراقع ىلع قودنصلل ةعباتلا ةيراقعلا لوصألا لمتشت :مازتلالا نع فلختلاو دحاو رجأتسم دوجو رطاخم
 نم يأ فلخت لاح يف ةرطاخملا نم ىلعأ ةجردل قودنصلا ضرعتي يلاتلابو .يلاحلا تقولا يف طقف دحاو رجأتسم
 لك نم يريجأتلا لخدلا ةبسن لكشت ثيح نيرجأتسم ةدعل رجؤم راقعلا ناك اذإ ام فالخب ،دادسلا نع نيرجأتسملا

 دادس نع نيرجأتسملا نم يأ فلخت لاح يف هنأ ىلإ ةفاضإ .قودنصلل يريجأتلا لخدلا يلامجإ نم لقأ ةبسن رجأتسم
 تاراقعلا نم يأ ريجأت ةداعإ ىلع قودنصلا ريدم ةردق نم كلذ دحي فوسف ،ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا نم يأ نع راجيإلا

 فوس ،كلذ ىلع ةوالعو .تاراقعلا راجيإ تاداريإ نم للقي نأ هنأش نم يذلاو ةيضرم راجيإ تاداريإ ققحي نأ وأ ،روفلا ىلع
 طورش لضفأ ىلع لبقتسملا يف ددج نيرجأتسم بذج ضرغب تاراقعلل ةريبك تاديدجت لمعل قودنصلا ريدم رطضي

  .تادحولا يكلام ىلع اهعيزوت متي يتلا دئاوعلا ىلع رثؤي امم ،ةنكمم

 ضعب :راقعلل قودنصلا ةيكلمل ةقباسلا راجيإلا دوقع ىلع ةبترتملا راجيإلا تاعفد دادسب نيرجأتسملا مازتلا مدع رطاخم
 ةيكلم لاقتنال ةقباس راجيإ دوقع بجومب نورجأتسم اهلغشي دق ،ًالبقتسم قودنصلا اهكلتمي دق يتلا تاراقعلا
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 تاراقعلا كلتب ةطبترملا راجيإلا دوقعل ةبسنلاب قباسلا كلاملا لحم قودنصلا لالحإ متي ال دقو .قودنصلل تاراقعلا
 قباسلا كلاملا موقيس تاراطخإ ىلع قودنصلا دمتعي دق لب ،ليوحت وأ ةلاحإ وأ لالحإ ةيقافتا لالخ نم ةيمسر ةروصب
 ثيح قودنصلا ريدم تاهيجوت بسح يكنب باسح يف راجيإلا غلابم عاديإ اهبجومب بلطي نيرجأتسملل اهلاسرإب راقعلل

 اهليصحت وأ ةقحتسملا راجيإلا غلابمب ةبلاطملا يف قودنصلا ةيناكمإ ىلع رثؤي دق اذهو ،تاراقعلل ديدجلا كلاملا وه
 ىلع اهعيزوت متي يتلا دئاوعلا ىلع رثؤي امم كلذو ،اهئادأ نع نيرجأتسملا فلخت لاح يف ،تاراطخإلا كلت ىلع دامتعالاب

   .تادحولا يكلام

 نم ةملتسملا غلابملا نم هلخد مظعم قودنصلا ققحيس :دحاو رجأتسم ىلع تاراجيإلا مظعم زكرت رطاخم
 ،"تروك الهأ" زكرم :ةيلاتلا ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألل كلذو ،يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش كالمألا ريدم/رجأتسملا

 هتاقفدتو هتايلمع جئاتنو قودنصلل يلاملا عضولا رثأتي فوس ،هيلع ًءانبو .يراجتلا "ةبخنلا" زكرمو ،يراجتلا "٢ نب" زكرمو
 روكذملا رجأتسملا فلخت لاح يف قودنصلا تادحو يكلام ىلع تاعيزوتب مايقلا ىلع هتردق ىلإ ةفاضإلاب ،ًابلس ةيدقنلا

 .هعم ةمربملا ريجأتلا دوقع يف اهيلع قفتملا راجيإلا غلابم دادس نع

 تاعيزوت عفد ىلع قودنصلا ةردق كلذكو ةيدقنلا تاقفدتلاو تايلمعلا جئاتنو قودنصلل يلاملا عضولا نإف ،ًاضيأو
 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشل ريجأتلا ةداعإ نم قودنصلا نكمت مدع لاح يف ًابلس اهعيمج رثأتتس يتلاو نيرمثتسملل
 تناك لاح يف وأ ،راجيإلا دوقع ديدجت وأ يروف لكشب )راجيإلا دقعل ركبملا ءاهنإلا وأ دقعلا ةدم ءاهتنا دنع( يراقعلا
 قودنصلا ريدم رطضي فوس ،كلذ ىلع ةوالعو .عقوتملا نم ريثكب لقأ ريجأتلا ةداعإ وأ ديدجتلا دنع ةيراجيإلا ةميقلا
 امم ،ةنكمم طورش لضفأب لبقتسملا يف ددج نيرجأتسم بذج ضرغب ةروكذملا تاراقعلل ةريبك تاديدجت لمعل

 نأ وأ ليدب رجأتسم داجيإ ةيلامتحا ىلع تانامض يأ دجوي الو .تادحولا يكلام ىلع اهعيزوت متي يتلا دئاوعلا ىلع رثؤيس
  .يلاحلا راجيإلا دقعب ًةنراقم قودنصلل ةمءالم ديدج راجيإ دقع يأ طورش نوكت

 دامتعا رطاخم ًاضيأ كانه دجوتف ،ةروكذملا ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألل رجأتسملا ماهم نم يه كالمألا ةرادإ نأ امبو
 ةيدقاعتلا تامازتلالا يف للخ وأ ريصقت يأ نإف ،هيلعو .رجأتسملا نم رظتنملا ريبكلا يليغشتلا معدلا ىلع قودنصلا
 يلاملا عضولاو ليغشتلا فيلاكت ىلع ًابلس رثؤي فوس كالمألا ةرادإو راقعلا ليغشتب ةصاخلاو رجأتسملاب ةصاخلا
 .ةيدقنلا هتاقفدتو هتايلمع جئاتنو قودنصلل

 قودنصلا موقي نيذلا فارطألاب قلعتت ةينامتئا رطاخمل قودنصلا ضرعتيس :مازتلالا نع ىرخألا فارطألا فلخت رطاخم
 ضرعتي نأ قودنصلل نكمي امك .دادسلا نع فلختلا ةيوست رطخ قودنصلا لمحتي نأ نكمي امك مهعم لامعألا ةلوازمب
 كالم كلذ يف امب ،قودنصلا هاجت ةيدقاعتلا مهتامازتلا نع رخآلا فرطلا فلخت رطاخم ىلإ ،ةنيعم فورظ يف ،مات لكشب
 يأ دادس نع هعم دقاعتم يجراخ فرط يأ لالخإ يدؤيو .نيلواقملا وأ/و ةلومملا كونبلاو تاراقعلا يريدمو يضارألا

 .تادحولا يكلام دئاوع ىلع ةياهنلا يف ريثأتلا يلاتلابو ،قودنصلا لخد ضافخنا ىلإ قودنصلا ىلإ ةيدقاعت تاقحتسم

 تاراقعلا ةيكلمب ةقلعتملا رطاخملل تارامثتسالا عضخت فوس :ةماعلا ةيراقعلا رطاخملاو راقعلا ةميق يف تابلقتلا
 رطاخملا كلت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،رطاخملا هذه لمشتو .اهريوطت ةداعإ وأ/و اهتايلمع ريوطت وأ/و اهريجأت وأ/و
 بلطلاو ضرعلا تايوتسم يف تاريغتلاو ةيلحملا ةيراقعلا عاضوألاو ماعلا يلحملا يداصتقالا خانملاب ةطبترملا
 نيمأتلل ةلباقلا ريغ وأ اهيلع نمؤملا ريغ رطاخملا فلتخمو ةقاطلا رداصم تادادمإ يف صقنلاو تاراقعلاب قلعتملا

 ةيراقعلا بئارضلا يف تاريغتلاو )تاراجيإلا ةبقارم ،لاثملا ليبس ىلع( ةيموكحلا تارارقلاو حئاوللاو ةيعيبطلا ثراوكلاو
 بعص تاراقعلا ليومت ةداعإ وأ عيب لعجت نأ اهنأش نم يتلا ةينكسلا تاليومتلا رفاوتو دئاوعلا تالدعم يف تاريغتلاو
 نم اهريغو بورحلاو لوصألا يف فرصتلاب ةطبترملا ةلمتحملا تامازتلالاو ةيئيبلا تامازتلالا ىلإ ًةفاضإ ،يلمع ريغ وأ
  .قودنصلا ريدم ةرطيس جراخ عقت يتلا لماوعلا

 لالخ تاراقع ىلع ذاوحتسالاب قودنصلا موقي نأ لامتحا كلانهف ،قباسلا يف ةريثك تابلقت يراقعلا قوسلا دهش ثيحو
 تارامثتسال ةيقوسلا ةميقلا ىلع رثؤي نأ هنأش نم قحال روهدت دهشي نأ لبق يراقعلا قوسلا يف شاعتنا ةرتف
  .قودنصلا

  .ةلئاس نوكت نل ًامومع تارامثتسالا نأل كلذو تارامثتسالا عيب ةداعإل ةزهاج قوس دوجو ىلع نامض يأ كانه دجوي الو

 ىلع ًايبلس ًاريثأت رجأتسم يأل يلاملا عضولا يف وأ تاراقع يأ ليغشت يف ةيبلسلا تاريغتلل نوكي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 نمو .نيرمثتسملل حابرأ تاعيزوت ميدقت ىلع قودنصلا ةردق ىلع يلاتلابو ،قودنصلا اهاقلتي يتلا ةيراجيإلا تاعوفدملا
 نع هفلخت ىلإ يدؤي امم يلاملا هعضو فعضي يذلا رمألا وهو دوكرلل ،رخآل ٍتقو نم ،رجأتسم يأ ضرعتي نأ نكمملا

 دض ةيامح ىلع لوصحلل ىعسي نأ رجأتسم يأل زوجي ،تقو يأ يفو .اهقاقحتسا دنع ةيراجيإلا تاقحتسملا دادس
 ،ىرخأ ةيبلس جئاتن يأ وأ هئاهنإ وأ راجيإلا دقع ضفر ىلإ يدؤي يذلا رمألا وهو ،اهب لومعملا راسعإلا وأ سالفإلا نيناوق
 اوعفري نل نيرجأتسملا نأب نامض ميدقت نكمي الو .قودنصلاب صاخلا عيزوتلل لباقلا يدقنلا قفدتلا ضافخنا يلاتلابو
 .ًايراس راجيإلا رمتسي نلف كلذ اولعف اذإو ،لبقتسملا يف سالفإلا نم ةيامحلل ىواعد

 يراقعلا عاطقلا لاثملا ليبس ىلع ،ددحم دحاو عاطق يف قودنصلا لوصأ زيكرت زوجي :يراقعلا عاطقلا ىلع زيكرتلا
 دحاو عاطق يف تارامثتسالا زيكرت نإ .يراقعلا نزاخملا عاطق وأ/و يبتكملا يراقعلا عاطقلا وأ/و يراجتلا وأ/و ينكسلا
 ىلع ةيرامثتسالا قودنصلا لوصأ تلمتشا اذإ ام قوفي لكشب كلذو ،يداصتقالا دوكرلا رطخل قودنصلا ضرعي رثكأ وأ
 قودنصلل يلاملا عضولا ىلع يرهوج يبلس ريثأت دوكرلا اذهل نوكي ،كلذل ًةجيتنكو .ىرخأ تاعاطق يف ةديدع لوصأ

 .نيرمثتسملل حابرأ تاعيزوت ميدقت ىلع هتردقو ةيدقنلا هتاقفدتو هتايلمع جئاتنو

 دجوت الو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف قودنصلل ةعباتلا ةيراقعلا لوصألا عقت :يفارغجلا عقوملا لبق نم زيكرت
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٧٤   

  

 يف هتارامثتسا قودنصلا زكر ام اذإ ماع لكشبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ هتارامثتسا عيونتب قودنصلل تابلطتم
 لمتشا ول امع ربكأ لكشب ةيداصتقالا عاضوألا يندت رطاخم ىلإ قودنصلا اذه ضرعي فوسف ،ةدودحم ةيفارغج عقاوم
 هل نوكي نأ يداصتقالا طاشنلا يف دوكر يأل نكمي ،كلذل ًةجيتنو .ًاعونت رثكأ ةيفارغج قطانم يف تاراقع ىلع قودنصلا
 تاعيزوتب مايقلا ىلع ةردقلاو ،ةيدقنلا هتاقفدتو ،هتايلمع جئاتنو قودنصلل ةيلاملا ةلاحلا ىلع يرهوج يبلس ريثأت
 .نيرمثتسملل

 ةعفنملا قيقحتل راقع ىلع يرابجإلا ذاوحتسالا ةكلمملا يف ةيموكحلا تاهجلا ضعب قح نم هنأ :ةيكلملا عزن رطاخم
 ام راقعل ءارشلا رعس نوكي ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو .)ةماعلا قفارملاو قرطلا ءانب ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع( ةماعلا

 ةددحم ريغ راطخإ ةرتف دعب راقعلا ىلع يرابجإلا ذاوحتسالا متي ،ةيكلملا عزن لاح يفو .ةيقوسلا ةميقلل يواسي ام ةداع
 يف لثمتي رطخ كانهف ،ضيوعتلا عفد ةيلامتحا نم مغرلا ىلعو .صاخ ماظن بجومب موقي اهدامتعا نأل كلذو ،ًايماظن
 لاح يفو .رامثتسالا ةميق يف ةدايزلا وأ تئافلا حيرلا وأ رامثتسالا مجح عم ةنراقملاب ةيفاك ريغ ضيوعتلا ةميق نوكي نأ
 يكلام رسخيو تادحولل لوادتلا رعسو ةميقو ،تادحولا يكلامل تاعيزوتلا ةميق ضفخنت ،ةيكلملا عزن رطخ ققحت
 .رمثتسملا لاملا سأر نم ءزج وأ لك تادحولا

 يتلا تاداريإلا نم ةاقتسملا ميقلا ىلع ًءانب تارامثتسا ىلع قودنصلا ذوحتسي :تاراجيإلا تاداريإ ىلع دامتعالا رطاخم
 نأ وأ اهريجأت متي فوس ةرغاشلا تاحاسملا نأب نامض دجوي الو .نيرجأتسملا نم اهيلع لوصحلا متي نأ عقوتملا نم
 دحأ ضرعت لاح يفو .نمزلا رورمب تاراجيإلا يف ةدايز كانه نوكت فوس هنأ وأ اهديدجت متي فوس ةيهتنملا تاراجيإلا
 ديدجت وأ بسانملا تقولا يف ةيراجيإلا تاقحتسملا دادس ىلع رداق ريغ اهدنع حبصي فوسف ،ةيلام ةمزأل نيرجأتسملا

 تارامثتسا تناك املاط ،يلاتلابو ،ةلصلا تاذ تارامثتسالا نم ةريبك ءازجأ نيرجأتسملا ضعب لغشيو .هراجيإ دقع
 ىلع هتردقو ةيدقنلا هتاقفدتو هتايلمع جئاتنو قودنصلل يلاملا عضولا رثأتي فوسف ،لوصألا كلت يف ةزكرم قودنصلا
  .نييسيئرلا نيرجأتسملا ءالؤه ىلع رثؤت ةيبلس فورظ يأب ريبك لكشب ًابلس نيرمثتسملل حابرأ تاعيزوت ميدقت

 ليحتسي وأ بعصي ،يلاتلابو .ًايبسن ةلئاسلا ريغ لوصألا نم ةيراقعلا لوصألا دَعُت :ةيساسألا لوصألا ةلويس رطاخم
 لوصأ نم قودنصلا لوصأ نوكتتو .نيعم تقو يأ يف بوغرملا رعسلاب نيعم يراقع لصأ عيبي نأ قودنصلا ىلع
 يتلا لوصألا كلت ةصاخ ةفصبو قوسلا عجارت تاقوأ يف ًاصوصخ( ةيراقعلا هلوصأ عيب قودنصلا ىلع بعصيو .ةيراقع
 فرصتلا ىلع قودنصلا رابجإ مت اذإ ًةصاخ ريبك مصخل عيبلل حرتقملا رعسلا ضرعتيو ،)ةريبك ةيراقع لوصأك اهفينصت متي

 .قودنصلا ءادأ ىلع ًابلس ريثأتلاو تادحولا ةميق ضيفخت ىلإ رمألا اذه يدؤيو .ةريصق ةينمز ةرتف لالخ هلوصأ نم يأ يف

 قودنصلل زوجي هنأ الإ ،ةروطم تاراقع قودنصلل ةعباتلا ةيراقعلا لوصألا بلغأ نأ نم مغرلا ىلع :ريوطتلا رطاخم
 مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٢٥ ىدعتت ال ةبسنب يراقعلا ريوطتلا عيراشم يف رامثتسالا

 قيوستو ءانب يف كارتشالا رطاخم نإ .ةديدع رطاخم هجاوت ةكلمملا يف يراقعلا ريوطتلا عيراشم نإ .ةققدم ةيلام
 تقولا يف دييشتلا لامعأ نم ءاهتنالا يف ريخأتلا )١( :يلي ام - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - لمشت ديدج يراقع عورشم
 ةوقلا )٤(و ،ةعقوتملا تايوتسملاب راجيإ دوقع قيقحت ىلع ةردقلا مدع )٣(و ،ةددحملا فيلاكتلا زواجت )٢(و ،ددحملا
 ةيوجلا لاوحألا كلذ يف امب( دييشتلا عاطقب قلعتت يتلاو قودنصلا ةرطيس جراخ عقت لماوع نع ةجتانلا ةرهاقلا

 ءدبلا نإ .ريوطتلا عيراشم نم ءاهتنالا قوعي يذلا رمألا وهو ،)قوسلا يف ءانبلا داوم صقنو ةئيسلا ةيئيبلا فورظلاو
 ةمزاللا ةيموكحلا حيراصتلاو تاقفاوملا ىلع لوصحلا اهنيب نم ،ىرخأ رطاخم ىلع ًاضيأ يوطني ديدج عورشم يف
 يراقعلا ريوطتلا فيلاكتو ،ةبولطملا ىرخألا ةيموكحلا حيراصتلاو تاقفاوملا نم اهريغو ،لاغشإلاو يضارألا ميسقتل
 رشابم ريثأت هل نوكي فوس عيراشملا كلتل حجانلا زاجنإلا نإ .لامتكالا ىتح اهتعباتم متت مل يتلا عيراشملاب ةلصتملا

 ةميق يفاصو نيرمثتسملل تاعيزوتلا ضيفخت ىلإ يدؤي نأ هنأش نم كلذ يف لشف يأو تادحولا ةميق ىلع ريبكو
 .قودنصلا لوصأ

 نم ةدافتسالاب كلذو لوصألا ضعب ريوطت ىلأ قودنصلا ريدم دمع دق :ريوطتلاو ءانبلا فيلاكت يف ةدايزلا رطاخم
 يراقع عورشم ريوطتو ءانب فيلاكت نإف ،هيلعو .ينابم ريوطت وأ ةفاضإ وأ ءانبب اهيف ةدافتسملا ريغ عقاوملا ضعب

 ببسب ريخأتلا – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - اهنيب نم ،ةفلتخم بابسأل ةددحملا تاعقوتلا زواجتت نأ نكمملا نم
 لاوحألا ءوسو ،ةلامعلاو تادعملاو ءانبلا داوم فيلاكت يف ةدايزلاو ،نطابلا يلواقم عم تافالخلاو ،ةيعانصلا تافالخلا
 فوس اهذاختا متيس يتلا فيفختلا ريبادت نم يأ نأب نامض يأ دجوي الو .ةعقوتملا ريغ فورظلاو لاكشملاو ،ةيوجلا
 يف رئاسخ عوقو ىلإ يدؤت يتلا تازواجتلا كلت ،فيلاكتلا يف ةريبك تازواجت دبكت رطخ یلع ءاضقلا يف حجنت
 ءانبلا فيلاكت يف ةدايز يأو ًادودحم نيلواقملا ىلع دامتعالا نوكي نأ نكمملا نم ،تالاحلا هذه لثم يفو .تارامثتسالا

 .تادحولا يكلامل ةحاتملا ةيدقنلا تاعيزوتلا بسن يلاتلابو قودنصلا دئاوع نم للقت فوس

 "٢ نب" راقعو ،"تروك الهأ" راقعو ،"سكرو موه" زكرم راقع ىلع قودنصلا ذوحتسا :ءانب مامتإ تاداهش دوجو مدع رطاخم
 هذه نأ ملعلا عم ،"نوكأ تاعدوتسم" راقعو ،"ةدج – ميلعتلل ةيؤرلا تايلك" راقعو ،يراجتلا "ةبخنلا زكرم" راقعو ،يراجتلا
 هنإف ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .صاصتخالا تاذ تانامألا وأ/و تايدلبلا لبق نم مهل ءانب مامتإ تاداهش رادصإ متي مل تاراقعلا

 ةنامألا وأ ةيدلبلا نع ةرداص ءانب مامتإ ةداهش لمحت ال تاراقع ىلع لبقتسملا يف قودنصلا ذوحتسي نأ نكمملا نم
 ءانب مامتإ ةداهش جارختسا مدعل ةجيتن ةفلتخم ةيموكح تاهج نم تافلاخمل قودنصلا ضرعتيس ،يلاتلابو .ةصتخملا
 قودنصلل دئاعلا ىلع يبلس ريثأت هل نوكي امم كلذو ،ةقالعلا تاذ ءانبلا صيخارت عم قفاوتت ال ةقيرطب اهجارختسال وأ

 .تادحولا يكلامل تاعيزوتلاو

 تاراقعل ةعفنم قوقح ىلع قودنصلا ذوحتسي فوس :تاراقعلل ةعفنملا/عافتنالا قوقح كلمتب ةقلعتملا رطاخملا
 لماعتي يتلا ىرخألا فارطألا وأ هيراشتسم وأ قودنصلا ريدم مازتلا مدع يدؤيو ،)"لوم يرلاج" يئدبملا يراقعلا لصألا(
 ءاغلإ متي نأ نكمي امك .قودنصلا ىلع تامارغ ضرف وأ /و قحلا اذه ءاغلإ ىلإ ةعفنملا قحب ةقلعتملا تامازتلالاب اهعم
 فلخت وأ/و دقعلا ءاغلإ لاح يفو .ةماع ةعفنم قيقحت لجأ نم راقعلل ام ةيموكح ةهج جايتحا لاح يف ةعفنملا قح
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 ىلع ًابلس رثؤيس يلاتلابو قودنصلا لخد ضافخنا ىلإ كلذ يدؤيس ،قودنصلا هاجت ةيدقاعتلا هتامازتلا نع رخآلا فرطلا
 .قودنصلا دئاوع

 تاراقعل ةعفنم قوقح ىلع قودنصلا ذوحتسي فوس :ةيكلملا لقنو ليغشتلاو دييشتلا تابيترتب ةقلعتملا رطاخملا
 ،ةلاحلا هذه يفو .)"لوم يرلاج" يئدبملا يراقعلا لصألا كلذ لاثم( ةيكلملا لقنو ليغشتو دييشت تابيترت ىلع لمشت
 لقنو ليغشتلاو دييشتلاب ةقلعتملا تابيترتلا ءاغلإ وأ تامارغ دادسب ةقلعتم رطاخم ىلع رامثتسالا يوطني نأ نكمي
 ةيدقاعتلا تاطارتشالاب مازتلالا نم )قودنصلا( ةعفنملا قح كلام نكمت مدع لاح يف راقعلل ةكلاملا ةهجلا عم ةيكلملا
 يدؤي امك .ةريبك رئاسخ قيقحتو قودنصلا ءادأ ىلع يبلس رثأ هل نوكيس امم ،هب ةقلعتملا تابيترتلا وأ راقعلاب ةصاخلا

 ةدايز ىلإ ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا نم راقعلل ليغشتلاو دييشتلا تابيترتب ةقلعتم ةيفاضإ تابلط يأ ضرف
 ىلع ًابلس رثؤيس يلاتلابو ريوطتلا ةيلمع ريخأت ىلإ يدؤي امم هب ةصاخلا زاجنإلا ةرتفو ريوطتلا لامعأب ةقلعتملا فيلاكتلا

  .قودنصلا دئاوع

 قودنصلا رطاخم ىوتسم نم ديزي ام وهو ةيكنب تاليهست لالخ نم قودنصلا ليومت متي فوس :نهرلاو ليومتلا رطاخم
 ةيقوسلا ةميقلا يلاتلابو يلصألا لاملا سأر ةراسخ ىلإ يدؤي وأ ،قودنصلا هينجي يذلا لخدلا ىلع ًابلس رثؤي ام وهو
 ىلعف .ليومتلل قودنصلا أجلي امدنع ةيراقعلا قودنصلا لوصأ ةميق يف تاضافخنالاو تادايزلا مظاعتتو .تادحولل

 غلبم قوفت ةراسخل هضرعت وأ قودنصلا لوصأ ةميق يفاص يف ةيئاوشع تاريغت ليومتلا ببسي ،لاثملا ليبس
 نم ةيلاع ةجرد ىلع يوطني تقولا سفن يف هنكلو دئاوعلا يف ةدايزلل ةصرف قلخي ليومتلا مادختسا نإ .هرامثتسا
 .يداصتقالا دوكرلاو ليومتلا ةفلكت عافترا لثم ىرخأ لماوع ىلإ هتارامثتساو قودنصلا ضيرعت ىلإ يدؤيو يلاملا رطخلا

 تاليهستلا ةيقافتا طورش عم ىشامتي امب لومم حلاصل قودنصلا لوصأ نهر متي فوس هنإف ،كلذ ىلع ةوالع
 نم دادسلا نع فلخت يأ ثودح روف لوصألاب ةبلاطملاب لومملا موقي نأ نكمي يلاتلابو ،ةلصلا تاذ ةمظنألاو ةينامتئالا

 راقعلا عيب لومملل حيتي امم )ليومتلا قئاثو يف طورشم وه امبسح(  قودنصلا وأ/و صاخلا ضرغلا تاذ ةكرشلا بناج
 راقعلا نم قودنصلل يريجأتلا لخدلا ىلع رثأ هل نوكي امم كلذو ،ليومتلا بجومب ةقحتسملا غلابملا ةداعتسال نوهرملا
  .نوهرملا
 

 نوهرلا قيثوت بلطتي يذلا ـه٢٦/٨/١٤٣٨ خيراتب ًارخؤم يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ميمعت ردص هنأ ًاملعو
 ىدل ةيفاكلا تامولعملا رفاوتت ال هنأ الإ ،يلاحلا تقولا يف ةعبتملا غارفإلا ةيلآ عابتا نع ًالدب يمسرلا لجس يف ةيراقعلا

 ليجست ةسرامم نيحل نهرلا ليجست رطاخم رصح بعصي يلاتلابو نهرلل ةحرتقملا ةثيدحلا ةيلألا لوح قودنصلا ريدم
 .يراقعلا قوسلا يف عئاش لكشب نوهرلا
 

 هلالخ نم متي لومملا كنبلا يف قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا مساب لومملا كنبلا ىدل باسح حتف متي فوسو
 تاقحتسم عيمج باسحلا اذه لالخ نم عفدي ثيحب ،قودنصلاب ةصاخلا ةيراقعلا لوصألاب ةصاخلا تاراجيإلا ةفاك عمج
 لومملا موقي نأ نكمي يلاتلابو .لومملا كنبلاو قودنصلا ريدم هيلع قفتي امل اقفو لومملا كنبلا حلاصل ليومتلا
 امبسح( قودنصلا وأ/و صاخلا ضرغلا تاذ ةكرشلا بناج نم دادسلا نع فلخت يأ ثودح لاح يف تاراجيإلاب ةبلاطملاب

 ،ليومتلا بجومب ةقحتسملا غلابملا ةداعتسال تاراجيإلا بحسو زجح لومملل حيتي امم )ليومتلا قئاثو يف طورشم وه
 .ةفدهتسملا ةيدقنلا تاعيزوتلاب مايقلا ىلع قودنصلا ةردقو قودنصلا دئاوع ىلع يبلس رثأ هل نوكي امم كلذو
 

 :)يحجارلا فرصم( لومملا ىلإ ةيلاتلا قودنصلا لوصأ نهر مت ،هذه ماكحألاو طورشلا خيرات يف امك هنأب ًاملع
 ينكسلا اقلملا عمجم -
 وزالب زكرم -
 "تروك ًالهأ" زكرم -
 "سكرو موه" زكرم -
 يراجتلا "٢ نب" زكرم -
 يراجتلا "ةبخنلا" زكرم -
 سناجيلا جرب  -
 يبارافلا تايلك -
 يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا -

 
 ضرغلا تاذ ةكرشلا بناج نم دادسلا نع فلخت يأ ثودح روف لوصألاب ةبلاطملاب لومملا موقي نأ نكمي ،يلاتلابو 
 ذاوحتسالا وأ نوهرملا راقعلا عيب لومملل حيتي امم )ليومتلا قئاثو يف طورشم وه امبسح(  قودنصلا وأ/و صاخلا

 نم قودنصلل يريجأتلا لخدلا ىلع رثأ هل نوكي امم كلذو ،ليومتلا بجومب ةقحتسملا غلابملا ةداعتسال راقعلا ىلع
  .راقعلا عيب نم ةلصحتملا ةميقلا وأ/و نوهرملا راقعلا
 
 ذاوحتسالا مت يتلا ةيراقعلا لوصألا ضعب :ليومتلا تاهج دحأ حلاصل ةلجسم قودنصلل ةيراقعلا لوصألا ضعب

 قــيرط نــع كلذو )سناجيلا جرب يراقعلا لصألا( ةلومم كونب ىدل ةنوهرم قودنصلا اهيلع ذوحتسي فوس/اهيلع
 تاــمازتال ًاــنامض كــلذو ،ةلصلا تاذ ةلومملا كوــنبلا دــحأل ةــعباتلا تاكرــشلا ىدــحإ مــساب ةــيكلملا كــص ليجــست
 ىــلع لوــصحلا نــم مــغرلا ىــلعو .ةلصلا تاذ لومملا كــنبلا عــم ةــمربملا تاليهــستلا ةــيقافتا بــجومب يلاحلا كلاملا

 وأ ةــليدب تاــنامض مــيدقت لــباقم اــهركذ فــنآلا ةــيراقعلا لوــصألا نــهر كــف ىــلع ةلومملا كوــنبلا نم ةــعنامم مدــع
 ىلع ًابلــس رــثؤي اــمم نيبــسانملا تــقولاو لكــشلاب مــتي فوس كلذ نأــب مزــجلا نــكمي ال هــنإف ،مــئاقلا نــيدلل دادــس

 .قودــنصلاب ةــصاخلا ليغــشتلا جــئاتنو ةــيدقنلا تاــقفدتلاو يــلاملا عــضولا
 

 يف نيرخآ نييراقع نيروطمو نيلغشمو كالم عم قودنصلا سفانتي :نوسفانملا اهذختي يتلا تاءارجإلا رطاخم
 قاطنلا سفن يف قودنصلا اهكلتمي يتلا تاراقعلل ةهباشم تاراقع مهضعب كلتمي دقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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 اهكلتمي يتلا تاراقعلل ةلثامم ةيراجت وأ/و ةينكس نكامأ ريجأتب قودنصلا وسفانم ماق اذإو .تاراقعلا هيف عقت يذلا
 ةلباقلا لوصألل قودنصلا ميوقت نم لقأ ةميقب قودنصلا اهكلتمي يتلا تاراقعلل هذهل ةلثامم لوصأ عيب وأ قودنصلا
 ةبسانم طورش قفو وأ راعسأب ةينكسلاو ةيراجتلا ةحاسملا ريجأت يف حجني ال نأ نكمملا نم قودنصلا نإف ،ةنراقملل
 ظافتحالا ضارغأل ةيفاضإ فيراصمو فيلاكت قودنصلا دبكتي فوس ،يلاتلابو .قالطإلا ىلع كلذ يف حجني ال نأ وأ
 ،هيلع ًءانبو .ةيساسألا تاراقعلا لالغتسا وأ ريجأت مدعل ةجيتنك لمتحملا لخدلا ةراسخل ضّرعتي فوس و تاراقعلاب
 .ًابلس تادحولا يكلامل عقوتملا دئاعلا وأ لخدلا رثأتي

 نم بلطُي نأ نكمملا نم هنإف ،قودنصلا تارامثتساب فرصتلا صوصخب :راقعلا عيب دنع قودنصلا تاحاصفإ رطاخم
 نمو ،راقع يأ عيب صوصخب متت يتلا كلت لثم ،رامثتسالل ةيلاملاو ةيراجتلا نوؤشلا لوح تاحاصفإ ءارجإ قودنصلا
 ريغ تاحاصفإلا كلت هيف نوكت يذلا دحلل تارامثتسالا كلتل نيرتشملا ضيوعت نامض قودنصلا نم بلطُي نأ نكمملا
  .تادحولا يكلام دئاوع يف ضافخنا )اهقاقحتسا لاح يف( تاضيوعتلاو تابيترتلا كلت نع جتنيو .ةقيقد

 يف امب هل نيعباتلاو قودنصلا ريدم ضيوعتب قودنصلا موقيس هنأ ىلع ماكحألاو طورشلا صنت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 رئاسخلاو تابلاطملا ضعب نع ،ءالكولا نم مهريغو ءاضعألاو هيمهاسمو هيفظومو هئاكرشو هيريدمو هيلوؤسم كلذ
 لامهإ وأ لايتحا يأل ةجيتن كلذ ثدح اذإ ام ءانثتساب ،قودنصلا هاجت مهتابجاو نم لاح يأب أشنت يتلا تاقفنلاو رارضألاو
 دئاوع ىلع يرهوج لكشب كلت ضيوعتلا تامازتلا رثؤتو .ةقالعلا وذ فرطلا بناج نم دمعتم كولس ءوس وأ ميسج
  .نيرمثتسملا

 تاراقعلا نم جراختلاب قودنصلا موقي فوس :ةديج طورشب قودنصلا تارامثتسا نم جراختلا ىلع ةردقلا مدع رطاخم
 يف فرصتلا ىلع قودنصلا ةردق نإ .عيبلل ًابسانم قودنصلا ريدم هاري يذلا تقولا يف هب ةصاخلا ىرخألا لوصألاو
 نيرخآ نيعئاب بناج نم ةسفانملا كلذ يف امب هترطيس جراخ لماوع ىلع دمتعي ةيتاوم طورش ىلع ًاءانب تاراقعلا

 طورش ىلع ًاءانب هلوصأ يف فرصتلا نم قودنصلا نكمتي مل لاح يفو .نيلمتحم نيرتشمل ليومتلا رداصم رفاوتو
 يكلام ىلع حابرألا عيزوت ىلع هتردقو يدقنلا قفدتلاو تايلمعلا جئاتنو يلاملا هعضو نإف بسانم تيقوت يف وأ ةبسانم
 .ًابلس رثأتتس تادحولا

 ددع كانه ناك اذإ يبلس لكشب قودنصلا جئاتن رثأتت :ةيراجيإلا مهتامازتلاب ءافولا ىلع نيرجأتسملا ةردق مدع رطاخم
 ىلإ رجأتسم يأ ءوجل لاح يف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيراجيإلا مهتامازتلاب ءافولا ىلع نيرداق ريغ نيرجأتسملا نم ريبك
 هنع جتني امم ،راجيإلا دقع ءاهنإ هل زوجي ،ةلثامم ةمظنأ يأ وأ راسعإلا وأ سالفإلا ةمظنأ بجومب هل ةرفوتملا ةيامحلا
 نم سالفإلا تالاح وأ /و تامازتلالاب لالخإلا تالاح نم ريبك ددع دوجو لاح يفو .قودنصلل يدقنلا قفدتلا يف ناصقن

 تادحولا يكلامل تاعيزوت ذيفنت ىلع قودنصلا ةردق كلذكو قودنصلاب ةصاخلا ةيدقنلا تاقفدتلا نإف ،نيرجأتسملا لبق
 .ًابلس رثأتتس

 نم لكب ةقلعتملا ةيراجيإلا دوقعلا نمضتت ال :ةيراجيالا تاعفدلا دادسب نيرجأتسملا ءافو تانامض دوجو مدع رطاخم
 لكشب قودنصلا ىلع رثؤي امم ،تاراجيإلل دادس تانامض يأ ىلع "سكرو موه" زكرمو وزالب زكرمو ينكسلا اقلملا عمجم

 لوصحلا مت هنأ نم مغرلا ىلعو .مهب ةصاخلا ةيدقاعتلا ةيريجأتلا تامازتلالاب ءافولا مدعب نيرجأتسملا ماق لاح يف يبلس
 نكمتي ال دق هنأ الإ ،يراجتلا "ةبخنلا" زكرمو "٢ نب" زكرمو "تروك الهأ" زكرمو لوم يرلاج يرجأتسم نم رمأل تادنس ىلع
 ةردق كلذكو قودنصلاب ةصاخلا ةيدقنلا تاقفدتلا نإف ،كلذبو .تادنسلا كلت ةميق ىلع لوصحلا نم قودنصلا ريدم
 .ًابلس رثأتتس تادحولا يكلامل تاعيزوت ذيفنت ىلع قودنصلا

 فوس :دقعلا ةدم ءاهتنا دنع ةرجأتسملا ةحاسملا ريجأت ةداعإ وأ راجيإلا دقع ديدجت ىلع ةردقلا مدع ةيلامتحا رطاخم
 يلاملا عضولا نإف ،هيلع ًءانبو .تاراقعلا ورجأتسم اهددسي يتلا راجيإلا غلابم نم هلخد مظعم قودنصلا دمتسي
 اهعيمج رثأتت فوس نيرمثتسملل تاعيزوت عفد ىلع قودنصلا ةردق كلذكو يدقنلا قفدتلاو تايلمعلا جئاتنو قودنصلل

 ةميقلا تناك لاح يف وأ ،راجيإلا دوقع ديدجت وأ يروف لكشب تاراقعلا ريجأت ةداعإ نم قودنصلا نكمتي مل لاح يف ًابلس
 .عقوتملا نم ريثكب لقأ لاغشإلا ةبسن تناك لاح يف وأ عقوتملا نم ريثكب لقأ ريجأتلا ةداعإ وأ ديدجتلا دنع ةيراجيإلا

 ةينامث ددعل ةيراجيإلا ةرتفلا ديدمت متي ثيح"ينكسلا اقلملا عمجم" راقع ىلع تالاحلا هذه قبطنت ،لاثملا ليبس ىلعف
 ةصاخلا ةيراجيالا دئاوعلا ضرعي ام وهو ينكسلا اقلملا عمجم راقع يف ةرجؤملا ىنبم رشع ةينامثلا لصأ نم ينابم
 ىلع لمعلاب قودنصلا ريدم موقيس كلذلو .ةرقتسم لاغشإ ةبسن ىلإ لوصولا راقعلل ىنستي ىتح ضافخنالل راقعلاب
 .ىرخألا ةرشعلا ينابملا يف يلاحلا رجأتسملا لالحإل ددج نيرجأتسم نع ثحبلاو راقعلا قيوست

 نمو .ليدب رجأتسم داجيإ متي فوس هنأ وأ هديدجت متي فوس دقعلا نأ ىلع نامض يأ دجوي ال ،راجيإ دقع يأ ءاهتنا دنعو
 بناج نم ريصقتلا لاح يفو .يلاحلا راجيإلا دقع نم قودنصلل ةمءالم لقأ قحال راجيإ دقع يأ طورش نوكت نأ نكمملا
 تارامثتسا ةيامحل ةظهاب فيلاكت دبكت ىلإ ةفاضإ قوقحلا ذيفنت دنع ًادويق وأ ًاريخأت رجؤملا هجاوي فوس ،رجأتسم يأ
 اهاضاقتي يتلا ةيراجيإلا ةميقلا كلذكو ةيراجيإلا ةحاسملا ريجأت ىلع قودنصلا ةردق نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .قودنصلا
 تاراقع سفانت يتلا ىرخألا تاراقعلا ددعب ًاضيأ نكلو نيرجأتسملا بناج نم بلطلا تايوتسمب طقف سيل نارثأتت
 .نيرجأتسملا باذتجا يف قودنصلا

 .ةنيعم طورش ىلع ءانب كلذو هتدم ءاهتنا لبق راجيإلا دقع ءاغلإ رجأتسملل زوجي :راجيإلا دقعل ركبملا ءاهنإلا رطاخم
 تاعيزوت عفد ىلع قودنصلا ةردق كلذكو ةيدقنلا تاقفدتلاو تايلمعلا جئاتنو قودنصلل يلاملا عضولا نإف يلاتلابو
 وأ يروف لكشب ةرغاشلا تاحاسملا ريجأت ةداعإ نم قودنصلا نكمت مدع لاح يف ًابلس اهعيمج رثأتت نيرمثتسملل
 ىلع ةوالعو .عقوتملا نم ريثكب لقأ ريجأتلا ةداعإ وأ ديدجتلا دنع ةيراجيإلا ةميقلا تناك لاح يف وأ ،راجيإلا دوقع ديدجت
 طقف سيل نارثأتت اهاضاقتي يتلا ةيراجيإلا ةميقلا كلذكو ةرغاشلا تاحاسملا ريجأت ىلع قودنصلا ةردق نإف ،كلذ
 باذتجا يف قودنصلا تاراقع سفانت يتلا ىرخألا تاراقعلا ددعب ًاضيأ نكلو نيرجأتسملا بناج نم بلطلا تايوتسمب
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 لضفأب ددج نيرجأتسم بذج ضرغب تاراقعلل ةريبك تاديدجت لمعل قودنصلا ريدم رطضي فوسو .نيرجأتسملا
 داجيإ ةيلامتحا ىلع تانامض يأ دجوي الو .تادحولا يكلام ىلع اهعيزوت متي يتلا دئاوعلا ىلع رثؤي امم ،ةنكمم طورش
  .يلاحلا راجيإلا دقع نم قودنصلل ةمءالم لقأ ديدج راجيإ دقع يأ طورش نوكت دقو .ليدب رجأتسم

 ةصتخم تاكرش وأ ةكرش قودنصلا مدختسي فوس :كالمألا ةرادإب ةصتخملا تاكرشلا وأ ةلغشملا تاكرشلا رطاخم
 دئاوع دمتعتو .تاراقعلا ريجأتو ليغشتل مهتاربخ ىلع دمتعيو يرصح ساسأ ىلع ةيراقعلا لوصألا ةرادإو ليغشتب
 ةديج تاقالع ةماقإو تاراجيإلا ليصحتو ريجأتلا ىلع كالمألا ريدم وأ لغشملا ةردق ىلع ريبك لكشب ةروطملا تاراقعلا

 ةفاظنلاو نمألا لثم تامدخ ميدقت ضرغل نيدهعتملا نم ددعب ةناعتسالاب موقي دق لغشملا نأ امك .نيرجأتسملا عم
 نيدهعتملا نم وأ لغشملا نم ةمدقملا ةمدخلا ىوتسم يف للخ وأ ريصقت يأ نإف ،هيلعو .ىرخألا تامدخلاو ةنايصلاو
 رشابملا ريثأتلا هنأش نم نوكيس ةبولطملا ةءافكلاب نيدهعتملا ةرادإ يف لغشملا قافخإ وأ بابسألا نم ببس يأل
 .ةدحولا رعس يلاتلابو يلاملا هعضوو قودنصلا ءادأ يف يبلس لكشبو

 عيمج يطغي ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم نيمأتب قودنصلا ظفتحي فوس :ةنمؤملا ريغ رئاسخلا رطاخم
 نع جتنت يتلا كلت لثم ،ةنيعم رئاسخ نيمأتلا يطغي ال نأ نكمملا نمو .قودنصلا اهريديو اهكلمي يتلا تاراقعلا
 يكراشتلا دادسلا وأ ةريبكلا تاموصخلا اهنيب نم ،دويقلا ضعب ةاعارم عم ،ةيلازلزلا ثداوحلا وأ تاناضيفلا وأ فصاوعلا

 ،نيمأتلا دئاوع زواجتت ةيدام رئاسخ دبكتي فوس قودنصلا نإف ،اذل .تابلاطملا ليصحت يف رخأتلاو نيمأتلا قئاثو دويقو
 قودنصلا هجاو اذإف .ًايراجت ةلوقعم راعسأب ةينيمأتلا ةيطغتلا ىلع لوصحلا يف رارمتسالا ىلع رداق ريغ حبصي امبرو
 لمتحملا نم هنإف ،رثكأ وأ تاراقعلا ىدحإ ةيكلمب قلعتي اميف ةينيمأتلا هدودح زواجتت ةراسخ وأ اهيلع نمؤم ريغ ةراسخ
 هذه نم ةعقوتملا ةيلبقتسملا دئاوعلا نع ًالضف ،ةررضتملا تاكلتمملا يف رمثتسملا لاملا سأر قودنصلا رسخي نأ
 ،هتايلمع جئاتنو يلاملا قودنصلا عضو ىلع ًابلس رثؤت نأ حجرملا نم ليبقلا اذه نم ةراسخ يأ نإف ديكأتلابو .تاكلتمملا

 تادحولا لوادت رعس نع ًالضف نيرمثتسملل تاعيزوت ميدقت ىلع قودنصلا ةردق مث نمو ،هنع ةجتانلا ةيدقنلا تاقفدتلاو
 .قوسلاب

 فوس ،نيلقتسملا نيمييقملا اهيرجي يتلا تامييقتلا نع ًالضف :تاراجيإلا مييقت و تاراقعلا مييقت ةقد نأشب رطاخملا
 يتلا مييقتلا تايلمع نوكتسو .قودنصلل ةبسنلاب تالاحلا نم ديدعلا يف ةيلخاد مييقت تايلمعب قودنصلا ريدم موقي
 يتلا راجيإلا/راقعلا ةميقل ًاقيقد ًاسايقم تسيلو ،طقف هراجيإو ام راقع ةميق ريدقت ضرغل قودنصلا ريدم اهب موقي
 عئابلاو يرتشملا نيب( نيفرطلا نيب ضوافتلا ىلع رمألا كلذ دمتعي ثيح ،راقعلا كلذ راجيإ/عيب دنع اهيلع لوصحلا نكمي
 فورظلا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعي هراجيإو راقعلل ةيقوسلا ةميقلا نم يئاهنلا ققحتلا نإ ثيح ،)رجأتسملاو رجؤملا نيب /
 .قودنصلا ةرطيس نع ةجراخلا ىرخألا فورظلا نم اهريغو ،ةيداصتقالا

 ةردقملا مييقتلا ةميق نم لقأ وأ نم رثكأ نوكت نأ نكمملا نم ةققحملا ةميقلا نإف ،هلوصأ ةيفصت قودنصلا ررق اذإو 
 تايلمعلا لقتو ،ةميقلا تاريدقتل ةبسنلاب نيقيلا مدع اهيف ديزي يتلاو ،ةيداصتقالا تابلقتلا تارتف يفو .لوصألا هذهل
 نيعم يراقع لصأل ةردقملا ةميقلا نيب ام ديزي قرافلا نإف ،ةميقلا سايق اهلباقم يف نكمي يتلا قوسلا يف ةلثامملا

 .لصألا كلذل ةيئاهنلا ةيقوسلا ةميقلاو

 ةقد ىلع ًابلس رثؤي نأ نكمي ةرثعتملا قوسلا يف ةيدقنلا تاقفدتلا نأشب يبسنلا نيقيلا مدع نإف ،كلذ ىلع ةوالعو
 يلاتلابو )رجأتسملاو رجؤملا نيب / عئابلاو يرتشملا نيب( نيفرطلا نيب تاضوافملا ىلعو هراجيإو راقعلا ةميق تاريدقت

 .تادحولا يكلامل ةيئاهنلا دئاوعلا ىلع

 راقعلل نييلاحلا كالملل هتادحو نم ٪٧٠ ىتح رادصإ قودنصلل قحي :تامولعملا ىلع لوصحلا يف ةاواسملا مدع رطاخم
 ىلع راقعلل نييلاحلا كالملا ةعومجم لوصحب رطاخم أشنت يلاتلابو .ةينيع تامهاسمك قودنصلا هيلع ذوحتسي يذلا

 قودنصلا ريدم عيطتسي ال ،يلاتلابو .ةيرهوج اهنأ كردي ال وأ اهب ملع قودنصلا ريدم ىدل نوكي ال يتلاو ةيرهوج تامولعم
 رثأ ْىطاخ رارق يأل نوكي يلاتلابو ،راقعلاب قلعتت يتلا ةيرهوجلا تاولعملا ةفاك رابتعاب تارارقلا ذاختا تالاحلا ضعب يف

 .قودنصلا لامعأ جئاتن ىلع يبلس

 قودنصلل زوجي :ىرخألا يراقعلا رامثتسالا قيدانصو ةجردملا مهسألاو ةحبارملا قيدانص يف رامثتسالا رطاخم
 ةجردملا ةيراقعلا تاكرشلا مهسأ يف وأ ةيلحم ةيدوعس كونبلا عم يدوعسلا لايرلاب ةحبارم تالماعت يف رامثتسالا

 طباوض عم ةقفاوتملا ةلوادتملا ةيراقعلا ةيرامثتسالا قيدانصلا نم اهريغ وأ ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتملاو
 ىلإ ةفاضإلابو .ةيكنب عئادو تسيل اهنوك تارامثتسالا نم عاونألا هذه ةميق ضفخنت نأ نكمملا نمو .ةيعرشلا ةئيهلا
 لماعتلا ىلع يوطنت يتلا ةيراجتلا ةطشنألا نع ةئشانلا ةحبارملا تالماعت صخي اميف ريغلا لالخإ رطاخم كانه ،كلذ
 ،يلام قوس وأ ةباقرل ةعضاخ ةصاقم ةكرش دنع اهيف تاعفدلا وأ ةصاقملا متي ال يتلا ،ةلئاسلا ريغ ةيلاملا تاودألا يف
 .تادحولل ةيقوسلا ةميقلاو ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ًابلس رثؤيس امم

 يضارألا ىلع موسر ضرفب ًارخؤم ةموكحلا تماق :يدوعسلا يراقعلا قوسلا ىلع ةيموكحلا تاسايسلا ريثأت رطاخم
 ريوطتل نيرخآلا نيروطملل ًازفاح موسرلا هذه رفوتو ."ءاضيبلا يضارألا موسر" مساب ةفورعملاو ،ةكلمملا يف ءاضيبلا
 ،يراقعلا عاطقلا قوس يف ةسفانملا تايوتسم يف ةدايز ىلإ ًاضيأ يدؤت نأ نكمملا نم نكلو ،ةلغتسملا ريغ يضارألا

 تنكمت اذإو .تاراقعلل ةيراقعلا ةميقلا ىلع ظافحلاو يريجأت لخد يفاص قيقحت يف قودنصلا ةردق ىلع رثؤي فوس امم
 تاداريإ يفاص نإف ،قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نم لضفأ ةقيرطب نيرجأتسم بذج نم ةلثامم تاراقع
 .نيرجأتسملا بناج نم بلطلا ضافخنال ًةجيتن لبقتسملا يف ضفخنيس قودنصلا نم راجيإلا

 تارامثتسالا نمضتت .ةفلتخم تالمعب ةيلاملا تاودألاو لوصألا يف رامثتسالا قودنصلل زوجي :تالمعلا فرص رطاخم
 تالمعلا فلتخمو يدوعسلا لايرلا نيب فرصلا رعس يف تابلقتلا لثم ةيفاضإ تارابتعا ةيبنجألا ةيلاملا قاروألا يف
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 .ىرخأل ةلمع نم رامثتسالا ىلع دئاعلا ليوحتب ةطبترملا فيلاكتلاو اهب قودنصلا رامثتسا متي يتلا ةيبنجألا

 :ىرخألا رطاخملا لماوع )ج(

 يدقاعتلا بيترتلا اذهو .قودنصلا ريدمو تادحولا يكلام نيب ًايدقاعت ًابيترت لثمي قودنصلا نإ :ينوناقلا عضولا رطاخم
 ال دقف اذلو ،ةصاخلا ةيرابتعالا وأ ةينوناقلا هتيصخش قودنصلا ىدل سيل .ةيلاملا قوسلا ةئيه هيلع فرشتو همكحت
 قودنصلا نايك حوضو مدعل ةيدوعسلا مكاحملا وأ ةيدوعسلا ةيمسرلا ةعرشملا تاهجلا نم ًادييأت قودنصلا دجي
 .قودنصلا تادحول يقوسلا رعسلا ىلع رشابم لكشب سكعنت رئاسخل قودنصلا ضرعي امم ،ينوناقلا

 ةمئاقلا تاعيرشتلا ىلع دنتست ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا تامولعملا نإ :ةيميظنتلاو ةينوناقلا رطاخملا
 ريثأت اهل نوكي نأ نكمي يتلاو ،قودنصلا ةدم لالخ اهريغ وأ ةكلمملا يف ةيميظنتو ةينوناق تاريغت أرطت دقف .ةنلعملاو

 ،ةدودحم عازن ءوشن لاح يف ةينوناقلا ةيامحلل ءوجللا ىلع قودنصلا ةردق نوكت دقو .هتارامثتسا وأ ،قودنصلا ىلع يبلس
 تاراجيإلا دوقع ذيفنت ةيلمع دَعُتو .قوقحلا ةيامح ءارو ًايعس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مكاحم ىلإ ءوجللا نيعتي دقو
 يأ يدؤت ثيح ،ةعقوتم ريغ اهجئاتنو ةبعصو ةليوط ةيلمع ةكلمملا يف يئاضقلا ماظنلا لالخ نم ىرخألا دوقعلاو
  .قودنصلا ىلع ًابلس ريثأتلا ىلإ تاعيرشتلا هذه قيبطت يف ةيموكحلا تارادإلا رخأت وأ ةمئاقلا تاعيرشتلا يف تارييغت

 موسر ىلع لمشت يتلاو يداصتقالا حالصإلا تاسايس نم ددع ضرفب ًارخؤم ةموكحلا تماق :ةيموكحلا موسرلا رطاخم
 ءاضيبلا يضارألا ىلع ىلع موسرلا كلذ يف امب صاخلا عاطقلا تاسسؤم وأ/و دارفألا ىلع اهضرف متي بئارضو
 قودنصلا ةدم لالخ اهجراخ وأ ةكلمملا يف ةيميظنتو ةينوناق تاريغت أرطت نأ نكمملا نم ،كلذلو .هالعأ ةروكذملاو
 ضرفت عفدلا ةقحتسم ةيموكح موسر يأ نع لوؤسملا وه قودنصلا نإ ثيحو ،ىرخأ ةيموكح موسر ضرف ىلإ يدؤت

 .هتارامثتساو قودنصلا ىلع ًابلس رثؤي فوس كلذ نإف ،ةيموكحلا تاهجلا نم لبقتسملا يف

 تاعاطق يف نييدوعسلا نينطاوملا نم ةنيعم ةبسن فيظوت ةفلتخملا ةيموكحلا تاهجلا طرتشت :ةدوعسلا رطاخم
 مازتلالا هتارامثتساو قودنصلا نم بلطُي فوس ىدم يأ ىلإ ةلحرملا هذه يف حضاولا ريغ نمو .قودنصلا تارامثتسا
 نيفظوم فيظوت بلطتت دق ةدوعسلا نأل كلذ .ةيلاحلا بسنلا قوفت يتلا ةدوعسلا بسن وأ تاسايسلا هذه لثمب
 متيس يتلا تاراقعلل ةيليغشتلا فيلاكتلا عافترا ىلإ ىرخألا فيلاكتلا هذه يدؤتو ،يفاضإ بيردت ريفوت وأ نييفاضإ
 .تادحولا يكلام ىلع عيزوتلل ةحاتملا ةيفاصلا حابرألا ضفخنت فوس يلاتلابو قودنصلا لخد يفاص نم اهعاطتقا

 فيرعت نمض ،ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص كلذ يف امب ،رامثتسالا قيدانص عقت :ةاكزلاو لخدلا ةبيرض رطاخم
 متي نأ نكمملا نم ،يلاتلابو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةبيرضلاو ةاكزلاب ةقلعتملا حئاولل ًاقفو لاملا سأر ةكرش

 وأ لخدلا ةبيرض تامازتلا يفوتسيو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىدل لجسي نأ قودنصلا ىلع بجي هنأب كلذ ريسفت
 وأ رامثتسالا قيدانص ىلع ةاكزلا وأ بئارضلا ضرفب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا مقت مل ،هخيرات ىتحو ،كلذ عمو .ةاكزلا

 قودنصلا يفعي يمسر ماظن نأ رارق دوجو مدع نم مغرلا ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ميظنتل ةعضاخلا تادحولا يكلام
 ةاكزلاو لخدلا ةبيرض تامازتلا ليصحت ةعباتمب مقت مل لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نأ نيح يفو .بئارضلا وأ ةاكزلا نم
 ىلع بئارضلا ضرف ررقتو اهجهن ريغت نل لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نأ ينعي ال كلذ نإف ،ةيدوعسلا قيدانصلا نم
 يأ دبكت نإ .ةاكزلا/لخدلا ةبيرض عفد يف ريخأتلا ىلع تابوقع ضرف ىلإ يدؤي امم ؛يعجر رثأبو لبقتسملا يف قيدانصلا

 قودنصلا تايلمعل ةحاتملا غلابملا نم للقي نأ هنأش نم )اهب ةطبترملا ةرخأتملا تابوقعلاو( بئارضلا هذه نم
 .تادحولا يكلامل ةلمتحملا تاعيزوتلا ىلإ ةفاضإلاب

 تقولا يف حضاو لكشب ةمولعم ريغ ةعونتم ةيبيرض رطاخم ىلع قودنصلا يف رامثتسالا يوطني :ةبيرضلا رطاخم
 نع ًالضف قودنصلا تالمعل ةحاتملا ةيدقنلا غلابملا ضيفخت ىلإ ةيبيرض تاعفدل قودنصلا عوضخ يدؤيو .يلاحلا
 ةطبترملا دئاوعلا ضيفخت ىلإ نورمثتسملا اهدبكتي يتلا بئارضلا يدؤت فوسو .نيرمثتسملل ةلمتحملا تاعيزوتلا
 بئارضلا نأشب نيبيرضلا مهيراشتسم عم رواشتلا نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجيو .قودنصلا يف رامثتسالاب
 .اهعيبو اهكلمتو تادحولا يف رامثتسالا ىلع ةبترتملا

 
 ىلع بئارضلاو نيدفاولا ةبيرض يف تاريغتلا نإ :ةكلمملا يف بناجألا ةلماعم لوح ةيموكحلا تاسايسلا رطاخم
 نم ريبك ددع جورخ ىلإ يدؤت مهتالئاعو ةدفاولا ةلامعلا ىلع ةديدج بئارض يأ ضرفو نيدفاولا نم ةيلاملا تاليوحتلا
 ةعباتلا تاراقعلا ىلع بلطلا تايوتسم نم للقي و قودنصلل حاتملا لخدلا نم للقي امم ةكلمملا نم نيدفاولا
 .قودنصلا تادحول ةيقوسلا ةميقلاو ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ًابلس رثؤي يلاتلابو قودنصلل

 ال قودنصلا اذه يف رامثتسالا نإف ،ماكحألاو طورشلا هذه رودص خيرات يف امك :ةفاضملا ةميقلا ةبيرض رطاخم
 مت هنأ الإ ،ةلص تاذ ىرخأ ةبيرض يأ وأ ةيلام سأرلا حابرألا ىلع ةبيرض وأ عاطقتسا ةبيرض وأ لخد ةبيرضل عضخي
  .م٢٠١٨ رياني نم ًارابتعا ةكلمملا يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت

 لقن - ةبيرضلا قاطن نمض عقت ال يتلا تالماعتلا( ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٧ ةداملل ًاقفوو
 هطاشن نم ًاءزج لكشت يتلاو تامدخو علس لقنب ةبيرضلل عضاخلا صخشلا مايق دعُي ال ،)يداصتقالا طاشنلا
 :ةيلاتلا طورشلا ترفوت اذإ ،صخشلا كلذ لبق نم تامدخو علسل ديروت ةباثمب يداصتقالا

 لمعتسي نأو ،اهتاذب يداصتقا طاشنك ليغشتلل ةلباق اهلقن مت يتلا تامدخلاو علسلا نوكت نأ -
  .يداصتقالا طاشنلا سفن ةلوازمل لاقتنالا دعب ةرشابم تامدخلاو علسلا كلت يقلتملا

 .لقنلا ةيلمعل ًةجيتن ةبيرضلل ًاعضاخ ًاصخش حبصي فوس وأ ةبيرضلل عضاخ صخش يقلتملا نوكي نأ -
 هذه ضارغأل يداصتقا طاشنل ًالقن لقنلا دعُي نأ يف نابغري امهنأ ىلع ًةباتك يقلتملاو دروملا قفتي نأ -
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 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا

 ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ةميق ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحاب قودنصلا ريدم مقي مل ،هيلعو
 .ةبيرضلا راشتسم نم قودنصلا ريدم اهيلع لصح يتلا ةيبيرضلا ةروشملا ىلع ًءانب .ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلاو

 ةيلمعلا هذه عاضخإ ةداعإب قحلا اهل نأب ىرت نأ نكمملا نم لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نأ ىلإ هيونتلا بجي هنأ الإ
 ثيح ،ةيلمعلل ةيلعفلا ةعجارملا ءارجإب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا موقت امدنع الإ كلذب ؤبنتلا نكمي ال هنأو .ةبيرضلل
 .ةكلمملا يف ماظنلا اذه قيبطت ةثادحل ًارظن اهب لالدتسالا نكمي ةقباس ةهباشم تالاح دجوي ال هنإ

 ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٧ ةداملا يف ةدراولا طورشلا قابطنا مدع لاح يف هنإف ماع لكشبو
 ةلباق ةعوفدملا ةبيرضلا نإف ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا تايلمع عوضخ متو
 در( ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ٦٩ ةداملل اقفو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نم ًادقن دادرتسالل
 )تالخدملا ةبيرض مصخ( ٤٩ ةداملل اقفو ةقحاللا ةيبيرضلا تارارقالا لالخ نم اهمصخ وأ ،)ةدايزلاب ةددسملا ةبيرضلا

 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم

 ةروكذملا ذاوحتسالا تايلمع ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت بوجو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا تأترا لاح يفو
 نمف ،ةصاخلا هدراوم نم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ىلإ قودنصلا رارطضا ىلإ يدؤيس يذلاو ،قودنصلاب ةصاخلا
 نأ ًاملع ،ةروكذملا ةبيرضلا عفد دنع قودنصلل ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ريبك لكشب ًابلس كلذ رثؤي نأ عقوتملا
 .قودنصلل ةعباتلا ةيراجتلا تاراقعلا ريجأت نم يتأتملا لخدلا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفدي قودنصلا

 لدعُت فوس يلاتلابو ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل قودنصلا تامدخ يمدقمو قودنصلا ريدم عضخي نأ عقوتملا نمو
 .رابتعالا نيعب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ذخأت ثيحب قودنصلا تامدخ يمدقم وأ/و قودنصلا ريدمل ةقحتسملا تاعفدلا

 نم ةبسنبو م٢٠٢٠ ربوتكأ ٤ نم ًءادتبا ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضل قودنصلا عضخي :ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض رطاخم
 هؤاشنإ متي امو ضرألا لمشتو ،هلكش وأ هتلاح تناك امهم قودنصلا لبق نم هتزايح لقن وأ هعيب داري يذلا راقعلا ةميق
 تافرصتلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف ةدراولا تاءانثتسالا قبطت مل ام ةبيرضلا ددستو .اهيلع هؤانب وأ هدييشت وأ
 وأ يراقعلا غارفإلا ءانثأ وأ لبق  ةبيرضلا ددستو .ـه١٤/٢/١٤٤٢ خيراتو )٨٤/أ( مقر يكلملا رمألا بجومب ةرداصلا ةيراقعلا
 ةبسنب ةبيرض قودنصلا عفدي ،قودنصلا هعيبي راقع يأ ىلع ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض قيبطت لاح يفو .دوقعلا قيثوت

 .تادحولا يكلامو قودنصلل دئاعلا ىلع رثؤي دق امم كلذو ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىلإ راقعلا ةميق نم

 عفدي ناك ءاوس( ميقم صخش نم تاعفدلا عضخت ،ةيدوعسلا ةيبيرضلا ةمظنألا بجومب :عاطقتسالا ةبيرض رطاخم
 كلذ يف امب ،رامثتسا قودنص حابرأ عفد عضخي نأ بجي ،كلذ ىلع ءانبو .ةبيرضلل ،ميقم ريغ صخش ىلإ )ال مأ بئارضلا

 ،ةيلاحلا تاسرامملا بجومبو .٪٥ ةبسنب عاطقتسا ةبيرضل ،ميقم ريغ مهاسم ىلإ لوادتم يراقعلا رامثتسا قودنص
 يكلام ىلإ قودنصلا نم تاعوفدملا ىلع )عاطقتسالا ةبيرض كلذ يف امب( بئارض يأ رامثتسالا قيدانص ىلع ضرفت مل
 يأ نإف ،يلاتلابو ،ةلماعملا هذه نأشب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نع ةرداص ةيمسر تاهيجوت دجوت الو .تادحولا

 .قودنصلا تارامثتسا دئاوع نم للقيس امم ،قودنصلا تاعيزوت ىلع ةقحتسم نوكت نأ نكمملا نم عاطقتسا ةبيرض
 ىلع ةبترتملا ةيبيرضلا راثآلاب قلعتي اميف مهب نيصاخ نييبيرض نيراشتسم ةراشتسا نيلمتحملا نيرمثتسملل يغبنيو
 .اهيف فرصتلاو اهزاجتحاو تادحولا يف رامثتسالا

 َضِفُر لاح يف ةيرامثتسالا هفادهأ قيقحت يف قودنصلا حجني ال نأ نكمملا نم :ةيدلبلاو ةيموكحلا تاقفاوملا رطاخم
 نم ،لاحلا هذه لثم يفو .ةيقطنم ريغ وأ ةلوبقم ريغ طورشب اهحنم مت وأ ةبولطم ةيدلب ةقفاوم وأ دامتعا يأ رادصإ
 نإ ثيح تادحولا ةميق ىلع ًابلس رثؤيس امم ،راقعلا ريوطت وأ رامثتسالاب ًامدق يضملا قودنصلا عطتسي ال نأ نكمملا
 .اهل ددحملا تقولا يف اهداصح متي نل ريوطتلا نم ةعقوتملا دئاوعلا

 ةعيبطل ًارظن ريغلا عم ةيئاضق تاءارجإ يف طارخنالا ةيلامتحال ضرعم قودنصلا نإ :ريغلا عم يضاقتلا رطاخم
 ىلإ ةفاضإلا ريغ تابلاطم ةهجاومب قلعتي اميف ةينوناق باعتأ قودنصلا لمحتي ،ةلاحلا هذه يفو .هب ةصاخلا ةطشنألا

 ىلع عيزوتلل ةحاتملا ةيدقنلا لاومألاو قودنصلا لوصأ نم للقي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،ماكحألا وأ تايوستلا غلابم
 ةيئاضقلا تاعازنلا كلتب قلعتي اميف قودنصلا نم ضيوعت ىلع لوصحلا نيرخآو قودنصلا ريدمل قحيو .تادحولا يكلام
 .ةنيعم دويقل ًاقفو كلذو

 هومهاسمو قودنصلا ريدم اهيف لمحتي يتلا فورظلا ماكحألاو طورش هذه ددحت :ضيوعتلاو ةيلوؤسملا ديدحت رطاخم
 اذه دحي ،كلذل ًةجيتنو .قودنصلا هاجت ةيلوؤسملا هل ةعباتلا تاكرشلاو هوراشتسمو هوفظومو هولوؤسمو هوريدمو
 .اهيلع صوصنم ةديقملا طورشلا كلت لثم نوكت ال يتلا تالاحلا عم ةنراقملاب ضيوعتلا يف نيرمثتسملا قح نم
 ضعب نع هل ةعباتلا تاكرشلاو قودنصلا ريدم ضيوعتب قودنصلا ماكحالاو طورشلا هذه مزلت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ضيوعتلاب تامازتلالا هذهو .قودنصلا نع ًةباين مهتافرصت نع ةئشانلا فيراصملاو رارضألاو رئاسخلاو تابلاطملا

 زواجتت ال قودنصلا هاجت رمثتسملا تامازتلا نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .نيرمثتسملا دئاوع ىلع يبلس لكشب رثؤتس
 .قودنصلا يف هرمثتسا يذلا غلبملا

 ،ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاروطتلاب يبلس لكشب هتارامثتساو قودنصلا ةميق رثأتت :ةيسايسلاو ةيدايسلا رطاخملا
 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروطتلا نم اهريغو ةيموكحلا تاسايسلا يف تاريغتلاو رارقتسالا مدعو

 صصح وأ تاراقع لكشب ةينيع تاعيزوت ءارجإ قودنصلل زوجي ،ةيميظنتلا تابلطتملاب مازتلالاب ًانهر :ةينيعلا تاعيزوتلا
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 تاراقع وأ ةكرش يف صصح تادحولا وكلام ملتسي دق ،ينيعلا عيزوتلا لاح يفو .قودنصلا لح دنع ىرخأ تاكرش يف
 نكي مل ةيرادإ ءابعأو فيلاكت ىلع لوصأ ةيأل ينيعلا عيزوتلا ئشني فوسو .ًادقن اهليوحتو اهب فرصتلا بعصي
 .ًادقن تاعيزوتلا ىرجأ قودنصلا نأ ول اهولمحتيل نورمثتسملا

 ءادألاب وأ ةيلبقتسم ثادحأب قلعتت ةيلبقتسم تانايب ىلع يوتحت ماكحألاو طورشلا هذه نإ :ةيلبقتسملا تانايبلا
 ،“دقتعن“ ،“عقوتن“ :لثم تاحلطصمب ةيلبقتسملا تانايبلا فيرعت نكمي ،تالاحلا ضعب يفو .قودنصلل يلبقتسملا
 وأ تاحلطصملا هذه سكع وأ ،"فوس" ،"ضرتفملا نم" ،"عيراشم" ،“ططخ“ ،“امبر“ ،“يونن“ ،“رظتنن“ ،“رّدقُن“ ،“لصاوي“
 دق ةيلعفلا جئاتنلا وأ ثادحألا نأ نيح يف طقف تاعقوت درجمل ريشت تانايبلا هذهو .ةهباشملا تاحلطصملا نم اهريغ
 لماوعلا نم ددع يف ديدحتلا هجو ىلع رظنلا تانايبلا هذه مييقت دنع نيرمثتسملا ىلع بجيو .يرهوج وحن ىلع فلتخت
 ."قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )٦( دنبلا يف ةدراولا رطاخملا اهنيب نم ،ةفلتخملا

 تانايبلا نم يأ نع يرهوج وحن ىلع فلتخت ةيلعفلا جئاتنلا وأ ثادحألا لعجت نأ نكمملا نم لماوعلا هذه نإ ثيح
 طورشلا هذه خيرات دعب ةيلبقتسملا تانايبلا نم يأ ثيدحت نع ةيلوؤسم يأ قودنصلا ريدم لمحتي الو .ةيلبقتسملا

  .تاعقوتلا يف تارييغتلا وأ ةيلعفلا جئاتنلا عم تانايبلا هذه ةقباطم لجأ نم ماكحألاو

 تادحو يف رامثتسالا يف رطاخملا لماوع ةفاكل ًاذفنتسم وأ ًايفاو ًاصخلمو ًاريسفت تسيل افنآ ةروكذملا رطاخملا نإ
 مهيراشتسم نم ةلقتسم ةروشم بلط ىلع نيلمتحملا نيرمثتسملا ةفاك لمعي نأ ةدشب حصنُيو .قودنصلا
  .نيصتخملا

 يلاتلابو ،ةراسخ دبكتي نل رمثتسملا نأ وأ ًاحبرم نوكيس رامثتسالا نأب نامض يأ قودنصلا يف رامثتسالا نمضتي ال
 نورمثتسملا لمحتيو .قودنصلا يف تادحو ءارش لبق رابتعالا نيعب هاندأ لماوعلا ذخأ لمتحم رمثتسم لك ىلع بجي
 وأ لامهإ وأ لايتحال ةجيتن نكت مل ام قودنصلا يف رامثتسالا نع ةجتان ةيدام ةراسخ يأ نع ةيلوؤسملا لماك مهدحو

  .يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو قودنصلا ريدم بناج نم فرصت ءوس

 كارتشالا .٧
 

 حرطلا ةرتفو حرطلا يف كارتشالا )١
 

 :ةيسيئرلا تامولعملا صخلم يلي اميف
 
 ةيلوألا حرطلا ةرتفو ماعلا يلوألا حرطلا يف كارتشالا
 يدوعس لاير ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ عمجل ةدحاولا ةدحولل يدوعس لاير ١٠ غلبی يلوأ حرط رعسب ةدحو ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ حرط مت
 :قيرط نع كلذو ،يلوألا حرطلا لالخ نم هعمج بولطملا غلبملا وهو ،)يلوألا حرطلا دعب قودنصلا لام سأر(
 

 لایر ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ لداعیام( ةينيعلا مهتمهاسم ريظن ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا يعئابل ةدحو ٤٢,٦٨٧,٩٠٠ حرط .١
  )يدوعس

 )يدوعس لاير ٢٣٧,٥٤٤,٨٦٠ لداعي ام( روهمجلل ةدحو ٢٣,٧٥٤,٤٨٦ حرط .٢

 قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو يلوألا حرطلا لالخ نم تادحولا حرط متو
 قفاوملا ـه٣/٣/١٤٤٠ خيرات نم ًارابتعا تأدب لمع موي ١٥ اهتدم يلوألا حرطلا ةرتف تناكو ،ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا
  .)يلوألا حرطلاب صاخلا لافقإلا خيرات( م٢٩/١١/٢٠١٨ قفاوملا ـه٢١/٣/١٤٤٠ خيراتب تهتناو ،م١١/١١/٢٠١٨

 لوألا يفاضإلا حرطلا ةرتفو لوألا يفاضإلا حرطلا يف كارتشالا

 متو .ةدحو ٣٦,٥٢٨,٦٢٧ اهددعو ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا رادصإ لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز مت
 لام سأر يف ةدايزلل ةيمسإلا ةميقلا نوكت ،كلذبو .ةدحولل .س.ر ١٠ يواست يتلاو ةيمسإلا ةميقلاب تادحولا رادصإ
  .يدوعس لاير ٣٦٥,٢٨٦,٢٧٠ قودنصلا

 يدوعس لاير ٨.٩٠٥٤ كارتشالا رعسب ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا حرط مت ،ةيفاضإلا تادحولا ريعست ةيلآ ىلع ًءانبو
 يواست )كارتشالل ةيلامجإلا ةميقلا( كارتشالا رعسب ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا ةميق يلامجإ غلب ،هيلعو .ةدحولل

 .ةدحو ٣٦,٥٢٨,٦٢٧ اهددعو يدوعس لاير ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢

 :قيرط نع لوألا يفاضإلا حرطلا لالخ نم ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا ةميق يلامجإ ىلع لوصحلا متو

 لداعي ام يأ ةينيعلا مهتمهاسم ريظن ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا يعئابل ةدحو ٣٢,٧٣٢,٩٥٠ حرط .١
 .)ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( يدوعس لاير ٣٢٧,٣٢٩,٥٠٠

 دامتعاب( يدوعس لاير ٣٧,٩٥٦,٧٧٠ لداعیام يأ ةيدقنلا مهتمهاسم ريظن نيرمثتسملل ةدحو ٣,٧٩٥,٦٧٧ حرط .٢
 .)ةيمسإلا ةميقلا

 تادحو ددع يلامجإو يدوعس لاير ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ يواسي لوألا يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا لام سأر حبصأ ،كلذبو
 .)ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( ةدحو ١٠٢,٩٧١,٠١٣ يواسي قودنصلا
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 يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو لوألا يفاضإلا حرطلا لالخ نم ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا حرط متو
 تأدب لمع موي ١٠ اهتدم لوألا يفاضإلا حرطلا ةرتفو ،ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو
 حرطلاب صاخلا لافقإلا خيرات"( م٠٦/٠٨/٢٠٢٠ قفاوملا ـه١٦/١٢/١٤٤١ خيراتب تهتناو ،م١٩/٠٧/٢٠٢٠ قفاوملا ـه٢٨/١١/١٤٤١ خيراتب
  .)"يفاضإلا

 
 
 يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتفو يناثلا يفاضإلا حرطلا يف كارتشالا

 ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا رادصإ لالخ نم فدهتسملا قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز قودنصلا مزتعي
 ةيمسإلا ةميقلاب ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا رادصإ متي فوسو .ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ اهددعو )ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا(
 لاير ٣٨٠,٣٧٨,٣٥٠ قودنصلا لام سأر يف ةدايزلل ةيمسالا ةميقلا نوكت كلذبو .ةدحولل .س.ر ١٠ يواست يتلاو

  .يدوعس

 ٨.٨٢٠١ فدهتسملا كارتشالا رعسب ةيفاضإلا تادحولا حرط متي فوس ،ةيفاضإلا تادحولا ريعست ةيلآ ىلع ًءانبو
 ةميقلا( فدهتسملا كارتشالا رعسب ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ةميق يلامجإ نوكت ،هيلعو .ةدحولل يدوعس لاير
 .ةدحو ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ اهددعو يدوعس لاير ٣٣٥,٤٩٧,٥٠٨ يواست )كارتشالل ةيلامجإلا

 نمض رادصإ مصخك قرفلا ليجست متيس ،ةيمسإلا ةميقلا نم لقأ فدهتسملا كارتشالا رعس ناك لاح يفو
 .ةيمومعلا ةينازيملا يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص مسق

 نمض رادصإ ةوالعك قرفلا ليجست متيسف ،ةيمسإلا ةميقلا نم ىلعأ فدهتسملا كارتشالا رعس ناك لاح يفو
 .ةيمومعلا ةينازيملا يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص مسق

 :قيرط نع يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ةميق يلامجإ ىلع لوصحلا فدهتسملا نمو

 لداعي ام يأ ةينيعلا مهتمهاسم ريظن ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا يعئابل ةدحو ٢٢,٣٠١,٣٣٥ حرط .١
 .)ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( يدوعس لاير ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠

 دامتعاب( يدوعس لاير ١٥٧,٣٦٥,٠٠٠ لداعي ام يأ ةيدقنلا مهتمهاسم ريظن نيرمثتسملل ةدحو ١٥,٧٣٦,٥٠٠ حرط .٢
 .)ةيمسإلا ةميقلا

 تادحو ددع يلامجإو يدوعس لاير ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ يواسي يناثلا يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا لام سأر حبصي ،كلذبو
 .)ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( ةدحو ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ يواسي قودنصلا

 
 ةيفاضإلا تادحولا ريعست ةيلآ

 نع قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز بلطل ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولاب صاخ وه فدهتسملا كارتشالا رعس
 ةدحولا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ىلع ءانب ةدحولا رعس دامتعا متيسو .ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حرط قيرط
 زواجتي ال امبو .)ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسو لوادتلا مجح ىلع ًءانب(

 .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ةدحولل لوصألا ةميق يفاص
 .لقألا ةميقلا ىلع ًادامتعا فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا متيس هنأ يأ .ةدحولل
 

 يواسي ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم نأ امبو
 دقف ،ةدحولل .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ يف امك ةدحولل لوصألا ةميق يفاص نم ىلعأ وهو .س.ر ٩.٤٢٢٧

 .فدهتسملا كارتشالا رعس نوكيل م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ يف امك ةدحولل لوصألا ةميق يفاص دامتعا مت
 
 .فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا ةيفيك نع ليصافتلا نم ديزملل )٨( قحلملا رظنا
 
 )تدجو نإ( تادحولا وأ مهسألا روسك عم لماعتلا ةقيرط ليصافت

 عيب نع ةجتانلا غلابملا عاديإو لاملا سأر ةدايز نع ةجتانلا ةيفاضإلا تادحولا روسك عيبب قودنصلا ريدم موقيس
 تاباسحلا ىلإ ةرشابم تادحولا روسك غلابم عاديإ متيس ثيح روسكلا هذهل نيقحتسملل ةيفاضإلا تادحولا روسك
 .نيقحتسملا نيمهاسملل ةيرامثتسالا
 
 يناثلا يفاضإلا حرطلل عقوتملا ينمزلا لودجلا
 ةيفاضإلا تادحولا جاردإ ىتحو ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم خيرات نم ةفدهتسملا ةينمزلا ددملا يلاتلا لودجلا نيبي
 :ةيناثلا
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 ةعقوتملا ةينمزلا ةدملا تاوطخلا
 لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا
 م٠٤/٠١/٢٠٢١ قفاوملا ـه٢٥/٠٥/١٤٤٢  قودنصلا

 تادحولا كالم ةقفاوم ىلع لوصحلا
 خيرات نم لمع موي ٩٠ لالخ
 ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا
 ةيلاملا قوسلا

 يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف
 ـه١٨/١٠/١٤٤٢ خيراتب أدبت لمع موي ١٥
 ىتحو م٣٠/٠٥/٢٠٢١ قفاوملا
 م١٧/٠٦/٢٠٢١ قفاوملا ـه٠٧/١١/١٤٤٢خيرات

 ىلع لوصحلا دعب ديدمتلا مت لاح يف( يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف ديدمت
 لمع مايأ ١٠ )ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم

 لك قودنصلا ريدم ةطساوب ةنيعملا ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا رطخت
 هضفر وأ كارتشالا بلط لوبق ةلاح نع رمثتسم

 ءاهتنا خيرات نم لمع مايأ ١٠
  حرطلا ةرتف

 ةرتف ءاهتنا نم لمع مايأ ١٠ حرطلا جئاتن نع نالعإلا
  حرطلا

 ةرتف ءاهتنا نم لمع موي ١٥ نيكرتشملل تادحولا صيصخت
  حرطلا

 ءاهتنا خيرات نم لمع موي ١٥ )دجو نإ( ضئافلا در
  حرطلا ةرتف

 ءاهتنا خيرات نم لمع موي ٦٠ قودنصلا تادحو جاردإو لوصألا ةيكلم لقنو ذاوحتسالا
  حرطلا ةرتف

 لاومألا دادرتساو ءاغلإلا

 متي فوس ،حرطلا ءاغلإ لاح يف
 نود – كارتشالا غلابم عيمج در

 مايأ ةسمخ نوضغ يف  - مصخ
 ةرتف ءاهتنا خيرات  نم لمع
 حرطلا

 
 

 نولهؤملا نورمثتسملا )٢
 تاسسؤملا )ب(و ؛نويعيبطلا صاخشألا )أ( :نيرمثتسملا نم ةيتآلا تائفلل طقف حاتم تادحولا يف كارتشالا

 )ج(و ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةمئاقلا ةيرابتعالا صاخشألا نم اهريغو رامثتسالا قيدانصو تاكرشلاو
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ةجردم مهسأ كالتما مهل حاتملا نورخآلا نورمثتسملا

 هذهل ًافلاخم كارتشالا ناك لاح يف قودنصلا يف رمثتسم يأ كارتشا ،ًايئزج وأ ًايلك ،ضفرب قحلا قودنصلا ريدمل
 ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا وأ يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال وأ ماكحألاو طورشلا
 .ىرخأ ةيميظنت ةهج يأ وأ ةيلاملا قوسلا ةئيه لَبِق نم رخآل تقو نم اهقيبطت متي ىرخأ حئاول يأ وأ ةلوادتملا

  :تاقوألا عيمج يف نمضتل تاءارجإلا ةفاك قودنصلا ريدم ذختيس

 و ،٢٠٠ نع لقي ال روهمجلا نم تادحولا يكلام نم ًاددع قودنصلا مضي نأ )أ(
 .روهمجلا نم تادحولا يكلام نم لقألا ىلع تادحولا ددع يلامجإ نم  ٪٣٠ هتبسن ام نوكي نأ )ب(
 

  قودنصلا يف نيرمثتسملا ةيكلم ةلكيه )٣

 :يلاتلاك امه قودنصلا يف روهمجلا ريغ نمو روهمجلا نم نيرمثتسملا بسنو تادحو ددع

 يلوألا حرطلا دعب قودنصلا يف نيرمثتسملا ةيكلم ةلكيه
 ةبسنلا تادحولا ددع 

 ٪٦٤.٣٢ ٤٢,٧٣٣,٨٦٦ روهمجلا ريغ
 ٪٣٥.٦٨ ٢٣,٧٠٨,٥٢٠  روهمجلا
 ٪١٠٠ ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ عومجملا
   

 *لوألا يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا يف نيرمثتسملا ةيكلم ةلكيه
 ةبسنلا تادحولا ددع 

 ٪٦١.٢٣ ٦٣,٠٤٧,٤٦١ روهمجلا ريغ
 ٪٣٨.٧٧ ٣٩,٩٢٣,٥٥٢  روهمجلا
 ٪١٠٠ ١٠٢,٩٧١,٠١٣ عومجملا

 م٢/١١/٢٠٢٠ خيراتب  تادحولا يكلام لجس بسح *
 

 *يناثلا يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا يف نيرمثتسملا ةيكلم ةلكيه
 ةبسنلا تادحولا ددع 

 ٪٥١.٩٥ ٧٣,٢٥١,٤٢٧ روهمجلا ريغ
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 ٪٤٨.٠٥ ٦٧,٧٥٧,٤٢١  روهمجلا
 ٪١٠٠.٠٠ ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ عومجملا

 م٢/١١/٢٠٢٠ خيراتب  يف امك تادحولا يكلام لجس بسح *
 
 

 ةيدقنلاو ةينيعلا تاكراشملا بسن )٤

 :يلاتلاك امه قودنصلا يف ةيدقنلاو ةينيعلا تاكراشملا بسنو تادحو ددع

  يلوألا حرطلا يف
 ةبسنلا *تادحولا ددع 
 ٪٣٥.٧٥ ٢٣,٧٥٤,٤٨٦ يدقنلا كارتشالا
 ٪٦٤.٢٥ ٤٢,٦٨٧,٩٠٠ ينيعلا كارتشالا
 ٪١٠٠ ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ عومجملا
   

 لوألا يفاضإلا حرطلا يف
 ةبسنلا *تادحولا ددع 
 ٪١٠.٣٩ ٣,٧٩٥,٦٧٧ يدقنلا كارتشالا
 ٪٨٩.٦١ ٣٢,٧٣٢,٩٥٠ ينيعلا كارتشالا
 ٪١٠٠.٠٠ ٣٦,٥٢٨,٦٢٧ عومجملا
   

 يناثلا يفاضإلا حرطلا يف
 ةبسنلا *تادحولا ددع 
 ٪٤١.٣٧ ١٥,٧٣٦,٥٠٠ يدقنلا كارتشالا
 ٪٥٨.٦٣ ٢٢,٣٠١,٣٣٥ ينيعلا كارتشالا
 ٪١٠٠ ٣٨,٠٣٧,٨٣٥ عومجملا
   
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب يلامجإلا
 ةبسنلا *تادحولا ددع 
 ٪٣٠.٧٠ ٤٣,٢٨٦,٦٦٣ يدقنلا كارتشالا
 ٪٦٩.٣٠ ٩٧,٧٢٢,١٨٥ ينيعلا كارتشالا
 ٪١٠٠.٠٠ ١٤١,٠٠٨,٨٤٨ عومجملا

 )ةدحولل .س.ر ١٠( ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعا مت*
 

 ينيعلا كارتشالا )٥
 
 يلوألا حرطلا يف ينيعلا كارتشالا

 ةينيعلا مهتمهاسم ريظن كلذو يلوألا حرطلا ةرتف لالخ تادحولا ىلع ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا وعئاب لصح
 ةميقلا( يدوعس لاير ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ ةينيعلا مهتمهاسم ةميق تغلب ثيح ،قودنصلا يف ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب
 تادحولا يكلام تادحو ةميقو ءامسأو .ةدحو ٤٢,٦٨٧,٩٠٠ ددع ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا وعئاب وملتسأو .)ةيمسإلا
 :يلاتلاك يه يلوألا حرطلا يف ةينيع تامهاسمب نيمدقتملا

 ةعفنملا/راقعلا
 اهب كرتشملا
  ينيع لكشب

 ةيمسإلا تادحولا ةميق تادحولا ددع *كرتشملا مسا
 ).س.ر(

 ددع يلامجإ نم ةبسنلا
 يف ةدايز يأ لبق تادحولا
 لوصأ ةميق يلامجإ
 )%( قودنصلا

 اقلملا عمجم
 ينكسلا

 لخدلل ريبخلا قودـنص
 ٪٢٨.١٢ ١٨٦,٨٧٩,٠٠٠ ١٨,٦٨٧,٩٠٠ ١ يدوعسلا يراقعلا

 ريوطتلل جيلخلا ةلاصأ ةكرش لوم يرلاج
 ٪٩.٤١ ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٢٥٠,٠٠٠ رامثتسالاو

 ًالهأ" زكرم
 يراجتلا "تروك

 نب حلاص نب دمحم /ديسلا
 ٪٥.٧٢ ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٨٠٠,٠٠٠ ندال

 "٢نب" زكرم
 ٪٦.٠٢ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ةضباقلا نذال ةكرش يراجتلا

 "ةبخنلا" زكرم
 ٪١٤.٩٨ ٩٩,٥٠٠,٠٠٠ ٩,٩٥٠,٠٠٠ ةضباقلا نذال ةكرش يراجتلا

 ٪٦٤.٢٥ ٤٢٦,٨٧٩,٠٠٠ ٤٢,٦٨٧,٩٠٠   يلامجإلا
 هاندأ لودجلا يف تاظحالملا ةءارق ىجري *

 
 :مهئامسأ ةيلاتلا ءاكرشلا ىلإ اهتيكلم دوعت ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا يعئاب نأب ةراشإلا ردجتو

 

 ةعفنملا/راقعلا
 اهب كرتشملا

 ينيع لكشب

 مسا
 كيرشلا مسا كرتشملا

 ةيكلملا ةبسن
 ةكرشلا يف
 )كرتشملا(

 تاظحالم



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٨٤   

  

)%( 

 اقلملا عمجم
 ينكسلا

 كالم
 تادحولا
 نوقباسلا
 قودـنصلل
 يهتنملا
 قودنص"
 لخدلل ريبخلا
 يراقعلا
 "١ يدوعسلا

 تادحولا كالم .١
  نيرخالا
 كلام ٧١ مهددع(
  )تادحو

٧٤.٧٩٪ 
 تارارقإ" نونعملا لودجلا رظنا ،ليصافتلا نم ديزملل -

 اقلملا عمجم يئدبملا يراقعلا لصألل "تاحاصفإو
 ماكحألاو طورشلا هذه نم )١٨( دنبلاو ينكسلا

 ."حلاصملا براضت" نونعملاو
 كلام" وه ةلاحلا هذه يف "كرتشملا مسا" نوكي -
 ١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودـنص "تادحو
 يف ةيكلملا ةبسن لثمت ةيكلملا ةبسنو ،يهتنملا

  .روكذملا يهتنملا قودنصلا

 ريبخلا ةكرش .٢
 ٪٢٥.٢١ ةيلاملا

 لوم يرلاج

 ةلاصأ ةكرش
 جيلخلا
 ريوطتلل
 رامثتسالاو

 نب فسوي .١
 ناميلس

 يبيضقلا
٣٨.٤٪ 

 دجوي ال

 ناميلس نب ردب .٢
 ٪٢٥.٢ يبيضقلا

 نب ماطس .٣
 ناميلس

 يبيضقلا
١٨.٦٪ 

 نب دلاخ .٤
 ناميلس

 يبيضقلا
٩.٤٪ 

 نب ناطلس .٥
 ناميلس

 يبيضقلا
٨.٤٪ 

 ًالهأ" زكرم
 يراجتلا "تروك

 /ديسلا
 نب دمحم

 نب حلاص
 ندال

 دجوي ال ٪١٠٠ -

 "٢نب" زكرم
 يراجتلا

 نذال ةكرش
 ةضباقلا

 نب دمحم .١
 ٪٢٢.٢ ندال نب حلاص

 دجوي ال

 نب هللادبع .٢
 ٪٢٢.٢ ندال نب حلاص

 حلاص نب ثيغ .٣
 ٪٢٢.٢ ندال نب

 حلاص نب ميرم .٤
 ٪١١.١ ندال نب

 حلاص نب هزع .٥
 ٪١١.١ ندال نب

 نب لوتبلا .٦
 ٪١١.١ ندال نب حلاص

 "ةبخنلا" زكرم
 يراجتلا

 نذال ةكرش
 ةضباقلا

 نب دمحم .١
 ٪٢٢.٢ ندال نب حلاص

 دجوي ال

 نب هللادبع .٢
 ٪٢٢.٢ ندال نب حلاص

 حلاص نب ثيغ .٣
 ٪٢٢.٢ ندال نب

 حلاص نب ميرم .٤
 ٪١١.١ ندال نب

 حلاص نب هزع .٥
 ٪١١.١ ندال نب

 نب لوتبلا .٦
 ٪١١.١ ندال نب حلاص

 
 لوألا يفاضإلا حرطلا يف ينيعلا كارتشالا

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةينيعلا مهتمهاسم ريظن تادحولا ىلع ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا وعئاب لصح
 اوملتساو .يدوعس لاير ٣٢٧,٣٢٩,٥٠٠ ىلوألا ةيفاضإلا ةينيعلا مهتمهاسم ةميق تغلب ثيح قودنصلا يف ىلوألا
 ةميقو ءامسأو .)ةدحولل .س.ر ١٠ ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( ةدحو ٣٢,٧٣٢,٩٥٠ ددع نوعئابلا

 :يلاتلاك يه لوألا يفاضإلا حرطلا يف ةينيعلا تامهاسملاب نيمدقتملا تادحولا يكلام تادحو
 كرتشملا راقعلا
 تادحولا ةميق تادحولا ددع *كرتشملا مسا  ينيع لكشب هب

 ).س.ر( ةيمسإلا
 يلامجإ نم ةبسنلا

 تادحولا ددع
 يلامجإ نم ةبسنلا

 دعب تادحولا ددع



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٨٥   

  

 ىلوألا ةيفاضإلا
)%( 

 ةميق يلامجإ ةدايز
 قودنصلا لوصأ

 حرطلا لالخ نم
 )%( لوألا يفاضإلا

 ناديعس لآ ةكرش سناجيلا جرب
 ٪١٦.٧٩ ٪٤٧.٣٤ ١٧٢,٩٢٨,٧٩٠ ١٧,٢٩٢,٨٧٩ تاراقعلل

 دصقملا ةكرش يبارافلا تايلك
 ٪١١.٤٥ ٪٣٢.٢٨ ١١٧,٩٠٦,٠٠٠ ١١,٧٩٠,٦٠٠ ةيراقعلا

 يبيردتلا ىنبملا
 يبارافلا تايلكل

 دصقملا ةكرش
 ٪٣.٥٤ ٪٩.٩٩ ٣٦,٤٩٤,٧١٠ ٣,٦٤٩,٤٧١ ةيراقعلا

 ٪٣١.٧٩ ٪٨٩.٦١ ٣٢٧,٣٢٩,٥٠٠ ٣٢,٧٣٢,٩٥٠   يلامجإلا
 هاندأ لودجلا يف تاظحالملا ةءارق ىجري *

 
 :مهئامسأ ةيلاتلا ءاكرشلا ىلإ اهتيكلم دوعت ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا يعئاب نأب ةراشإلا ردجتو

 

 راقعلا
 هب كرتشملا
 ينيع لكشب

 مسا
 كيرشلا مسا كرتشملا

 ةيكلملا ةبسن
 ةكرشلا يف

 )%( )كرتشملا(
 تاظحالم

 سناجيلا جرب
 لآ ةكرش
 ناديعس

 تاراقعلل

 نب دمحم نب ميهاربإ .١
 ٪٦٤.٢٣ ناديعس نب هللادبع

 دجوي ال

 ميهاربإ نب ردب ةكرش .٢
 هدالوأو ناديعس نب
  رامثتسالل

٥.٧٧٪ 

 نب ميهاربإ نب دمحأ .٣
 ٪٥.٠٠  ناديعس نب دمحم

 نب ميهاربإ نب دمحم .٤
 ٪٤.٦٩ ناديعس نب دمحم

 نب دمحم تنب نيل .٥
 ٪٠.١٥  ناديعس نب ميهاربإ

 نب دمحم تنب ايلات .٦
 ٪٠.١٥  ناديعس نب ميهاربإ

 نب هللادبع تنب ةرون .٧
 ٪٢.٥٠ يلولسلا دمحم

 نب ميهاربإ تنب فون .٨
 ٪٢.٥٠  ناديعس نب دمحم

 نب ميهاربإ تنب دنه .٩
 ٪٢.٥٠  ناديعس نب دمحم

 نب ميهاربإ تنب لمأ .١٠
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم

 نب ميهاربإ تنب لانم .١١
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم

 ميهاربإ تنب هولول .١٢
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب

 ميهاربإ تنب ةيناد .١٣
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب

 ميهاربإ تنب فاته .١٤
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب

  يبارافلا تايلك
 ةكرش

 دصقملا
 ةيراقعلا

 نامثع /ديسلا
 نامثع زيزعلادبع
 ناموزلا

 دجوي ال ٪١٠٠

 يبيردتلا ىنبملا
 يبارافلا تايلكل

 ةكرش
 دصقملا
 ةيراقعلا

 نامثع /ديسلا
 نامثع زيزعلادبع
 ناموزلا

 دجوي ال ٪١٠٠

 ناك لاح يف ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا ةصحلا ريظن تادحولا لوادت رظح ةرتف ضرف متيس :ةظحالم
 ًءاوس لودجلا يف ةدراولا ءامسألا كلذ لمشيو ،قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ وأ يواسي ينيع لكشب اهب كرتشملا تادحولا ددع
 .تاكرشلا وأ دارفألا ىوتسم ىلع اهليجست مت

 
 )لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب( يناثلا يفاضإلا حرطلا يف ينيعلا كارتشالا

 لوصألاب ةينيعلا مهتمهاسم ريظن تادحولا ىلع لوصحلاب ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا وعئاب موقيس
 لاير ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠ ةيناثلا ةيفاضإلا ةينيعلا ةمهاسملا ةميق غلبت ثيح قودنصلا يف ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا

 .س.ر ١٠ ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعاب( ةدحو ٢٢,٣٠١,٣٣٥ ددع نوعئابلا ملتسيسو .يدوعس
 يه يناثلا يفاضإلا حرطلا يف ةينيع تامهاسمب نيمدقتملا تادحولا يكلام تادحو ةميقو ءامسأو .)ةدحولل
 :يلاتلاك

 راقعلا
 هب كرتشملا
  ينيع لكشب

 تادحولا ةميق تادحولا ددع *كرتشملا مسا
 ).س.ر( ةيمسإلا

 يلامجإ نم ةبسنلا
 تادحولا ددع
 ةيناثلا ةيفاضإلا
)%( 

 يلامجإ نم ةبسنلا
 دعب تادحولا ددع
 ةميق يلامجإ ةدايز
 قودنصلا لوصأ

 حرطلا لالخ نم
 يناثلا يفاضإلا
)%( 



 ماكحألاو طورشلا
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 ةيؤرلا تايلك
 - ميلعتلل

 ةدج

 زيزعلادبع هللادبع دمح
 ٪٧.٢٤ ٪٢٦.٨٣ ١٠٢,٠٣٩,٦٦٠ ١٠,٢٠٣,٩٦٦ عيرسلا

 تاعدوتسم
 نوكأ

 ضياع دهف دجام 
 ٪٤.٢٩ ٪١٥.٩٠ ٦٠,٤٨٦,٨٥٠ ٦,٠٤٨,٦٨٥ شامخلا

 ٪٤.٢٩ ٪١٥.٩٠ ٦٠,٤٨٦,٨٤٠ ٦,٠٤٨,٦٨٤ شامخلا دهف دجام دهف
 ٪١٥.٨٢ ٪٥٨.٦٣ ٢٢٣,٠١٣,٣٥٠ ٢٢,٣٠١,٣٣٥   يلامجإلا

 هاندأ لودجلا يف تاظحالملا ةءارق ىجري *
 

 :مهئامسأ ةيلاتلا ءاكرشلا ىلإ اهتيكلم دوعت ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا يعئاب نأب ةراشإلا ردجتو
 

 راقعلا
 كرتشملا
 لكشب هب
 ينيع

 كيرشلا مسا كرتشملا مسا
 ةيكلملا ةبسن

 ةكرشلا يف
 )%( )كرتشملا(

 تاظحالم

 تايلك
 يبارافلا
 ةدجب

 دجوي ال ٪١٠٠ - عيرسلا زيزعلادبع هللادبع دمح

 تاعدوتسم
 نوكأ

 دجوي ال ٪٥٠ - شامخلا ضياع دهف دجام 
 دجوي ال ٪٥٠ -  شامخلا دهف دجام دهف

  :تاظحالم
 ددع ناك لاح يف ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو لوادت ءدب خيرات نم ةنس ةدمل ةينيعلا ةصحلا ريظن تادحولا لوادت رظح ةرتف ضرف متيس -

 ًءاوس لودجلا يف ةدراولا ءامسألا كلذ لمشيو ،قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ نم رثكأ وأ يواسي ينيع لكشب اهب كرتشملا تادحولا
 .تاكرشلا وأ دارفألا ىوتسم ىلع اهليجست مت

 
 
 )قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب( ةينيعلا تاكارتشالا يلامجإ

 ةينيعلا تادحولا ددع يلامجإو يدوعس لاير ٩٧٧,٢٢١,٨٥٠ ةينيعلا ةمهاسملل ةيمسإلا ةميقلا يلامجإ غلبيس كلذبو
 ءامسأو .)قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز دعب تادحولا يلامجإ نم ًابيرقت ٪٨٠.٠٩ لداعي ام( ةدحو ٩٧,٧٢٢,١٨٥

 :يلاتلاك يه ةينيع تامهاسمب نيمدقتملا تادحولا يكلام تادحو ةميقو
 ةعفنملا/راقعلا
 لكشب اهب كرتشملا

  ينيع
 ةيمسإلا تادحولا ةميق *تادحولا ددع *كرتشملا مسا

 ).س.ر(

 ددع يلامجإ نم ةبسنلا
 ةدايز دعب تادحولا
 لوصأ ةميق يلامجإ
 )%( قودنصلا

 ينكسلا اقلملا عمجم

 نوقباسلا تادحولا كالم
 يهتنملا قودـنصلل
 لخدلل ريبخلا قودنص"
 "١ يدوعسلا يراقعلا

١٣.٢٥ ١٨٦,٨٧٩,٠٠٠ ١٨,٦٨٧,٩٠٠٪ 

 جيلخلا ةلاصأ ةكرش لوم يرلاج
 ٪٤.٤٣ ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٢٥٠,٠٠٠ رامثتسالاو ريوطتلل

 "تروك ًالهأ" زكرم
 يراجتلا

 حلاص نب دمحم /ديسلا
 ٪٢.٦٩ ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٨٠٠,٠٠٠ ندال نب

 ٪٢.٨٤ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ةضباقلا نذال ةكرش يراجتلا "٢نب" زكرم

 ٪٧.٠٦ ٩٩,٥٠٠,٠٠٠ ٩,٩٥٠,٠٠٠ ةضباقلا نذال ةكرش يراجتلا "ةبخنلا" زكرم

 ناديعس لآ ةكرش سناجيلا جرب
 ٪١٢.٢٦ ١٧٢,٩٢٨,٧٩٠ ١٧,٢٩٢,٨٧٩ تاراقعلل

 ٪٨.٣٦ ١١٧,٩٠٦,٠٠٠ ١١,٧٩٠,٦٠٠ ةيراقعلا دصقملا ةكرش  يبارافلا تايلك

 تايلكل يبيردتلا ىنبملا
 ٪٢.٥٩ ٣٦,٤٩٤,٧١٠ ٣,٦٤٩,٤٧١ ةيراقعلا دصقملا ةكرش يبارافلا

 - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 ةدج

 زيزعلادبع هللادبع دمح
 ٪٧.٢٤ ١٠٢,٠٣٩,٦٦٠ ١٠,٢٠٣,٩٦٦ عيرسلا

 نوكأ تاعدوتسم

 ضياع دهف دجام 
 شامخلا

٤.٢٩ ٦٠,٤٨٦,٨٥٠ ٦,٠٤٨,٦٨٥٪ 

 ٪٤.٢٩ ٦٠,٤٨٦,٨٤٠ ٦,٠٤٨,٦٨٤  شامخلا دهف دجام دهف

 ٪٦٩.٣٠ ٩٧٧,٢٢١,٨٥٠ ٩٧,٧٢٢,١٨٥   يلامجإلا

   )ةدحولل .س.ر ١٠( ةيفاضإلا تادحولل ةيمسإلا ةميقلا دامتعا مت*
 
 

 قودنصلا ريدم رامثتسا )٦
 يأ نع حاصفإلاب قودنصلا ريدم موقي نأ ةطيرش ،رخآل تقو نم قودنصلا يف رامثتسالا قودنصلا ريدمل زوجي
  .يلاملا حاصفإلا صخلم يف ةيلام ةنس لك ةياهن يف قودنصلا يف هل رامثتسا
 
 ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمع نمض ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حرط يف قودنصلا ريدم كرتشي نأ لمتحملا نمو
 تادحولا حرط يف تاكارتشإلا لامتكإ لاح يف هنأ ملعلا عم يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ
 .ًالمتكم حرطلا ربتعي فوس قودنصلا ريدم كارتشا كلذ يف امب ةيناثلا ةيفاضإلا
 

 
 هرامثتساو راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت ماظن ةاعارم )٧



 ماكحألاو طورشلا
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 ةكلمملا يف تاراقعلا ةيكلم مكحت يتلا ةمظنألاو حئاوللاب تاقوألا عيمج يف هتارامثتساو قودنصلا مزتلي نأ بجي
 .هرامثتساو راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت ماظن كلذ يف امب ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 
 كارتشالل ىلعألاو ىندألا دحلا )٨
 يلامجإبو رمثتسم لكل لقألا ىلع ةدحو ٥٠ يف كارتشالا يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ نيرمثتسملا ىلع نيعتي

 كرتشملا تادحولا ددع تزواجت لاح يفو .كارتشالل ىلعأ دح دجوي الو يدوعس لاير ٥٠٠ نع لقي ال كارتشا غلبم
 نم ًارابتعا )١( ةدحاو ةنس ةدمل تادحولا لوادت رظح متيس ،قودنصلا تادحو ددع يلامجإ نم ٪٥ ينيع لكشب اهب
 .ةقالعلا تاذ قودنصلا تادحو جاردإ خيرات

 
 قودنصلاب ةيدقن تامهاسم لباقم كارتشالا تاوطخ )٩
 نم ماكحألاو طورشلا نم ةخسن ىلع لوصحلا كارتشالاب نيبغارلا ناكمإب :ماكحألاو طورشلا ىلع عالطالا )١

 ةكرش - قودنصلا ريدم عقوم لالخ نم وأ كارتشالا تابلطل ةملتسملا تاهجلل ينورتكلإلا عقوملا ةرايز لالخ
 لالخ نم وأ ،)www.tadawul.com.sa( ينورتكلإلا لوادت عقوم لالخ نم وأ ،)www.alkhabeer.com( ةيلاملا ريبخلا

 حرطلا يف كارتشالاب بغري نم ىلع .www.cma.org.sa ينورتكلإلا ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه عقوم
 رارقإلاب موقيو ،اهب ظافتحالاو ،اهعيقوتو قودنصلا ماكحأو طورشلا ىلع عالطالا قودنصلل يناثلا يفاضإلا
 .اهمهفو اهيلع هعالطا ىلع ًاينورتكلا

 دح دجوي الو يدوعس لاير ٥٠٠ ىندأ دحب هب كارتشالا دارملا كارتشالا غلبم لماك ليوحت متي :يكنبلا ليوحتلا )٢
 تابلطل ةملتسملا تاهجلا نم حضوملا باسحلا ىلإ كلذو يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ كارتشالل ىلعأ
 ليوحت هيلع بجوتي هنإف يدوعس لاير ١٠,٠٠٠ ةميقب كارتشالا رمثتسملا دارأ اذإ ،لاثملا ليبس ىلعو .كارتشالا

 بلط ميدقت دنع ةيكنبلا ةلاوحلا لاصيإ قافرإب كرتشملا موقيو كارتشالا ةميق يدوعس لاير ١٠,٠٠٠ هتميق غلبم
 .كارتشالا

 وأ ًايقرو حيحصو لماك لكشبو كارتشالا جذومن ةئبعتب كرتشملا موقي :كارتشالا بلط جذومن ةئبعت )٣
 وأ ًايقرو هاندأ ةحضوملاو ةبولطملا تادنتسملا عيمج لاسرإ وأ ميلستب رمثتسملا موقي مث .ًاينورتكلإ
 نلو .كارتشالا مايأل ريخألا لمعلا موي ءاهتنا دعب يكنب ليوحت وأ كارتشا بلط يأ لوبق متي نلو .ًاينورتكلإ
 ءاغلإ نكميو .هميلست وأ هلاسرإ دعب كارتشالا بلط جذومن يف ةدراولا تانايبلا ليدعت رمثتسملا عيطتسي
 عيمج يفو .هديكأتو هيلع ةقفاوملا دعب كارتشالا ءاغلإ نكمي ال امنيب ،ديدج بلطب مدقتلاو كارتشالا
 وأ قئاثولاو كارتشالا تابلطتم لامكتساو ميلست ةاعارم مهتائف فلتخمب نيرمثتسملا ىلع بجي ،تالاحلا
 .ينورتكلالا عقوملا ربع اهليمحت

 كارتشالا بلط مالتسا ديكأت لاسرإب كارتشالا تابلطل ةملتسملا ةهجلا موقتس :كارتشالا مالتسا ديكأت )٤
 يأ يف هيدل لجسملا لاوجلا مقر ىلا ةيصن ةلاسر لالخ نم وأ/و ينورتكلإلا ديربلا ربع ليمعلل قودنصلا يف
 .هالعأ ةروكذملا تاونقلا نم

 لماك كارتشالا بلط ءافيتسا مدع لاح يفو ،كارتشالا بلط ةعجارم متي :كارتشالا بلط لوبق )٥
 مقر ىلإ ةيصن ةلاسر لالخ نم وأ ينورتكلإلا ديربلا ربع ليمعلا راعشإ متي ،تاظحالم يأ دوجو وأ تابلطتملا
 راعشا نم لمع موي لالخ تابلطتملا لامكتسال ينورتكلإلا كارتشالا ةيصاخ لالخ نم لجسملا لاوجلا
  كارتشالا بلط لوبقب رمثتسملا راعشإ متيس ًالمتكم بلطلا ناك لاح يفو ،كرتشملا

 ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا صيصختو يناثلا يفاضإلا حرطلاب صاخلا لافقإلا خيرات دعب :صيصختلا راعشإ )٦
 قوسلا ةئيه راعشإ متيو ،ماكحألاو طورشلا هذه يف ةددحملا صيصختلا ةرتفو ةيلآل ًاقفو نيرمثتسملل
 ريدمل ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا صيصختو ةيئاهنلا حرطلا جئاتن نالعإو ةيلاملا
  .قودنصلا

 لالخ نيكرتشملا ىلإ ضئافلا در متي ،ةديدجلا تادحولل يئاهنلا صيصختلا نالعإ دعب :جاردإلاو ضئافلا در )٧
 ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ةميق مصخ دعب كلذو مسح يأ نود ماكحألاو طورشلا هذه يف ةددحملا ةرتفلا
 نيكرتشملل ةيرامثتسالا ظفاحملا يف ةصصخملا ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا جاردإ متي نأ ىلع ،ةصصخملا
 .لوادت ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةكرش لالخ نم ةصخرملا ةطاسولا ةكرش ىدل

 
 رمثتسملا ةئف بسح ةبولطملا تادنتسملاو تاطارتشالا )١٠

 نيرمثتسملا عيمج نم ةبولطملا تادنتسملا .١
 ةميق غلبم اهيف حضوم ،رمثتسملا مساب يكنب باسح نم ةرداص ةيكنبلا ةلاوحلا ةروص •

 .ًاينورتكلإ كارتشالا بلط ميدقت لاح يف ،كارتشالا
 ًايفتاه وأ ًاينورتكلإ اهيلع عالطالاب رارقإلا وأ ًايقرو( ماكحألاو طورشلا نم ةعقوم ةخسن •

 .)ةلجسم ةملاكم لالخ نم
 لالخ نم ًايفتاه وأ ًاينورتكلإ وأ ًايقرو( لماك لكشب ًائبعمو ًاعقوم كارتشالا بلط جذومن •

 .)ةلجسم ةملاكم
 

 دارفألل ةبولطملا تادنتسملاو تاطرتشالا .٢
 وأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل وأ نييدوعسلل ةينطولا ةيوهلا نم ةروص •

 .لوعفملا ةيراس نيميقملل ميقم ةيوه نم ةروص
  .مهل صخرملا صاخشألا دحأ ىدل ةطشن ةيرامثتسا ةظفحم رفوت •
 يف كارتشالا بغري يذلا كرتشملا مساب لجسم )نابيآ( يكنب باسح مقر رفوت •

 دعب هيلإ ضئافلا دادرتساو هنم كارتشالا ةميق ليوحتب كرتشملا موقي نأ ىلع ،قودنصلا
 .صيصختلا

 



 ماكحألاو طورشلا
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 نيديقملا هتلئاع دارفألو هسفنل كرتشي يسيئر رمثتسم لكل دحاو كارتشا بلط جذومن ةبعتب ىفتكي
 اهب مدقتي يتلا ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا ددع سفنب نوكرتشيس ةلئاعلا دارفأ ناك اذإ ةرسألا لجس يف
 :يلي ام كلذ ىلع بترتيو ،اهبلطب يسيئرلا رمثتسملا

 نيرمثتسملاو يسيئرلا رمثتسملل ةصصخملا ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا عيمج ليجست متي .١
 .يسيئرلا رمثتسملا مساب نيعباتلا

 يسيئرلا رمثتسملا ىلإ ةصصخملا ريغ ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا نع ةضئافلا غلابملا داعت .٢
 .نيعبات نيرمثتسم نع وأ هسفنب اهعفد يتلاو

 تادحولا نع ةعزوملا ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حابرأ لماك ىلع يسيئرلا رمثتسملا لصحي .٣
 عيب مدع لاح يف( نيعباتلا نيرمثتسمللو يسيئرلا رمثتسملل ةصصخملا ةيناثلا ةيفاضإلا
 .)اهتيكلم لقن وأ تادحولا

 
 نيرصاقلا دارفألل ةبولطملا تادنتسملاو تاطارتشالا .٣

 :ةيلاتلا قئاثولا قافرا
 وأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل وأ نييدوعسلل ةينطولا ةيوهلا نم ةروص •

 ةنس ١٥ نم مهرامعأ نمل نيرصاقلل لوعفملا ةيراس نيميقملل ميقم ةيوه نم ةروص
 .ةيرجه ةنس ١٥ نود مهرامعأ نمل ةلئاعلا رتفد وأ ةيرجه ةنس ١٨ ىلإ ةيرجه

 .ةيرجه ةنس ١٨ نود مهرامعأ نمل نيميقملا نيرصاقلل ميقم ةيوه نم ةروص •
 وأ يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل وأ نييدوعسلل ةينطولا ةيوهلا نم ةروص •

 .لوعفملا ةيراس رمألا يلول لوعفملا ةيراس نيميقملل ميقم ةيوه نم ةروص
 .ةيالولا كص قافرإ متيف رصاقلا دلاو ريغ يلولا ناك لاح يف •
 رصاقلا يلول يكنبلا باسحلا سفن نم رصاق درف لكل ةلقتسم ةيكنب ةلاوح ذيفنت بجي •

 .رصاقلل ةظفحم وأ يكنب باسح دوجو مدع لاح يف
 

 :نيرصاقلا دارفألل كارتشالا تالاح ضعبل ليصافت
 .يصولا وأ يلولا قيرط نع ةيرجه ةنس ١٨ نس نود مه نمل كارتشالا زوجي •
 ةيوه عم ،ةماقإلا وأ ةينطولا ةيوهلا نم ةروص ميدقت ةيرجه ةنس ١٨ نود يذلا رصاقلل •

 .يصولا وأ يلولا
 ةرسألا لجس قافرإ بجي ،ةيرجه ةنس ١٥ نم لقأو ةيسنجلا يدوعس ليمعلا ناك اذإ •

 .يصولا وأ يلولل ةينطولا ةيوهلا ةقاطبو رصاقلا هيف فاضملا
 ةياصولا كص نم ةروص قافرإ بجي ،ةياصولا تحت ةنس ١٨ نس نود نمم ليمعلا ناك اذإ •

 .يصولا ةيوه عم ةصتخملا ةمكحملا نم ةرداصلا
 دقاف ليمعلل نوكي نأ طرشب يصولا وأ يلولا ةطساوب كارتشالا ةيلهألا دقافل زوجي امك •

 .مهل صخرملا صاخشألا دحأ ىدل ةيرامثتسا ةظفحم ةيلهألا
 يدوعس ريغ جوز نم رصق دالوأ اهل يتلا ةلمرألا وأ ةقلطملا ةيدوعسلا ةأرملل زوجي •

 اهتمومأ تبثيامو ةلمرأ وأ ةقلطم اهنأب تبثيام مدقت نأ طرشب اهدالوأ ءامسأب كارتشالا
 .رصق دالوأل

 
 تاكرشلل ةبولطملا تادنتسملا .٤

 .ةكرشلا متخ عم يراجتلا لجسلا نم ةروص •
 .ةكرشلا متخ عم يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع نم ةروص •
 .ضوفملا نم ةعقومو ،ةكرشلا متخ عم عيقوتلاب ضوفملا ةيوه نم ةروص •
 .مهل صخرملا صاخشألا دحأ ىدل ةطشن ةيرامثتسا ةظفحم رفوت •
 يف كارتشالا بغري يذلا كرتشملا مساب لجسم )نابيآ( يكنب باسح مقر رفوت •

 دعب هيلإ ضئافلا دادرتساو هنم كارتشالا ةميق ليوحتب كرتشملا موقي نأ ىلع ،قودنصلا
 .صيصختلا

 
 ةيرامثتسالا قيدانصلل ةبولطملا تادنتسملا .٥

 .ةكرشلا متخ عم قودنصلا ريدمل يراجتلا لجسلا نم ةروص •
 .ةكرشلا متخ عم قودنصلا ريدمل يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع نم ةروص •
 .قودنصلا ريدمل طاشنلا ةسرامم صيخرت نم ةروص •
 .قودنصلاب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا نم ةروص •
 .قودنصلا حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم نم ةروص •
 .ضوفملا نم ةعقومو ،ةكرشلا متخ عم عيقوتلاب ضوفملا ةيوه نم ةروص •

 
 ةيرامثتسالا ظفاحملل ةبولطملا تادنتسملا .٦

 .ةيرامثتسالا ةظفحملا بحاص ةيوه نم ةروص •
 .ةكرشلا متخ عم ةظفحملا ريدمل يراجتلا لجسلا نم ةروص •
 .ةكرشلا متخ عم ةظفحملا ريدمل يساسألا ماظنلاو سيسأتلا دقع نم ةروص •
 .ةظفحملا ريدمل طاشنلا ةسرامم صيخرت نم ةروص •



 ماكحألاو طورشلا
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 .ةيرامثتسالا ةظفحملا ةرادإ ةيقافتا نم ةروص •
 .ضوفملا نم ةعقومو ،ةكرشلا متخ عم عيقوتلاب ضوفملا ةيوه نم ةروص •

 
 ةماه تاظحالم  )١١

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش لمحتت الو ،اهميدقت متي يتلا قئاثولاو ةلجسملا تانايبلا ةحص نم دكأتلا ليمعلا ىلع بجي •
 .اهمدق يتلا هتامولعم وأ ليمعلا قئاثو يف ءاطخأ يأ نع جتني دق ام كارتشالا تابلطل ةملتسملا ةهجلا وأ

 بلط ضفر زوجيو ،ةذفنملا ةيكنبلا تالاوحلا عم كارتشالا بلط ةميق قباطت ةاعارم ليمعلا ىلع بجي •
 .صقنلا وأ ةدايزلاب فالتخا يأ دوجو لاح يف كارتشالا

 دنع ةملتسملا ةهجلا ىدل لجسملا باسحلا ريغ باسح نم هليوحت متي غلبم يأ لوبق مدع/ضفر متيس •
 .ليمعلا مسإب يكنبلا باسحلا نوكي نأ بجيو ،قودنصلا يف كارتشالا

 
 

 لاومألا دادرتساو ءاغلإلا )١٢
 ةئيهلا ررقت مل ام( ةيتآلا تالاحلا يف نيرمثتسملل كارتشالا غلابم درو يناثلا يفاضإلا حرطلا ءاغلإ متيس
 :)كلذ فالخ

 لالخ نم  )فدهتسملا كارتشإلا ةميق يلامجإ( فدهتسملا غلبملا عمج نع زجعلا •
 وأ ،يناثلا يفاضإلا حرطلا

 وأ ،٢٠٠ نم لقأ روهمجلا نم تادحولا يكلام ددع ناك اذإ •
  .روهمجلا لبق نم تادحولا نم ٪٣٠ نم لقأ يف كارتشالا مت •
 لكشب قودنصلا حلاصل ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ةيكلم لقن ىلع ةردقلا مدع •

 .لماك
 

 يرامثتسالا باسحلل ةملتسملا كارتشالا غلابم عيمج در متي ،يناثلا يفاضإلا حرطلا ءاغلإ لاح يفو
 يأ وأ حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع مايأ ٥ نوضغ يف كارتشالا بلط جذومن يف حضوملاو رمثتسملل
 .)ةلمعلا فرص موسر وأ ةيفرصم تالاوح وأ ةيفرصم موسر يأ مصخ نود( اهل ديدمت

 صيصختلا ةيفيك )١٣
 دحك لمع مايأ ١٠ نوضغ يف رمثتسم لك قودنصلا ريدم ةطساوب ةنيعملا ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا رطخت
 .ًايئزج وأ ًايلك ءاوس ،هضفر وأ كارتشالا بلط لوبقب يناثلا يفاضإلا حرطلاب صاخلا لافقإلا خيرات نم ىصقأ

 دق يذلاو هيلع قفاوملا كارتشالا غلبم نمضتت نيكرتشملل تاديكأت لاسرإ متي ،كارتشالا لوبق مت لاح يفو
 صاخلا كارتشالا غلبم ضفر مت لاح يفو .ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولل يئاهنلا صيصختلا دعب رييغتل عضخي
 غلبم نم لوبقملا ريغ ءزجلا در متي ،يئاهنلا صيصختلا دعب هضيفخت مت وأ )ًايئزج وأ ًايلك ءاوس( ام رمثتسمب
 نم لمع مايأ ١٠ نوضغ يف كارتشالا بلط جذومن يف حضوملاو رمثتسملل يرامثتسالا باسحلل كارتشالا
 ةلمع فرص موسر وأ ةيفرصم تالاوح وأ ةيفرصم موسر يأ هنم ًاموصخمو دئاوع يأ نود( صيصختلا خيرات
  .)اهدبكت متي

 ،يدوعس لاير ٨.٨٢٠١ يواسيو ةيرشع لزانم عبرأ نم نوكتي يناثلا يفاضإلا حرطلاب صاخلا كارتشالا رعسو
 يدوعس لاير ٩.٠٢٣٠ وه ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب كارتشالا رعسو
 )ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب( ضورعملا كارتشالا رعس نوكيو
 دعب( ضورعملا رعسلاب كارتشالا نع جتنيسو .ىلعألل اهربج مت ثيح ةدحولل يدوعس لاير ٩.٠٣ يواسي
 رعس ىلع ءانب ضئاف )يدوعس لاير ٩.٠٣( )ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ
 لاير ٩.٠٢٣٠( ةيرشع لزانم عبرأب ةقالعلا تاذ ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كارتشالا موسر ةفاضإ دعب كارتشالا

 ةرتف ءانثأ قودنصلا تادحو يف يدقن لكشب نيكرتشملا عيمج ىلع كارتشالا موسر ضرف متيسو .)يدوعس
 يفاضإلا حرطلا ةرتف ءانثأ كارتشالا موسر نم يدقن لكشب كرتشم يأ ءافعإ متي نلو .يناثلا يفاضإلا حرطلا
 .حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع موي ١٥ لالخ ضئافلا در متيسو .يناثلا

 هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا( يناثلا يفاضإلا حرطلا يف ةينيعلا ةمهاسملا نع ةجتانلا تادحولا صيصخت دعب
 ًاقفو ةيقبتملا تادحولا صيصخت متي ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا يعئابل )"ينيعلا كارتشالا" ةنونعملاو
 :يلاتلل

 عامتجا داقعنا موي يف نيلجسملا قودنصلا تادحو يكلامل ًالوأ ةحورطملا ةيدقنلا تادحولا صيصخت متي -
 تادحولاب كارتشالاب نيبغارلاو قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ىلع ةقفاوملل صصخملا تادحولا يكلام
 .مهنيب اميف بسانتو ةبسن ،ةيفاضإلا ةيدقنلا

 يكلام ريغ نم نيرمثتسملا ةيقب ىلع - تدجو نإ - ةيقبتملا  ةيفاضإلا ةيدقنلا تادحولا صيصخت متي مث نمو -
 يفو .يسسؤملا عباطلا وذ نيرمثتسملل يدقنلا حرطلا نم لقألا ىلع ٪٥ ةبسن صيصخت متيسو .تادحولا

 .دارفألا نم نيبتتكملا يقابل هصيصخت متيس ،مهلبق نم هتيطغت مدع لاح

 :يلاتلل ًاقفو يناثلا يفاضإلا حرطلاب صاخلا لافقإلا خيرات بقع تادحولا هذه صيصخت متيو
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  .رمثتسم لكل ةدحو )٥٠( ددع صيصخت متي .١
 ىلع ةحورطملا تادحولا نم ىقبت ام صيصخت متيسف ،صصخم ريغ تادحو ضئاف دوجو لاح يف .٢

  .رمثتسم لكل كارتشالا غلابم يلامجإ عم يبسانت ساسأ

 ىندألا دحلا نم لقأ تادحو ددع صيصخت متي دقف ،بتتكم ٣١٤,٧٣٠ نم رثكأ نيبتتكملا ددع ناك لاح يف
 )٥٠( ةدحو نيسمخ غلابلاو كارتشالل ىندألا دحلا صيصخت قودنصلا ريدم نمضي ال يلاتلابو كارتشالل
 .ةيرامثتسا

 درو حرطلا ءاغلإ متيس ،ةدحو ١٥,٧٣٦,٥٠٠ نم لقأ يدقن لكشب اهب كرتشملا تادحولا ددع يلامجإ ناك لاح يف
 حرطلا ةرتف ءاهتنا خيرات نم لمع مايأ ةسمخ نوضغ يف )مصخ نود( نيرمثتسملل كارتشالا غلابم عيمج
 .يناثلا يفاضإلا

 يأ عيب متيس هيلع ءانبو ،قودنصلل لوصأ يأ ىلع ذاوحتسإلل ةعفشلا قح قودنصلاب نورمثتسملا كلمي ال
  .قودنصلا يف رامثتسالا ةيجيتارتسا بسحب قودنصلل كولمم راقع

 قودنصلا باسح )١٤
 وأ ملتسم فرصم ىدل رثكأ وأ ًايفرصم ًاباسح حتفب قودنصلا ريدم موقي فوس تاكارتشالا عيمجت ضارغأل
 .روكذملا باسحلا يف قودنصلا يف نيرمثتسملا نم كارتشالا غلابم ةفاك عاديإ متيو .قودنصلا مساب رثكأ

    .هترادإو قودنصلا ليغشتب صاخ يفرصم باسح حتف ًاقحال قودنصلا ريدم ىلع نيعتيو
 

 قودنصلا لام سأر ةدايز  )١٥
 

 ديزي دق ،تادحولا يكلام تاكراشم لالخ نم يفاضإ ليومتل ةجاحب قودنصلا نأ قودنصلا ريدم ررق لاح يف
 رامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو )امهالك وأ( ةينيع وأ ةيدقن تامهاسم لوبق قيرط نع هلام سأر قودنصلا
   .جاردإلا دعاوقو ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا

 كلذ يف ىأترا لاح يف قودنصلا يف تادحو حرطب قودنصلا ريدم موقي ،قودنصلا لام سأر يف ةدايز يأ دنع
 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع رابتعالا نيع يف ةيتآلا لماوعلا قودنصلا ريدم ذخأيو .تادحولا يكلامل ةحلصم
 :ًالبقتسم قودنصلا يف تادحو رادصإ دنع

 ؛قودنصلا لوصأل مييقت رخأ بجومب هديدحت مت امك قودنصلا لوصأ ةميق يفاص •
 و ؛ةيخيراتلا ةطسوتملا تالدعملاو قودنصلا تادحول قوسلا رعس •
 .ةيدقنلا ةلويسلا تايوتسمو يراقعلا رامثتسالا عاطق ةلاحو ةيداصتقالاو ةيقوسلا فورظلا •

 قودنصلا تادحو لوادت .٨
 ةيلاملا قوسلا يف ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تادحو لوادت ةقيرط سفنب قودنصلا تادحو لوادت زوجي
 تاعاس لالخ لوادتلا نيرمثتسملاو )ةقالعلا يوذ فارطألا كلذ يف امب( تادحولا يكلامل زوجي ،يلاتلابو .ةيدوعسلا
 يف لوادتلا نوكيو .ةصخرملا ةطاسولا تاكرش لالخ نم ةرشابم ةيلاملا قوسلا لبق نم اهنع نلعملا ةيداعلا لوادتلا

 .ماكحألاو طورشلا هذه عم قفاوتي امب كلذو ،قودنصلا ةعيبط رابتعاب ديقم ريغ قودنصلا تادحو
 
 هذه ىلع قفاوو علطا دق هنأب يرتشم نم ًارارقإ ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا قيرط نع قودنصلا يف تادحو ءارش ربتعي
 .ماكحألاو طورشلا
 
 مهل صخرملا صاخشألل عفدت تالومعو ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا موسرل عضاخ قودنصلا تادحو يف لوادتلا نوكي
 .ةقحتسملا تالومعلاو موسرلا نع ًالوؤسم رمثتسملا نوكيو .مهلالخ نم لوادتلا متي نيذلا

 لوادت قيلعت ةيلاملا قوسلا ةئيهل زوجي ،جاردإلا دعاوقو ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلل ًاقفو
 وأ تقو يأ يف كلذ قفو اهتايحالص ةسرامم ةئيهلا ىلع حرتقت نأ "لوادت" ةيلاملا قوسلا ةكرشل امك قودنصلا تادحو
 .ًابسانم هارت امبسح اهجاردإ ءاغلإ
 
 :ةيلاتلا تالاحلا نم يأ يف ًابسانم هارت امبسح تقو يأ يف اهجاردإ ءاغلإ وأ قودنصلا تادحو لوادت قيلعت ةئيهلل زوجي

 
 .ةمظتنم قوس ىلع ةظفاحملل وأ نيرمثتسملا ةيامحل ًايرورض كلذ تأر اذإ -١
 .ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنب مازتلالا يف ًايرهوج ةئيهلا هارت اقافخإ ظفحلا نيمأ وأ قودنصلا ريدم قفخأ اذإ -٢
 .ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا يف ةروكذملا ةلويسلا تابلطتم فوتست مل اذإ -٣
 .قوسلا يف قودنصلا تادحول رمتسملا لوادتلا غوست ال هلوصأ وأ قودنصلا تايلمع ىوتسم نأ تأر اذإ -٤
 وأ ًاتقؤم قودنصلا تادحو لوادت قيلعت نمازتلاب ةيلاملا قوسلا ةكرش نمو ًايباتك ةئيهلا نم قودنصلا ريدم بلط اذإ -٥

 .ًابسانم هارت امبسح دويقو طورشب هلوبق وأ هضفر وأ بلطلا لوبق ةئيهللو اهجاردإ ءاغلإ
 
 نم )٣٦( ةداملا اهيلع تصن يتلا تالاحلا يف كلذو قودنصلا تادحو لوادت قيلعت ةيلاملا قوسلا ةكرشل زوجي امك
  .جاردإلا دعاوق

 

 قودنصلا ءاضقنا .٩



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
٩١   

  

 :)"ءاهنإ ةلاح"ـب اهنم لك ىلإ راشيو( ةيتآلا تالاحلا نم ةلاح يأب قودنصلا يضقني

 دئاوعلا عيمج عيزوت متو قودنصلا لوصأ ةفاكب فرصتلا لاح يف قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب )أ
  وأ ؛نيرمثتسملل تافرصتلا هذه نم

 يف قوسلا فورظل ةيرهوج تارييغت وأ ىرخألا ةيماظنلا تابلطتملا وأ حئاوللا وأ ةمظنألل رييغت يأ لاح يف )ب
 وأ ؛قودنصلا ءاهنإل ًارربم ًاببس كلذ قودنصلا ريدم ربتعاو ةكلمملا

  .اهتمظنأ بجومب وأ ةئيهلا رارقل ًاقفو قودنص ءاهنإ بولطملا ناك اذإ )ج

 لاوحألا عيمج يفو .ءاهنإلا ةلاح عوقو خيرات نم لمع موي ٣٠ نوضغ يف ةيلاملا قوسلا ةئيهو تادحولا يكلام راطخإ متيو
  .قودنصلا ءاهنا صوصخب ةيلاملا قوسلا ةئيهو قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا متي

 سلجمو تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع لوصحلا متيف ،ءاهنإلا تالاح نمض نم سيل ببسل قودنصلا ءاهنإ ررقت لاح يفو
 .ةيلاملا قوسلا ةئيهو قودنصلا ةرادإ

 "لوادت" ةيلاملا قوسلا ةكرشل نمازتم راطخإو ةيلاملا قوسلا ةئيهل يطخ راطخإ ميدقت دعب( قودنصلا ءاهنإ لاح يف
 قوسلا نم بلطلا )أ( ـب لمع موي ١٥ لالخ يف قودنصلا ريدم موقي ،)كلذ بلطت لاح يف اهتقفاوم ىلع لوصحلا وأ
 ىلع ينمز لودج نالعإ )ب( و ،قودنصلا ءاغلإب ةيلاملا قوسلا ةئيه نم بلطلاو تادحولا جاردإ ءاغلإب ةيدوعسلا ةيلاملا
 يفصم نييعتب قودنصلا ريدم موقيو .تاءارجإلاب ءدبلاو قودنصلا لوصأ ةيفصتل قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا

 ريدمل نكمي ،كشلا بنجتلو .تادحولا يكلام ىلع هلوصأ عيزوت عم قودنصلا ءاهنإ ىلع لمعلا هيلع بجوتي يذلاو
 يف فرصتلا ةلاحتسا لاح يف ًاينيع تادحولا يكلام ىلع قودنصلا لوصأ عيزوت زوجيو يفصملا ماهمب مايقلا قودنصلا
 .تادحولا يكلام ةحلصم يف بصي رمألا اذه نأ قودنصلا ريدم ىأر لاح يف وأ قودنصلا لوصأ

 تالومعلاو باعتألاو موسرلا .١٠
 .دنبلا اذه يف ةحضوملا فيراصملاو تالومعلاو باعتألاو موسرلا عيمج هلوصأ نم عفديو قودنصلا لمحتي

 

  :موسرلاو باعتألا §
 

  قودنصلا موسرو باعتأ )أ(
 

  ةرادإلا موسر .١
 رادقمب )"ةرادإلا موسر"( ةرادإ موسر ىلع لوصحلا ،قودنصلا لوصأ ةرادإ لباقم ،قودنصلا ريدمل قحي
 ىلع ،قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نم لصحملا يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩
 قودنصلل مييقت رخآ بسح قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ لداعي ام ةرادإلا موسر زواجتت الأ
 ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩ ةبسنب امإ لقألا غلبملا ىلع ًادامتعا ةرادإلا موسر باستحا متيس يأ(
 .)لقأ امهيأ قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ ةبسنب وأ يونسلا راجيإلا

 جاردإ خيرات نم ًءادتبا يونس عبر لكشب اهدادسو اهباستحا متي يتلا ةرادإلا موسر قودنصلا لمحتي
  .ةيلوألا قودنصلا تادحو

 كارتشالا موسر .٢
 يدقن لكشب نيكرتشملا ىلع اهقيبطت متو قودنصلل يلوألا حرطلا ةرتف لالخ ةافعم كارتشالا موسر
 .قودنصلل لوألا يفاضإلا حرطلا يف
 

 ةرتف ءانثأ قودنصلا تادحو يف يدقن لكشب نيكرتشملا عيمج ىلع كارتشالا موسر ضرف متيسو
 حرطلا ةرتف ءانثأ كارتشالا موسر نم يدقن لكشب كرتشم يأ ءافعإ متي نلو .يناثلا يفاضإلا حرطلا
 موسر مصخ متيو ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشالا موسر نوكتو .يناثلا يفاضإلا
 غلبم ىلع ةوالع كلذو ،قودنصلا ريدمل هدادسو يدقنلا كارتشالا غلبم مالتسا دنع هذه كارتشالا
  .كارتشالا
 

 ةعوفدملا ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحيو
 .قودنصلا لام سأر ةدايزل ةيلبقتسم تاحورط يأ لاح يف ةصصخملاو
 

 لاملا سأر ةلكيه باعتأ .٣
 رادقمب )"لاملا سأر ةلكيه باعتأ"( لاملا سأر ةلكيه باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي

 دنع وأ يلوألا حرطلا ةرتف لالخ اهعمج مت يتلا )ةينيعلاو ةيدقنلا( كارتشالا غلابم يلامجإ نم ٪١.٥
 دهجلا لباقم قودنصلا ريدمل عفدت .ةينيع وأ ةيدقن ءاوس ىرخأ ةيلبقتسم كارتشا غلابم يأ عمج
 سأر ةلكيه باعتأ ليمحت متيو لاملا سأر عمجو ةلكيه صخي اميف قودنصلا ريدم لبق نم لوذبملا
  .لاملا سأرل عمج ةيلمع يأل حرطلا قالغإ دعب ًاروف ةدحاو ةرم عفدت ثيحب قودنصلا ىلع لاملا

 عفد دقف ،يدوعس لاير ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ يواسي يلوألا حرطلا دعب كارتشالا غلابم يلامجإ نأ امبو
 .يدوعس لاير ٩,٩٦٦,٣٦٠ ةميقب لاملا سأر ةلكيه باعتأ قودنصلا ريدمل قودنصلا
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 غلابم يلامجإ نأ امبو ،ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا رادصإب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز مت هنأ امبو
 ريدمل قودنصلا عفد دقف ،يدوعس لاير ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ يواسي لوألا يفاضإلا حرطلا دعب كارتشالا
 .يدوعس لاير ٤,٨٧٩,٥٢٢ ةميقب لاملا سأر ةلكيه باعتأ قودنصلا

 تادحولا رادصإب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمع ىلع قبطنت ال لاملا سأر ةلكيه باعتأو
 .قودنصلل يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ ةيناثلا ةيفاضإلا

  ليومتلا ةلكيه باعتأ .٤
 غلبم نم ٪١.٥ رادقمب )"ليومت ةلكيه باعتأ"( ليومت ةلكيه باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي
 يتلا ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتملا ةيكنبلا تاليهستلا غلبم يلامجإ نم بوحسملا ليومتلا
 ليومتلا نيمأتو ةلكيه يف لوذبملا دهجلا ءاقل كلذو ،هل عبات يأ وأ قودنصلا لبق نم هيلع لوصحلا مت
 ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب عفدت ثيحب قودنصلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ ليمحت متيو .بولطملا
 .ليومتلا غلبمب لومملا كنبلا نم ةيمسر

 نم )لوألا بوحسملا ليومتلا غلبم( يدوعس لاير ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومت ىلع قودنصلا لصح
 قودنصلا ريدمل قودنصلا عفدو ،ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يحجارلا فرصم
 .يدوعس لاير ٥,١٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومتلا ةلكيه باعتأ

 )يناثلا بوحسملا ليومتلا غلبم( يدوعس لاير ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومت ىلع لصح قودنصلا نأ امبو
 قودنصلا عفد دقف ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يحجارلا فرصم نم
  .يدوعس لاير ٥,٩٦٢,٥٠٠ ةميقب ليومتلا ةلكيه باعتأ قودنصلا ريدمل

 ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يفاضإ ليومت غلبم يأ مدختسي نل قودنصلا نأ امبو
 .يناثلا يفاضإلا حرطلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ قبطنت الف ،ةيناثلا ةيفاضإلا

 يعسلا موسر .٥
 وأ طيسولل عفدتو هيلع ذاوحتسالا دنع ىصقأ دحك راقعلا ةميق نم ٪٢.٥ هتميق ام قودنصلا عفدي
 نوكتو ةنياعملاو ضوافتلاو يصقتلاب همايق لباقم كلذو ،ًةرشابم راقعلا غارفإ دعب  قودنصلا ريدمل

 تاراقع يأ ىلعو قودنصلا حرط لالخ اهيلع ذاوحتسالا دارملا تاراقعلا ىلع ةقحتسم موسرلا هذه
  .ًالبقتسم قودنصلا اهيلع ذوحتسي
 
 ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةصاخلا يعس موسر
 ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف يدوعس لاير ١٦,١٥٧,٥٠٠ اهردق ةميقب يعس موسر قودنصلا عفد
 :هاندأ لودجلا يف حضوم وه امك ةيئدبملا
 

 ذاوحتسالا ةميق راقعلا مسا مقرلا
 يعسلا موسر )%( يعسلا موسر )يدوعس لاير(

 )يدوعس لاير(

 اقلملا عمجم ١
 دجوي ال دجوي ال ٣١٤,٠٠٠,٠٠٠ ينكسلا

 ٣,٨٧٥,٠٠٠ ٪٢.٥ ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ لوم يرلاج ٢

 ٢,٣٣٢,٥٠٠ ٪٢.٥ ٩٣,٣٠٠,٠٠٠ وزالب زكرم ٣

 ١,٩٥٠,٠٠٠ ٪٢.٥  ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ "سكرو موه" زكرم ٤

 ١,٧٥٠,٠٠٠ ٪٢.٥ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  "تروك الهأ" زكرم ٥
 ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٪٢.٥ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ يراجتلا "٢ نب" زكرم ٦
 ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٪٢.٥  ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ يراجتلا "ةبخنلا" زكرم ٧

 ١٦,١٥٧,٥٠٠ ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةقعتملا يعسلا موسر عومجم
  :ةظحالم
 يلامجإ غلبمب قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد مت ،يراجتلا "ةبخنلا" زكرمو يراجتلا "٢ نب" زكرمو "تروك الهأ" زكرمب قلعتي اميف
 فارطأل"سكرو موه" زكرم و "وزالب زكرم و "لوم يرلاج" نم لكب ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متو .يدوعس لاير ٨,٠٠٠,٠٠٠ هردق
  .)ءاطسولا( ىرخأ
 
 ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةصاخلا يعس موسر
 اهردق ةيلامجإ ةميقب ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفدو

 :يلاتلاك يه موسرلا هذه ليصافتو .يدوعس لاير ١٧,٢٢٥,٠٠٠

رلا
 مق

 لصألا مسا
 ديدجلا يراقعلا

 ذاوحتسالا ةميق
 ةميق نودب

 لاير( يعسلا
 )يدوعس

 يعسلا موسر
)%( 

 يعسلا موسر
 )يدوعس لاير(

 ةميق
 ذاوحتسالا
 موسر ةلماش

 لاير( يعسلا
 )يدوعس

 ٤٢٤,٣٥٠,٠٠٠ ١٠,٣٥٠,٠٠٠ ٪٢.٥ ٤١٤,٠٠٠,٠٠٠ سناجيلا جرب ١

 ٢١٥,٢٥٠,٠٠٠ ٥,٢٥٠,٠٠٠ ٪٢.٥ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠   يبارافلا تايلك ٢

 يبيردتلا ىنبملا ٣
 ٦٦,٦٢٥,٠٠٠ ١,٦٢٥,٠٠٠ ٪٢.٥ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ يبارافلا تايلكل
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 ٧٠٦,٢٢٥,٠٠٠ ١٧,٢٢٥,٠٠٠ ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقعتملا يعسلا موسر عومجم
  :ةظحالم
 .يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠ هردق يلامجإ غلبمب قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد مت ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف
 .)ءاطسولا( ىرخأ فارطأل ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متو

 
 ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةصاخلا يعس موسر
 اهردق ةيلامجإ ةميقب ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفديسو

 :يلاتلاك يه موسرلا هذه ليصافتو .يدوعس لاير ٧,٨٣٥,٠٠٠

 مقرلا
 لصألا مسا
 يراقعلا
 ديدجلا

 ذاوحتسالا ةميق
 ةميق نودب

 لاير( يعسلا
 )يدوعس

 موسر
 )%( يعسلا

 يعسلا موسر
 )يدوعس لاير(

 ذاوحتسالا ةميق
 موسر ةلماش

 لاير( يعسلا
 )يدوعس

 ةيؤرلا تايلك ١
 ١٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٪٢.٥ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ةدج - ميلعتلل

 تاعدوتسم ٢
 ٢١٨,٧٣٥,٠٠٠ ٥,٣٣٥,٠٠٠ ٪٢.٥ ٢١٣,٤٠٠,٠٠٠ نوكأ

 ٣٢١,٢٣٥,٠٠٠ ٧,٨٣٥,٠٠٠ ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقعتملا يعسلا موسر عومجم
  :ةظحالم
 لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ هردق يلامجإ غلبمب قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد متيس ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف

 .)ءاطسولا( ىرخأ فارطأل ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متيو .يدوعس
 

 ىلع ذاوحتسالاب قلعتي اميف نييجراخلا ءاطسولا نيبو هنيب ةقالع دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقيو
 نم فارطأ مهنإ ثيح ،قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز عوضوم ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلا لوصألا

 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب مهنيبو هنيب حلاصم براضت يأ دجوي ال هنأب ًاملع ،ةقالع يوذ ريغ
 

 
 ظفحلا موسر .٦

 ةميقب )"ظفحلا موسر"( يونس مسرو ،ةدحاو ةرم يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ ظفحلا نيمأل قودنصلا عفدي
 ٢٠٠,٠٠٠ ىندأ دحب ،ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ًايونس ٪٠.٠٢٥

  .يونس فصن لكشب ظفحلا موسر عفدتو .يدوعس لاير

 يرادإلا ريدملا باعتأ .٧
 باعتأ"( قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٠٢٥ ةميقب يونس مسر يرادإلا ريدملل قودنصلا عفدي
 .رهشأ ةتس لك يرادإلا ريدملا باعتأ عفدتو .)"يرادإلا ريدملا

 ينوناقلا بساحملا باعتأ .٨
 باعتألا هذه عفدت .يدوعس لاير ٧٥,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ ينوناقلا بساحملل قودنصلا عفدي
 .يونس فصن لكشب

 ةبيرضلا راشتسم باعتأ .٩
 باعتألا هذه عفدت .يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ ةبيرضلا راشتسمل قودنصلا عفدي 
 .يونس فصن لكشب

 يعرشلا راشتسملا باعتأ .١٠
 لاير ١٥,٠٠٠ غلبمب )يعرشلا راشتسملا باعتأ( ةيونس باعتأ يعرشلا راشتسملل قودنصلا عفدي

 .يونس لكشب باعتألا هذه عفدت .يدوعس

 نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ باعتأ .١١
 لاير ٤,٠٠٠ هردق روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب ،لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير ٥,٠٠٠ قودنصلا عفدي

 باعتألا ةميق نوكتس هيلعو ،قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع يدوعس
 ،نيوضعلل ًايونس يدوعس لاير ١٠,٠٠٠ ةميقب تباث يونس مسر يه نيوضعلل ةعوفدملا ةيلامجإلا
 عقوتملا نمو .دحاولا وضعلا هرضحي عامتجا لك نع يدوعس لاير ٤,٠٠٠ ةميقب روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب
 هيلعو ،)ىصقأ دحك ةنسلا لالخ تاعامتجا ةعبرأو( ىندأ دحك ةنسلا لالخ نينثا نيعامتجا دقع متي نأ

 يدوعس لاير ٣٢,٠٠٠( ىندأ دحك يدوعس لاير ١٦,٠٠٠ وه نيوضعلل عقوتملا روضحلا لدب يلامجإ نوكيس
 ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةنسلا لالخ اهعفد عقوتملا باعتألا عومجم نوكي كلذبو .)ىصقأ دحك
 ءاضعألا ةفاكل )ىصقأ دحك يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠( ىندأ دحك يدوعس لاير ٢٦,٠٠٠ يه نيلقتسملا
 .نيلقتسملا

 باعتألا هذه عفدتو بستحتو .باعتأ يأ ىلع نولصحي الف ،نيلقتسملا ريغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ امأ
 .يونس فصن لكشب ةيونسلا

 ةيباقر موسر .١٢
  .ًايونس يدوعس لاير ٧,٥٠٠ غلبمب ةيلاملا قوسلا ةئيهل ةيباقر موسر قودنصلا عفدي
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 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ليجستلا موسر .١٣
 :ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ليجستلل ةيتآلا موسرلا قودنصلا عفدي نأ عقوتملا نم
 لاير ٥٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو تادحو كلام لكل يدوعس لاير ٢ ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ •

 يكلامل لجس ءاشنإ لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ عَفدُت يدوعس
 و ؛)قودنصلا تادحو لوادتو جاردإ لبق عفدت( تادحولا

 لجس ةرادإ لباقم )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ ًايونس عَفدُت يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ •
 .قودنصلا لام سأر ةميق بسحب رخآل تقو نم موسرلا هذه ريغتتو ،تادحولا يكلامل
 

  ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف جاردإلا موسر .١٤
 :ةيتآلا جاردإلا موسر قودنصلا عفدي نأ عقوتملا نم
 و ؛ةيلوأ جاردإ موسر يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ •
 لاير ٣٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ ىندأ دحب( قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا نم ًايونس ٪٠.٠٣ •

 .)يدوعس
 .قودنصلا تادحو لوادتو جاردإ لبق ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلل جاردإلا موسر عفدت

 
 :قودنصلا فيلاكت ةبسن

 

 Total( قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ىلإ ةعقوتملا )موسرلاو باعتألا( قودنصلا فيلاكت ةبسن
Expense Ratio( ىلع رشنتو يونس عبر لكشب ةبسنلا هذه ثيدحت متيسو .٪٣.٩٧ يه م٢٠٢١ ةنسلل 

 .قوسلل ينورتكلالا عقوملاو قودنصلا ريدم عقوم
 

 قودنصلا لوصأ موسرو باعتأ )ب(
 

 كالمألا ةرادإ باعتأ .١
 قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا ةنايصو ةرادإو ليغشت باعتأب قلعتي ام ةفاك قودنصلا لمحتي
 ثيح ،تاراقعلا يرجأتسم عم وأ نيصصختملا تامدخلا يمدقم عم ًءاوس ةعقوملا تادقاعتلل ًاقفو

 ىلع كالمألا ةرادإ باعتأ ةفاك لوح قودنصلا لمع ةرتف لالخ ضوافتلاب قودنصلا ريدم موقيس
 عفد متي ثيحب هنيح يف قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا عم ىشامتي امب لقتسمو تحب يراجت ساسأ
 :يلاتلاك يه باعتألا هذه ليصافتو .قودنصلا لوصأ نم باعتألا كلت

 عفد راركت كالمألا ةرادإ باعتأ كالمألا ريدم مسا راقعلا مسا
 مسرلا

 اقلملا عمجم
 ينكسلا

 اقلملا عمجم
  ينكسلا
 ةينامثلا(
 ينابم
 )ةرجؤملا

 ذيفنتلا بيرأ ةسسؤم

 يدوعس لاير ١,٣٥٠,٠٠٠ غلبم
 ةسسؤم حلاصل ًايونس

 فيراصمك ذيفنتلا بيرأ
 عمجم ةرادإ باعتأو
  .ينكسلا ىقلملا

 رهشأ ةثالث لك

 اقلملا عمجم
  ينكسلا
 ةرشعلا(
 ينابم
 )ةرغاشلا

 ليغشتلل تيناب ةكرش
 ةنايصلاو

 تيناب ةكرش  نييعت مت
 ةفلكتلا دوقع ماظنب
 ساسأ ىلع ةفاضملا
 ةفلكتلا نم ٪١٥+ ةفلكتلا
 لاير ٢,٢٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو(

 ىلإ ةفاضإلاب ،)يدوعس
 قيوست باعتأو تالومع
 تاداريإ نم ٪٧ ىلإ لصت
 ةصاخلاو ةلصحملا ريجأتلا
 ةديدجلا راجيإلا دوقعب
 ريجأتلا تاداريإ نم ٪٣.٥و
 راجيإلا دوقع نم ةلصحملا
 .اهديدجت متي يتلا

 متت ةيوستلا
 لك ميدقت دعب

 ءانب صلختسم
 ريتاوفلا ىلع
  ةمدقملا

 لوم يرلاج
 ءانبأ ةكرش( رجأتسملا

 )يبيضقلا ناميلس
 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم

  قبطني ال قبطنت ال

 ةدودحملا ومن ةكرش  وزالب زكرم

 يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ غلبم
 ومن ةكرش حلاصل ًايونس

 فيراصمك ةدودحملا
 وزالب زكرم ةرادإ باعتأو

 رهشأ ةتس لك

 "سكرو موه" زكرم
 ميطفلا ةكرش( رجأتسملا
 لوؤسم )ةيراجتلا ةيملاعلا

 راقعلا ةرادإ نع
  قبطني ال قبطنت ال

 "تروك الهأ" زكرم
 دن ةكرش( رجأتسملا
 )يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا

 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم
  قبطني ال قبطنت ال

 يراجتلا "٢ نب" زكرم
 دن ةكرش( رجأتسملا
 )يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا

 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم
  قبطني ال قبطنت ال
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 "يراجتلا ةبخنلا" زكرم
 دن ةكرش( رجأتسملا
 )يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا

 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم
  قبطني ال قبطنت ال

 سناجيلا جرب
 لآ ةكرش( رجأتسملا

 )تاراقعلل ناديعس
 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم

  قبطني ال قبطنت ال

  يبارافلا تايلك

 تايلك ةكرش( رجأتسملا
 ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا
 ميلعتلل يبارافلا تايلك

 مسا رييغت مت ثيح ًاقباس
 نع لوؤسم ))ةكرشلا
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال قبطنت ال

 يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا

 تايلك ةكرش( رجأتسملا
 ةكرش( ميلعتلل ةيؤرلا
 ميلعتلل يبارافلا تايلك

 مسا رييغت مت ثيح ًاقباس
 نع لوؤسم ))ةكرشلا
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال قبطنت ال

 ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 تايلك ةكرش( رجأتسملا
 لوؤسم ) ميلعتلل ةيؤرلا

 راقعلا ةرادإ نع
 قبطنت ال قبطنت ال

 نوكأ تاعدوتسم
 نوكأ ةكرش( رجأتسملا
 )ةدناسملا تامدخلل

 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم
 قبطنت ال قبطنت ال

 
 

 نيمأتلا فيلاكت .٢
 صيصخت متو .قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نيمأت فيلاكتب قلعتي ام ةفاك قودنصلا لمحتي

 يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٨٥١,٢٠٠ غلبمب ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا نيمأتلا فيلاكت ةينازيم
 متيسو ،طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .تاراقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت
 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو اهنع حاصفإلا

 :يلاتلاك يه نيمأتلا فيلاكت ليصافتو

 ةكرش مسا راقعلا مسا
 ةيونسلا ةفلكتلا نيمأتلا ليصافت  نيمأتلا

 )ةينازيم(

 راركت
 عفد
 مسرلا

 اقلملا عمجم
 ينكسلا

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةيلوؤسم نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي -
 .ةماع

 يونس ١٤٠,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 .تاكلتمملا

 لوم يرلاج

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 راطخأ ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 فصن  ٥٥,٠٠٠  .بيكرتلا

 يونس

  وزالب زكرم

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةيلوؤسم نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي -
 .ةماع

 يونس ٢٥,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 .تاكلتمملا

 موه" زكرم
 "سكرو

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةيلوؤسم نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي -
 .ةماع

 يونس ٢٥,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 .تاكلتمملا

 الهأ" زكرم
 "تروك

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةيلوؤسم نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي -
 .ةماع

 يونس ٢٠,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 .تاكلتمملا

 "٢ نب" زكرم
 يراجتلا

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا

 ةيلوؤسم نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي -
 .ةماع

 يونس ٣٥,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 .تاكلتمملا
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 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةبخنلا" زكرم
 "يراجتلا

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةيلوؤسم نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي -
 .ةماع

 يونس ٥٠,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متي  -
 .تاكلتمملا

 سناجيلا جرب

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس -
 .ةماع ةيلوؤسم

 يونس ٢٠٧,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس  -
 .تاكلتمملا

  يبارافلا تايلك

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس
 .ةماع ةيلوؤسم

 يونس ١٠٥,٠٠٠
 ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس

 .تاكلتمملا

 يبيردتلا ىنبملا
 يبارافلا تايلكل

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةفاك ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس
 فصن  ٣٢,٥٠٠  .بيكرتلا راطخأ

 يونس

 ةيؤرلا تايلك
 ةدج - ميلعتلل

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةفاك ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس
 فصن  ٥٠,٠٠٠  .بيكرتلا راطخأ

 يونس

 تاعدوتسم
 نوكأ

 ةكرش
 يحجارلا
 نيمأتلل
 ينواعتلا
 لفاكت(
 )يحجارلا

 ةفاك ىلع نيمأت ةقيثوب راقعلا نيمأت متيس
 فصن  ١٠٦,٧٠٠  .بيكرتلا راطخأ

 يونس

 .ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلاو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألل هالعأ ةروكذملا نيمأتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي :ةظحالم
 

 تالماعتلا فيلاكت .٣
 قلعتي امو ةيفصتلاو لصأ يأ ىلع ذاوحتسالا ةفلكت لثم ،تالماعتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي
 ةلاهجلا يفن تابلطتم نم اهريغو مييقتلاو ةينفلاو ةينوناقلاو ةيراشتسالا فيلاكتلاو تاسارد نم هب
 ىشامتي امب نيرمثتسملا ىلع حابرألا عيزوتب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت قودنصلا لمحتي امك ،ةبجاولا

  .قوسلا ريياعم عم

 ةصاخلا تالماعتلا فيلاكتب قلعتي ام دادسل كلذو يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٨ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل ةلاهجلا يفن تاساردب

 نوكيس يأ( قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص لاح
 نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل رفوتم دقنك صصخم
 حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .)"قودنصلا تايجيتارتسا صخلم"

 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو اهنع

 ليومتلا فيلاكت .٤
 لمحتي فوس ،ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم يكنب ليومت ىلع لوصحلاب قودنصلا ماق لاح يف
 يف ةصصختملا تاكرشلاو كونبلا لثم ىرخأ فارطأل عفدت يتلاو ليومتلا فيلاكت عيمج قودنصلا
 .قوسلا راعسأو ريياعم عم ىشامتي امب ليومتلا بيترت لامعأ
 

 ىلإ ًةفاضإ ،لومملا كنبلا اهيلع لصحتي يتلا بيترتلا موسر نم لك ىلع فيلاكتلا هذه لمتشتو
 يف ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم طوحت ةيقافتا يأب ةقلعتملا فيراصملاو روبياسلا رعس
 .تاليهستلل روبياسلا رعس تيبثت قودنصلا ريدم ررق لاح

 
 ريوطتلا باعتأ .٥

 نم ٪٢٥ زواجتت ال ةبسنبو ريوطتلا ديق عيراشم ىلع ذاوحتسالاب ًالبقتسم قودنصلا ماق لاح يف
 قودنصلا ريدم موقي فوس ،ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا
 ثيحب ،نيروطملل عفدتو قودنصلا اهدبكتي فوس يتلاو ةقالعلا تاذ ريوطتلا باعتأ لوح ضوافتلاب
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا عم ىشامتي امب لقتسمو تحب يراجت ساسأ ىلع ضوافتلا متي
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  .ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف ريوطت باعتأ يأ قودنصلا دبكتي مل ،كشلا بنجتلو

 :فيراصملا )ج(
 

 هتطشنأ ىلإ ىزعت يتلا موسرلاو تالومعلاو فيراصملا عيمج نع ًالوؤسم قودنصلا نوكي
  .هتارامثتساو

 قودنصلا لوصأ فيراصم .١
 ريوطت ةرادإو ريوطتو ،فارشإلاو تايرتشملاو ةسدنهلاو ميمصتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي
  .ةقالعلا تاذ تامدخلا يمدقم نم ريغلل قودنصلا لوصأ نم اهعفدو اهباستحا متيو تاراقعلا

 ىرخأ فيراصم .٢
 ةرمتسملا ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلاب ةقلعتملا ىرخألا فيراصملا عيمج قودنصلا لمحتي
 ،ةيراشتسالاو ةينوناقلا فيراصملا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امبو ،ريغلا نم ةمدقملا

 ،ةينهملا تامدخلا نم اهريغو ،يضاقتلا فيراصمو باعتأو ،ةيميظنتلا موسرلاو ،لوصألا مييقتو
 لوصأ ظفح حلاصل ةسسؤملا صاخلا ضرغلا تاذ تاكرشلا ليغشتو سيسأت فيراصمو
 ةبيرض يأ نع ًالوؤسم قودنصلا نوكيو .تدجو نإ ،ةيعرشلا ريغ حابرألا ريهطت فيراصمو ،قودنصلا

 هذه زواجتت الأ عقوتملا نمو .ةمظنملا تاهجلا لبق نم لبقتسملا يف ضرفت عفدلا ةقحتسم
 يتلا بئارضلاو تالومعلاو موسرلا ءانثتساب قودنصلا لوصأ يلامجإ نم ًايونس ٪٠.٥ تافورصملا
  .ةيموكحلا تاميظنتلاو حئاولل عضخت

 بتكم( قودنصلل ينوناقلا راشتسملا باعتأ دادسل يدوعس لاير ١٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 ةقلعتملاو )يب لإ لإ جندلابس دنآ جنيك عم نواعتلاب - ةينوناقلا تاراشتسالل رامعلا ميهاربإ دمحم
 فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمعب

 دقنك صصخم نوكيس يأ( قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج
 صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل رفوتم
 ًاقفو اهنع حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .)"قودنصلا تايجيتارتسا

 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل

 تامازتلالا §
 صرحلا عم هداقتعاو هملع بسح كلذو تادحولا يكلام ةحلصمل ةمزاللا تاوطخلا عيمج قودنصلا ريدم ذختيس

 نيراشتسملاو ءالكولاو نيفظوملاو نيلوؤسملاو ءاردملا نم يأ وأ ،قودنصلا ريدم لمحتي نلو .لوقعملاو بجاولا
 يعرشلا راشتسملاو كالمأ ريدم لكو ،ظفحلا نيمأو ،ةقالعلا تاذ فارطألاو ةعباتلا تاكرشلاو هل نيعباتلا

 رمثتسم يأ هاجت وأ قودنصلا هاجت ةيلوؤسم يأ )"هيلع نمؤم فرط" مهنم ٍّلك ىلإ راشُي( قودنصلا ةرادإ سلجمو
 ةروكذملا فارطألا يأ نم فرصت يأب مايقلا مدع وأ مايقلا ببسب قودنصلا اهل ضرعتي ةراسخ يأ صوصخب كلذو
 دنتسي نأ ديري يذلاو ،هيلع نمؤم فرط يأل طرتشي هنإف ،ةلاحلا هذه يفو .قودنصلا هاجت مهتامازتلاب قلعتي اميف
 لثمألا لكشلاب قودنصلا حلاصم مدخي هنأ دقتعُي لكشبو ةين نسحب فرصت دق نوكي نأ ،ةرقفلا هذه ماكحأ ىلإ

 .دمعتملا فرصتلا ءوس وأ لايتحالا وأ ميسجلا لامهإلا ىلع يوطني ال فرصتلا نوكي نأو

 تاقفنلاو تابلاطملا عيمج دض هيلع نمؤم فرط لك ةيامحو ضيوعت ةيلوؤسم قودنصلا لمحتي فوسو
 يأب أشنت يتلاو مهنم يأ وأ مهعيمج وأ مهنم يأ اهدبكتي دق يتلا تامازتلالاو بلاطملاو فيلاكتلاو تاضيوعتلاو
 كولس ءوس وأ ميسج لامهإ وأ لايتحا يأل ًةجيتن كلذ ثدح اذإ ام ءانثتساب ،قودنصلا هاجت مهتابجاو نم لاح
 .ةقالعلا تاذ فرطلا بناج نم دمعتم

 ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض §
 اذه يف رامثتسالا نإف ،ةبيرضلا راشتسم نم قودنصلا ريدم اهيلع لصح يتلا ةيبيرضلا ةروشملا ىلع ًءانب •

 تاذ ىرخأ ةبيرض يأ وأ ةيلامسأرلا حابرألا ىلع ةبيرض وأ عاطقتسا ةبيرض وأ لخد ةبيرضل عضخي ال قودنصلا
 ةكلمملا يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت مت هنأب ًاملع ،ماكحألاو طورشلا هذه رودص خيرات ىتح كلذو ،ةلص

  .م٢٠١٨ رياني نم ًارابتعا
 ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ةميق ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحاب قودنصلا ريدم مقي مل ،هيلعو •

 .ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلاو ةيئدبملا
 ةيلمعلا هذه عاضخإ ةداعإ قحال تقو يف ىرت نأ نكمملا نم لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نأ ىلإ هيونتلا بجي •

  .ةبيرضلل
 نإف ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا تايلمع عوضخ مت لاح يف هنإف ،ماع لكشب •

 تارارقالا لالخ نم اهمصخ وأ ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نم ًادقن دادرتسالل ةلباق ةعوفدملا ةبيرضلا
 .ةقحاللا ةيبيرضلا

 ةروكذملا ذاوحتسالا تايلمع ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت بوجو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا تأترا لاح يف
 نم ةروكذملا ةبيرضلا عفد مت لاح يف قودنصلل ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ًابلس رثؤي دق كلذ نإف ،قودنصلاب ةصاخلا
 ةئيهلا طباوض عم قفاوتم يكنب ليومت ىلع لوصحلا قودنصلل نكمي هنأ ملعلا عم ،قودنصلاب ةصاخلا دراوملا
 تاريثأت كلذ ىلع بترتي ال ثيحب ،ةروكذملا ةقبطملا ةبيرضلا ةميق لداعي امب قودنصلا لام سأر ةدايز وأ ،ةيعرشلا

 ماكحألاو طورشلا هذه نم )٦( دنبلا رظنا ،تامولعملا نم ديزمللو .قودنصلل ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ةريبك ةيبلس
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 ."قودنصلا يف رامثتسالا رطاخم" نونعملاو
 ةميقلا ةبيرض باستحا نود ماكحألاو طورشلا هذه يف فيراصملاو موسرلا عيمج ىلإ راشي كلذ فالخ ركذي مل ام
 حلاصل ريغلا نم ةمدقم ةعلس وأ ةمدخ يأ ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قاقحتسا لاح يف يلاتلابو ،ةفاضملا
 نيع يف ةيبيرضلا تاقحتسملا ذخأب قودنصلا ريدم مزتلي ،قودنصلل ًاريدم هتفصب قودنصلا ريدم وأ قودنصلل
 ةميقلا ةبيرض لداعت ةميقب ةقالعلا تاذ ةمدخلا دوزمل قودنصلا نم عوفدملا لباقملا ةدايز متي ثيح رابتعالا
 .قودنصلا ىلع ةقحتسملا ةفاضملا

 غلابملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت ةيفيك رابتعإلا نيع يف ذخألا نيرمثتسملا ىلع ردجي ،كلذ ىلع ًءانبو
 .قودنصلا ىلع ةقحتسملا كلت وأ قودنصلل ةقحتسملا

 تافرصتلا ةبيرضل قودنصلا عضخي ،م٢٠٢٠ ربوتكأ ٤ نم ًارابتعا هنأ ىلإ راشي ،ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض صخي اميفو
 لمشتو ،هلكش وأ هتلاح تناك امهم قودنصلا لبق نم هتزايح لقن وأ هعيب داري يذلا راقعلا ةميق نم ةبسنب ةيراقعلا
 ةحئاللا يف ةدراولا تاءانثتسالا قبطت مل ام ةبيرضلا ددستو .اهيلع هؤانب وأ هدييشت وأ هؤاشنإ متي امو ضرألا
  ةبيرضلا ددستو .ـه١٤/٢/١٤٤٢ خيراتو )٨٤/أ( مقر يكلملا رمألا بجومب ةرداصلا ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضل ةيذيفنتلا

 هعيبي راقع يأ ىلع ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض قيبطت لاح يفو .دوقعلا قيثوت وأ يراقعلا غارفإلا ءانثأ وأ لبق
 ىلع رثؤي دق امم كلذو ،لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىلإ راقعلا ةميق نم ةبسنب ةبيرض قودنصلا عفدي ،قودنصلا
 .تادحولا يكلامو قودنصلل دئاعلا

 
 يلاملا حاصفإلا صخلم §

 يف دراولا يلاملا حاصفإلا صخلم يف قودنصلا اهدبكتيو اهفلكتي نأ عقوتملا تاقفنلاو باعتألاو موسرلا ديدحت مت
 .ماكحألاو طورشلا هذه نم )٢( قحلملا

 قوسلل ينورتكلإلا عقوملا ىلعو ينورتكلإلا هعقوم ىلع )Fact Sheet( يونس عبر نايب رشن قودنصلا ريدم ىلع بجي
 رعس ىلع يريجأتلا لخدلا ،عبرلا ةياهنب ةدحولا رعس  - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – نمضتي ةيدوعسلا ةيلاملا
 ةظفحم يف تاراقعلا بسنو ءامسأل ةمئاق ،ةدحولا رعس ءادأ ،ةيلامجإلا باعتألاو تافورصملا ةبسن ،ةدحولا
 .ةبسانم قودنصلا ريدم اهاري ىرخأ تامولعم يأو ،قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ليومتلا ةبسن ،قودنصلا

 تالومعلاو باعتألاو موسرلا باستحا ةقيرط لودج §
 ىلع ةبوسحملاو ةضورفملا موسرلا عيمج يه هاندأ لودجلا يف ةروكذملا موسرلا نأ ىلع قودنصلا ريدم رقي
 موسر باستحا نع ةلماك ةيلوؤسم لوؤسم قودنصلا ريدم دعيو ،ءانثتسا نود قودنصلا ةدم لالخ قودنصلا
 .هاندأ لودجلا يف اهركذ مت يتلا ريغ ىرخأ

 ةبسنلا مسرلا عون
 ةضورفملا

 غلبملا
 ضورفملا

 عفد راركت باسحلا ةقيرط
 مسرلا

 باستحا متيس ةرادإلا موسر
 ةرادإلا موسر
 ًادامتعا

 لقألا غلبملا ىلع
 ٪٩ ةبسنب امإ

 يفاص نم ًايونس
 راجيإلا ةميق
 ةبسنب وأ يونسلا

 يفاص نم ٪٠.٧٥
 لوصأ ةميق
 امهيأ قودنصلا
 لقأ

 عبر لكشب عفدت  يونس عبر لكشب بستحت -
 يونس

 ةلكيه باعتأ
 لاملا سأر

 يلامجإ نم ٪١.٥
 كارتشالا غلابم
 ةيدقنلا(
   )ةينيعلاو

 ينيعلا كارتشالا ةميق يلامجإ نم بستحت -
 يأ وأ يلوألا حرطلا لالخ يدقنلا كارتشالاو

 .ةيلبقتسم تاحورط
 

 ىلع قبطنت ال لاملا سأر ةلكيه باعتأو
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمع
 ةرتف لالخ ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا رادصإب
 .قودنصلل يناثلا يفاضإلا حرطلا

 ةدحاو ةرم عفدت
 قالغإ دعب ًاروف
 ةيلمع يأل حرطلا

 لاملا سأرل عمج

 موسر
 كارتشالا

 غلبملا نم ٪٢
 هب كرتشملا

 صصخملاو

 موسر قودنصلا ريدمل رمثتسملا عفدي -
 كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشا
 مصخ متيو .ةصصخملاو ةعوفدملا ةيدقنلا
 غلبم مالتسا دنع هذه كارتشالا موسر
 كلذو ،قودنصلا ريدمل هدادسو كارتشالا

 .كارتشالا غلبم ىلع ةوالع
 

 عيمج ىلع كارتشالا موسر ضرف متيسو
 تادحو يف يدقن لكشب نيكرتشملا
 .يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف ءانثأ قودنصلا

 ةدحاو ةرم عفدت 
 كارتشالا دنع
 حرطلا ةرتف لالخ
 يناثلا يفاضإلا
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 نم يدقن لكشب كرتشم يأ ءافعإ متي نلو
 يفاضإلا حرطلا ةرتف ءانثأ كارتشالا موسر
  .يناثلا

 ةلكيه باعتأ
 ليومتلا

 غلبم نم ٪١.٥
 ليومتلا
  بوحسملا

 نم غلبم يأ بحس دنع بستحت -
 .تاليهستلا
 

 غلبم يأ مدختسي نل قودنصلا نأ امبو
 ىلع ذاوحتسالا ليومتل يفاضإ ليومت
 الف ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا
 حرطلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ قبطنت
  .يناثلا يفاضإلا

 باعتأ عفدت
 ليومتلا ةلكيه
 دعب )قبطنت نإ(
 ىلع لوصحلا

 ةيمسر ةقفاوم
 لومملا كنبلا نم
 .ليومتلا غلبمب

 ةميق نم ٪٢.٥ يعسلا موسر
  راقعلا

 ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفديس 
 ةميقب ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب
 .يدوعس لاير ٧,٨٣٥,٠٠٠ اهردق ةيلامجإ

 غارفا دعب عفدتو
 ةرشابم راقعلا

 لاير ٥٠,٠٠٠ ظفحلا موسر
 ةرم يدوعس
 مسرو ،ةدحاو

 ةميقب يونس
 نم ًايونس ٪٠.٠٢٥

 ةيلامجإلا ةميقلا
 ،قودنصلا لوصأل
 ٢٠٠,٠٠٠ ىندأ دحب
 يدوعس لاير

 يفاص نم يونس فصن لكشب بستحت -
 مصخ دعب قودنصلا لوصأ ةميق
 ةتباثلا فيراصملا

 لكشب عفدت
 يونس فصن

 ريدملا باعتأ
 يرادإلا

 يفاص نم ٪٠.٠٢٥
 لوصأ ةميق
 قودنصلا

 يفاص نم يونس فصن لكشب بستحت -
 مصخ دعب قودنصلا لوصأ ةميق
 ةتباثلا فيراصملا

 لكشب عفدت
 يونس فصن

 باعتأ
 بساحملا
 ينوناقلا

 لاير ٧٥,٠٠٠  -
 ايونس يدوعس

 نم قودنصلا ىلع ةنس لك عوطقم غلبم
 قودنصلا لوصأ يلامجإ

 لكشب عفدت
 يونس فصن

 باعتأ
 راشتسم
  ةبيرضلا

 لاير ٤٢,٠٠٠ 
 ًايونس يدوعس

 نم قودنصلا ىلع ةنس لك عوطقم غلبم
 قودنصلا لوصأ يلامجإ

 لكشب عفدت
 يونس فصن
 

 باعتأ
 راشتسملا
 يعرشلا

 لاير ١٥,٠٠٠ -
 ايونس يدوعس

 نم قودنصلا ىلع ةنس لك عوطقم غلبم
 قودنصلا لوصأ يلامجإ

 لكشب عفدت
 يونس

 ءاضعأ باعتأ
 ةرادإلا سلجم
 نيلقتسملا

 قودنصلا عفدي -
 يدوعس لاير ٥,٠٠٠
 وضع لكل ًايونس
 لقتسم
 لدب ىلإ ةفاضإلاب

 ٤,٠٠٠ هردق روضح
 نع يدوعس لاير
 عامتجا لك

 فصن لكشب ةيونسلا باعتالا بستحت
 لك دعب روضحلا باعتأ بستحتو يونس

 عامتجا

 لكشب عفدت
 يونس فصن

 - ةيباقر موسر
 

 لاير ٧,٥٠٠
 ًايونس يدوعس
 هذه عفدتو
 ةئيهل موسرلا
 ةيلاملا قوسلا

 نم قودنصلا ىلع ةنس لك عوطقم غلبم
 قودنصلا لوصأ يلامجإ

 لكشب عفدت
 يونس

 موسر
 ىدل ليجستلا
 قوسلا
 ةيلاملا
 ةيدوعسلا

 نأ عقوتملا نم -
 قودنصلا عفدي
 ةيتآلا موسرلا
 يف ليجستلل
 ةيلاملا قوسلا
 :ةيدوعسلا
 
 لاير ٥٠,٠٠٠ .١

 يدوعس
 ٢ ىلإ ةفاضإلاب
 يدوعس لاير
 تادحو كلام لكل
 ٥٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو
 يدوعس لاير
 ةكرش ىلإ عَفدُت

 قاروألا عاديإ زكرم
 يف )عاديإ( ةيلاملا

 ءاشنإ لباقم
 يكلامل لجس

 و ؛تادحولا
 
 لاير ٤٠٠,٠٠٠ .٢

 
 
 
 
 
 
 يلامجإ نم ةدحاو ةرمل عوطقم غلبم  .١
 قودنصلا لوصأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لام سأر ىلع ءانب عوطقم غلبم  .٢
 قودنصلا

 
 
 
 
 
 
 جاردإ لبق .١

 تادحو لوادتو
 قودنصلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لكشب عفدت  .٢

 يونس
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 عَفدُت يدوعس
 ةكرش ىلإ ًايونس
 قاروألا عاديإ زكرم
 )عاديإ( ةيلاملا

 ةرادإ لباقم
 يكلامل لجس

 ريغتتو ،تادحولا
 نم موسرلا هذه
 بسحب رخآل تقو
 لام سأر ةميق
 قودنصلا

 جاردإلا موسر
 قوسلا يف
 ةيلاملا
 ةيدوعسلا

 نأ عقوتملا نم -
 قودنصلا عفدي
 جاردإلا موسر
 :ةيتآلا
 لاير ٥٠,٠٠٠ .١

 يدوعس
 جاردإ موسر
 و ؛ةيلوأ

 
 ًايونس ٪٠.٠٣ .٢

 ةميقلا نم
 ةيقوسلا
 دحب( قودنصلل
 لاير ٥٠,٠٠٠ ىندأ

 دحبو يدوعس
 ٣٠٠,٠٠٠ ىصقأ
 )يدوعس لاير

 
 
 يلامجإ نم ةدحاو ةرمل عوطقم غلبم .١
 قودنصلا لوصأ
 
 
 ةيقوسلا ةميقلا ىلع ءانب غلبم  .٢
 قودنصلل

 
 
 جاردإ لبق .١

 تادحو لوادتو
 قودنصلا
 
 
 لكشب عفدت  .٢

 يونس

 فيلاكت
 تالماعتلا

 قودنصلا لمحتي -
 فيلاكت عيمج
 لثم ،تالماعتلا
 ذاوحتسالا ةفلكت

 لصأ يأ ىلع
 امو ةيفصتلاو
 نم هب قلعتي
 تاسارد
 فيلاكتلاو
 ةيراشتسالا

 ةينفلاو ةينوناقلاو
 اهريغو مييقتلاو
 يفن تابلطتم نم
 ،ةبجاولا ةلاهجلا
 لمحتي امك
 فيلاكت قودنصلا
 تالماعتلا
 عيزوتب ةصاخلا
 ىلع حابرألا
 امب نيرمثتسملا
 عم ىشامتي

 قوسلا ريياعم

 اهب قلعتي امو تالماعتلا فيلاكت بستحت
 .ةدحاو ةرمل عوطقم غلبمك ءانب تامدخ نم
 

 لاير ١,٠٠٠,٠٠٨ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 فيلاكتب قلعتي ام دادسل كلذو يدوعس

 ةلاهجلا يفن تاساردب ةصاخلا تالماعتلا
 .ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل
 

 ةدحاو ةرمل عفدت
  تامدخلا يمدقمل

 فيلاكت
 ليومتلا

 هذه لمتشت -
 لك ىلع فيلاكتلا

 بيترتلا موسر نم
 لصحتي يتلا

 كنبلا اهيلع
 ًةفاضإ ،لومملا
 حبرلا شماه ىلإ

 فيراصملاو
 يأب ةقلعتملا
 يف طوحت ةيقافتا

 ريدم ررق لاح
 تيبثت قودنصلا

 روبياسلا رعس
 .تاليهستلل
 

 قودنصلا نأ امبو
 ليومت ىلع لصح
 فرصم نم
 نإف ،يحجارلا

 ةميق ىلع ًءانب ليومتلا فيلاكت بستحت
 ةبوحسملا غلابملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةدحاو ةرم عفدت .١
 دنع لومملا كنبلل

 بحس
 تاليهستلا

 ًةرشابم
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 ليومتلا فيلاكت
 :يتآلا ىلع لمشت
 .بيترت موسر .١
 حبرلا شماه .٢
 غلبم نم ةبسنب
 ليومتلا
 ًادئاز بوحسملا

 رعس
 ٦ ةرتفلروبياسلا
 .رهشأ

 ةيقافتإ ةفلكت .٣
 يف ددحت :طوحتلا

 لاح يف  اهنيح
 ريدم ررق
 تيبثت قودنصلا

 روبياسلا رعس
 .تاليهستلل

 حبرلا شماه .٢
 رعس ًادئاز
 عفدي روبياسلا
 فصن لكشب

 كنبلل يونس
  لومملا
 

 ةيقافتإ ةفلكت .٣
 يف ددحت :طوحتلا

 ررق لاح يف  اهنيح
 قودنصلا ريدم
 رعس تيبثت
 روبياسلا
 .تاليهستلل

 ةرادإ باعتأ
  كالمألا

 قودنصلا لمحتي -
 قلعتي ام ةفاك
 ليغشت باعتأب
 ةنايصو ةرادإو
 تاراقعلا
 نم ةكولمملا

 قودنصلا لبق
 تادقاعتلل ًاقفو
 ًءاوس ةعقوملا

 يمدقم عم
 تامدخلا
 وأ نيصصختملا

 يرجأتسم عم
 تاراقعلا

 
 ينابم ةينامثلا( ينكسلا اقلملا عمجم -
 ًايونس يدوعس لاير ١,٣٥٠,٠٠٠ غلبم :)ةرجؤملا
 فيراصمك ذيفنتلا بيرأ ةسسؤم حلاصل
  .ينكسلا ىقلملا عمجم ةرادإ باعتأو
 
  ينكسلا اقلملا عمجم -
 ةكرش  نييعت مت :)ةرغاشلا ينابم ةرشعلا(
 ىلع ةفاضملا ةفلكتلا دوقع ماظنب تيناب
 دحبو( ةفلكتلا نم ٪١٥+ ةفلكتلا ساسأ
 ىلإ ةفاضإلاب ،)يدوعس لاير ٢,٢٠٠,٠٠٠ ىصقأ

 نم ٪٧  ىلإ لصت قيوست باعتأ و تالومع
 دوقعب ةصاخلاو ةلصحملا ريجأتلا تاداريإ
 ريجأتلا تاداريإ نم ٪٣.٥ و ةديدجلا راجيإلا
 متي يتلا راجيإلا دوقع نم ةلصحملا
 .اهديدجت
 
 يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ غلبم :وزالب زكرم -

 ةدودحملا ومن ةكرش حلاصل .ًايونس
 .وزالب زكرم ةرادإ باعتأو فيراصمك
 
 
 باعتأ قبطنت ال :ىرخألا ةيراقعلا لوصألا -
 رجأتسملا نوكي ثيح اهيلع كالمألا ةرادإ

 .راقعلا ةرادإ نع لوؤسم

 
 اقلملا عمجم .١
  ينكسلا
 ينابم ةينامثلا(
 ٣ لك :)ةرجؤملا
 .رهشأ
 اقلملا عمجم .٢
  ينكسلا
 ينابم ةرشعلا(
 :)ةرغاشلا
 دعب متت ةيوستلا
 لك ميدقت

 ءانب صلختسم
 ريتاوفلا ىلع
 .ةمدقملا
 
 
 

 لك :وزالب زكرم .٣
 .رهشأ ٦
 
 
 
 لوصألا .٤
 :ىرخألا ةيراقعلا

 باعتأ قبطنت ال
 كالمألا ةرادإ

 نوكي ثيح اهيلع
 رجأتسملا

 ةرادإ نع لوؤسم
 .راقعلا

 فيلاكت
 نيمأتلا

 قودنصلا لمحتي 
 فيلاكت ةفاك
 ةقلعتملا نيمأتلا
 لوصألاب
 .ةيراقعلا

 نيمأتلا فيلاكت ةينازيم صيصخت مت -
 ٨٥١,٢٠٠ غلبمب ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا
 يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير
 تاراقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت

 نوكي عفدلا راركت
 ام يونس لكشب

 يرلاج راقعل ادع
 ىنبملا راقعو لوم
 تايلكل يبيردتلا
 نوكيف يبارافلا
 عفدلا راركت
 فصن لكشب

 يونس
 ماق لاح يف -  ريوطتلا باعتأ

 قودنصلا
 ًالبقتسم
 ىلع ذاوحتسالاب

 ديق عيراشم
 ةبسنبو ريوطتلا

 نم ٪٢٥ زواجتت ال
 ةيلامجإلا ةميقلا

 قودنصلا لوصأل
 مئاوق رخآ بسح
 ،ةققدم ةيلام

 ريدم موقي فوس
 قودنصلا
 لوح ضوافتلاب

 ةميق نم ةبسنك ريوطتلا باعتأ بستحت
 تايلآلا عم ىشامتي امبو ريوطتلا لامعأ
 قوسلا يف ةدئاسلا ةيدقاعتلا

 ةدحاو ةرم عفدت
 تابيترتلا ىلع ًءانب
 عم تادقاعتلاو
 نيروطملا



 ماكحألاو طورشلا
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 ريوطتلا باعتأ
 ةقالعلا تاذ
 فوس يتلاو
 قودنصلا اهدبكتي
 عفدتو
 ثيحب ،نيروطملل
 ىلع ضوافتلا متي
 يراجت ساسأ
 لقتسمو تحب
 عم ىشامتي امب
 ةدئاسلا راعسألا

 .قوسلا يف
 ،كشلا بنجتلو
 دبكتي مل
 يأ قودنصلا
 ريوطت باعتأ

 قلعتي اميف
 ةيراقعلا لوصألاب
 

 فيراصم
 لوصأ
 قودنصلا

 مايقلا دنع -
 ريوطت لامعأب

 ،ةيلبقتسم
 قودنصلا لمحتي

 فيلاكت عيمج
 ميمصتلا

 ةسدنهلاو
 تايرتشملاو
 ،فارشإلاو
 ةرادإو ريوطتو
 تاراقعلا ريوطت
 اهباستحا متيو
 نم اهعفدو
 قودنصلا لوصأ
 يمدقم نم ريغلل
 تاذ تامدخلا
 ةقالعلا

 غلبمك قودنصلا لوصأ فيراصم بستحت
 ةدئاسلا فارعألا ىلع ًءانب عوطقم
 ةقالع تاذ لاجم لكب ةقلعتملاو

 ةدحاو ةرم عفدت
 تابيترتلا ىلع ًءانب
 تاذ تادقاعتلاو
 عم ةقالعلا

 تامدخلا يمدقم

 فيراصم
 ىرخأ

 يلامجإ نم ٪٠.٥
 قودنصلا لوصأ
 ىلعأ دحك

 .ةمدخلا ىلع لوصحلا دنع بستحت -
 
 لاير ١٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت متو -

 ينوناقلا راشتسملا باعتأ دادسل يدوعس
 رامعلا ميهاربإ دمحم بتكم( قودنصلل
 جنيك عم نواعتلاب - ةينوناقلا تاراشتسالل
 .)يب لإ لإ جندلابس دنآ

 دنع عفدت
 ةبلاطملا
 
 
 ةينازيم -

 قودنصلاب ةقلعتملا فيراصملاو موسرلا ةفاك قودنصلا ريدم لمحتيسو .قودنصلا اهلمحتي يتلا فيراصملاو موسرلا ةفاك لودجلا اذه نمضتي
 .هالعأ ةدراولا ريغ

 قودنصلا لوصأ .١١

 قودنصلا لوصأ ةيكلم ليجست )أ(
 .ظفحلا نيمأ لبق نم اهسيسأت متي صاخ ضرغ تاذ ةكرش مساب قودنصلا لوصأ ةيكلم ليجست متي

 
 قودنصلل نينيعملا نيمييقملا )ب(

 نييراقع نيمييقم لبق نم دعم مييقت ىلإ ًادانتسا قودنصلل ةيراقعلا لوصألا مييقتب قودنصلا ريدم موقي
 .نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيصخرمو قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم نيدمتعم نيلقتسم
 طرشب تادحولا يكلامل قبسم راعشإ يأ نود قودنصلل ديدج ميقم يأ نييعت وأ رييغت قودنصلا ريدمل قحيو
 نم روكذملا نييعتلا متيو .ةئيهلا اهددحت يتلا ةيلآلا بسحبو قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا

 نينيعملا نيمييقملاو .تادحولا يكلام هاجت ةينامتئالا هتيلوؤسم رابتعالا نيع يف ًاذخآ قودنصلا ريدم لبق
 :يلاتلاك مه قودنصلل

 
 نيمييقملا
 نينيعملا
 قودنصلل

 زبويك تياو
 مييقتلل داعبأ ةكرش

 "ةروطتملا ءامتنإ"( يراقعلا
 )ًاقباس

 نيمثتلا ريبخ ةكرش

 راعشلا
 

 
 

 اقلملا ٤٠٨ مقر ناونعلا
  دعس نب دمحم ريمألا قيرط

 قباطلا ،شوأ ىنبم
 ٢٢  بتكم ،سماخلا

 عراش ،١١١ بتكم ،ريوكس ليمج زكرم
 يح ،زيزعلادبع نب دمحم ريمألا



 ماكحألاو طورشلا
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 ٢٩٥٥ .ب.ص
 ١٣٥٢٤ ضايرلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ميهاربإ دمحم عراش
 ةمالسلا يح ،دوعسم

 ٤٦٨٨ .ب.ص
 ٢٣٥٢٤ ةدج
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةضورلا
 ٢١٤١٣ ةدج ٥٠٥١٩.ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تامولعم
+٩٦٦ ١١ ٢٥٤ ٢١٢٦  لاصتالا  ٩٦٦ ١٢ ٢٨٣ ١٥٣٠ ٩٢٠٠٠٤١٣٤+ 

 عقوملا
 https://valustrat.com دجوي ال http://whitecubesre.com ينورتكلإلا

 
 قودنصلا لوصأ مييقت ةيفيك )ج(

 قيرط نع )"ةدحولل لوصألا ةميق يفاص"( قودنصلا يف ةدحاولا ةدحولل لوصألا ةميق يفاص باستحا متي
 ىلع ةقحتسملا فيراصملاو موسرلاو ةيلام تامازتلا يأ كلذ يف امب ،قودنصلل ةيلامجإلا تامازتلالا مصخ
 .قودنصلا تادحو ددع ىلع جتانلا ميسقت متيو .قودنصلا لوصأ يلامجإ نم ،باستحالا ةرتف لالخ قودنصلا

 .)ةدحولل لوصألا ةميق يفاص( قودنصلا تادحول ةيداشرتسالا ةميقلا وه جتانلا نوكيو
 

 غلابملاو ،ةيراقعلا لوصألا عيمجل ةيقوسلا ةميقلا عومجم نع ةرابع قودنصلا لوصأ يلامجإ ةميق نوكتو
 عيمجل ةيقوسلا ةميقلاو تاقحتسملا عيمج كلذكو ،قودنصلا تارامثتسا نم ةقحتسملا حابرألاو ،ةيدقنلا
 مييقت ضرغلو .قودنصلل ةكولمم ىرخأ لوصأ يأل ةيلاحلا ةميقلا ىلإ ًةفاضإ ،ةيراقعلا ريغ تارامثتسالا
 )لقألا ىلع( نينثا نم اهيلع لصحتملا ةميقلا طسوتم مادختساب قودنصلا ريدم موقيس ةيراقعلا لوصألا

 ةئيهلا نم نيصخرملاو قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم نيدمتعملاو نيلقتسملا نييراقعلا نيمييقملا نم
 .نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا

 

  ةيراقعلا لوصألا مييقت )د(
 ينورتكلإلا هعقوم يف روهمجلل قودنصلا لوصأب ةصاخلا مييقتلا ريراقت رشن نم دكأتلاب قودنصلا ريدم موقي
 ةثالث )٣( ةرتف ريرقتلا دادعإ خيرات زواجتي  ال نأو حرطلا ةرتف ءانثأ ًاروف اهرشن متيو .قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو
 قيدانص ةحئال يف بولطم وه امك – يرود لكشب مييقتلا ريراقت ةفاضإ ًاضيأ متيسو .)حرطلا خيرات نم رهشأ
 ىلع رهشأ ةتس لك ةرم – ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا
  .نيدمتعملا نيميقملا ريراقت عيمج رشن متيس ،نيدمتعم نينثا نيميقم نم رثكأ دوجو لاح يفو .لقألا

 
 .قودنصلل ةيراقعلا لوصألا مييقت نع ةذبن يلي امف
 
 )م٢٠١٨ ويلوي يف امك( ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا مييقت

 نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيصخرمو نيدمتعم نينثا نيمييقم نييعتب قودنصلا ريدم ماق
 :لوصألا مييقت خيراتو ميقل صخلم يلاتلا .قودنصلل ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألل لقتسم مييقت لمعب مايقلل

 ةعفنملا/راقعلا مسا

 ةميق مييقتلا ةهج
 ءارشلا

 ةدمتعملا
 نويلم(
 ).س.ر

 يراقعلا مييقتلل داعبأ ةكرش زبويك تياو

 مييقتلا خيرات ).س.ر نويلم( مييقتلا مييقتلا خيرات ).س.ر نويلم( مييقتلا

 ٣١٤.٠ م٢٠١٨ ويلوي ٣٢٤.٨ م٢٠١٨ ويلوي ٣٠٧.٥ ينكسلا اقلملا عمجم

 ٠١٥٥. م٢٠١٨ ويلوي ٤.٩١٦ م٢٠١٨ ويلوي ٣.١٨٩ لوم يرلاج

 ٩٣.٣ م٢٠١٨ ويلوي ٦.١٠٠ م٢٠١٨ ويلوي ٠.٩٣  وزالب زكرم

 ٧٨.٠ م٢٠١٨ ويلوي ٨٩.٢ م٢٠١٨ ويلوي ٨٨.٠  "سكرو موه" زكرم

 ٧٠.٠ م٢٠١٨ ويلوي ٧٢.٢ م٢٠١٨ ويلوي ٧٠.٠ يراجتلا "تروك ًالهأ" زكرم

 ٩٠.٠ م٢٠١٨ ويلوي ٨٧.٧ م٢٠١٨ ويلوي ٩٥.٠ يراجتلا "٢نب" زكرم

 ١٦٠.٠ م٢٠١٨ ويلوي ١٥٦.٨ م٢٠١٨ ويلوي ١٦٢.٤ يراجتلا "ةبخنلا" زكرم

 ٣٩٦٠. - ٢.٦٩٩ - ١,٠٠٥.٢ عومجملا

 
  :تاظحالم

 ،راقعلل ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع ًءانب ،يراجتلا ةبخنلا زكرمو ،تروك ًالهأو ،وزالب زكرمو ،لوم يرلاجو ،ينكسلا اقلملا عمجم نم لك مييقت مت -
 ريرقت يف ةدمتعملا ةقيرطلا ىلع ًءانب يراجتلا ٢ نب زكرم مييقت مت امك .تاراقعلل لماكلا ريجأتلاب قلعتت تابيترت يأ رابتعالا يف ذخألا نود
 تاقفدتلا ةقيرط مادختسإب يدوعس لاير نويلم ٧٦.٠٥ يه راقعلل ةيريدقتلا ةميقلا نأب ًاملع ةفلكتلا ةميق باستحا لالخ نم مييقتلا
 .ةيدقنلا

 كلام نع ةلقتسم ةهج اهنوك )ةيراجتلا ةيملاعلا ميطفلا ةكرش( رجأتسملا عم مربملا دقعلا ىلع ًءانب سكروو موه راقع مييقت مت  -
  راقعلا

 
 )م٢٠٢٠ رياربف يف امك( ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا مييقت

 نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيصخرمو نيدمتعم نينثا نيمييقم نييعتب قودنصلا ريدم ماق
 :لوصألا مييقت خيراتو ميقل صخلم يلاتلا .قودنصلل ةديدجلا ةيراقعلا لوصألل لقتسم مييقت لمعب مايقلل



 ماكحألاو طورشلا
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 مسا
 ةعفنملا/راقعلا

 مييقتلا ةهج
 ةميق

 ءارشلا
 ةدمتعملا

 نويلم(
 ).س.ر

 يراقعلا مييقتلل داعبأ ةكرش زبويك تياو

 مييقتلا
 نويلم(
 ).س.ر

 مييقتلا ةقيرط مييقتلا خيرات
 مييقتلا
 نويلم(
 ).س.ر

 مييقتلا ةقيرط مييقتلا خيرات

 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ رياربف ٤٥١.٥٧ سناجيلا جرب
 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ رياربف ٤٣٦.٦٤ ةيدقنلا

 ٤١٤.٠٠ ةيدقنلا

 

 مسا
 ةعفنملا/راقعلا

 مييقتلا ةهج
 ةميق

 ءارشلا
 ةدمتعملا

 نويلم(
 ).س.ر

 نيمثتلا ريبخ ةكرش زبويك تياو

 مييقتلا
 نويلم(
 ).س.ر

 مييقتلا ةقيرط مييقتلا خيرات
 مييقتلا
 نويلم(
 ).س.ر

 مييقتلا ةقيرط مييقتلا خيرات

 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ رياربف ٢١٣.٣٣  يبارافلا تايلك
 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ رياربف ٢١٠.٠٠ ةيدقنلا

 ٢١٠.٠٠ ةيدقنلا

 يبيردتلا ىنبملا
 تاقفدتلا مصخ ٢٠٢٠ رياربف ٧٠.٦٢  يبارافلا تايلكل

 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ رياربف ٧٠.٠٠ ةيدقنلا
 ٦٥.٠٠ ةيدقنلا

 ٦٨٩.٠٠ - - ٧١٦.٦٤ - - ٧٣٥.٥٢ عومجملا

 ةيراجيإلا ميقلا نمض عقت ةيدقاعتلا ةيراجيإلا ميقلا نأ دكأتلا دعب نيدمتعملا نييراقعلا نيميقملا لبق نم قودنصلل ةيراقعلا لوصألا مييقت مت :ةظحالم
 .ةيقوسلا

 
 )م٢٠٢٠ سطسغأ يف امك( ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا مييقت

 نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيصخرمو نيدمتعم نينثا نيمييقم نييعتب قودنصلا ريدم ماق
 مييقت خيراتو ميقل صخلم ،يلاتلاو .قودنصلل ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل لقتسم مييقت لمعب مايقلل
 :لوصألا

 مسا
 ةعفنملا/راقعلا

 مييقتلا ةهج
 ةميق

 ءارشلا
 ةدمتعملا

 نويلم(
 ).س.ر

 نيمثتلا ريخ ةكرش زبويك تياو

 مييقتلا
 نويلم(
 ).س.ر

 مييقتلا ةقيرط مييقتلا خيرات
 مييقتلا
 نويلم(
 ).س.ر

 مييقتلا ةقيرط مييقتلا خيرات

 ةيؤرلا تايلك
 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ ويلوي ١٠٠.٠٠ ةدج - ميلعتلل

 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ ربوتكأ ٩٦.٠٠ ةيدقنلا
 ١٠٠.٠٠ ةيدقنلا

 نوكأ تاعدوتسم
 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ ويلوي ٢٢٠.٦٩

 تاقفدتلا مصخ م٢٠٢٠ ربوتكأ ٢١٦.٠٠ ةيدقنلا
 ٢١٣.٤٠ ةيدقنلا

 ةيراجيإلا ميقلا نأ دكأتلا دعب نيدمتعملا نييراقعلا نيميقملا لبق نم قودنصلل ةيراقعلا لوصألا مييقت مت :ةظحالم
 .ةيقوسلا ةيراجيإلا ميقلا نمض عقت ةيدقاعتلا

 
 ميوقتلا مويو مييقتلا تارم ددع )ه(

 وينوي رهش نم لمع موي رخآ يف امك ةنسلا يف نيترم ةدحولل لوصألا ةميق يفاص نالعإب قودنصلا ريدم موقي
 مييقت ليجأت قودنصلا ريدمل زوجيو .)"ميوقتلا موي" ـب مويلا كلذ لثم ىلإ راشيو( ةنس لك نم ربمسيد رهشو
 قيدانص ةحئال نم )٢٢( ةداملل ًاقبط ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو قودنصلا لوصأ
 .يراقعلا رامثتسالا

 لوصألا ةميق يفاص نع نالعإلا ةيفيك )و(
 متيو .ةقالعلا يذ ميوقتلا موي نم لمع موي ٣٠ لالخ قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نالعإب قودنصلا ريدم موقي
 ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةحاتم تامولعملا هذه نوكتو .ةيرود ريراقت لالخ نم مييقتلاب تادحولا يكلام راطخإ
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيرودلا ريراقتلا نمضتتو .قودنصلا ريدم عقومو ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلل

 ذاوحتسالا لحم تاراقعلا .١
 مييقتلا تاكرش ءامسأ .٢
 مييقت لك ريرقت خيرات .٣
 راقع لكل مييقتلا ةميق .٤
 تامييقتلا طسوتم لدعم .٥
 راقع لك ءارش رعس .٦



 ماكحألاو طورشلا
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 قودنصلا ةرادإ سلجم .١٢
 حلاصم ةيامحل لمعلاو قودنصلل ةددحم تافرصت ةبقارمل قودنصلل ةرادإ سلجم نييعتب قودنصلا ريدم موقي
 .قودنصلا حاجن نامضل قودنصلا ريدم عم قودنصلا ةرادإ سلجم لمعيو .تادحولا يكلامو قودنصلا
 

 ةرادإلا سلجم ليكشت )أ(
 متيو .نيلقتسم نينثا مهنم قودنصلا ريدم مهنيعي ءاضعأ ةسمخ نم قودنصلا ةرادإ سلجم فلأتي فوس

 عقوملا ىلع رشنلا لالخ نم قودنصلا ةرادإ سلجم ليكشت يف ليدعت يأ نع تادحولا يكلامل نالعإلا
 ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا

 .ةيلاملا قوسلا ةئيهو قودنصلا ةرادإ سلجم

 :مهؤامسأ ةيلاتلا ءاضعألا نم قودنصلا ةرادإ سلجم فلأتيو

 )ةرادإلا سلجم سيئر( اطش حلاص دمحأ رامع /ديسلا •
  .ةيلاملا ريبخلا ةكرشل بدتنملا وضعلاو سسؤملا وه رامع /ديسلا -
 ليومت تاعاطق يف ًاماع ٢٠ نع ديزت ةربخ ىلع لصاح وهو ،ةيمالسإلا ةيلاملا تاجتنملاو ةيلاملا قاروألا ريوطت يف دئار -

  .ةيمالسإلا ةيفرصملاو ةيرامثتسالا تامدخلاو لوصألا ةرادإو كرتشملا ليومتلاو تاكرشلا
 بونج ةعماج نم ةيئابرهكلا ةسدنهلا يف سويرولاكبلا ةجردو يداصتقالا طيطختلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح -

 .ةدحتملا تايالولاب اينروفيلاك
 .ةدحتملا تايالولاب نيدمتعملا نييلاملا نيللحملا دهعم نم دمتعم يلام للحم ةداهش ىلع لصاح هنأ امك -

 
 )وضع( ثوغ ةزمح دوعس دمحأ /ديسلا •

   .ةيلاملا ريبخلا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا وه دمحأ /ديسلا -
 .ةصاخلا مهسألاو لوصألا ةرادإو ،يمالسإلا ليومتلاو ،تاكرشلل ةيفرصملا تامدخلا يف ةنس ١٥ نع ديزت ةربخ هيدل -

 .ةصاخلا مهسألا قيدانصو يراقعلا رامثتسالا قيدانص نم ددع ةرادإ سلاجم ةيوضع ًايلاح لغشي وهو
 ضورقلا ةلكيهو ضورقلا ظفاحم ةرادإ يف ةلماش ةربخ بستكا ،يدوعسلا يلهألا كنبلا ىدل قباسلا هلمع لالخ -

 تاربخلا نم ًاديزم ةيلاملا ريبخلا ةكرشب لوصألا ةرادإ ىلع ةيفارشإلا هتايلوؤسم لالخ نم بستكا امك .ةيمالسإلا
 .مهسألا قيدانصو لخدلل ةردُملا قيدانصلاو يراقعلا ريوطتلا قيدانص يف ةعونتملا

 ةكلمملاب نارهظلا ةنيدم يف نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماج نم ةبساحملا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح -
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 

 )وضع( موراب يلع رمع ماشه /ديسلا •
  .ةيلاملا ريبخلا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بئان وه ماشه /ديسلا -
 .لامعألا ريوطتو تارامثتسالا ةرادإو ةيلاملا تاسسؤملا ةرادإ يف ةنس ٢٠ نع ديزت ةربخ هيدل -
 ىلوت ثيح فاليإ تاكرش ةعومجمب يذيفنتلا سيئرلا بئان بصنم لغشي ةيلاملا ريبخلا ةكرشب هقاحتلا لبق ناك -

 يلهألا كنبلاب لوصألا ةرادإ ةعومجم يف لمعلاب ةينهملا هتايح أدب دقو .تايجيتارتسالا ذيفنتو طيطختلا ةيلوؤسم
 .تاونس ٩ ةرتف ىدم ىلع ةفلتخم ًابصانم لغش ثيح يدوعسلا

 مولبدو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف زيزعلادبع كلملا ةعماج نم ةبساحملا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح -
 .ةيفرصملاو ةيلاملا مولعلل ةيبرعلا ةيميداكألا نم ةيلاملا قاوسألاو ةيرامثتسالا ظفاحملا ةرادإ
 

   )لقتسم ةرادإ سلجم وضع( مالغ دمحأ داؤف قوراف /ديسلا •
 ةيلحملا تاكرشلا ةرادإ يف كراشيو ،اهسيئر راشتسمو ةضباقلا ةيلودلا دصر ةعومجم سيئر بئان وه قوراف /ديسلا -

 .ةعومجملاب ةصاخلا رطاخملاو رامثتسالاب ةقلعتم تارارق ذاختا يف كراشي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةعومجملل ةيلودلاو
 .ةيلاملا ةلكيهلاو رامثتسالاو يمالسإلا ليومتلا ،ةينوناقلا نوؤشلا يف ةلماشلا ةربخلا نم ًاماع ٢٠ نم رثكأ هيدل -
 .)م٢٠٠٩ سطسغأ ىتح م٢٠٠٦ سطسغأ نم( ةيلاملا ريبخلا ةكرشل لوصألا ةرادإ مسق سيئرو يذيفنتلا كيرشلا ناك -

 نع لوؤسملا ناك ثيح يدوعسلا يلهألا كنبلا يف ةيليغشتلا رطاخملاو تاجتنملا ريوطت سيئر ناك ،كلذ لبقو
  .ةيرامثتسالا قيدانصلا ميظنتو قالطإ

 ةيراجتلا تاقفصلاو لامعألا لاجم يف ةصصختملا ةيلودلا ةينوناقلا تاساردلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح -
 دبع كلملا ةعماج نم نوناقلا يف ةداهشو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نوناقلل نطنشاو ةيلك نم ةيملاعلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدج ةنيدم يف زيزعلا

   
   )لقتسم ةرادإ سلجم وضع( مومس ليعامسإ هللا دبع لداع /ديسلا •

 تاراشتسالل مومس ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو يلود يراجت مكحمو صخرم يلام راشتسم وه لداع /ديسلا -
 .ةيراجتلا ةيلداوعلا ةعومجم سيئرو كلام هنأ امك .ةيلاملا تامدخلاو

 سيئرو ،بيردتلل لامعألا دهعم سيئرو ،)تالامز( ةيلاملا تالامزلل يبرعلا دهعملا ةرادإ سلجم سيئر بصنم لغش -
 .ةيلهألا نيطوتلا راد

 دعاسم اهنم ،ًاماع ٢٣ ىدم ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيوجلا طوطخلا ةكرشب ةيساسأ ةيلام بصانم ةدع لغش امك  -
    .ةينفلا تامدخلل يلاملا سيئرلاو صيصختلل يلاملا قيرفلا سيئرو يلاملا طيطختلل ماع ريدم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدجب زيزعلا دبع كلملا ةعماج نم ةبساحملا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح -
  



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
١٠٦   

  

 ءاضعألا تالهؤم )ب(
 :قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ عيمج نأب قودنصلا ريدم رقي

 و ؛ةيفصت وأ سالفإ تاءارجإ يأل نيعضاخ ريغ §
 و ؛شغلا ىلع يوطنت وأ فرشلاب ةلخم وأ ةيلايتحا لامعأ يأ باكترا مهل قبسي مل §
 .قودنصلا ةرادإ سلجمب ًءاضعأ اونوكيل مهلهأت يتلا ةمزاللا تاربخلاو تاراهملاب نوعتمتي §

 ةمئاق يف دراولا "لقتسملا وضعلا" فيرعتل نيلقتسملا نيوضعلا نم لك ةقباطمب قودنصلا ريدم رقيو
 اهيلع صوصنملا ريياعملاو طورشلل ةفاضإ ،اهدعاوقو ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول يف ةمدختسملا تاحلطصملا

 .ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا يف

 قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تاضيوعتو تالدب )ج(
 يدوعس لاير ٤,٠٠٠ هردق روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير ٥,٠٠٠ قودنصلا عفدي

 ةعوفدملا ةيلامجإلا باعتألا ةميق نوكتس هيلعو ،قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع
 ةميقب روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب ،نيوضعلل ًايونس يدوعس لاير ١٠,٠٠٠ ةميقب تباث يونس مسر يه نيوضعلل

 ةنسلا لالخ نينثا نيعامتجا دقع متي نأ عقوتملا نمو .دحاولا وضعلا هرضحي عامتجا لك نع يدوعس لاير ٤,٠٠٠
 نيوضعلل عقوتملا روضحلا لدب يلامجإ نوكيس هيلعو ،)ىصقأ دحك ةنسلا لالخ تاعامتجا ةعبرأو( ىندأ دحك
  .)ىصقأ دحك يدوعس لاير ٣٢,٠٠٠( ىندأ دحك يدوعس لاير ١٦,٠٠٠ وه

 لاير ٢٦,٠٠٠ يه نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةنسلا لالخ اهعفد عقوتملا باعتألا عومجم نوكي ،كلذبو
 .نيلقتسملا ءاضعألا ةفاكل )ىصقأ دحك يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠( ىندأ دحك يدوعس

 رفسلا فيلاكت ةفاك لمحتي فوس قودنصلا نأ الإ .روجأ يأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ يقاب قلتي نلو
 بستحتو  .تاعامتجالا روضح ليبس يف لوقعم لكشب ءاضعألا نم وضع لك اهدبكتي يتلا ةيلعفلا ةماقإلاو
 .يونس فصن لكشب ةيونسلا باعتألا هذه عفدتو

 
 تايلوؤسملا )د(

 :يتآلا نع ًالوؤسم قودنصلا ةرادإ سلجم نوكي
 ماكحألاو طورشلل ًاقفو تادحولا يكلام ةحلصم ققحي امب هتايلوؤسمب قودنصلا ريدم مايق نم دكأتلا -

 يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالو يعرشلا راشتسملا اهعضي يتلا ةيعرشلا ةئيهلا طباوضو هذه
 ؛ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو

 كلذ لمشيو ،اهيف ًافرط قودنصلا نوكي يتلا ةيرهوجلا ريراقتلاو تارارقلاو دوقعلا عيمج ىلع ةقفاوملا  -
 ؛مييقتلاو ،قيوستلا دقعو ظفحلا دقعو ،ريوطتلا دوقع ىلع ةقفاوملا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع -

 ؛اهيلع تاليدعت يأو ماكحألاو طورشلا هذه ىلع ةقفاوملا  -
 ؛قودنصلا ريدم هنع حصفي حلاصملا يف براضت ىلع يوطني لماعت يأ نأشب رارق ذاختا  -
 ؛قودنصلا ريدم هحشري يذلا قودنصلل ينوناقلا بساحملا نييعت ىلع ةقفاوملا  -
 لوؤسمو قودنصلا ريدم ىدل مازتلالاو ةقباطملا لوؤسم عم ًايونس )نيترم( نع لقي ال ام عامتجالا  -

 ةمظنألاو حئاوللا عيمجب قودنصلا ريدم مازتلا نم دكأتلل هيدل باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ نع غيلبتلا
 ؛ةعبتملا

 نم مهريغو تادحولا يكلام ىلإ ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفإلاب قودنصلا ريدم مازتلا نم دكأتلا  -
 ؛حلاصملا باحصأ

 .تادحولا يكلامو قودنصلا حلاصم قيقحتل هيف تادحولا يكلامو قودنصلا ةحلصمل ةنامأب لمعلا  -
 

 ةرادإ سلجم ءاضعأ عيمج ىلإ قودنصلا رومأب ةقلعتملا ةيرورضلا تامولعملا ةفاك قودنصلا ريدم مدقيو
 قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم وضع يأ نوكي الو .مهب ةطونملا تابجاولا ذيفنت ىلع مهتدعاسمل قودنصلا

 ضرعتي ىرخأ تامازتلا وأ فيراصم وأ فيلاكت وأ رئاسخ وأ رارضأ يأ نع تادحولا يكلام نم يأ هاجت نيلوؤسم
 لامهإ وأ ةين ءوس وأ دمعتم فرصت ءوس نع ًاجتان كلذ نكي مل ام ،قودنصلا لوصأ وأ تادحولا كلام اهل

 .مهبناج نم دوصقم
 

  :قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ لبق نم ةرادملا ىرخألا قيدانصلا )ه(
 



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
١٠٧   

  

 ةفصلا قودنصلا مسالا

  اطش حلاص دمحأ رامع

 سيئرلا ٢ ينكسلا يراقعلا ريوطتلل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا يكيرمألا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ١ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ١ يبطلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ١ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ١ ةريغصلاو ةطسوتملا تاكرشلل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ةدودحملا ةيجيلخلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا ةكرش -
 سيئرلا ٣ ةدودحملا يعانصلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا ةكرش -
 سيئرلا ١ يفقولا ريبخلا قودنص -
 سيئرلا لوادتملا عونتملا لخدلل ريبخلا قودنص -

 ثوغ ةزمح دوعس دمحأ

 وضع ٢ ينكسلا يراقعلا ريوطتلل ريبخلا قودنص -
 وضع يكيرمألا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص -
 وضع ١ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ١ ةفايضلل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ٢ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 وضع ٣ ةدودحملا يعانصلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا ةكرش -
 وضع ١ يبطلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ١ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ةدودحملا ةيجيلخلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا ةكرش -
 سيئرلا ٢ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ٣ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ٤ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ٥ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ٦ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 سيئرلا ٧ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ١ يفقولا ريبخلا قودنص -
 وضع  لوادتملا عونتملا لخدلل ريبخلا قودنص -

 موراب يلع رمع ماشه

 وضع ١ ةفايضلل ريبخلا قودنص -
 وضع ٢ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 وضع ٢ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ٣ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ٤ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ٥ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ٣ ةدودحملا يعانصلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا ةكرش -
 وضع ةدودحملا ةيجيلخلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا ةكرش -
 وضع ٦ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع ٧ يميلعتلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 وضع لوادتملا عونتملا لخدلل ريبخلا قودنص -

 مالغ دمحأ داؤف قوراف
 لقتسم وضع ١ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 لقتسم وضع ١ يبطلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -
 لقتسم وضع لوادتملا عونتملا لخدلل ريبخلا قودنص -

 مومس ليعامسإ هللادبع لداع

 لقتسم وضع ٢ ينكسلا يراقعلا ريوطتلل ريبخلا قودنص -
 لقتسم وضع يكيرمألا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص -
 لقتسم وضع ١ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 لقتسم وضع ٢ يراقعلا ةيرامثتسالا صرفلل ريبخلا قودنص -
 لقتسم وضع ١ يبطلا ةصاخلا ةيكلملل ريبخلا قودنص -

 
 قودنصلا ةرادإ سلجم تاعامتجا )و(

 ىلع نيترم نوكت نأ عقوتملا نمو ،سلجملا سيئر نم ةوعدب هتاعامتجا دقعب قودنصلا ةرادإ سلجم موقي
 ةرادإ سلجمل لجاع عامتجا سيئرلا دقعي دقو .)ىصقأ دحك ةنسلا لالخ تاعامتجا ةعبرأو( ًايونس لقألا

 وأ قودنصلا ريدم لبق نم كلذ هنم بلط املك عامتجالل ةوعدلا هيلع بجوتيو ،ًايرورض كلذ ىأر املك قودنص
 .قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم )٢( نينثا يأ

 ةقفاومب سلجملا تارارق ردصتو .هئاضعأ ةيبلغأ هرضح اذإ الإ احيحص قودنصلا ةرادإ سلجم عامتجا نوكي ال
 .يحيجرت توص سلجملا سيئرل نوكيو ،ةيواستم تاوصألا تناك لاح يفو .ءاضعألا ةيبلغأ نم

 ديربلا وأ سكافلا ربع ،ريرمت لالخ نم لجعتسم لكشب تارارق ىلع ةقفاوملا قودنصلا ةرادإ سلجمل زوجي
 قيثوتلل قحال عامتجا لوأ يف قودنصلا ةرادإ سلجم ىلإ ليبقلا اذه نم رارق يأ ضرع متي نأ ىلع ،ينورتكلإلا
 ايجولونكتلا لئاسولا قيرط نع اهيف تيوصتلاو قودنصلا ةرادإ سلجم تاعامتجا دقع نكميو .يمسرلا
 .ةيعامجلا ةيفتاهلا تاملاكملا لثم ،ةثيدحلا

 تايلمع كلذ يف امب ،تاشقانملاو تالوادملا رضاحم دادعإو ،هتاعامتجا قيثوتب قودنص ةرادإ سلجم موقي
 .حيحص لكشب اهيلإ عوجرلا ةلوهسل هب ظفتحيو ةمظنملا رضاحملا هذه ىلع ظافحلاو ،متت يتلا تيوصتلا

 ريغ وأ ةرشابم تناك ءاوس ،هيف ةحلصم هل رارق يأ ىلع توصي نأب قودنصلا ةرادإ سلجم وضعل زوجي الو
 .قودنصلا ةرادإ سلجم ىلإ ةحلصملا هذه لثم نع حاصفإلا بجيو .ةرشابم



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
١٠٨   

  

 قودنصلا ريدم .١٣

 هناونعو قودنصلا ريدم مسا )أ(
  ةيلاملا ريبخلا ةكرش   :مسالا  
  ١٢٨٢٨٩ .ب.ص  :ناونعلا  
  ٢١٣٦٢ ،ةدج    
   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا    
 +٩٦٦- ٩٢٠٠١٠٧٠٧ :فتاه    
 +٩٦٦-١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣ :سكاف    
  ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ :مقر يراجت لجس    
  ٠٧٠٧٤-٣٧ :ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت    
  www.alkhabeer.com  :ينورتكلالا عقوملا    
 

 هل صخرم صخشك قودنصلا ريدم )ب(
 ةئيهلا نم صخرم وهو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسم ةلفقم ةمهاسم ةكرش وه قودنصلا ريدم
 ةحئال بجومبو رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو نع رداصلا ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ مقر يراجت لجس بجومب "هل صخرم صخشك"
 امب مايقلل .م٠٤/٠٧/٢٠٠٧ خيراتب ٠٧٠٧٤-٣٧- مقر صيخرتو ةئيهلا سلجم نع ةرداصلا مهل صخرملا صاخشألا
  .ظفحلا )٥(و ،ةرادإلا )٤( ،ةروشملا ميدقت )٣( ،بيترتلا )٢( ،ةيطغتلاب دهعتم/ليصأك لماعتلا )١( :يلي

 قودنصلا ريدم تامدخ )ج(
 صاخشألا ةحئالل ًاقفو ةيلاملا قوسلا ةئيه ىدل لجسم ةيرامثتسا ةظفحم ريدم قودنصلا ريدم نّيعي
 .قودنصلا لوصأ ةرادإ ىلع فارشإلل كلذو ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلاو مهل صخرملا

 ،رصحلا ال لمشي امب قودنصلل ىرخأ تامدخو ةيلاتلا قودنصلا ةرادإ تامدخ قودنصلا ريدم مدقُي فوس
 :يلي ام

 

 ؛قودنصلا لوصأ ءارشو عيب تايلمع ذيفنتو ةيرامثتسالا صرفلا ديدحت -
 لامعأل ةيرادإلاو ةينفلا اياضقلا ذيفنت دنع اهعابتإ يغبني يتلا تارارقلا ذاختا تاءارجإ عضو -

  ؛قودنصلا عيراشمو
 لامعأ ىلع رثؤت دق تاروطت وأ ةيرهوج عئاقو يأ لوح ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه عالطا -

 ؛قودنصلا
 لمعب ةقلعتملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراسلا حئاوللاو ةمظنألا عيمجب مازتلالا -

  ؛قودنصلا
 ؛ماكحألاو طورشلل ًاقفو نيرمثتسملا ةحلصم ققحي لكشب قودنصلا لوصأ ةرادإ -
 ؛قودنصلا حلاصل ةمربملا دوقعلا عيمج نايرسو ةينوناق نامض -
 ؛ماكحألاو طورشلا هذه يف ةحضوملا قودنصلا تايجيتارتسا ذيفنت -
 ًةباين ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتملا ليومتلا تاليهست قئاثو ذيفنتو ضوافتلاو بيترتلا -

 ؛قودنصلا نع
 ةقفاوتم ماكحألاو طورشلا هذه نأ هتقفاوم ىلع لوصحلاو قودنصلل يعرشلا راشتسملا نييعت -

 ؛ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم
 ؛ريغلا نم قودنصلا اهعم دقاعتي يتلا فارطألا ءادأ ىلع فارشإلا -
 ؛هئاهتنا دنع قودنصلا ةيفصت بيترت -
 ءاضعأ نيكمتل قودنصلاب ةقلعتملا ةمزاللا تامولعملا عيمجب قودنصلا ةرادإ سلجم ديوزت -

 ؛لماك لكشب مهتايلوؤسم ءادأ سلجملا
 طورشلا هذهو ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاولل لاثتمالا نامضل قودنصلا ةرادإ سلجم عم رواشتلا -

 .ماكحألاو
 

 قودنصلا ريدم لادبتسا وأ/و لزع )د(
 لاح يف كلذو ،قودنصلل ليدب ريدم نييعتل ًابسانم هارت ءارجإ يأ ذاختاو قودنصلا ريدم لزع ةئيهلل
 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ عوقو

 ةحئال بجومب كلذب ةئيهلا راعشإ نود ةرادإلا طاشن ةسرامم نع قودنصلا ريدم فقوت -
 .مهل صخرملا صاخشألا

 .ةئيهلا لبق نم هقيلعت وأ هبحس وأ ةرادإلا طاشن ةسرامم يف قودنصلا ريدم صيخرت ءاغلإ -
 .ةرادإلا طاشن ةسرامم يف هصيخرت ءاغلإل قودنصلا ريدم نم ةئيهلا ىلإ بلط ميدقت -
 ةيلاملا قوسلا ماظن مازتلاب - ًايرهوج ةئيهلا هارت لكشب - لخأ دق قودنصلا ريدم نأ ةئيهلا تأر اذإ -

 .ةيذيفنتلا هحئاولو
 دوجو مدع عم هتلاقتسا وأ هزجع وأ قودنصلا لوصأ ريدي يذلا ةيرامثتسالا ةظفحملا ريدم ةافو -

 .قودنصلا لوصأ ةرادإ ىلع رداق قودنصلا ريدم ىدل لجسم رخآ صخش
 ببسب قودنصلا ريدم لزع ةئيهلا نم هيف نوبلطي قودنصلا تادحو يكلام نم صاخ رارق رودص -

 ،ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظن وأ/و قودنصلا ماكحأو طورشب يرهوج لكشب هلالخإ
 .لالخإلا طرش ققحت نم ةبسانم اهارت يتلا لئاسولاب ققحتلا ةطلس ةئيهلل نوكيو
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 .ةيرهوج ةيمهأ تاذ اهنأ ةلوقعم سسأ ىلع ًءانب ةئيهلا ىرت ىرخأ ةلاح يأ -

 نم لمع يموي لالخ هالعأ )٥( ةرقفلا يف اهركذ دراولا تالاحلا نم يأب ةئيهلا راعشإ قودنصلا ريدم ىلع بجي
 .اهثودح

 نم لماك لكشب نواعتلا قودنصلا ريدم ىلع نيعتيف ،هذه ةرقفلل ًاقفو اهتايحالص نم ًايأ ةئيهلا تسرام اذإ
 )٦٠( نيتسلا لالخ كلذو ليدبلا قودنصلا ريدم ىلإ تايلوؤسملل سلسلا لقنلا ليهست ىلع ةدعاسملا لجأ
  .ليدبلا قودنصلا ريدم نييعت نم ىلوألا لمع موي

 ريدم نييعت درجمب قودنصلا صخت ةيرامثتسا تارارق يأ ذاختا نع فقوتي نأ بجيف ،قودنصلا ريدم لزُع اذإ
 .ةئيهلا هددحت قباس تقو يأ يف وأ ليدبلا قودنصلا

  حلاصملا يف ةلمتحملا ةيرهوجلا تابراضتلا )ه(
 ىتحو ،"حلاصملا براضت" نونعملاو ماكحألاو طورشلا هذه نم )١٨( دنبلا يف هنع حاصفإلا مت ام ءانثتسا
 نيب يرهوج حلاصم براضت ىلع يوطنت تالماعم دجوي ال هنإف ماكحألاو طورشلا هذه دادعإ خيرات

  .ىرخأ فارطأ يأ وأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ حلاصمو قودنصلا حلاصم
  
 هيف كلمي يذلا دحلل الإ ،اهدض تابلاطم وأ قودنصلا لوصأ يف ةحلصم يأ قودنصلا ريدمل نوكي نل
 .قودنصلاب لوصأ يأ يف ةحلصم يأ ظفحلا نيمأ وأ قودنصلا ريدم ينئادل نوكي الو .قودنصلاب تادحو
 نم يأب ةبلاطملا نيلومملل قحيف ،ةقحتسملا نويدلا نم يأ دادس نع قودنصلا فلخت لاح يفو
 .ةلصلا تاذ ليومتلا بجومب ةحونمملا تانامضلا
 
 كلذ نع حصفي نأ هيلعف ،قودنصلا حلاصم عم يرهوج لكشب قودنصلا ريدم حلاصم تبراضت لاح يف
 ريدم ىعسي فوسو .هلايح رارق ذاختال نكمم تقو برقأ يف قودنصلا ةرادإ سلجمل لماك لكشب
 ةينلا نسحو ةمكحلا يخوت قيرط نع حلاصملا يف براضت يأ لح قودنصلا ةرادإ سلجمو قودنصلا

 .رابتعالا نيعب لكك ةقالعلا تاذ فارطألاو نيرمثتسملا حلاصم ذخأو
 
 ةيدأت ىلع رثؤي نأ لمتحي قودنصلا ريدم فرط نم حلاصملا يف يرهوج براضت يأل فصو )و(

 قودنصلا هاجت هتامازتلا
 هاجت هتامازتلا ةيدأت ىلع رثؤي نأ لمتحي قودنصلا ريدم فرط نم يرهوج حلاصم براضت يأ دجوي ال
 .قودنصلا
 

 ريغلل ضيوفتلا )ز(
 كلذ يف امب( فرط يأ نييعت نع ًالوؤسم نوكيو ،قودنصلا ةرادإ نع ًالوؤسم قودنصلا ريدم نوكي
 نم تامدخلا ريفوتل ريغلا نييعت قودنصلا ريدمل زوجيو .ةروكذملا هتايلوؤسم نم يأب مايقلل )هيعبات
 .قودنصلا ءادأ زيزعت لجأ

 قودنصلا يف رامثتسالا )ح(
 حاصفإلاب قودنصلا ريدم موقي نأ ةطيرش ،رخآل تقو نم قودنصلا يف رامثتسالا قودنصلا ريدمل زوجي

 .يلاملا حاصفإلا صخلم يف ةيلام ةنس لك ةياهن يف قودنصلا يف هل رامثتسا يأ نع

 يلامجإ ةدايز ةيلمع نمض ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حرط يف قودنصلا ريدم كرتشي نأ لمتحملا نمو
 يف تاكارتشالا لامتكإ لاح يف هنأ ملعلا عم يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق

 .ًالمتكم حرطلا ربتعي فوس قودنصلا ريدم كارتشا كلذ يف امب ةيناثلا ةيفاضإلا تادحولا حرط

 قودنصلا ريدم نع ةذبن )ط(
 طباوض عم ةقفاوتملا تارامثتسالل ةيراشتسالا تامدخلاو ةرادإلا تامدخ ةيلاملا ريبخلا ةكرش مدقت
 نم ةعونتم ةعومجم نمض ،ةيلاعلا ةيلاملا ةءالملا يوذ تاسسؤملا نم ءالمعلا ىلإ ةيعرشلا ةئيهلا

   .ةيرامثتسالا فادهألا نم ةعساو ةعومجم يبلت يتلا لوصألا تائف

 ةرادالا تحت لوصألا
 لوصألا هذه عونتتو .م٢٠٢٠ وينوي ٣٠ يف امك ًابيرقت يدوعس لاير رايلم ٤.٢٠ ةميقب ًالوصأ ةيلاملا ريبخلا ةكرش ريدت
  :ةيلاتلا تائفلل
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 م٢٠٢٠ وينوي ٣٠ يف امك ةميقلا ددعلا ةرادإلا تحت لوصألا
 )يدوعس لاير نويلم(

 ٩٩٥ )تير ريبخلا قودنص وهو( ١  ةماعلا ةيراقعلا قيدانصلا
 ١ )١ يفقولا ريبخلا قودنص وهو ( ١ ةماعلا قيدانصلا
 ةيرامثتسالا تاجتنملاو قيدانصلا
 ١,٥١٠ ٧ )صاخ حرط( ةصاخلا ةيراقعلا

 ةيرامثتسالا تاجتنملاو قيدانصلا
 ١,١١٧ ٦ )صاخ حرط( ةصاخلا ةيكلملا مهسأل

 ٥٨٠ ةظفحم ١٧٥ ةلاكولاب ةيرامثتسا ةظفحم ةرادإ
 ٤,٢٠٣ ةظفحم ١٧٥و ةكرش/قودنص ١٥ عومجملا

  

23.67%

0.02%

35.93%

26.58%

13.80%

  ةماعلا ةيراقعلا قيدانصلا

 ةماعلا قيدانصلا

 ةيرامثتسالا تاجتنملاو قيدانصلا

 )صاخ حرط( ةصاخلا ةيراقعلا

 ةيرامثتسالا تاجتنملاو قيدانصلا

 )صاخ حرط( ةصاخلا ةيكلملا مهسأل



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
١١١   

  

 قودنصلا ريدمل يميظنتلا لكيهلا
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 ةيراقعلا لوصالا ةرادإل يميظنتلا لكيهلا

 
 ظفحلا نيمأ .١٤

  :ناونعلاو مسالا )أ(
 

  رامثتسالل ءامنإلا ةكرش
 ٦٦٣٣٣ .ب.ص

 ١١٥٧٦ ضايرلا
     ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +٩٦٦ ١١٢ ١٨٥ ٩٩٩ :فتاه
  +٩٦٦ ١١٢ ١٨٥ ٩٠٠ :سكاف
 www.alinmainvestment.com :ينورتكلإلا عقوملا

 

 نيمأ موقيسو .٠٩١٣٤ -٣٧  مقر صيخرتلا بجومب "هل صخرم صخش" ـك ةيلاملا قوسلا ةئيه نم صخرم ظفحلا نيمأ نإ
 تاذ ةكرش" ْنْوُكَت اهنم ةدحاو لك( ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةيدوعسلا تاكرشلا نم رثكأ وأ ةدحاو سيسأتب ظفحلا

 يماظنلا لاثتمالاو ةيبيرضلا ةءافكلا ىلع ةلكيهلا هذه لثم ظفاحت فوسو .قودنصلا لوصأ ةيكلم زوحتل )"صاخ ضرغ
 لوصأ يف ةبلاطم وأ قح يأ ظفحلا نيمأل نوكي نلو .نيرمثتسملل ةينوناقلا ةيامحلا نم ردق ىصقأ رفوتس امك
 .قودنصلا لوصأ نم يأ يف قح يأ ظفحلا نيمأ ينئادل نوكي نلو .تادحولل لمتحم كلامك هتفصب الإ ،قودنصلا

 هتايلوؤسمو هتابجاوو ظفحلا نيمأ ماهم )ب(
  .ظفحلا نيمأل ةعبات صاخ ضرغ تاذ )رثكأ وأ( ةكرش مساب ةيراقعلا قودنصلا لوصأ ليجست متي .١
 لوصأ يأ نع قودنصلاب ةصاخلا لوصألا لصفل ةيرورضلا تاءارجإلا ةفاك ذاختاب ظفحلا نيمأ موقيس .٢

  .ظفحلا نيمأب ةصاخلا لوصألا اهيف امب ،لقتسم لكشب ىرخأ
 .ةيدقاعتلا هتامازتلا ةيدأت ديؤت يتلا تادنتسملا نم اهريغو ةيرورضلا تالجسلا ةفاكب ظفحلا نيمأ ظفتحي .٣

  

ةيراقعلا لوصألا ةرادإ سيئر   

ةيراقعلا ظفاحملا ةرادإ ةدحو

لوأ للحم ةظفحم ريدم  سيئر بئان  

 ذاوحتسالا ةدحو لوأ ريدم
يراقعلا

 ريوطتلا ةدحو سيئر
 يراقعلا
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 ريغلل ضيوفتلا )ج(
 .ةروكذملا هتايلوؤسم نم يأب مايقلل )هيعبات كلذ يف امب( فرط يأ نييعت لاح يف ًالوؤسم ظفحلا نيمأ نوكي

 ةئيهلا لبق نم ظفحلا نيمأ لزع )د(
 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ عوقو لاح يف كلذو ،قودنصلا ريدم نم نيعملا ظفحلا نيمأ لزع ةئيهلل

 صاخشألا ةحئال بجومب كلذب ةئيهلا راعشإ نود ظفحلا طاشن ةسرامم نع ظفحلا نيمأ فقوت .١
 .مهل صخرملا

 .ةئيهلا لبق نم هقيلعت وأ هبحس وأ ظفحلا طاشن ةسرامم يف ظفحلا نيمأ صيخرت ءاغلإ .٢
 .ظفحلا طاشن ةسرامم يف هصيخرت ءاغلإل ظفحلا نيمأ نم ةئيهلا ىلإ بلط ميدقت .٣
 هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظن مازتلاب - ًايرهوج ةئيهلا هارت لكشب - لخأ دق ظفحلا نيمأ نأ ةئيهلا تأر اذإ .٤

 .ةيذيفنتلا
 .ةيرهوج ةيمهأ تاذ اهنأ ةلوقعم سسأ ىلع ًءانب ةئيهلا ىرت ىرخأ ةلاح يأ .٥

 ليدب ظفح نيمأ نييعت قودنصلا ريدم ىلع نيعتيف ،دنبلا اذهل ًاهقفو اهتايحالص نم ًايأ ةئيهلا تسرام اذإ
 لجأ نم لماك لكشب نواعتلا لوزعملا ظفحلا نيمأو قودنصلا ريدم ىلع نيعتي امك ،ةئيهلا تاميلعتل ًاقفو
 موي )٦٠( نيتسلا لالخ كلذو ليدبلا ظفحلا نيمأ ىلإ تايلوؤسملل سلسلا لقنلا ليهست ىلع ةدعاسملا

  .ليدبلا ظفحلا نيمأ نييعت نم ىلوألا لمع

 قودنصلا ريدم لبق نم ظفحلا نيمأ لزع 
 ظفحلا نيمأ لزع ،ةقبسملا قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا طرش قودنصلا ريدمل زوجي
 هبلطتت امبسح تادحولا يكلام ةحلصم هيف ظفحلا نيمأ لزع نأ لوقعم لكشب ىأر اذإ يباتك راعشإ بجومب
 .ةلصلا تاذ ةمظنالا

 نيمأ ملست نم لمع موي )٣٠( نيثالث لالخ هل ليدب نييعت ظفحلا نيمأ لزع اذإ قودنصلا ريدم ىلع بجي
 عم لماك لكشب نواعتلا لوزعملا ظفحلا نيمأ ىلع بجيو .دنبلا اذهل ًاقفو رداصلا يباتكلا راعشإلا ظفحلا

  .ليدبلا ظفحلا نيمأ ىلإ تايلوؤسملل سلسلا لقنلا ليهستل قودنصلا ريدم

 عقومو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع رشنلاب ليدبلا ظفحلا نيمأ نييعت نع قودنصلا ريدم نلعي
 .ينورتكلإلا قوسلا
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 كالمألا ءاردم .١٥
 كالمألا ءاردم ليصافت )أ(

 راقعلا مسا كالمألا ريدم مسا كالمألا ريدم ناونع
 ةيبرعلا ةكلمملا ١١٥٤٣ ضايرلا ٤٦٨٨١ .ب.ص

 اقلملا عمجم ذيفنتلا بيرأ ةسسؤم ةيدوعسلا
 ينكسلا

 ناميلس ءانبأ ةكرش( رجأتسملا قبطني ال
 لوم يرلاج راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )يبيضقلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ١١٦٩٢ ضايرلا ٨٩٦٠٩ .ب.ص
  وزالب زكرم ةدودحملا ومن ةكرش ةيدوعسلا

 ةيملاعلا ميطفلا ةكرش رجأتسملا قبطني ال
 "سكرو موه" زكرم راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )ةيراجتلا

 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا قبطني ال
 "تروك الهأ" زكرم راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )يراقعلا

 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا قبطني ال
 يراجتلا "٢ نب" زكرم راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )يراقعلا

 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا قبطني ال
 "يراجتلا ةبخنلا" زكرم راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )يراقعلا

 ناديعس لآ ةكرش( رجأتسملا قبطني ال
 سناجيلا جرب راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )تاراقعلل

 قبطني ال

 ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش(
 لوؤسم )ةكرشلا مسا رييغت مت ثيح
 راقعلا ةرادإ نع

   يبارافلا تايلك

 قبطني ال

 ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش(
 لوؤسم )ةكرشلا مسا رييغت مت ثيح
 راقعلا ةرادإ نع

 تايلكل يبيردتلا ىنبملا
   يبارافلا

 )ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا قبطنت ال
 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم

 - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 ةدج

 تامدخلل نوكأ ةكرش( رجأتسملا قبطنت ال
 راقعلا ةرادإ نع لوؤسم )ةدناسملا

 نوكأ تاعدوتسم

 

 كالمألا ءاردم ماهم )ب(
 امب ،تاراقعلل ةيرادإلا نوؤشلا نع ًالوؤسم نوكيل راقع لكل كالمأ ريدم نييعت قودنصلا ريدمل قح قحي

 ةعباتمو ،اهيف نيرجأتسملا نوؤشو راقعلل ةمئاد ةعباتمو ،راقعلا ةرادإ تاسايسو دعاوق عضو كلذ يف
 .دئاوعلا لضفأ قيقحتل لاعف وحن ىلع راقعلا لالغتساو ةيرودلا ةنايصلا ةعباتمو ،تاراجيإلا ليصحت
 ريدم نييعت متي ،كشلا بنجتلو .هئادأ ىلع ًءانب رخآل تقو نم كالمألا ريدم رييغت قودنصلا ريدمل قحيو
 .كلذب تادحولا يكلام راعشاو قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب كالمألا

 
 قودنصلا يف كالمألا ءاردم رامثتسا )ج(

 طورشلا نم )٧( دنبلا يف هيلع صوصنم وه امك ًانيع وأ ًادقن قودنصلا يف كارتشالا كالمألا ءاردمل زوجي
 ."كارتشالا" نونعُملاو ماكحألاو

 

 ينوناقلا بساحملا .١٦
 :ناونعلاو مسالا )أ(

 )ةيملاعلا ورك نم وضع( نوينوناق نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا بتكم
 ٢١٤٩٩ ةدج - ٤٠٠٩٧ ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
www.crowe.com  

  
 ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع ًءانب رخآل تقو نم قودنصلاب صاخلا تاباسحلا ققدم رييغتب موقي نأ قودنصلا ريدمل زوجي
 .رييغتلا دنع ةيلاملا قوسلا ةئيهو تادحولا يكلام راعشإ متيو .ةجاحلا دنع ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاومو قودنصلا

 :نع - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - ًالوؤسم تاباسحلا ققدم نوكيس )ب(
 ؛قودنصلل )ةيونسلا فصن( ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم -
 .قودنصلل ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا قيقدت -

 
 ةيلاملا مئاوقلا .١٧

 قودنصلا سيسأتل ىلوألا ةنسلا ءانثتساب ،ماع لك نم ربمسيد ٣١ يف يهتنتو رياني ١ نم قودنصلل ةيلاملا ةنسلا أدبت
 .م٢٠١٨ ربمسيد ٣١ خيراتب يهتنتو ءدبلا خيرات نم اهل ةيلاملا ةنسلا أدبت يتلاو
 
 ًاقفو يونس لكشبو يونس فصن لكشب كلذو قودنصلا ريدم ةطساوب قودنصلل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ متي
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 .رخآل تقو نم اهيلع تاليدعت يأو نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ةعجارملاو ةبساحملا ريياعمل
 ةصاخلا ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم متتو .قودنصلل ينوناقلا بساحملا لبق نم ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا قيقدت متيو
 ةياهن نم لمع موي ٣٠ لالخ تادحولا يكلامل )مسر يأ نود( اهريفوت متيو قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم قودنصلاب

 ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلل ريرقتلا ةرتف ةياهن نم رهشأ ٣ زواجتت ال ةدم لالخ و ،ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلل ريرقتلا ةرتف
  .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا عقومو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهرشن قيرط نع كلذو ةعجارملا

 حلاصملا براضت .١٨
 ال هنإف ماكحألاو طورشلا هذه دادعإ خيرات ىتحو ،)ةلمتحملا حلاصملا براضت طاقن( هاندأ هنع حاصفإلا مت ام ءانثتسا
 وأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ حلاصمو قودنصلا حلاصم نيب يرهوج حلاصم براضت ىلع يوطنت تالماعم دجوي
  .ىرخأ فارطأ يأ

 هل ةعباتلا تاكرشلا وأ قودنصلا ريدمو ةهج نم قودنصلا نيب رخآل تقو نم حلاصملا يف ًابراضت عقي وأ أشني دقو
 اهتياعرب نوموقي يتلا قيدانصلا نم هريغو ،ىرخأ ةهج نم ةقالع تاذ فارطأ يأو هئالكوو هيفظومو هيلوؤسمو هيريدمو
 كلذ نع حصفي نأ هيلعف ،قودنصلا حلاصم عم يرهوج لكشب قودنصلا ريدم حلاصم تبراضت لاح يف .اهترادإ وأ
 قودنصلا ةرادإ سلجمو قودنصلا ريدم ىعسي فوسو .نكمم تقو برقأ يف قودنصلا ةرادإ سلجمل لماك لكشب
 ةقالعلا تاذ فارطألاو نيرمثتسملا حلاصم ذخأو ةينلا نسحو ةمكحلا يخوت قيرط نع حلاصملا يف براضت يأ لحل
 .رابتعالا نيعب لكك
 

 :ةيلاتلا ةلمتحملا حلاصملا براضت طاقن قودنصلا ريدم ددح دقف ،ًةيادبو
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش ةطساوب ةرادُم ةهباشم تارامثتسا )أ(

 ريدت كلذكو ،هترادإ يف رمتست نأ عقوتملا نمو صاخلا اهباسح ةيلاملا ريبخلا ةكرش ريدت
 ةيرامثتسا قيدانص اهنيب نمو ،قودنصلا فادهأل رخآب وأ لكشب ةلثامم فادهأ تاذ تارامثتسا
 وأ ةيلاملا ريبخلا ةكرش كلتمت دق يتلا وأ ،ةيلاملا ريبخلا ةكرش اهاعرت وأ اهريدت نأ نكمي يتلا ىرخأ
 .لاملا سأر نم ةصح اهيف ةعباتلا اهتاكرش ىدحإ

 ةكرشل زوجي هنإف ،ماكحألاو طورشلا هذه يف اهيلع صوصنملا دويقلاب ًانهر هنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 وأ ىرخأ تارامثتسا وأ قيدانص ةياعرب مايقلا لبقتسملا يف اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةيلاملا ريبخلا
 وأ ةصاخ ةيرامثتسا قيدانص يف ماعلا كيرشلا وأ رامثتسالا ريدم وأ قودنصلا ريدم رودب مايقلا
 ةدوجوملا كلتل ةهباشم عيراشم يف رثكأ وأ اهنم دحاو رمثتسي نأ زوجيو ،ىرخأ ةيعامج تارامثتسا

 .قودنصلا حاجنب رخآلا طاشنلا اذه رضي الأ ةطيرش ،قودنصلا تارامثتسا يف

 هل ةعباتلا تاكرشلاو قودنصلا ريدم عم تالماعملاب قلعتي اميف حلاصملا براضت )ب(
 تانايكلا نم اهريغ عم وأ هل ةعباتلا تاكرشلا وأ قودنصلا ريدم عم تالماعم يف قودنصلا لخدي دق
 ،لاثملا ليبس ىلعف .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ًاقوقح ةيلاملا ريبخلا ةكرش اهيف كلتمت يتلا ىرخألا

 تامدخلا لثم قودنصلل ةنيعم تامدخ ةيلاملا ريبخلا ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا ضعب مِّدَقُت دق
 متت يتلا تالماعملا عيمج نع قودنصلا ةرادإ سلجمل حاصفإلاب قودنصلا ريدم موقيسو .ةيرادإلا

 ريبخلا ةكرش اهيف كلتمت يتلا تانايكلاو هل ةعباتلا تاكرشلاو قودنصلا ريدمو قودنصلا نيب ام
 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ًاقوقح ةيلاملا

 يصقتلاب همايق لباقم كلذو ذاوحتسالاو يعس موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل زوجي
 لالخ اهيلع ذاوحتسالا دارملا تاراقعلا ىلع ةقحتسم موسرلا هذه نوكتو ةنياعملاو  ضوافتلاو

 راقعلا غارفا دعب عفدتو ًالبقتسم قودنصلا اهيلع ذوحتسي تاراقع يأ ىلعو قودنصلا حرط
 .ةرشابم

 ةين نسحب ةلوقعملا دوهجلا نالذبي فوس قودنصلا ةرادإ سلجمو قودنصلا ريدم نإف كلذ عمو
 ةهج نم قودنصلاو ةهج نم هل ةعباتلا تاكرشلاو قودنصلا ريدم نيب تايقافتالا طورش دادعإ متيل
 .قوسلا يف ةعئاشلا تاسرامملا عم ىشامتت نأو لقتسم يراجت ساسأ ىلع ىرخأ

 ةيراقعلا لوصألا دحأ وه "ينكسلا اقلملا عمجم" قودنصلل لوألا يئدبملا يراقعلا لصألا نإ
 راديو ئشنأ صاخ حرط قودنص وهو "١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص" لبِق نم ةكولمملا

 ،ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا رامثتسالا قيدانص حئاول بجومب ةيلاملا ريبخلا ةكرش لبق نم
 .رمثتسم اهتفصب ةيلاملا ريبخلا ةكرش هيف رمثتستو

 قودنصلا ةرادإ سلجم )ج(
 خيرات نم ًارابتعاو .هتيوستو حلاصملل براضت يأ ىلع فارشإلاب قودنصلا ةرادإ سلجم موقي
 ريدم لبق نم نينيعم ءاضعأ نم نوكم قودنصلا ةرادإ سلجم نوكي ،هذه ماكحألاو طورشلا
 يف نيرمثتسملا هاجت ةيانعلا لذب بجاو قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ىلع نوكيو .قودنصلا
 ىصقأ لذب ىلإ ةفاضإلاب ،تاميلعتلاو يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئال بجومب كلذو ،قودنصلا

 .ًابسانم هنوري امك ،ةينلا نسحب حلاصملا براضت لحل نكمم دهج

 ةقالعلا يوذ فارطألاب ةصاخلا تالماعملا )د(
 تاكرشلاو ةقالعلا يوذ فارطألا عم تالماعت يف لوخدلاب ،رخآل تقو نم ،قودنصلا موقي نأ نكمي
 ةرادإ سلجم ىلإ تالماعتلا كلت نع حاصفإلا متي نأ نيعتيو .قودنصلل تامدخ ريفوتل ةعباتلا
 وأ ةقالعلا يوذ فارطألا دحأ بغر لاح يفو .ةدئاسلا قوسلا طورش ىلع ًءانب متت نأو قودنصلا
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 لوخدلا يف قودنصلا ريدم لبق نم هسيسأت مت رخآ قودنص يأ ،كلذ يف امب ،ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ
 سلجم نم لك ةقفاوم ىلع لوصحلا هيلع مزلي هنإف ،قودنصلا ريدم وأ قودنصلا عم ةقفص يف
 تاكرشلا ىدحإ وأ ةقالعلا يذ فرطلا نم ام راقع قودنصلا ىرتشا لاح يفو .قودنصلا ةرادإ
 قودنصلا لبق نم هيلع لصحتملا وأ عوفدملا ءارشلا رعس نوكي نأ بجي ،هيلإ هعاب وأ ةعباتلا

 عمجم“ لوألا يئدبملا يراقعلا لصألا نإف ،صوصخلا هجو ىلعو .ةلقتسم تامييقت عم ًاقفاوتم
 قودنص وهو ،١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص نم هيلع ذاوحتسإلا مت دق ”ينكسلا اقلملا
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش هيف ترمثتسا يذلاو ةيلاملا ريبخلا ةكرش ةطساوب رادم صاخ يراقع رامثتسا
  .صاخلا اهباسحل

 )٥( دنبلا يف ةقالعلا وذ فارطألاب قلعتي اميف قودنصلا ريدم تاحاصفإو تارارقإ حيضوت مت
 يراقع لصأ لك "تاحاصفإو تارارقإ" لودج يف( "قودنصلا تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو
 .)يئدبم

 ةلمتحملا حلاصملا براضت تالاح ةفاكل ًاصيخلتو ًالماشو ًالماك ًاريسفت ةيلاعب دراولا نمضتي ال
 نيرمثتسملا ةفاك ةدشبو يصون اننإف اذل .قودنصلا تادحو يف رامثتسالا اهيلع يوطني يتلا
 .نيينهملا مهيراشتسم نم ةلقتسملا ةروشملا ىلع لوصحلل يعسلا نيلمتحملا

 تادحولا يكلامل ريراقتلا عفر .١٩
 ىلع رشنلاو ينورتكلإلا ديربلا وأ ديربلا قيرط نع تادحولا يكلامو ةيلاملا قوسلا ةئيه ىلإ ريراقت قودنصلا ريدم عفري
 ةئيهلل روفلا ىلع ةيلاتلا تامولعملا نع حصفيو .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاو قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا

 :ريخأت يأ نودو تادحولا يكلامو
 

 قودنصلا لوصأ ىلع رثؤت دقو ،سانلا ةماعل ةحاتم اهتفرعم نوكت الو ،هطاشن راطإ يف جردنت ةيرهوج تاروطت يأ )١
 يدؤي وأ قودنصلا عضو يف ريثأت هل نوكي رييغت يأ وأ هلامعأل ماعلا راسملا يف وأ يلاملا هعضو يف وأ هموصخو
 رعس يف ريغت ىلإ يدؤي نأ ةلوقعم ةجردب نكميو ،قودنصلا ريدم بصنم نم قودنصلا ريدمل يعوط باحسنال
  ؛نيدلا تاودأب ةقلعتملا هتامازتلاب ءافولا ىلع قودنصلا ةردق يف ًاظوحلم ًاريثأت رثؤي نأ وأ ةجردملا ةدحولا

 ةميق يلامجإ نم ٪١٠ ىلع ديزي وأ يواسي رعسب هنهر وأ هريجأت وأ هعيب وأ قودنصلا لوصأ دحأ ءارشل ةقفص يأ )٢
  ؛ثدحأ امهيأ ةققدم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةققدم ريغ ةيونس فصن ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا لوصأ

 وأ ةققدم ريغ ةيونس فصن ةيلام مئاوقل ًاقفو قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪١٠ ىلع ديزت وأ يواست رئاسخ يأ )٣
  ؛ثدحأ امهيأ ةققدم ةيونس ةيلام مئاوق

  ؛تدجو نإ ،هناجل وأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ليكشت يف تارييغت يأ )٤
 ديزي وا يواسي ةبلاطملا وأ عازنلا غلبم ناك اذإ ةطاسو وأ ميكحت ىواعد وأ ةيئاضق يواعد يأ كلذ يف امب عازن يأ )٥

 ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةققدم ريغ ةيونس فصن ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٥ ىلع
  ؛ثدحأ امهيأ ةققدم

 ريغ ةيونس فصن ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ٪١٠ ىلع ديزت وأ لداعت قودنصلا لوصأ ةميق يفاص يف ناصقن وأ ةدايز يأ )٦
  ؛ثدحأ امهيأ ،ةققدم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةققدم

  ؛ةعجارم ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ٪١٠ ىلع ديزي وا يواسي امب قودنصلا حابرأ يلامجإ يف ناصقن وأ ةدايز يأ )٧
 ةقالعلا يذ فرطو قودنصلا نم ٍّلك ةبجومب رمثتسي بيترت يأ وأ ةقالع يذ فرط نيبو قودنصلا نيب ةقفص يأ )٨

 يلامجإ نم ٪١ ىلع ديزت وأ ةيواسم بيترتلا وا ةقفصلا هذه تناك اذإ هل اليومت مدقي وا لصأ وأ عورشم يأ يف
  ؛ةققدم ةيونس ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو قودنصلا تاداريإ

 رخآل ًاقفو قودنصلا تاداريإ يلامجإ نم ٪٥ ىلع ديزي وأ يواسي قودنصلل ةسيئرلا تاطاشنلا نم يأ يف عاطقنا يأ )٩
  ؛ةققدم ةيونس ةيلام مئاوق

  ؛قودنصلل ينوناقلا بساحملل رييغت يأ )١٠
  ؛قودنصلل ليدب ظفح نيمأل نييعت يأ )١١
 مأ ةيئادتبالا ةلحرملا يف ءاوس ،ةيئاضق ةهج وأ ةمكحم يأ بناج نم نالعإ وأ رمأ وأ رارق وأ مكح يأ رادصإ )١٢

 يفاص نم ٪٥ ىلع ةيلامجإلا ةميق ديزت هلوصأ نم ءزج يأل قودنصلا لالغتسا ىلع ًابلس رثؤي دق يذلاو ،ةيفانئتسالا
  ؛ثدحأ امهيأ ،ةققدم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةققدم ريغ ةيونس فصن ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو لوصألا ةميق

 .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإل حرتقم رييغت يأ )١٣

 ةيونس عبرلا ريراقتلا
 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةكرش عقومو ينورتكلإلا هعقوم ىلع يلاملا حاصفإلا صخلم رشنب قودنصلا ريدم موقي
 :ةيلاتلا تامولعملا ىلع يلاملا حاصفإلا صخلم نمضتي ثيح ،ينورتكلإلا "لوادت"

 ةيلاملا ةنسلا عبر ةياهن يف ةدحولا رعس -
 ةدحاولا ةدحولل يريجأتلا لخدلا -
 ةيلامجإلا باعتألاو تافورصملا ةبسن -
  ةدحولا رعس ءادأ -
 قودنصلا ةظفحم يف تاراقعلا بسنو ءامسأل ةمئاق -
 قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ليومتلا ةبسن -
 قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ىلإ قودنصلا فيلاكت ةبسن -
 هنع حاصفإلا مت ريرقت رخأل قحال عوفدم حبر يأ و ،قودنصلا تادحو لوصأ ةميق يفاص -
 قودنصلا لمع يف رثؤت ةمهم وأ ةيرهوج وأ ةيساسأ تاريغت يأ -
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 تادحولا يكلام ىلع ةعزوملا حابرألاب نايب -
 
 ةيونس فصنلا ريراقتلا
 :رهشأ ةتس لك لقألا ىلع ةدحاو ةرم ةيلاتلا تامولعملا نع حاصفإلاب قودنصلا ريدم موقي ،هالعأ درو ام ىلإ ةفاضإ

  ؛ماكحألاو طورشلا يف ليدعت يأ -
  ؛قودنصلا تايلمع ىلع رثؤي يرهوج ريغت وأ روطت يأ -
 .تادحولا يكلامل ةعزوملا غلابملا -

 
 ثيدحت متيو .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ نم قودنصلا فيراصمل ةعقوتملا ةبسنلا قودنصلا ماكحأو طورش نمضتتو
 .قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهرشنو رمتسم لكشب ةبسنلا هذه

 ةيونسلا ريراقتلا
 :ةيتآلا تامولعملا نمضتت تادحولا يكلام ىلإ اهميدقتو ةيونس ريراقت دادعإ قودنصلا ريدم ىلوتيو

  ؛قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا لوصألا )أ(
  ؛اهيف رامثتسالا قودنصلا فدهتسي يتلا لوصألا )ب(
  ؛قودنصلا اهكلتمي يتلا تاراقعلا يلامجإ ىلإ ةرجؤملا ريغ تاراقعلا ةبسنو ةرجؤملا تاراقعلا ةبسن حيضوت )ج(
 :حضوي )قودنصلا سيسأت ذنم وأ( ةريخالا ثالثلا ةيلاملا تاونسلا لالخ قودنصلا ءادأ يطغي ةنراقم لودج )د(

 

  ؛ةيلام ةنس لك ةياهن يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص -
  ؛ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةدحو لكل لوصألا ةميق يفاص -
  ؛ةيلام ةنس لك نع ةدحو لكل لوصأ ةميق يفاص لقأو ىلعأ -
  ؛ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةردصُملا تادحولا ددع -
  ؛ةدحو لكل لخدلا عيزوت -
 .قودنصلا اهلمحت يتلا تافورصملا ةبسن  -

 :يلي ام نيبي ءادأ لجِس )ه(
  ؛)سيسأتلا ذنم وأ( تاونس سمخو تاونس ثالثو ةدحاو ةنس ةدمل دئاعلا يلامجإ -
  ؛)سيسأتلا ذنم وأ( ةيضاملا رشعلا ةيلاملا تاونسلا نم ةنس لكل يونسلا دئاعلا يلامجإ -
 رادم ىلع ةيجراخ فارطأل قودنصلا اهلمحت يتلا باعتألاو تالومعلاو تامدخلا لباقم حضوي لودج -

 اذإ نع حاصفإلا بجيو ،تافورصملا ةبسن يلامجإ نع حضاو لكشب حاصفإلا اضيأ بجيو .ماعلا
 .اهضيفخت وأ موسر يأ نم ءافعإلل قودنصلا ريدم اهيف ررقي فورظ يإ كانه تناك ام

  ؛قودنصلا ءادأ يف ترثأو ةرتفلا لالخ ةيرهوج تارييغت ثودح لاح يف )و(
 يتلا تاعوضوملا ىلع - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - يوتحي نأ ىلع يونسلا قودنصلا ةرادإ سلجم ريرقت )ز(

  ؛هفادهأل هقيقحتو قودنصلا ءادأ كلذ يف امب ،كلذ نع ةرداصلا تارارقلاو اهتشقانم تمت
 ضرغ حوضوب ركذي ةلصلا تاذ ةرتفلا لالخ قودنصلا ريدم اهيلع لصح يتلا ةصاخلا تالومعلاب نايب )ح(

 .اهلالغتسا ةيفيكو تالومعلا
 .ماكحألاو طورشلا يف تاليدعت يأ )ط(
 .رطاخملا ميوقت ريرقت )ي(

 تادحولا يكلام تاعامتجا  .٢٠

 .تادحولا يكلامل عامتجا دقعل ةوعدلا ،هنم ةردابم ىلع ًءانب ،قودنصلا ريدمل زوجي       )أ(
 رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا بسح تادحولا يكلام عامتجال ةوعدلا قودنصلا ريدم ىلع نيعتي )ب(

 .ةلوادتملا ةيراقعلا
 هب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةوعدلا نالعإ لالخ نم تادحولا يكلام عامتجال قودنصلا ريدم وعدي )ج(

 عيمجل يطخ راطخإ لاسرإ لالخ نمو ،ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلعو
 خيرات نم لمع موي ٢١ نع ديزت الو لمع مايأ ١٠ نع لقت ال ةلهم ءاطعإ عم ظفحلا نيمأو تادحولا يكلام
 لامعألا لودجو هتقوو هناكمو عامتجالا داقعنا خيرات راطخإلاو نالعإلا ددحي نأ نيعتيو .عامتجالا داقعنا
 قلعتي اميف تادحولا يكلام ىلإ راطخإلا لاسرإ تقو سفن يف ،قودنصلا ريدم ىلع نيعتي امك .حَرتقُملا
 .ريخأت نودو ًاروفةيلاملا قوسلا ةئيه ىلإ راطخإلا اذه نم ةخسن ميدقت ،عامتجا يأب

 بلط مالتسا نم لمع مايأ ١٠ نوضغ يف تادحولا يكلامل عامتجا دقعل ةوعدلا قودنصلا ريدم ىلع نيعتي )د(
 لقألا ىلع ٪٢٥ نيعمتجم نوكلتمي نيذلا وأ ًادرفنم كلتمي يذلا ،رثكأ وأ تادحولا يكلام دحأ نم يطخ
 .قودنصلا تادحو نم

 نيعمتجم نوكلتمي نيذلا تادحولا يكلام ددع نم تادحولا يكلامل عامتجا دقعل مزاللا باصنلا نوكتي )ه(
 ةعباتلا تاكرشلاو قودنصلا ريدم ىدل سيل ،كشلا بنجتلو .قودنصلا تادحو ةميق نم لقألا ىلع ٪٢٥

 .اهكلتمي يتلا تادحولل تيوصتلا قوقح هل
 نم ناث عامتجال قودنصلا ريدم وعدي ،هالعأ )ه( ةرقفلا يف ةدراولا باصنلا طورشب ءافولا مدع لاح يف )و(

 نمو ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلعو ينورتكلإلا هعقوم ىلع نالعإلا لالخ
 مايأ ةسمخ نع لقت ال ةلهم ءاطعإ عم ظفحلا نيمأو تادحولا يكلام عيمجل يطخ راطخإ لاسرإ لالخ
 نيذلا تادحولا يكلام نم ددع يأ لكشي ،يناثلا عامتجالا لالخو .يناثلا عامتجالا داقعنا خيرات نم لمع
 .ًاينوناق ًاباصن ،نيلثمم لالخ نم وأ ةيصخش ةفصب نيرضاحلا ،تادحولا نم ددع يأ نوكلتمي

 ليكوتلا جذومن عم ىشامتي امب تادحولا يكلام عامتجا يف هليثمتل ليكو نييعت تادحو كلام لكل قحي )ز(
 .)٦( قحلملا يف نيبملا
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 .تادحولا يكلام عامتجا يف ًادحاو ًاتوص تادحولا كلام اهكلتمي ةدحو لك لثمت )ح(
 ةينقت لاصتا لئاسو مادختساب تارارقلا ىلع تيوصتلاو اهتالوادمو تادحولا يكلام تاعامتجا دقع زوجي  )ط(

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه اهددحت يتلا طباوضلل ًاقفو
 تادحو يلامجإ نم ٪٥٠ نوكلتمي نيذلا تادحولا يكلام ةقفاومب ًانهر ًاذفان تادحولا يكلام رارق نوكي )ي(

 لاصتا لئاسو مادختساب وأ ليكو لالخ نم وأ ةيصخش ةفصب ءاوس عامتجالا يف نيرضاحلاو قودنصلا
 .ةينقت

 تادحولا يكلام قوقح .٢١
 :كلذ يف امب ،ماكحألاو طورشلا هذه يف اهيلع صوصنملا مهقوقح ةفاك ةسرامم تادحولا يكلامل قحي

 ؛اهلالخ تارارقلا ىلع تيوصتلاو تادحولا يكلام تاعامتجا روضح )أ(
 :كلذ يف امب ،قودنصلل يساسأ رييغت يأب قلعتي اميف تيوصتلا )ب(

 ؛هتعيبط وأ قودنصلا فادهأ يف مهملا رييغتلا -
 ؛قودنصلاب قلعتي اميف مهقوقح وأ تادحولا يكلام ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا -
 ؛قودنصلل رطاخملا عضو يف ريثأت هل نوكي يذلا رييغتلا -
 )ل(  ةرقفلا ماكحأل ًاقفو امهيلك وأ ةينيع وأ ةيدقن تامهاسم لوبق لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز -

 ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا نم ًاثلاث دنبلا نم
 ؛قودنصلا لام سأر ةدايز تاياغل ةينيعلا تامهاسملا لوبق )ج(
 ؛ماكحألاو طورشلا هذه بسح تاعيزوتلا لوبق )د(
 .ماكحألاو طورشلا هذه عم ىشامتي امب تاثيدحتلاو ةيرودلا ريراقتلا لوبق )ه(

 .قودنصلاب قلعتي اميف ةيرادإ قوقح يأب تادحولا وكلام عتمتي ال ،ةرقفلا هذه يف ًةحارص هيلع صوصنم وه ام ءانثتسابو
 

 ىرخأ تامولعم .٢٢

  كليمع فرعا تابلطتم )أ(
 لاح يف كلذو ،"كليمع فرعا" أدبم تابلطتمب قودنصلا ريدم مزتلي ،ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم هل صخرم صخشك
 قودنصلا يف رمثتسم لك موقي ،ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول عم ًايشامتو .قودنصلا يف تادحولا يكلام تاكارتشا لوبق
 فرعا" أدبم تابلطتم ءافيتسال قودنصلا ريدم هبلطي امك ةنيعم قئاثوب ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا وأ قودنصلا ريدم ديوزتب

 نيرمثتسملل "كليمع فرعا" أدبم تابلطتم عيمج ءافيتسا نع ةلوؤسم ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا نوكيو ."كليمع
 صاخلا لافقإلا خيرات ىتح يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ كلذو ،اهيدل ةعبتملا تاءارجإلا بسح اهقيرط نع نيكرتشملا
  .جاردإلا خيرات نم ًءدب ةقالعلا تاذ تابلطتملا عم ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا لماعتت امنيب طقف يناثلا يفاضإلا حرطلاب

 
 يرادإلا ريدملا )ب(
 :ناونعلاو مسالا

  ةيلاملا ريبخلا ةكرش
  ١٢٨٢٨٩ .ب.ص

  ٢١٣٦٢ ،ةدج
   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +٩٦٦-٩٢٠٠١٠٧٠٧ :فتاه
 +٩٦٦-١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣ :سكاف

  ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ :مقر يراجت لجس
  ٠٧٠٧٤-٣٧ :ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت
 www.alkhabeer.com  :ينورتكلالا عقوملا
 
 ثيدحتو ،"كليمع فرعا" أدبم نم ققحتلاب ةقلعتملا قئاثولاو كارتشالا تابلط زيهجت نع الوؤسم يرادإلا ريدملا نوكي

 ةميق يفاص باستحا نع اضيأ الوؤسم يرادإلا ريدملا نوكيو .تادحولا يكلامل تاراطخالا دادعإو تادحولا يكلام لجس
 .ةدحو لكل لوصألا

 
  يعرشلا راشتسملا )ج(
 ةيعرشلا ةعجارملا راد ةكرشو .)"يعرشلا راشتسملا"( قودنصلل يعرش راشتسمك .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد نييعت مت

 تاعاطقل اهتامدخ مدقتو ،يزكرملا نيرحبلا فرصم نم ةصخرم يهو ةيعرشلا ةباقرلاو تاراشتسالا لاجم يف ةدئار ةكرش
 تايالولا يف ةفلتخم ةلود ١٢ ىلع عزوتت تاكرشلا نم ديدعلل يعرش راشتسمو بقارمك لمعت ثيح ةفلتخملا لامعألا
 .يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو ايسآو ايقيرفأو ابوروأو ةدحتملا
 

 تائيهلا نم ةدحاو اهلعجي امم ةفلتخملا ملاعلا لود نم ددع يف نييعرشلا نيراشتسملا نم ةبخنب رادلا طبترتو
 .يلود قاطن ىلع ةيراجتلا لامعألاو ءالمعلا تاجايتحا يبلت نأ نكمي يتلا ةليلقلا ةيعرشلا ةيراشتسالا
 

 :يعرشلا راشتسملا ناونع
 .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد

  ٢١٠٥١ .ب.ص
 ةمانملا

 نيرحبلا ةكلمم



 ماكحألاو طورشلا
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www.shariyah.com 
 
 تايلمع نأ ىلع قودنصلا ةرادإ سلجمل ديكأتلا لجأ نم قودنصلل ةيونس تاعجارم ءارجإب يعرشلا راشتسملا موقي
  .ماكحألاو طورشلا نم )٥( قحلملا يف حضوم وه امك ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ىشامتت هتارامثتساو قودنصلا
 لودجلا ىلإ عوجرلا ىجري ،ليصافتلا ىلع عالطاللو .هتامدخ لباقم قودنصلا لوصأ نم هباعتأ يعرشلا راشتسملا ىضاقتي
 ."يلاملا حاصفإلا صخلم"
 
 نورخآلا تامدخلا ودوزم )د(
 دحأب قلعتي اميف نييجراخ نيرخآ تامدخ يدوزمو نييفاضإ نييراشتساب ةناعتسالا رخآل تقو نم قودنصلا ريدمل زوجي
 نيلواقملاو عيراشملا يريدمو تآشنملا يريدمو نيروطملا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امب ،رثكأ وأ لوصألا

 يجراخ فرط يأب ةناعتسالا متت فوسو .مهريغو نيينوناقلا نيراشتسملاو نيممصملاو نييرامعملا نيسدنهملاو
  .لقتسمو تحب يراجت ساسأ ىلع اهنأشب ضوافتلا متي ةيقافتا بجومب

 
 ةمهملا دوقعلا )ه(

 :يلاتلاك يه ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلاو ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا دوقعلا -
 :"ينكسلا اقلملا عمجم" لوألا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - ينكسلا اقلملا عمجم

 يلامجإب لوألا يئدبملا يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا يهو
 ،ةيقافتإلا بجومبو .يدوعس لاير ٣١٤,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش رعس

 دادسل حرطلا نم ةيدقنلا دئاوعلا مادختساب عئابلا دهعتي
 نم يئدبملا يراقعلا لصألاب قلعتملاو قحتسملا ليومتلا
 ةيوستلا دعبو .يدوعس لاير ١١٩,٨٠٠,٠٠٠ غلابلاو ضايرلا كنب
 ضايرلا ءارثإ ةكرش نم لصألا ةيكلم ليوحت متي ،ليومتلل
 اهمساب راقعلا ليجست مت يتلاو ضايرلا كنبل ةعبات ةكرش(
 .قودنصلا ىلإ )نهرلا ليبس ىلع
 

 :"ينكسلا اقلملا عمجم" لوألا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 لوألا يئدبملا راقعلل رجأتسملا عم راجيإلا دقع ةعفنم دوعت
 لخدلل ريبخلا قودنص ظفح نيمأ( ةثلاثلا عسوت ةكرش ىلإ
 لخدلل ريبخلا قودنص( عئابلا نع ًةباين ،)١ يدوعسلا يراقعلا
 ةيقافتا بجومب عئابلا عم بيترتلا مت .)١ يدوعسلا يراقعلا

 ظفح نيمأ( ةثلاثلا عسوت ةكرش نم راجيإلا دقع ليوحتل ةمزلم
 ةكرشلا حلاصل )١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص

 لوادتملا قودنصلا ظفح نيمأل ةعباتلا صاخلا ضرغلا تاذ
 عم ضراعتي ال امب( ىرخأ ةهج يأ وأ )تير ريبخلا قودنص(

 راقعلا ةيكلم لقن مامتإ روف كلذو ،)قودنصلا ماكحأو طورش
 يونس راجيإ ىلع راجيإلا دقع صني .لوادتملا قودنصلا حلاصل
 رشاعلا يف عفدلا قحتسم يدوعس لاير ٢٧,٩٥٠,٠٠٠ هردقو غلبمب

 راجيإلا دقع ءاهنإ نكميو ،يداليم ماع لك نم رياني رهش نم
 كلذو ،ةثلاثلا ةيراجيإلا ةنسلا ةياهنب م٢٠١٩ رياني نم رشاعلا دعب

 ،دقعلا ءاهنإب قلعتملا راعشإلا رجأتسملا لاسرإ لالخ نم
 الإو ةيراجيإلا ةرتفلا ةياهن خيرات لبق لمع موي ١٨٠ لالخ كلذو
 .تاونس ثالث اهردق هلثامم ةيراجيإ ةرتفل دقعلا ديدجت متي
 

 اقلملا عمجم" لوألا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ دقع -
 راقعلاب صاخلا كالمألا ةرادإو ةنايصلا دقع عيقوت مت :"ينكسلا
 ظفح نيمأ( ةثلاثلا عسوت ةكرش نم لك نيب لوألا يئدبملا

 بيرأ ةسسؤمو )١ يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص
 تامدخب قلعتي ام لك ميدقتل كلذو ،تالواقملل ذيفنتلا
 .لوألا يئدبملا راقعلاب ةصاخلا تاسارحلاو ةفاظنلاو ةنايصلا
  ٢,٥٠٠,٠٠٠ دقعلاب ةصاخلا ةيونسلا كالمألا ةرادإ دقع ةميق غلبت
 .يدوعس لاير
 

 يدوعسلا يراقعلا لخدلل ريبخلا قودنص( عئابلا عم بيترتلا مت -
 دقع ليوحتل ،هعم ةعقوملا ةمزلملا ةيقافتالا بجومب )١
 ةكرشلا حلاصل ةثلاثلا عسوت ةكرش نم ليغشتلاو ةنايصلا
 لوادتملا قودنصلا ظفح نيمأل ةعباتلا صاخلا ضرغلا تاذ
 ةيكلم لقن مامتإ روف ىرخأ ةهج يأ وأ )تير ريبخلا قودنص(
 عم ضراعتي ال امب كلذو ،لوادتملا قودنصلا حلاصل راقعلا

 .قودنصلا ماكحأو طورش
 

 ةيقافتا يهو :"لوم يرلاج" يناثلا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - لوم يرلاج
 رعس يلامجإب يناثلا يئدبملا راقعلاب قلعتي عافتنا قح ءارشل



 ماكحألاو طورشلا
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 عفدي ،ةيقافتالا بجومبو .يدوعس لاير ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش
 ىلإ ةفاضإ ،عئابلل ًادقن يدوعس لاير ٩٢,٥٠٠,٠٠٠ غلبم قودنصلا

 بجومب كلذو يدوعس لاير ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ غلبم لداعت ةينيع ةصح
 حلاصل "تير ريبخلا قودنص" يف ةيرامثتسا تادحو ليجست
 ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو ةيقافتالا طورش ققحت دعب عئابلا

 .راقعلاب عافتنالا قح ىلع
 

 ليوحت متيس :" لوم يرلاج " يناثلا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 "يلاحلا رجأتسملا نم راقعلا اهب عقاولا ضرألا راجيإ دقع

 لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا ىلإ "يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش
 ةكرش عم روكذملا راقعلا ريجأت دقع عيقوت مث نمو .قودنصلا
 ١٠ ةدمل ةيراجيالا ةرتفلا نوكت ثيحب يبيضقلا ناميلس ءانبأ

 ةيراجيإ ةميقب )ةيمازلإ تاونس سمخ اهنم( ةيرجه تاونس
 ًامدقم عفدت يدوعس لاير ٢٢,٩٥٩,٠٠٠ اهردقو ةيفاص ةيونس

 ماقو .بئارض يأ راجيإلا ةميق ىلع فاضيو يونس عبر لكشب
 لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا رمأل تادنس ميدقتب رجأتسملا
 راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيالا ةميقلا لداعي امب قودنصلا
 ةميقلا دادس نع لوؤسم قودنصلا نوكيسو .مربملا
 لاير ١,٥٧٩,٠٠٠ غلبمب ةددحملاو ضرألل ةيونسلا ةيراجيإلا

 ضرألا راجيإ دقع بسحب كوبت ةنيدم ةنامأ حلاصل  يدوعس
 دعب( راقعلل يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نوكي كلذبو .روكذملا

 غلبم )ضرألل ةيونسلا ةيراجيإلا ةميقلا مصخ
 .يدوعس لاير ٢١,٢٤٠,٠٠٠ هردقو
 

 فوس :" لوم يرلاج " يناثلا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ دقع -
 ليغشتب قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي
 راقعلل يليغشتلا نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو
 .ةيقافتالا لحم
 

 ةيقافتا يهو :"وزالب زكرم" ثلاثلا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - وزالب زكرم
 ءارش رعس يلامجإب ثلاثلا يئدبملا يراقعلا لصألا ءارشل
 طورش عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ٩٣,٣٠٠,٠٠٠ هردقو
 ومن ةكرشو يراجتلا رامثتسالل ومش ةكرشل عفدت ،ةيقافتالا
 كيشلا عفد متي ثيحب نيقدصم نيكيش قيرط نع ةدودحملا
 لاير ٥٠,٣٨٨,٨٠٠ غلبمب يراجتلا رامثتسالل ومش ةكرشل لوألا

 غلبمب ةدودحملا ومن ةكرشل يناثلا كيشلا عفد متيو يدوعس
 لدعلا ةباتك مامأ راقعلا غارفإ دنع كلذو يدوعس لاير ٤٢,٩١١,٢٠٠

 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل ةصتخملا
 

 بيترتلا متيس :"وزالب زكرم" ثلاثلا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 ديدجلا كلاملا نوكي ثيحب ةمئاقلا تاراجيإلا دوقع ليوحتل
 ريبخلا ةكرش لبق نم اهديدحت متي ةهج يأ )رجُؤملا( راقعلل
 يف ًاضيأ .راقعلا غارفإ روف راجيإلا دقع ليوحت متي ثيحب ةيلاملا

 حلاصل لزانتلا و غارفإلا لبق ٧ مقر ضرعم ريجأت متي مل لاح
 ةدودحملا ومن ةكرش نإف ،قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا

 هتحاسم غلابلاو روكذملا عقوملل راجئتسا دقع عيقوتب موقتس
 ةميقب نييتيرجه نيتنسب ةدملا ددحم دقعب عبرم رتم ٤١٥,٢٥

 عفدت تامدخ ٪١٠ ةلماش لاير ٥٤٨,١٣٠ اهردق ةيونس ةيراجيإ
 ةيراجيإلا ةميقلا ىلإ فاضيو يونس فصن لكشبو امدقم

 قح ىلع راجيإلا دقع صني نأ ىلع ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 رخآ فرط يأل نطابلا نم ضرعملا ريجأتب ةدودحملا ومن ةكرش

 يفو )يدوعس لاير ٥٤٨,١٣٠ نع لقت ال ةيونس ةيراجيإ ةميقب(
 غارفإلا دعب ومن ةكرش ريغ ثلاث فرطل ضرعملا ريجأت مت لاح
 متي ىرخأ ةكرش يأ وأ ةيلاملا ريبخلا ةكرش حلاصل لزانتلاو
 ٥٤٨,١٣٠ نع لقت ال ةيونس ةيراجيإ ةميقب( ضرغلا اذهل اهنييعت
 عيمجب راجيإلا دقع نع لزانتلا متيس هنإف ،)يدوعس لاير
 ةكرش يأ وأ ةيلاملا ريبخلا ةكرش حلاصل هقوقحو هتامازتلا
 ومن ةكرش لحم لحتل ضرغلا اذهل اهنييعت متي ىرخأ
 .دقعلا يف ةدودحملا
 

 متيس :"وزالب زكرم" ثلاثلا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ دقع -
 ةميقبو تاونس ثالث ةدمل ةدودحملا ومن ةكرش عم دقاعتلا
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 ةفاك ميدقت لباقم يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ اهردقو ةيونس ةيلامجإ
 ميدقتو نيمأتو ةنايصو قيوستو ليغشتب ةقلعتملا تامدخلا

 يأ ةميقلا هذه لمشتو راقعلل ةينمألا تاسارحلا تامدخ
 فيلاكت وأ موسر نم اهريغو هايملاو ءابرهكلاب قلعتت فيلاكت
 .ةماعلا تامدخلا

 
 ةيقافتا يهو :"سكرو موه" عبارلا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - سكرو موه

 ءارش رعس يلامجإب عبارلا يئدبملا يراقعلا لصألا ءارشل
 طورش عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ هردقو
 راقعلا كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي ،ةيقافتالا
 ةصتخملا لدعلا ةباتك مامأ راقعلا غارفإ دنع كلذو يلاحلا
 .قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل
 

 مزتلي فوس :" سكرو موه " عبارلا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 يلاحلا راجيإلا دقع ليوحتب يليمكت قحلم عيقوتل بيترتلاب عئابلا

 نم )ةيراجتلا ةيملاعلا ميطفلا ةكرش( يلاحلا رجأتسملا عم
 ةهج يأ رجؤملا نوكي ثيحب ،ةيراجيإلا ةقالعلا لامكتسا لجأ
 متي ثيحب ةيلاملا ريبخلا ةكرش لبق نم اهديدحت متي ىرخأ
 .روكذملا راقعلا غارفإ روف راجيالا دقع ليوحت
 

 :"سكرو موه" عبارلا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ ةيقافتا -
 قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي فوس

 نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو ليغشتب
 .ةيقافتالا لحم راقعلل يليغشتلا

 يهو :"تروك ًالهأ" سماخلا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - تروك ًالهأ
 رعس يلامجإب سماخلا يئدبملا يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا

 طورش عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش
 راقعلا كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي ،ةيقافتالا
 ةينيع ةصح ىلإ ةفاضإلاب ،يدوعس لاير ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ غلبم يلاحلا
 تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ غلبم لداعت
 ققحت دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص" يف ةيرامثتسا

 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو ةيقافتالا طورش
 

 عيقوت متي :" تروك ًالهأ " سماخلا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 ١٥ ةدمل يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشل راقعلا ريجأت دقع

 ةيرجه ةنس لكل يدوعس لاير نويلم ٧ غلبمب ةيمازلإ ةنس
 لك اهقيبطت متي ٪٥ اهردقو ةدايزبو ىلوألا تاونس ةسمخلل

 ةيراجيالا ةميقلا عفدتو .ةيراجيإلا ةرتفلا لالخ تاونس سمخ
 تادنس ميدقتب رجأتسملا ماقو .مدقم يونس فصن لكشب

 ةميقلا لداعي امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا رمأل
 .مربملا راجيالا دقعب ةصاخلا ةيراجيالا
 

 :" تروك ًالهأ " سماخلا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ ةيقافتإ -
 "يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش" رجأتسملا نوكي فوس
 ليغشتو ةرادإب ةقلعتملا موسرلاو فيلاكتلا ةفاك نع لوؤسم
 تاهجلا فيلاكت لمشي امب ،هيلإ راشملا راقعلا قيوستو
 يحصلا فرصلاو ءابرهكلاو ءاملا لثم( ةيمدخلاو ةيموكحلا

 ةنايصلاو بئارضلاو يليغشتلا نيمأتلاو )تامدخلا نم اهريغو
 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ةيليغشتلا

 :"يراجتلا ٢نب زكرم" سداسلا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - يراجتلا ٢نب زكرم
 يلامجإب سماخلا يئدبملا يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا يهو

 عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش رعس
 كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي ،ةيقافتالا طورش

 ةصح ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ غلبم يلاحلا راقعلا
 تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ غلبم لداعت ةينيع
 ققحت دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص" يف ةيرامثتسا

 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو ةيقافتالا طورش
 

 متي :"يراجتلا ٢نب زكرم" سداسلا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشل راقعلا ريجأت دقع عيقوت
 ةنس لكل يدوعس لاير نييالم ٩ غلبمب ةيمازلا ةنس ١٥ ةدمل

 متي ٪٥ اهردقو ةدايزبو ىلوألا تاونس ةسمخلل ةيرجه
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 عفدتو .ةيراجيإلا ةرتفلا لالخ تاونس سمخ لك اهقيبطت
 رجأتسملا ماقو .مدقم يونس فصن لكشب ةيراجيإلا ةميقلا
 قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل رمأل تادنس ميدقتب
 .مربملا راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيإلا ةميقلا لداعي امب
 

 ٢نب زكرم" سداسلا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ ةيقافتا -
 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش رجأتسملا نوكي فوس :"يراجتلا
 ةرادإب ةقلعتملا موسرلاو فيلاكتلا ةفاك نع لوؤسم يراقعلا

 فيلاكت لمشي امب ،هيلإ راشملا راقعلا قيوستو ليغشتو
 فرصلاو ءابرهكلاو ءاملا لثم( ةيمدخلاو ةيموكحلا تاهجلا
 بئارضلاو يليغشتلا نيمأتلاو )تامدخلا نم اهريغو يحصلا

 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ةيليغشتلا ةنايصلاو
 :"يراجتلا ةبخنلا زكرم" عباسلا يئدبملا راقعلا ءارش ةيقافتا - يراجتلا ةبخنلا زكرم

 يلامجإب سماخلا يئدبملا يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا يهو
 عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش رعس
 كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي ،ةيقافتالا طورش

 ةصح ىلإا ةفاضإلاب ،يدوعس لاير ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ غلبم يلاحلا راقعلا
 تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ٩٩,٥٠٠,٠٠٠ غلبم لداعت ةينيع
 ققحت دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص" يف ةيرامثتسا

 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو ةيقافتالا طورش
 

 متي :"يراجتلا ةبخنلا زكرم" عباسلا يئدبملا راقعلا راجيإ ةيقافتا -
 يراقعلا قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرشل راقعلا ريجأت دقع عيقوت
 ةنس لكل يدوعس لاير نويلم ١٦ غلبمب ةيمازلا ةنس ١٥ ةدمل

 متي ٪٥ اهردقو ةدايزبو ىلوألا تاونس ةسمخلل ةيرجه
 عفدتو .ةيراجيإلا ةرتفلا لالخ تاونس سمخ لك اهقيبطت
 رجأتسملا ماقو .مدقم يونس فصن لكشب ةيراجيإلا ةميقلا
 امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا رمأل تادنس ميدقتب
 .مربملا راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيإلا ةميقلا لداعي
 

 ةبخنلا زكرم" عباسلا يئدبملا راقعلا ليغشتو ةرادإ ةيقافتا -
 قيوستلل ةيبرعلا دن ةكرش" رجأتسملا نوكي فوس :"يراجتلا
 ةرادإب ةقلعتملا موسرلاو فيلاكتلا ةفاك نع لوؤسم "يراقعلا

 فيلاكت لمشي امب ،هيلإ راشملا راقعلا قيوستو ليغشتو
 فرصلاو ءابرهكلاو ءاملا لثم( ةيمدخلاو ةيموكحلا تاهجلا
 بئارضلاو يليغشتلا نيمأتلاو )تامدخلا نم اهريغو يحصلا

 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ةيليغشتلا ةنايصلاو
 يهو :"روات سناجيلا" نماثلا ديدجلا راقعلا ءارش ةيقافتا - سناجيلا جرب

 هردقو ءارش رعس يلامجإب يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا
 ،ةيقافتالا طورش عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ٤١٤,٠٠٠,٠٠٠

 غلبم يلاحلا راقعلا كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي
 غلبم لداعت ةينيع ةصح ىلإ ةفاضإلاب ،يدوعس لاير ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠
 يف ةيرامثتسا تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ١٥٤,٠٠٠,٠٠٠

 ةيقافتالا طورش ققحت دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص"
 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو

 
 عيقوت متيس :"روات سناجيلا" نماثلا ديدجلا راقعلا راجيإ ةيقافتا -

 "تاراقعلل ناديعس لأ ةكرش" يلاحلا كلاملا عم راجيإ دقع
 يدوعس لاير نويلم ٣٠ غلبمب ةيداليم تاونس سمخ ةدمل
 رجأتسملا ماقو .نطابلا نم هريجأتب موقتس اهرودب يتلاو
 امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا رمأل تادنس ميدقتب
 لاح يفو .مربملا راجيالا دقعب ةصاخلا ةيراجيالا ةميقلا لداعي
 عيمج ليوحتل بيترتلا متيس هنإف ثلاث فرطل راقعلا ريجأت مت
 ةيوست لمع متي نأ ىلع نامض باسحل ةيراجيإلا تاعفدلا
 نيرجأتسملا نم ةملتسملا تاعفدلا نيب ةيراجيإلا ةميقلل
 ناديعس لآ ةكرش ىلع ةقحتسملا تاعفدلا عم نطابلاب
 راجيإلا دوقع عيمج لقن متيس دقعلا ءاهتنا دنع ،تاراقعلل
 لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا وأ قودنصلا حلاصل ةمئاقلا
 قودنصلا
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 قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي فوس -
 نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو ليغشتب
 .ةيقافتالا لحم راقعلل يليغشتلا

 يهو :"يبارافلا تايلك" عساتلا ديدجلا راقعلا ءارش ةيقافتا - يبارافلا تايلك
 هردقو ءارش رعس يلامجإب يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا

 ،ةيقافتالا طورش عيمج لامتكا دعبو ،يدوعس لاير ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
 غلبم يلاحلا راقعلا كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي

 ةتسلل ةيراجيإلا ةميقلا مصخ دعب كلذو يدوعس لاير ٩٧,٠٠٠,٠٠٠
 غلبم لداعت ةينيع ةصح ىلإ ةفاضإلاب ،ًامدقم ىلوألا رهشأ

 يف ةيرامثتسا تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠
 ةيقافتالا طورش ققحت دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص"
 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو

 
 متيس :"يبارافلا تايلك" عساتلا ديدجلا راقعلا راجيإ ةيقافتا -

 ةيؤرلا تايلك ةكرش" يلاحلا لغشملا عم راجيإ دقع عيقوت
 رييغت مت ثيح )ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش( "ميلعتلل
 لاير نويلم ١٦ غلبمب ةيداليم ةنس ٢٥ ةدمل )ةكرشلا مسا

 لكل ةيراجيإلا ةميقلا نم ٪٥ اهردق ةدايز ةبسنبو يدوعس
 حلاصل رمأل تادنس ميدقتب رجأتسملا ماقو .تاونس سمخ
 ةيراجيإلا ةميقلا لداعي امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا
 رجأتسملا رادصإ لمشي يذلاو ،مربملا راجيإلا دقعب ةصاخلا
 ةعفدلا ادع اميف ةيمازلإلا راجيإلا ةدم يطغت رمأ تادنسل
 ةميق نم مصختس يتلاو ىلوألا رهشألا ةتسلل ةيراجيإلا
 ةظفاحلا ةكرشلا وأ قودنصلا رجؤملا نوكي ثيحب ،ذاوحتسالا

 .قودنصلا لوصأل
 
 قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي فوس -

 نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو ليغشتب
 .ةيقافتالا لحم راقعلل يليغشتلا
 

 تايلكل يبيردتلا ىنبملا " رشاعلا ديدجلا راقعلا ءارش ةيقافتا - يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا
 رعس يلامجإب يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا يهو :"يبارافلا

 نم ٪٥ اهردق ةدايز ةبسنبو يدوعس لاير ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش
 عيمج لامتكا دعبو ،تاونس سمخ لكل ةيراجيإلا ةميقلا

 كلام حلاصل قدصم كيش بجومب عفدي ،ةيقافتالا طورش
 مصخ دعب كلذو يدوعس لاير ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ غلبم يلاحلا راقعلا
 ةينيع ةصح ىلإ ةفاضإلاب ،ًامدقم ىلوألا ةنسلل ةيراجيإلا ةميقلا
 تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ غلبم لداعت
 ققحت دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص" يف ةيرامثتسا

 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإو ةيقافتالا طورش
 
 تايلكل يبيردتلا ىنبملا" رشاعلا ديدجلا راقعلا راجيإ ةيقافتا -

 ةكرش" يلاحلا لغشملا عم راجيإ دقع عيقوت متيس :"يبارافلا
 )ًاقباس ميلعتلل يبارافلا تايلك ةكرش( "ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 ٦.٥ غلبمب ةيداليم ةنس ٢٥ ةدمل ةكرشلا مسا رييغت مت ثيح
 رمأل تادنس ميدقتب رجأتسملا ماقو .يدوعس لاير نويلم
 ةميقلا لداعي امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل
 راجيإلا دقع لمشيو .،مربملا راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيالا
 اميف ةيمازلإلا راجيإلا ةدم يطغت رمأ تادنسل رجأتسملا رادصإ

 ةميق نم مصختس يتلاو ىلوألا ةنسلل ةيراجيإلا ةعفدلا ادع
 ةظفاحلا ةكرشلا وأ قودنصلا رجؤملا نوكي ثيحب ،ذاوحتسالا

 .قودنصلا لوصأل
 
 قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي فوس -

 نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو ليغشتب
 .ةيقافتالا لحم راقعلل يليغشتلا

 ميلعتلل ةيؤرلا تايلك" رشع يداحلا ديدجلا راقعلا ءارش ةيقافتا - ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 يلامجإب يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتإ يهو :"ةدج ةنيدمب

 ذاوحتسالا متيسو ، يدوعس لاير ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ هردقو ءارش رعس
 كيش عفد بجومب كلذو ،ةيقافتالا طورش عيمج لامتكا دعب

 يدوعس لاير ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ةميقب يلاحلا راقعلا كلام حلاصل قدصم
 نم ىلوألا رهشأ ةتسلل ةيراجيإلا ةميقلا مصخ دعب كلذو
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 ةصح صيصخت ىلإ ةفاضإلاب ،ًامدقم ىلوألا ةيراجيإلا ةنسلا
 تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ غلبم لداعت ةينيع
 مامتإ دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص" يف ةيرامثتسا

 .راقعلا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع
 
 ميلعتلل ةيؤرلا تايلك" رشع يداحلا ديدجلا راقعلا راجيإ ةيقافتا -

 يلاحلا لغشملا عم راجيإ دقع عيقوت متيس :"ةدج ةنيدمب
 ةمزلم ةيداليم ةنس ٢٥ ةدمل )ميلعتلل ةيؤرلا تايلك ةكرش(
 ميدقتب رجأتسملا ماقو .يدوعس لاير نويلم ٧.٥ غلبمب

 امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل رمأل تادنس
 لمشيو .مربملا راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيإلا ةميقلا لداعي

 راجيإلا ةدم يطغت رمأ تادنسل رجأتسملا رادصإ راجيإلا دقع
 ةظفاحلا ةكرشلا وأ قودنصلا رجؤملا نوكي ثيحب ،ةيمازلإلا

 .قودنصلا لوصأل
 
 قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي فوس -

 نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو ليغشتب
 .ةيقافتالا لحم راقعلل يليغشتلا

 :"نوكأ تاعدوتسم" رشع يناثلا ديدجلا راقعلا ءارش ةيقافتا - نوكأ تاعدوتسم
 ءارش رعس يلامجإب يراقعلا لصألا ءارشل ةيقافتا يهو
 كيش عفد بجومب كلذو ،يدوعس لاير ٢١٣,٤٠٠,٠٠٠ هردقو
 لاير ١٠٦,٧٠٠,٠٠٠ ةميقب يلاحلا راقعلا كلام حلاصل قدصم

 ىلوألا ةنسلل ةيراجيإلا ةميقلا مصخ دعب كلذو يدوعس
 غلبم لداعت ةينيع ةصح صيصخت ىلإ ةفاضإلاب ،ًامدقم

 يف ةيرامثتسا تادحو ليجست بجومب كلذو لاير ١٠٦,٧٠٠,٠٠٠
 ذاوحتسالا ةيلمع مامتإ دعب عئابلا حلاصل "تير ريبخلا قودنص"

 .راقعلا ىلع
 
 :"نوكأ تاعدوتسم" رشع يناثلا ديدجلا راقعلا راجيإ ةيقافتا -

 نوكأ ةكرش( يلاحلا لغشملا عم راجيإ دقع عيقوت متيس
 ١٦ غلبمب ةيداليم تاونس سمخ ةدمل )ةدناسملا تامدخلل

 رمأل تادنس ميدقتب رجأتسملا ماقو .يدوعس لاير نويلم
 ةميقلا لداعي امب قودنصلا لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا حلاصل
 راجيإلا دقع لمشيو .مربملا راجيإلا دقعب ةصاخلا ةيراجيإلا
 ، ةيمازلإلا راجيإلا ةدم يطغت رمأ تادنسل رجأتسملا رادصإ
 لوصأل ةظفاحلا ةكرشلا وأ قودنصلا رجؤملا نوكي ثيحب
 .قودنصلا

 
 قلعتت فيلاكت يأ دادس نع لوؤسم رجأتسملا نوكي فوس -

 نيمأتلاو ةيليغشتلا ةنايصلا ةرادإو قيوستو ليغشتب
 .ةيقافتالا لحم راقعلل يليغشتلا

 
 :يلاتلاك يه ىرخألا ةمهملا دوقعلا

 لوصأل ظفح ةيقافتا بجومب رامثتسالل ءامنإلا ةكرش نييعتب قودنصلا ماق :ظفحلا نيمأ ةيقافتا -
  .صاخ ضرغ تاذ تاكرش لالخ نم قودنصلا

 قودنصلل ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمل غنويو تسنريا نييعتب قودنصلا ماق :ينوناقلا بساحملا ةيقافتا -
 ةيدوعسلا ةئيهلا ريياعمل ًاقفو )ةققدم تانايب( يونس لكشبو )ةققدم ريغ تانايب( يونس فصن لكشب
 .نيينوناقلا نيبساحملل

 تاراشتسالل رامعلا ميهاربإ دمحم بتكم نييعتب قودنصلا ماق :ةينوناقلا تاراشتسالا ةيقافتا -
 ريغ ةفصب قودنصلل ةينوناقلا تاراشتسالا ميدقتل )يب لإ لإ جنيدلابس دنآ جنيك عم نواعتلاب( ةينوناقلا

 حئاوللا ،قودنصلا لام سأر ةدايزب قلعتت ةينوناق ةراشتسا ىلإ ةجاحلا قودنصلا ريدم ىأر اذإ ةيرصح
 ةلاهجلل يفانلا صحفلاو ةيكنب تاليومت ىلع لوصحلاو ،ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلا تاميلعتلاو
 قلعتي اميف ينوناقلا راشتسملا عم ضوافتلاب قودنصلا ريدم موقيس .ةديدج ةيراقع لوصأ ءارش دنع
 .اهتقو يف هينوناق ةراشتسا لكب

 يعرش راشتسمك .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد نييعتب قودنصلا ماق :ةيعرشلا ةعجارملا ةيقافتا -
  .)ماكحألاو طورشلا نم )٢٢( دنبلا رظنا( قودنصلل

 ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتم ةينامتئا تاليهست ىلع قودنصلا لصح :ةيكنبلا تاليهستلا ةيقافتا -
 .ةيعرشلا

 ةبيرضلا راشتسمك هاكرشو ةلازغ وبأ لالط ةكرش نييعتب قودنصلا ماق :ةبيرضلا راشتسم ةيقافتا -
 .قودنصلل

 
 يواكشلا تاءارجإ )و(



 ماكحألاو طورشلا
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 تادحولا كلام ىلع ،قودنصلا ةدم لالخ قودنصلا تايلمعب قلعتت ىواكش وأ ةلئسأ تادحولا يكلام نم يأ ىدل ناك اذإ
 :ىلع ةيلاملا ريبخلا ةكرش يف لاومألا لسغ ةحفاكمو مازتلإلا ةباقر ةرادإب لاصتالا ينعملا
 

  مازتلإلا ةباقر ةرادإ ريدم
 مازتلإلا ةباقر ةرادإ

  ةيلاملا ريبخلا ةكرش
  ةنيدملا قيرط

  ١٢٨٢٨٩ .ب.ص
 ٢١٣٦٢ ةدج
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +٩٦٦ ٩٢٠٠١٠٧٠٧ :فتاه
 compliance@alkhabeer.com :ينورتكلإلا ديربلا
 
 مادختسا قودنصلا ريدم مزتعيو .نييلاحلا اهئالمع عم اهمدختست يتلاو ىواكش ةرادإ ةسايس ةيلاملا ريبخلا ةكرش ىنبتت

 يف نيبغارلا نيلمتحملا تادحولا يكلامو نيرمثتسملا ناكمإبو .قودنصلا اذه تادحو يكلام ىلع اهقيبطتو ةسايسلا هذه
 ىلع ةيلاملا ريبخلا ةكرش يف لاومألا لسغ ةحفاكمو مازتلالا ةرادإب لاصتالا ةسايسلا هذه نم ةخسن ىلع لوصحلا
  www.alkhabeer.com :يلاتلا طبارلا ىلع ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا
 
 ةاكزلا )ز(

 ًاقفو لاملا سأر ةكرش فيرعت نمض ،ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص كلذ يف امب ،رامثتسالا قيدانص عقت
 ىلع بجي هنأب كلذ ريسفت متي نأ نكمملا نم ،يلاتلابو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةبيرضلاو ةاكزلاب ةقلعتملا حئاولل
 ىتحو ،كلذ عمو .ةاكزلا وأ لخدلا ةبيرض تامازتلا يفوتسيو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىدل لجسي نأ قودنصلا
 تادحولا يكلام وأ رامثتسالا قيدانص ىلع ةاكزلا وأ بئارضلا ضرفب لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا مقت مل ،هخيرات
 وأ ةاكزلا نم قودنصلا يفعي يمسر ماظن نأ رارق دوجو مدع نم مغرلا ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه ميظنتل ةعضاخلا
 كرتت امنإو ،قودنصلا يف ةكرتشملا لاومألا ىلع ةيعرشلا ةاكزلا جارخإب موقي نل قودنصلا ريدم  نإف ،هيلعو .بئارضلا
 ًالبقتسم ًامزلم قودنصلا حبصي دقف ،ركذ امم مغرلا ىلعو ،هسفنب هتاكز جارختساب موقيل رمثتسم لكل رمألا
 وأ تاسرامملا بجومب ًايمازلإ كلذ حبصأ لاح يف ةاكزلا غلابم ديروتو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ىدل ليجستلاب
 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلل ةمظنألا

 
 

 ماكحألاو طورشلا ىلع تاليدعت ءارجإ .٢٣

 راشتسملاو قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاومب ًانهر هريدقتل ًاقفو ماكحألاو طورشلا هذه ليدعتب قودنصلا ريدم موقي
 .يعرشلا

 نم لمع مايأ ١٠ لالخ ماكحألاو طورشلا نم ةلدعم ةخسن ظفحلا نيمأو ةيلاملا قوسلا ةئيهل قودنصلا ريدم مدقيو
 .رييغت يأ ءارجإ خيرات

 هعقوم ىلع ماكحألاو طورشلا يف ةمهملا تارييغتلاب ةقلعتم ليصافت يأ نع ةئيهلا رعشيو قودنصلا ريدم نلعيو
 .رييغتلا اذه نايرس نم لمع موي ٢١ لبق ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلعو ينورتكلإلا

   .ةيونس فصنلاو ةيونسلا ريراقتلا يف اهنع نالعإلا متسيف ،ماكحألاو طورشلا ىلع ةيساسألا ريغ تارييغتلل ةبسنلابو

 قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا قودنصلا ريدم ىلع يغبنيف ،ةيساسأ تارييغتلا تناك لاح يفو
 ىلع لوصحلا ،ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب قودنصلا ريدم ىلع بجيو .ةيلاملا قوسلا ةئيهو يعرشلا راشتسملاو
 :كلذ يف امب ،حرتقم يساسأ رييغت يأ ىلع - يداع قودنص رارق لالخ نم – قودنصلا يف تادحولا يكلام ةقفاوم

 ؛هتعيبط وأ قودنصلا فادهأ يف مهملا رييغتلا •
 ؛قودنصلاب قلعتي اميف مهقوقح وأ تادحولا يكلام ىلع يرهوج يبلس ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا •
 ؛قودنصلل رطاخملا عضو يف ريثأت هل نوكي يذلا رييغتلا •
 )ل( ةرقفلا ماكحأل ًاقفو امهيلك وأ ةينيع وأ ةيدقن تامهاسم لوبق لالخ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز •

 ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلا نم ًاثلاث دنبلا نم

 ىلعو ينورتكلإلا هعقوم ىلع ماكحألاو طورشلا يف ةيساسألا تارييغتلاب ةقلعتم ليصافت يأ قودنصلا ريدم نلعيو
  .رييغتلا نايرس نم لمع مايأ ١٠ لبق كلذو ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا

 قودنصلا ريدم تارارقإ .٢٤
 .ماكحألاو طورشلا هذه نم )١( قحلملا يف ةدراولا تارارقإلا قودنصلا ريدم مدقي

 تاعازنلا ةيوستو قبطملا ماظنلا .٢٥
 كارتشالا ربتعيو .تادحولل كلام لكو قودنصلا ريدم نيب ةينوناقلا ةيحانلا نم ًامزلم ًادقع ماكحألاو طورشلا هذه لكشُت



 ماكحألاو طورشلا
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 ًاقفو رسفُتو ماكحألاو طورشلا هذه عضختو .ماكحألاو طورشلا هذه ىلع ةينمض ةقفاوم اهؤارشو تادحولا يف
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألل
 
 ةمظنألاو ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنل ناعضاخ قودنصلا ريدمو لوادتملا يراقعلا رامثتسالا قودنص نإ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةقبطملا ةقالعلا تاذ ىرخألا حئاوللاو

 ،ماكحألاو طورشلا هذهب قلعتي اميف وأ نع أشني عازن يأل يدولا لحلا ىلإ رمثتسم لكو قودنصلا ريدم ىعسي فوسو
 فرط يأل زوجي هنإف ،هنأشب يدو لحل لصوتلا متي مل عازن دوجو لاح يفو .ماكحألاو طورشلا هذه يف ةدراولا لئاسملابو
 قوسلا ةئيه اهتأشنأ يتلا ةيلاملا قاروألا تاعزانم يف لصفلا ةنجل يهو ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ عازنلا اذه ةلاحإ
 .ةيلاملا

  



 ماكحألاو طورشلا
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 )ماكحألاو طورشلا دادعإ خيرات يف امك( قودنصلا ريدم تارارقإ – )١( قحلملا

 ،يراقعلا يرامثتسالا قيدانص ةحئالل ًاقفو اهدادعإ مت دق تير ريبخلا قودنص ماكحأو طورش نأ قودنصلا ريدم رقي )١
 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلاو ،ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانصب ةصاخلا تاميلعتلاو
 
 نكمي ىرخأ عئاقو يأ دجوت ال هنأ ،هداقتعاو هملع بسحو ةلوقعملا تايرحتلا ةفاك ىرجأ نأ دعب ،قودنصلا ريدم رقي )٢
 ةكرشو ةيلاملا قوسلا ةئيه لمحتت الو .ةللضم اهيف ةدراو ةدافإ يأ لعج ىلإ ةقيثولا هذه يف اهنيمضت مدع يدؤي نأ
 .ماكحألاو طورشلا ىوتحم نع ةيلوؤسم يأ ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا

 
 وأ راقعلا نم ةدافتسالا مدع يف ببستت دق وأ عنمت ةيماظن تافلاخم يأ نم راقعلا ولخب قودنصلا ريدم رقي )٣
 مدع يف ببستت دق وأ عنمت دق ةيسيئر ةيسدنه بويع وأ للخ يأ نم هّولخو ًاينف راقعلا ةمالس ىلع كلذكو ،هليغشت
 .ةفلكم ةيسيئر تارييغتو تاحالصإ ءارجإ يف اهرودب ببستت دق وأ ،هليغشت وأ ىنبملا نم ةدافتسالا

 
 :يتآلا نم يأ نيب هنع حصفم وه ام ريغ رشابم ريغ / رشابم حلاصم براضت دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقي امك )٤
 .قودنصلا ريدم •
 .قودنصلاب ةطبترملا تاراقعلا ءاردم/ريدم •
 .قودنصلاب ةطبترملا تاراقعلا كالم/كلام •
 .قودنصلل ةيونسلا راجيالا دئاوع نم رثكأ وأ )% ١٠( اهدئاوع لكشت ةيراقع لوصأ نيرجأتسم/رجأتسم •
 .دمتعملا ميقملا •

 
 عئاب نيب رشابم ريغ / رشابم حلاصم براضت دوجو مدع نم دكأتلل ةمزاللا ةيانعلاب همايقب قودنصلا ريدم رقي )٥
 .نيدمتعملا نيميقملاو قودنصلل تاراقعلا
 
 وأ راسعإ وأ سالفإ يواعد يأل مهعاضخإ متي مل قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ عيمج نأب قودنصلا ريدم رقُي )٦
 ملو ،شغلا ىلع يوطنت وأ فرشلاب ةلخُم وأ ةيلايتحا لامعأ يأ باكترا مهل قبسي ملو ،ةيفصت وأ سالفإ تاءارجإ
 تاربخلاو تاراهملاب نوعتمتيو ،ةنامألاو ةهازنلاب لخُم فّرصت وأ لايتحا ىلع يوطنت ةفلاخم يأ باكترا مهل قبسي
 .قودنصلا ةرادإ سلجمب ًءاضعأ اونوكيل مهلّهؤت يتلا ةمزاللا
 
 تاحلطصملا ةمئاق يف دراولا لقتسملا وضعلا فيرعتل ناقباطم ،نيلقتسملا ءاضعألا نأب قودنصلا ريدم رقي )٧
 ريدم هنيعي لقتسم وضع يأ ىلع كلذ قبطنيس كلذكو ،اهدعاوقو ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول يف ةمدختسملا
 .قودنصلا ةدم لالخ قودنصلا
 
 قودنصلا ريدم ةرادإ سلجم ءاضعأل ةّمهم ىرخأ ةحلصم وأ لمع تاطاشن يأ دجوت ال هنأب قودنصلا ريدم رقي )٨
 .قودنصلا حلاصم عم هضراعت لمتحي "ةيلاملا ريبخلا ةكرش"
 
 مايقلا يف قودنصلا ريدم ىلع رثؤت نأ اهنأش نم يتلاو حلاصملا يف براضتل تالاح دجوت ال هنأ قودنصلا ريدم رقي )٩
 .قودنصلا هاجت هتابجاوب
 
 ١٠ مقر دنبلا يف روكذملا باعتألاو موسرلا لودج يف اهركذ مت يتلا ريغ ىرخأ موسر يأ دجوت ال هنأ قودنصلا ريدم رقي )١٠ 

 .ماكحألاو طورشلا نم
 
 لقن وأ قودنصلا حلاصل راقعلا ةيكلم لقن ةيلمع مامتإ دنع الإ قودنصلا جاردإ متي نل هنأ قودنصلا ريدم رقي )١١
 در متيس ،ماكحألاو طورشلا نم ٧ مقر دنبلا يف ةحضوملاو حرطلا ةرتف لامتكا دعب كلذ لامكإ مدع لاح يفو ،هتعفنم
 .نيكرتشملل كارتشالا غلابم لماك

 
 لامعألا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل نوكي نأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع يأل زوجي ال هنأ قودنصلا ريدم رقي )١٢
 .قودنصلا باسحل متت يتلا دوقعلاو
 

 تارارق ىلع رثؤت دق يتلاو قودنصلاب ةقالع اهل يتلا تايقافتالاو دوقعلا عيمج نع حاصفإلا مت دق هنأب قودنصلا ريدم رقي )١٣
 يف اهركذ مت يتلا ريغ تايقافتاو دوقع دجوت ال هنأو ،ماكحألاو طورشلا يف قودنصلا يف لوادتلا وأ كارتشالا يف نيرمثتسملا
 .ماكحألاو طورشلا
 
 .تادحولا يكلام تاعامتجا يف مهيلع حَرطُت يتلا لئاسملا ىلع تيوصتلا تادحولا يكلامل قحي هنأب قودنصلا ريدم رقي )١٤
 تادحولا عومجم نم ٪٥٠ نم رثكأ هتبسن ام نوكلمي نيذلا تادحولا يكلام ةيبلغأ ةقفاوم ىلع لوصحلا متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 :يلي ام لمشي يذلاو ،قودنصلا ىلع يساسأ رييغت يأ ءارجإب قلعتي اميف ،اهكالم رضاحلا
 ؛قودنصلا فادهأ يف مهملا رييغتلا •
 ؛قودنصلاب قلعتي اميف مهقوقح ىلع وأ تادحولا يكلام ىلع يرهوجو يبلس ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا •
 ؛قودنصلل رطاخملا عضو يف ريثأت هل نوكي دق يذلا رييغتلا •
 .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ يف ةدايز يأ •



 ماكحألاو طورشلا
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 صرحلا عم هداقتعاو هملع بسح كلذو تادحولا يكلام ةحلصمل ةمزاللا تاوطخلا عيمج ذختيس هنأ قودنصلا ريدم رقي )١٥
 تاكرشلاو ،هل نيعباتلا نيراشتسملاو ءالكولاو نيفظوملاو نيلوؤسملاو ءاردملاو قودنصلا ريدم لمعيسو لوقعملاو بجاولا
 ،ةين نسحب فرصتلاو لوقعملا دهجلاو صرحلا لذب ىلع ،قودنصلا ةرادإ سلجمو يعرشلا راشتسملاو ظفحلا نيمأو ةعباتلا

 يأب مايقلا ببسب لاكشألا نم لكش يأب ةراسخ ىلإ قودنصلا ضرعتي دق هنأ الإ ،تادحولا يكلام حلاصم قيقحت ليبس يف
 ءالؤه لمحتي ال اهدنعف .قودنصلا نوؤش ةرادإب مهمايقب قلعتي اميف ةروكذملا فارطألا نم يأ نع ردصي دمعتم ريغ فّرصت
 وأ فرصت يأ دوجو مدع لاح يف ةينلا نسح تُبثيو - ةّين نسحب فّرصت دق نوكي نأ طرشب ةراسخلا كلت نع ًةيلوؤسم فارطألا

 قودنصلا حلاصم مدخي هنأ دقتعُي لكشبو - فرصتلا كلذب مايقلل ةيبلسلا جئاتنلاب ٍقبسم ٍملع ىلع لدت تالسارم وأ رارق
 .دّمعتملا فّرصتلا ءوس وأ لايتحالا وأ حدافلا لامهإلا ىلع يوطني ال فّرصتلا نوكي نأو لثمألا لكشلاب
 

 ريدم بلط ضرغل ًامئالم نوكي نأ بجي مييقتلا ريراقت ىلع لمعلا قاطن نأ دمتعملا مّيقملل نّيب دق هنأ قودنصلا ريدم ّرقي )١٦
 ةيراجيإلا ةميقلا نع ةفلتخم تناك اذإ ةيقوسلا ةيراجيإلا ةميقلا نيمضتو اًماع اًحرط هحرط ضرغب مادختسالل ًاحلاصو قودنصلا
 .تاراقعلا تاراجيإ دوقع يف ةيدقاعتلا
 
 



 ماكحألاو طورشلا
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 يلاملا حاصفإلا صخلم - )٢( قحلملا

 
 عفدتو ،قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نم لصحملا يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩
 نم ٪٠.٧٥ ةميق لداعي ام ةرادإلا موسر زواجتت الأ ىلع .يونس عبر لكشب قودنصلا ريدمل ةرادإلا موسر

 ًادامتعا ةرادإلا موسر باستحا متيس يأ( قودنصلل مييقت رخآ بسح قودنصلا لوصأ ةميق يفاص
 ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ ةبسنب وأ يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩ ةبسنب امإ لقألا غلبملا ىلع
 .)لقأ امهيأ قودنصلا لوصأ

 ةرادإلا موسر

 يأ عمج دنع وأ يلوألا حرطلا ةرتف لالخ اهعمج مت يتلا )ةينيعلاو ةيدقنلا( كارتشالا غلابم يلامجإ نم ٪١.٥
 لبق نم لوذبملا دهجلا لباقم قودنصلا ريدمل عفدت .ةينيع وأ ةيدقن ءاوس ىرخأ ةيلبقتسم كارتشا غلابم
 قودنصلا ىلع لاملا سأر ةلكيه باعتأ ليمحت متيو لاملا سأر عمجو ةلكيه صخي اميف قودنصلا ريدم
 كارتشالا غلابم يلامجإ نأ امبو .لاملا سأرل عمج ةيلمع يأل حرطلا قالغإ دعب ًاروف ةدحاو ةرم عفدت ثيحب
 سأر ةلكيه باعتأ قودنصلا ريدمل قودنصلا عفد دقف ،يدوعس لاير ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ يواسي يلوألا حرطلا دعب
 .يدوعس لاير ٩,٩٦٦,٣٦٠ ةميقب لاملا
 

 غلابم يلامجإ نأ امبو ،ىلوألا ةيفاضإلا تادحولا رادصإب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز مت هنأ امبو
 قودنصلا ريدمل قودنصلا عفد دقف ،يدوعس لاير ٣٢٥,٣٠٢,٠٢٢ يواسي لوألا يفاضإلا حرطلا دعب كارتشالا
 .يدوعس لاير ٤,٨٧٩,٥٢٢ ةميقب لاملا سأر ةلكيه باعتأ
 

 تادحولا رادصإب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ةيلمع ىلع قبطنت ال لاملا سأر ةلكيه باعتأو
 .قودنصلل يناثلا يفاضإلا حرطلا ةرتف لالخ ةيناثلا ةيفاضإلا

 لاملا سأر ةلكيه باعتأ

 يف يدقن لكشب نيكرتشملا ىلع اهقيبطت متو قودنصلل يلوألا حرطلا ةرتف لالخ ةافعم كارتشالا موسر
 .قودنصلل لوألا يفاضإلا حرطلا
 

 حرطلا ةرتف ءانثأ قودنصلا تادحو يف يدقن لكشب نيكرتشملا عيمج ىلع كارتشالا موسر ضرف متيسو
 يفاضإلا حرطلا ةرتف ءانثأ كارتشالا موسر نم يدقن لكشب كرتشم يأ ءافعإ متي نلو .يناثلا يفاضإلا
 دنع هذه كارتشالا موسر مصخ متيو ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشالا موسر نوكتو .يناثلا
  .كارتشالا غلبم ىلع ةوالع كلذو ،قودنصلا ريدمل هدادسو يدقنلا كارتشالا غلبم مالتسا
 

 ةعوفدملا ةيدقنلا كارتشالا غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحيو
 .قودنصلا لام سأر ةدايزل ةيلبقتسم تاحورط يأ لاح يف ةصصخملاو

 كارتشالا موسر

 نم بوحسملا ليومتلا غلبم نم ٪١.٥ رادقمب ليومت ةلكيه باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا ريدمل قحي
 لبق نم هيلع لوصحلا مت يتلا ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ةقفاوتملا ةيكنبلا تاليهستلا غلبم يلامجإ
 باعتأ ليمحت متيو .بولطملا ليومتلا نيمأتو ةلكيه يف لوذبملا دهجلا ءاقل كلذو ،هل عبات يأ وأ قودنصلا

 غلبمب لومملا كنبلا نم ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب عفدت ثيحب قودنصلا ىلع ليومتلا ةلكيه
 .ليومتلا
 
 فرصم نم )لوألا بوحسملا ليومتلا غلبم( يدوعس لاير ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومت ىلع قودنصلا لصح
 ةلكيه باعتأ قودنصلا ريدمل قودنصلا عفدو ،ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يحجارلا
 .يدوعس لاير ٥,١٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومتلا
 

 نم )يناثلا بوحسملا ليومتلا غلبم( يدوعس لاير ٣٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ةميقب ليومت ىلع لصح قودنصلا نأ امبو
 ريدمل قودنصلا عفد دقف ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يحجارلا فرصم
  .يدوعس لاير ٥,٩٦٢,٥٠٠ ةميقب ليومتلا ةلكيه باعتأ قودنصلا
 

 ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ليومتل يفاضإ ليومت غلبم يأ مدختسي نل قودنصلا نأ امبو
 .يناثلا يفاضإلا حرطلا ىلع ليومتلا ةلكيه باعتأ قبطنت الف ،ةيناثلا

 ليومتلا ةلكيه باعتأ

 هذه عفدتو هيلع ذاوحتسالا متي يراقع رامثتسا يأ ةميق نم )ىصقأ دحك( ٪٢.٥ هتميق ام قودنصلا عفدي
 هذه نوكتو ضوافتلاو يصقتلاو صرفلا بلجب همايق لباقم كلذو قودنصلا ريدمل وأ/و طيسولل ةميقلا
 ذوحتسي تاراقع يأ ىلعو قودنصلا حرط لالخ اهيلع ذاوحتسالا دارملا تاراقعلا ىلع ةقحتسم موسرلا

 .ةرشابم راقعلا غارفا دعب عفدتو .ًالبقتسم قودنصلا اهيلع
 
 – ينكسلا اقلملا عمجم ءانثتسإب( ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفد
 .يدوعس لاير ١٦,١٥٧,٥٠٠ اهردق ةيلامجإ ةميقب )اهل يعس موسر دجويال
 

 ١٧,٢٢٥,٠٠٠ اهردق ةيلامجإ ةميقب ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفدو
 قودنصلا ريدمل يعسلا موسر عفد مت ،ىلوألا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميفو .يدوعس لاير
 ىرخأ فارطأل ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متو .يدوعس لاير ٨,٦١٢,٥٠٠ هردق يلامجا غلبمب
 .)ءاطسولا(
 

 اهردق ةيلامجإ ةميقب ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا يعسلا موسر قودنصلا عفديسو
 ريدمل يعسلا موسر عفد متيس ،ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميفو .يدوعس لاير ٧,٨٣٥,٠٠٠

 فارطأل ةصاخلا ةيقبتملا يعسلا موسر عفد متيو .يدوعس لاير ٣,٩١٧,٥٠٠ هردق يلامجا غلبمب قودنصلا
 .)ءاطسولا( ىرخأ
 

 لوصألا ىلع ذاوحتسالاب قلعتي اميف نييجراخلا ءاطسولا نيبو هنيب ةقالع دوجو مدعب قودنصلا ريدم رقيو
 ،ةقالع وذ ًافرط مهنم ًايأ ربتعي ال ثيح ،قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز عوضوم ةيناثلاو ىلوألا ةيفاضإلا

  .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب مهنيبو هنيب حلاصم براضت يأ دجوي ال هنأب ًاملع

 يعسلا موسر

 و ؛ةدحاو ةرم عَفدُت يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ -
 ٢٠٠,٠٠٠ ىندأ دحب ،ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ًايونس ٪٠.٠٢٥ -

 ظفحلا موسر



 ماكحألاو طورشلا
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 .يونس فصن لكشب ظفحلا موسر عفدتو .يدوعس لاير

 يرادإلا ريدملا باعتأ  .قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٠٢٥ ةميقب يونس مسر يرادإلا ريدملل قودنصلا عفدي
 ينوناقلا بساحملا باعتأ  .يدوعس لاير ٧٥,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ ينوناقلا بساحملل قودنصلا عفدي
 ةبيرضلا راشتسم باعتأ .يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ ةبيرضلا راشتسمل قودنصلا عفدي
 يعرشلا راشتسملا باعتأ .يدوعس لاير ١٥,٠٠٠ ةميقب ةيونس باعتأ يعرشلا راشتسملل قودنصلا عفدي
 لاير ٤,٠٠٠ هردق روضح لدب ىلإ ةفاضإلاب لقتسم وضع لكل ًايونس يدوعس لاير ٥,٠٠٠ قودنصلا عفدي

 نيعامتجا دقع متي نأ عقوتملا نمو .قودنصلل نيلقتسم نيوضع نييعت مت دقو .عامتجا لك نع يدوعس
 ةرادإ سلجمل لجاع عامتجا سيئرلا دقعي دقو .ىصقأ دحك تاعامتجا ةعبرأو ىندأ دحك ةنسلا لالخ نينثا

 ءاضعألا ةفاكل ًايونس يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠ نع باعتألا هذه عومجم ديزي الو .ًايرورض كلذ ىأر املك قودنص
 .نيلقتسملا

 رفسلا فيلاكت ةفاك لمحتي فوس قودنصلا نأ الإ ،روجأ يأ قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ يقاب قلتي نلو
 .تاعامتجالا روضح ليبس يف لوقعم لكشب ءاضعألا نم وضع لك اهدبكتي يتلا ةيلعفلا ةماقإلاو
 .يونس فصن لكشب ةيونسلا باعتألا هذه عفدتو بستحتو

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ باعتأ
 نيلقتسملا

 .ةيلاملا قوسلا ةئيهل موسرلا هذه عفدتو .ًايونس يدوعس لاير ٧,٥٠٠ غلبمب ةيباقر موسر قودنصلا عفدي
 .يونس لكشب عفدتو

 ةيباقر موسر

 :ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ليجستلل ةيتآلا موسرلا قودنصلا عفدي نأ عقوتملا نم
 يدوعس لاير ٥٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو تادحو كلام لكل يدوعس لاير ٢ ىلإ ةفاضإلاب يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ -

 عفدت( تادحولا يكلامل لجس ءاشنإ لباقم يف )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ عَفدُت
 و ؛)قودنصلا تادحو لوادتو جاردإ لبق

 يكلامل لجس ةرادإ لباقم )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرش ىلإ ًايونس عَفدُت يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ -
 .قودنصلا لام سأر ةميق بسحب رخآل تقو نم موسرلا هذه ريغتتو ،تادحولا

 قوسلا ىدل ليجستلا موسر
 ةيدوعسلا ةيلاملا

 :ةيتآلا جاردإلا موسر قودنصلا عفدي نأ عقوتملا نم
 و ؛ةيلوأ جاردإ موسر يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ -
 لاير ٣٠٠,٠٠٠ ىصقأ دحبو يدوعس لاير ٥٠,٠٠٠ ىندأ دحب( قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا نم ًايونس ٪٠.٠٣ -

 .)يدوعس
 .قودنصلا تادحو لوادتو جاردإ لبق ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلل جاردإلا موسر عفدت

 ةيلاملا قوسلا يف جاردإلا موسر
 ةيدوعسلا

 نم هب قلعتي امو ةيفصتلاو لصأ يأ ىلع ذاوحتسالا ةفلكت لثم ،تالماعتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي
 امك ،ةبجاولا ةلاهجلا يفن تابلطتم نم اهريغو مييقتلاو ةينفلاو ةينوناقلاو ةيراشتسالا فيلاكتلاو تاسارد
 ريياعم عم ىشامتي امب نيرمثتسملا ىلع حابرألا عيزوتب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت قودنصلا لمحتي
 .قوسلا
 

 ةصاخلا تالماعتلا فيلاكتب قلعتي ام دادسل كلذو يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٨ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألل ةلاهجلا يفن تاساردب

 صصخم نوكيس يأ( قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي فوسف ،اهنم ءزج فرص
 صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس بسح رامثتسالل رفوتم دقنك
 رخآل ًاقفو اهنع حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .)"قودنصلا تايجيتارتسا

 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق

 تالماعتلا فيلاكت

 امب ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم ليومت بيترت ساسأ ىلع ليومتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي
 اهيلع لصحتي يتلا بيترتلا موسر نم لك ىلع فيلاكتلا هذه لمشتو .قوسلا راعسأو ريياعم عم ىشامتي
 طباوض عم ةقفاوتم طوحت ةيقافتا يأب ةقلعتملا فيراصملاو حبرلا شماه ىلإ ًةفاضإ ،لومملا كنبلا
 .تاليهستلل روبياسلا رعس تيبثت قودنصلا ريدم ررق لاح يف ةيعرشلا ةئيهلا

 ليومتلا فيلاكت

 ًاقفو قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا ةنايصو ةرادإو ليغشت باعتأب قلعتي ام ةفاك قودنصلا لمحتي
 موقيس ثيح تاراقعلا يرجأتسم عم وأ نيصصختملا تامدخلا يمدقم عم ًءاوس ةعقوملا تادقاعتلل

 يراجت ساسأ ىلع كالمألا ةرادإ باعتأ ةفاك لوح قودنصلا لامعأ ةرتف لالخ ضوافتلاب قودنصلا ريدم
 نم ةروكذملا باعتألا عفد متي ثيحب هنيح يف قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا عم ىشامتي امب لقتسمو تحب
 :يلاتلاك يه باعتألا هذه ليصافتو .قودنصلا لوصأ
 

 كالمألا ةرادإ باعتأ كالمألا ريدم مسا راقعلا مسا

 اقلملا عمجم
 ينكسلا

 اقلملا عمجم
  ينكسلا
 ةينامثلا(
 ينابم
 )ةرجؤملا

 ذيفنتلا بيرأ ةسسؤم

 يدوعس لاير ١,٣٥٠,٠٠٠ غلبم
 بيرأ ةسسؤم حلاصل ًايونس

 ةرادإ باعتأو فيراصمك ذيفنتلا
 عفدتو .ينكسلا ىقلملا عمجم
 .يونس عبر لكشب

 اقلملا عمجم
  ينكسلا
 ةرشعلا(
 ينابم
 )ةرغاشلا

 ليغشتلل تيناب ةكرش
 ةنايصلاو

 ماظنب تيناب ةكرش  نييعت مت
 ىلع ةفاضملا ةفلكتلا دوقع
 دحبو( ٪١٥+ ةفلكتلا ساسأ
 )يدوعس لاير ٢,٢٠٠,٠٠٠ ىصقأ
 باعتأو تالومع ىلإ ةفاضإلاب
 نم ٪٧  ىلإ لصت قيوست
 ةلصحملا ريجأتلا تاداريإ

 ةديدجلا راجيإلا دوقعب ةصاخلاو
 ريجأتلا تاداريإ نم ٪٣.٥ و
 يتلا راجيإلا دوقع نم ةلصحملا
 هذه عفد متيو .اهديدجت متي
 لك ميدقت دعب باعتألا

 كالمألا ةرادإ باعتأ
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 ريتاوفلا ىلع ءانب صلختسم
 .ةمدقملا

 لوم يرلاج
 ناميلس ءانبأ ةكرش( رجأتسملا
 ةرادإ نع لوؤسم )يبيضقلا
 راقعلا

 قبطنت ال

 ةدودحملا ومن ةكرش  وزالب زكرم

 ًايونس يدوعس لاير ٤٠٠,٠٠٠ غلبم
 ةدودحملا ومن ةكرش حلاصل
 زكرم ةرادإ باعتأو فيراصمك
 فصن لكشب عفدت .وزالب

 يونس

 "سكرو موه" زكرم
 ميطفلا ةكرش( رجأتسملا
 نع لوؤسم )ةيراجتلا ةيملاعلا
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 "تروك الهأ" زكرم
 ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا
 لوؤسم )يراقعلا قيوستلل

 راقعلا ةرادإ نع
 قبطنت ال

 يراجتلا "٢ نب" زكرم
 ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا
 لوؤسم )يراقعلا قيوستلل

 راقعلا ةرادإ نع
 قبطنت ال

 "يراجتلا ةبخنلا" زكرم
 ةيبرعلا دن ةكرش( رجأتسملا
 لوؤسم )يراقعلا قيوستلل

 راقعلا ةرادإ نع
 قبطنت ال

 سناجيلا جرب
 ناديعس لآ ةكرش( رجأتسملا
 ةرادإ نع لوؤسم )تاراقعلل
 راقعلا

 قبطنت ال

 يبارافلا تايلك

 ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 يبارافلا تايلك ةكرش(  ميلعتلل
 رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل
 نع لوؤسم ))ةكرشلا مسا
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا

 ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 يبارافلا تايلك ةكرش(  ميلعتلل
 رييغت مت ثيح ًاقباس ميلعتلل
 نع لوؤسم ))ةكرشلا مسا
 راقعلا ةرادإ

 قبطنت ال

 ةدج - ميلعتلل ةيؤرلا تايلك
 ةيؤرلا تايلك ةكرش( رجأتسملا
 ةرادإ نع لوؤسم )ميلعتلل
 راقعلا

 قبطنت ال

 نوكأ تاعدوتسم
 نوكأ ةكرش( رجأتسملا
 لوؤسم )ةدناسملا تامدخلل

 راقعلا ةرادإ نع
 قبطنت ال

 
 صيصخت متو .قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا نيمأت فيلاكتب قلعتي ام ةفاك قودنصلا لمحتي

 يأ دادسل كلذو ًايونس يدوعس لاير ٨٥١,٢٠٠ غلبمب ةيراقعلا لوصألاب ةقلعتملا نيمأتلا فيلاكت ةينازيم
 حاصفإلا متيسو طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا لمحتيسو .تاراقعلا ىلع نيمأتلاب ةقلعتم فيلاكت

 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو اهنع

 نيمأتلا فيلاكت
 

 ةميقلا نم ٪٢٥ زواجتت ال ةبسنبو ريوطتلا ديق عيراشم ىلع ذاوحتسالاب ًالبقتسم قودنصلا ماق لاح يف
 لوح ضوافتلاب قودنصلا ريدم موقي فوس ،ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا
 ىلع ضوافتلا متي ثيحب ،نيروطملل عفدتو قودنصلا اهدبكتي فوس يتلاو ةقالعلا تاذ ريوطتلا باعتأ
 دبكتي مل ،كشلا بنجتلو .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا عم ىشامتي امب لقتسمو تحب يراجت ساسأ
  .ةيراقعلا لوصألاب قلعتي اميف ريوطت باعتأ يأ قودنصلا

  ريوطتلا باعتأ

 تايرتشملاو ةسدنهلاو ميمصتلا فيلاكت عيمج قودنصلا لمحتي ،ةيلبقتسم ريوطت لامعأب مايقلا دنع
 يمدقم نم ريغلل قودنصلا لوصأ نم اهعفدو اهباستحا متيو تاراقعلا ريوطت ةرادإو ريوطتو ،فارشإلاو
  .ةقالعلا تاذ تامدخلا

 قودنصلا لوصأ فيراصم

 ةمدقملا ةرمتسملا ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلاب ةقلعتملا ىرخألا فيراصملا عيمج قودنصلا لمحتي
 ،لوصألا مييقتو ،ةيراشتسالاو ةينوناقلا فيراصملا - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امبو ،ريغلا نم
 سيسأت فيراصمو ،ةينهملا تامدخلا نم اهريغو ،يضاقتلا فيراصمو باعتأو ،ةيميظنتلا موسرلاو
 ريهطت فيراصمو ،قودنصلا لوصأ ظفح حلاصل ةسسؤملا صاخلا ضرغلا تاذ تاكرشلا ليغشتو
 يف ضرفت عفدلا ةقحتسم ةبيرض يأ نع ًالوؤسم قودنصلا نوكيو .تدجو نإ ،ةيعرشلا ريغ حابرألا
 يلامجإ نم ًايونس ٪٠.٥ تافورصملا هذه زواجتت الأ عقوتملا نمو .ةمظنملا تاهجلا لبق نم لبقتسملا
 .ةيموكحلا تاميظنتلاو حئاولل عضخت يتلا بئارضلاو تالومعلاو موسرلا ءانثتساب قودنصلا لوصأ
 

 دمحم بتكم( قودنصلل ينوناقلا راشتسملا باعتأ دادسل يدوعس لاير ١٥٠,٠٠٠ غلبمب ةينازيم صيصخت متو
 ةدايز ةيلمعب ةقلعتملاو )يب لإ لإ جندلابس دنآ جنيك عم نواعتلاب - ةينوناقلا تاراشتسالل رامعلا ميهاربإ
 فوسف اهنم ءزج فرص لاح يف وأ ةينازيملا هذه فرص متي مل لاح يفو .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ

 ىرخأ فيراصم



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
١٣٢   

  

 بسح رامثتسالل رفوتم دقنك صصخم نوكيس يأ( قودنصلا لوصأ دحأك ةينازيملا ضئاف عم لماعتلا متي
 لمحتيسو .)"قودنصلا تايجيتارتسا صخلم" نونعملاو )٥( دنبلا يف ةحضوملا رامثتسالا زكرت تاسايس

 مئاوق وأ ةصوحفم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو اهنع حاصفإلا متيسو ،طقف ةيلعفلا فيراصملا قودنصلا
 .ثدحأ امهيأ ،ةعجارم ةيونس ةيلام
 .٪٣.٩٧ يه م٢٠٢١ ةنسلل )Total Expense Ratio( قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ىلإ قودنصلا فيلاكت ةبسن
 ينورتكلإلا عقوملاو قودنصلا ريدم عقوم ىلع رشنتو يونس عبر لكشب ةبسنلا هذه ثيدحت متيسو
 .قوسلل

 قودنصلا فيلاكت ةبسن
 )Total Expense Ratio( 
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  )Total Expense Ratio( قودنصلا فيلاكت ةبسنو موسرلا باستحال لاثم :)٣( قحلملا

 ،"رامثتسالا ةدم" تاونس رشع ةدمل يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٠ غلبمب ليمع رامثتسال يحيضوتو يضارتفا لاثم حضوي يلاتلا لودجلا
 نأ ضارتفا ىلعو ،رامثتسالا ةدم لوط ريغتت ملو يدوعس لاير ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠ وه ةرتفلا كلت يف قودنصلا لام سأر نأ ضارتفابو
 نم ًءادتبا ًايونس ٪١١.٢٠ ةبسنبو يناثلا يفاضإلا حرطلا نم لوألا ماعلل ٪١١.٢٠ ةبسنب رامثتسالا ىلع يلامجإ دئاع قودنصلا ققحي
 قودنصلا دئاوع يفاص نم ٪١٠٠ عزويس قودنصلا نأب ضارتفا ىلعو ،يناثلا يفاضإلا حرطلا نم رشاعلا ماعلا ىتح يناثلا ماعلا

 يف جاردإلاو ليجستلا موسر تبستحا امك ،رامثتسالا ةدم لوط ريغتت مل قودنصلا فيراصم عيمج نأب ضارتفا ىلعو ،ًايونس
 فيراصملا نم تادحولا كلام ةصح حضوي يلاتلا لودجلا .ىصقألا دحلاب ًايونس قودنصلل ةيقوسلا ةميقلل )لوادت( ةيلاملا قوسلا

 :يضارتفالا لاثملا ىلع ًءانب كلذو يدوعسلا لايرلاب رامثتسالل يفاصلا دئاعلاو
 

 ةدحولا رعس يدوعس لاير ١٠

 قودنصلا تادحو ددع ةدحو ١٤١,٠٠٨,٨٤٨

 يضارتفالا قودنصلا لام سأر يدوعس لاير ١,٤١٠,٠٨٨,٤٨٠

 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ يدوعس لاير ٢,٠٦٢,٧٢٧,٩٠٩

 يدوعس لاير ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠
 ةبسن ىلع ًءانب( يضارتفإلا بوحسملا ليومتلا غلبم
 لوصأ ةميق يلامجإ نم ٪٤٣.٥٢ قودنصلا ليومت
 )قودنصلا

 نم لوألا ماعلا يف يضارتفالا يونسلا راجيإلا ةميق يدوعس لاير ١٥٧,٩٧٠,٠١٤
 يفاض يفاضإلا حرطلا

 ماعلا نم ًءادتبا يضارتفالا يونسلا راجيإلا ةميق يدوعس لاير ١٥٧,٩٧٠,٠١٤
 يفاضإلا حرطلا نم رشاعلا ماعلا ىتح يناثلا

 يضارتفالا كارتشالا غلبم يدوعس لاير ١,٠٢٠,٠٠٠
  كارتشالا موسر يدوعس لاير ٢٠,٠٠٠

 يضارتفالا رامثتسالا غلبم يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٠
 يضارتفالا كارتشالا تادحو ددع ةدحو ١٠٠,٠٠٠

 

 

 ةرشاعلا ةنسلا ىلإ ةيناثلا ةنسلا نم
  يناثلا يفاضإلا حرطلا نم ىلوألا ةنسلا يناثلا يفاضإلا حرطلا نم

 ىلع موسرلا
 رامثتسالا

 ىلع موسرلا
 قودنصلا

 ىلع موسرلا
 رامثتسالا

 ىلع موسرلا
 موسرلا عون قودنصلا

 ةرركتملا فيراصملاو موسرلا

٩,٥٢٣,٨٤١ ٦,٧٥٤ ٩,٥٢٣,٨٤١ ٦,٧٥٤ 
 ،يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ٩%( ةرادإلا موسر

 نم ٪٠.٧٥ لداعي ام ةرادإلا موسر زواجتت ال نأ ىلع
 )قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٠.٠٢٥%( ظفحلا موسر ٤٩٠,٦٧٥ ٣٤٨ ٤٩٠,٦٧٥ ٣٤٨
 )قودنصلا

 لوصأ ةميق يفاص نم ٠.٠٢٥%( يرادإلا ريدملا باعتأ ٣٣١,٣٠٦ ٢٣٥ ٣٣١,٣٠٦ ٢٣٥
 )قودنصلا

 )يدوعس لاير ٧٥,٠٠٠( ينوناقلا بساحملا باعتأ ٧٥,٠٠٠ ٥٣ ٧٥,٠٠٠ ٥٣

 )يدوعس لاير ١٥,٠٠٠( يعرشلا راشتسملا باعتأ ١٥,٠٠٠ ١١ ١٥,٠٠٠ ١١

 لاير ٢٦,٠٠٠( نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ باعتأ ٢٦,٠٠٠ ١٨ ٢٦,٠٠٠ ١٨
 )يدوعس

 )يدوعس لاير ٤٢,٠٠٠( ةبيرضلا راشتسم باعتأ ٤٢,٠٠٠ ٣٠ ٤٢,٠٠٠ ٣٠

 لوادت ىدل ليجستلا موسرو جاردإلا موسر ٧٩٧,٥٦٧ ٥٦٦ ٧٩٧,٥٦٧ ٥٦٦

 )يدوعس لاير ٧,٥٠٠( ةيباقر موسر ٧,٥٠٠ ٥ ٧,٥٠٠ ٥

٤,٤٣٥,٢٢١ ٣,١٤٥ ٤,٤٣٥,٢٢١ ٣,١٤٥ 
 ةيليغشتلاو ةينهملا تامدخلا( ىرخا فيراصم
 باعتأو ةيميظنتلا موسرلاو ةيراشتسالا فيراصملاو
 ةينوناقلا تامدخلا

 كالمألا ةرادإ باعتأ ٣,٩٥٠,٠٠٠ ٢,٨٠١ ٣,٩٥٠,٠٠٠ ٢,٨٠١

 نيمأتلا فيلاكت ٨٥١,٢٠٠ ٦٠٤ ٨٥١,٢٠٠ ٦٠٤

  ةيئدبملا ةيراقعلا لوصألا تانيسحتو ضرأ راجيإ ١,٦٢٣,٤٧٩ ١,١٥١ ١,٦٢٣,٤٧٩ ١,١٥١

 ليومتلا فيلاكت ٣٣,٨٣٣,٥٠٠ ٢٣,٩٩٤ ٣٣,٨٣٣,٥٠٠ ٢٣,٩٩٤

 ةرركتملا فيراصملاو موسرلا يلامجإ ٥٦,٠٠٢,٢٨٩ ٣٩,٧١٥ ٥٦,٠٠٢,٢٨٩ ٣٩,٧١٥
 
 
 
 

 يلامجإ نم ةرركتملا قودنصلا فيلاكت ةبسن ٪٢.٧١ ٪٢.٧١
  لوصألا ةميق

 لاملا سأر نم ةرركتملا قودنصلا فيلاكت ةبسن ٪٣.٩٧ ٪٣.٩٧
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 دئاعلا لبق يضارتفالا رامثتسالا غلبم يفاص ١,٣٥٤,٠٨٦,١٩١ ٩٦٠,٢٨٥ ١,٣٥٤,٠٨٦,١٩١ ٩٦٠,٢٨٥

 *ققحملا يلامجإلا دئاعلا ١٥٧,٩٧٠,٠١٤ ١١٢,٠٢٨ ١٥٧,٩٧٠,٠١٤ ١١٢,٠٢٨

 )%( ققحملا يلامجإلا دئاعلا ٪١١.٢٠ ٪١١.٢٠

 دئاعلا دعب يضارتفالا رامثتسالا غلبم يفاص ١,٥١٢,٠٥٦,٢٠٥ ١,٠٧٢,٣١٣ ١,٥١٢,٠٥٦,٢٠٥ ١,٠٧٢,٣١٣

  رامثتسالل يضارتفالا يفاصلا دئاعلا ١٠١,٩٦٧,٧٢٥ ٧٢,٣١٣ ١٠١,٩٦٧,٧٢٥ ٧٢,٣١٣

 )%( رامثتسالل يضارتفالا يفاصلا دئاعلا ٪٧.٢٣ ٪٧.٢٣

 

 **)يناثلا يفاضإلا حرطلاب صاخلا قودنصلا لام سأر نم ةعوفدم( ةرركتملا ريغ فيراصملاو موسرلا

 ليومتلا ةلكيه باعتأ قبطنت ال قبطنت ال دجوي ال دجوي ال

 )ليومتلا بيترت موسر( ليومتلا فيلاكت قبطنت ال قبطنت ال دجوي ال دجوي ال

 ينوناقلا راشتسملا باعتأ - ىرخأ فيراصم ١٥٠,٠٠٠ ١٠٦ دجوي ال دجوي ال

 جاردإللو ليجستلل ةيلوألا موسرلا ١١٠,٠٠٠ ٧٨ دجوي ال دجوي ال

 ةلاهجلا يفن تاساردب ةصاخلا تالماعتلا فيلاكت ١,٠٠٠,٠٠٨ ٧٠٩ دجوي ال دجوي ال
 ةديدجلا ةيراقعلا لوصألل مييقتلاو

 يعسلا موسر ٧,٨٣٥,٠٠٠ ٥,٥٥٦ دجوي ال دجوي ال

 لاملا سأر ةلكيه باعتأ قبطنت ال قبطنت ال دجوي ال دجوي ال

 ٩,٠٩٥,٠٠٨ ٦,٤٥٠ دجوي ال دجوي ال
 ةرركتملا ريغ فيراصملاو موسرلا يلامجإ
 حرطلاب صاخلا قودنصلا لام سأر نم ةعوفدم(
 )يفاضإلا

 ةرركتملا ريغ فيراصملاو موسرلا يلامجإ ةبسن ٪٠.٤٤ دجوي ال دجوي ال
 لوصألا ةميق يلامجإ نم

 ةرركتملا ريغ فيراصملاو موسرلا يلامجإ ةبسن ٪٠.٦٤ دجوي ال دجوي ال
 قودنصلا لام سأر نم

 

 )ةفاضملا ةميقلا ةبيرض باستحا نودب( يناثلا يفاضإلا حرطلا نم رشاعلا ماعلا ىتح يناثلا ماعلا نم ًءادتبا ًايونس ٪١١.٢٠و يناثلا يفاضإلا حرطلا نم لوألا ماعلا يف ٪١١.٢٠ ةبسنب فدهتسم يلامجإ دئاع *
 يناثلا يفاضإلا حرطلاب ةصاخلا )ةرركتملا ريغ( ةيلوألا موسرلاو فيلاكتلاو باعتألا دادسو ةيناثلا ةيفاضإلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالل يناثلا يفاضإلا حرطلا تالصحتم مادختسا متيس **

 
 ةرادإلا موسر باسحل يضارتفا لاثم

 يضارتفالا قودنصلا لوصأ ةميق يفاص يدوعس لاير نويلم ٩٠٠.٥٤
 يضارتفالا يونسلا راجيإلا ةميق يفاص يدوعس لاير نويلم ١١٢.٠٣

 
 ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ لداعي ام ةرادإلا موسر زواجتت ال نأ ىلع ،لصحملا يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩ ةرادإلا موسر
 :قودنصلا لوصأ

  يونسلا راجيإلا ةميق يفاص نم ًايونس ٪٩ يدوعس لاير نويلم ١٠.٠٨
 قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ يدوعس لاير نويلم ٦.٧٥

 ام قودنصلا ىلع ةقبطملا ةرادإلا موسر يلامجإ نوكي ،لقألا ةميقلا دامتعاب يدوعس لاير نويلم ٦.٧٥
  قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم ٪٠.٧٥ لداعي
 

 يضارتفالا كارتشالا تادحو ددع ةدحو ١٠٠,٠٠٠
 يضارتفالا رامثتسالا غلبم يدوعس لاير ١,٠٠٠,٠٠٠
    ةرادإلا موسر يدوعس لاير ٦,٧٥٤

 
  



 ماكحألاو طورشلا
 

 

 

 

 
١٣٥   

  

 تاراقعلل ةكلاملا تاكرشلا كالم – )٤( قحلملا

 

 ةيكلملا ةبسن كيرشلا مسا يلاحلا كلاملا مسا  ةعفنملا/راقعلا
 )%(  ةكرشلا يف

 يبيضقلا ناميلس ءانبأ ةكرش لوم يرلاج

 ٪٣٨.٥٢ يبيضقلا ناميلس نب فسوي .١
 ٪٢٥.٠٢ يبيضقلا ناميلس نب ردب .٢
 ٪١٨.٧٤ يبيضقلا ناميلس نب ماطس .٣
 ٪٩.٣٨ يبيضقلا ناميلس نب دلاخ .٤
 ٪٨.٣٤ يبيضقلا ناميلس نب ناطلس .٥

 

 وزالب زكرم

 :راقعلا كلام
 رامثتسالل ومش ةكرش

 يراجتلا

 ٪٢٢  ليقملا ميهاربإ دهف ردب .١ 
 ٪٢٢  ليقملا ميهاربإ دهف ردنب .٢
 ٪٢٢  ليقملا ميهاربإ دهف زيزعلا دبع .٣
 ٪١٢  فسوي نب دمحم زيزعلادبع ةصح .٤
 ٪١١  ليقملا ميهاربإ دهف ةيماس .٥
 ٪١١  ليقملا ميهاربإ دهف ةفيطل .٦

 

 :ضرألل عافتنالا قح كلام
 ةكولمم ةدودحملا ومن ةكرش

 ٪٧٥  ةضباقلا ريوطت ةكرش .١

 ٪٢٥ يرمعلا هديبح دمحم دمحأ داؤف .٢

 

 ةيكلملا ةبسن كيرشلا مسا يلاحلا كلاملا مسا  ةعفنملا/راقعلا
 )%(  ةكرشلا يف

 تاراقعلل ناديعس لآ ةكرش سناجيلا جرب

 ٪٦٤.٢٣ ناديعس نب هللادبع نب دمحم نب ميهاربإ .١
 ٪٥.٧٧ رامثتسالل هدالوأو ناديعس نب ميهاربإ نب ردب ةكرش .٢
 ٪٥.٠٠  ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحا .٣
 ٪٤.٦٩ ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحم .٤
 ٪٠.١٥  ناديعس نب ميهاربإ نب دمحم تنب نيل .٥
 ٪٠.١٥  ناديعس نب ميهاربإ نب دمحم تنب ايلات .٦
 ٪٢.٥٠ يلولسلا دمحم نب هللادبع تنب ةرون .٧
 ٪٢.٥٠  ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب فون .٨
 ٪٢.٥٠  ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب دنه .٩
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب لما .١٠
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب لانم .١١
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب هولول .١٢
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب ةيناد .١٣
 ٪٢.٥٠ ناديعس نب دمحم نب ميهاربإ تنب فاته .١٤

 

 ةيكلملا ةبسن كيرشلا مسا يلاحلا كلاملا مسا  ةعفنملا/راقعلا
 )%(  ةكرشلا يف

 يبارافلا تايلك
 يبيردتلا ىنبملاو
 يبارافلا تايلكل

 ٪١٠٠ ناموزلا نامثع زيزعلادبع نامثع ةيراقعلا دصقملا ةكرش

 
  



 ماكحألاو طورشلا
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 ةيعرشلا ةئيهلا طباوض - )٥( قحلملا

 

 :ةيلاتلا ريياعملل ًاقفو يعرشلا راشتسملا لبق نم قودنصلا ةزاجإ مت
 

 قودنصلا ريدم روجأل ةيعرشلا ريياعملا )١
 ًاعرش ةموقتم عفانم نع ضوع اهنأل ؛هكارتشا ءاقل رمثتسملا نم ًاروجأ ىضاقتي نأ قودنصلا ريدمل زوجي •

 هذه نوكت نأ ةطيرش ةارتشملا ةدحولا ةميق نم ةموصخم ةبسن مأ ًاعوطقم ًاغلبم رجألا اذه ناكأ ءاوس
 .قودنصلا ماكحأو طورش يف اهيلع ًاصوصنم روجألا

 نم ةددحم ةبسنب روجألا هذه ددحت نأ زوجيو ،ةيرود ةفصب ةرادإلل َاروجأ عطتقي نأ قودنصلا ريدمل زوجي •
 يف نيرمثتسملل ةمولعمو ةددحم ةبسنلا نوكت نأ ةطيرش ؛مولعم يرود دعوم يف قودنصلا لوصأ

 .قودنصلا ماكحأو طورش
 يف رمثتسملا ىلع قودنصلا ريدم اهطرتشي ةيفاضإ موسر يهو ،ءادألل زفاوح عاطتقا قودنصلا ريدمل زوجي •

 ىلإ يدؤت الو ملعلا ىلإ اهلآم ةرجألا نم ءزج اهنأل ؛هيلع قفتم نيعم دح نع حابرألا ىوتسم ةدايز لاح
 .قودنصلا ماكحأو طورش يف رمثتسملل ًةمولعمو ًةددحم ةبسنلا نوكت نأ ةطيرش ،ةعزانملا

 
 هقيوستو قودنصلا ةرادإل ةيعرشلا ريياعملا )٢
 لضفألاو ،لثمألا هجولا ىلع قودنصلا لاومأ رامثتسا يف هتقاطو هدهج لذب قودنصلا ريدم ىلع بجي •

 .نيرمثتسملا ةحلصمل
 هل زوجي الو هلجأ نم قودنصلا ئشنأ يذلا ضرغلا يف قودنصلا لاومأ رامثتسا قودنصلا ريدم ىلع بجي •

 .نيرمثتسملا راطخإ دعب الإ قودنصلا ماكحأو طورش يف هيلع صني مل اميف رامثتسالا
 .قودنصلا ىلع ةلمحملا فيراصملا ةفاك نع حاصفإلا قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 ةسارد ىلع ًءانب قودنصلا يف كارتشالا نم ةعقوتملا حبرلا ةبسن ىلع قودنصلا ريدم صني نأ زوجي •

 .عقوتلاو بيرقتلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ ةطيرش ،قوسلا
  .قودنصلا ىلع ةلمحملا فيراصملا عيمج نع ماتلا حاصفإلا قودنصلا ريدم ىلع بجي •
 ماكحا فلاختال جذامنلا نم اهريغو دوقع نم قودنصلا يف اهب لماعتملا قئاثولا عيمج نوكت نأ بجي •

 .ةيمالسالا ةعيرشلا
 تاءارجإلا ذاختا هلو ،ةيوبر دئاوف قاقحتسا وأ عفد هيلع بترتي دقع يأ يف لوخدلا قودنصلا ريدمل زوجي ال •

 .هتاقحتسم ىلع لوصحلل ةيئاضقلا
 

 اهريجأت وأ قودنصلا لوصأ عيبل ةيعرشلا ريياعملا )٣
 ةدئافلاب طابترا اهيدل سيلو ًاعرش ةحابم ةيراقع عيراشم ليغشتو ءارش يف هلاومأ قودنصلا ريدم رمثتسي •

 .ةيوبرلا
 ذاختا هلو ،هتامازتلا دادس نع فرط يأ رخأت لاح يف ةيوبر دئاوف يأ بستحي نأ قودنصلا ريدمل زوجي ال •

 .هتاقحتسم ىلع لوصحلل ةبسانملا ةيئاضقلا تاءارجإلا
 ريجأتلاك ؛ًاعرش ًامرحم ًاطاشن لوازي نمل اهرجؤي الأ طرشب ،اهعيب لبق تاراقعلا ريجأت قودنصلا ريدمل زوجي •

 .ةيوبرلا كونبلا ىلع
 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم تاراقعلا ةيامحل نيمأتلا ماظن نوكي نأ بجي •
 .ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم ًاقفاوتم تاراقعلا ريوطت/ةزايحلا ليومت نوكي نأ بجي •
 لجأ نم اهذيفنت لبق ةيعرشلا ةئيهلا ىلع قودنصلاب ةصاخلا تايقافتالاو دوقعلا عيمج ضرعت نأ بجي •

 .ةيعرشلا طباوضا عم ةقفاوتم اهنأ نم دكأتلا
 ةمرحملا ةطشنألا ىلع اهيف نيرجأتسملا ةطشنأ زكرتت يتلا تاراقعلا يف قودنصلا ريدم رمثتسي نأ زوجي ال •

 :ةيلاتلا
 .رامقلا .١
 .لوحكلا جاتنإو عيب .٢
 .غبتلا جاتنإ .٣
 .ةحلسألا عنص .٤
 .ةراعدلا .٥
 .تاردخملا .٦
 .يوبرلا ليومتلا تاسسؤم و يراجتلا نيمأتلا .٧
 .يعرشلا راشتسملا اهددحي ىرخأ ةمرحم ةطشنأ يأ .٨

 ريياعملا عم نوقفاوتي ال صاخشأ وأ تاكرش ىلإ ةرجؤملا تاراقعلا يف رمثتسي نأ قودنصلا ريدمل نكمي •
 نم لصحتملا راجيإلا نوكي نأ ىلع ،هريغو ،لوحكلا ،رامقلا ،نيمأتلا تاكرش ،كونبلا مهيف امب هالعأ ةنيبملا

 طورشلا ةاعارم عم راقعلا نم ةلصحتملا تاراجيإلا عومجم نم لقأ وأ ٪٥ هتبسن ام لثمي تاهجلا هذه
 :ةيلاتلا
 راشتسملا ةقفاوم ذخأ دعب ةيريخلا تاهجلا ىلإ هب قدصتلا متي تاهجلا هذه نم لصحتملا داريإلا .١

 .يعرشلا
 هطاشن رجأتسم عم قفاوتملا ريغ طاشنلا وذ رجأتسملا لادبتسا عيطتسي قودنصلا ريدم ناك اذإ .٢

 هيلعف ةينوناقلاو ةيلاملا ةيحانلا نم قودنصلاب ررض قاحلإ نود ةيعرشلا ماكحألاو طباوضلا عم قفاوتم



 ماكحألاو طورشلا
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 .رهشأ ةثالث هتدم يباتك راذنإ هئاطعإ دعب رجأتسملا لادبتسا يف ًامدق يضملا
 اذه كرتي ةلاحلا هذه يفف ،قودنصلا ىلع ةينوناق وأ ةيلام رارضأ ببسيس هالعأ روكذملا ءارجإلا ناك اذإ .٣

 .دقعلا ديدجت متي الو ةراجإلا ةدم يهتنت نأ ىلإ رجأتسملا
 عم قفاوتم مهطاشن نيرجأتسملا لك ناك وأ نيرجأتسم هب دجوي ال راقع يف قودنصلا ريدم رمثتسا اذإ .٤

 عم قفاوتم ريغ هطاشن رجأتسمل راقعلا ريجأت قودنصلا ريدمل زوجي الف ةيعرشلا طباوضلاو ماكحألا
 تاراجيإلا عومجم نم ٪٥ نم لقأ رجأتسملا اذه نم لوخدملا ناك ولو ىتح ةيعرشلا طباوضلاو ماكحألا
 .ةلصحتملا

 
 

 

 

  



 ماكحألاو طورشلا
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 ليكوت جذومن - )٦( قحلملا

 

 ،]_________________________[ ةيسنجلا نم ،]______________________________________________________________________________[ ،انأ
  ـل يعرشلا لثمملا يتفصب( ،]_____________________________________[ مقر رفس زاوج/ةيوه ةقاطب بحاص

 ةدحو ]_____________[ ـل ينوناقلاو لجسملا كلاملاك ،])"تادحولا كلام"( ]_________________________________________________[
 ةقاطب بحاص ،]_____________[ ةيسنجلا نم،]_____________[ لكوأ ،)"قودنصلا"( تير ريبخلا قودنص يف ]_____________[ ةميقب

 ،قودنصلا يف تادحولا صوصخب )هنع/ينع( اليكوو )تادحولا كلام ماقم/يماقم( موقيل ،]_____________[ مقر رفس زاوج/ةيوه
 يتفص دقفأ نأ( وأ كلذ ريغ ررقتي ىتح هخيرات نم تادحولا يكلام تاعامتجا عيمج يف تيوصتلاو روضحلا ةطلس هل نوكي اهبو
 .)قودنصلا يف تادحو كلامك هتفص تادحولا كلام دقفي نأ/قودنصلا يف تادحو كلامك

 .ذيفنتلا زيح هلوخد دنع كلذو ،]_____________[ خيراتب كصلا اذه عيقوت مت ،كلذل ًاداهشإو

 

 :ليكولا مسا

 :ينورتكلإلا ديربلا :لاوجلا مقر

 :ناونعلا

 :ليكولا عيقوت

 

 

  



 ماكحألاو طورشلا
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 كارتشالا بلط جذومن - )٧( قحلملا
 تير ريبخلا قودنص

 )دارفألل( كرتشملا تامولعم   -أ

 :رمثتسملا مسا
 :ةيسنجلا :خيراتلا
 :ةيوهلا عون
 :ةيوهلا مقر
 :داليملا ناكم :داليملا خيرات
 :ينورتكلإلا ديربلا :لاوجلا مقر
 :ناونعلا
 

 :ةلئاعلا دارفأ كارتشا       -ب

 

 )ةيرامثتسالا قيدانصلاو تاكرشلل( كرتشملا تامولعم   -ج

 :رمثتسملا مسا
 :ةيسنجلا :خيراتلا
 :ةيوهلا عون
 :ةيوهلا مقر
 :ءاهتنالا خيرات :رادصإلا خيرات
 :ينورتكلإلا ديربلا :فتاهلا مقر
 :ناونعلا
 

   *كارتشالا ليصافت -د
 

 ةدحو                                                   )ماقرألاب( ةبولطملا تادحولا ددع
 ةدحو                                                   )ةباتك( ةبولطملا تادحولا ددع
 يدوعس لاير                                                   )ماقرألاب( كارتشالا موسر
 يدوعس لاير                                                   )ماقرألاب( عفدلا قحتسملا يلامجإلا غلبملا
 يدوعس لاير                                                   )ةباتك( عفدلا قحتسملا يلامجإلا غلبملا

 

 نيكرتشملا عيمجل ةبولطملا تادحولا يلامجإ ةباتك متي ةلئاعلا دارفأل كارتشالا لاح يف*

 :)ةيرامثتسالا قيدانصلاو تاكرشلا/ دارفألا( كرتشملل عفدلا تاميلعت

 يرامثتسالا انباسح نم عفدلا قحتسملا يلامجإلا غلبملا مصخ ىلع قفاون □

 :كنبلا مسا

 يكنبلا باسحلا مقر
)IBAN(: 

                        

 

 :اهيف تادحولا عاديإ دارملا ةظفحملا ليصافت       -ه
 

 :رمثتسملا مسا

 :يرامثتسالا باسحلا مقر

 :ةظفحملا مقر

 

 لجس يف نيلومشملاو مهمسإب بتتكملا ةلئاعلا دارفأ
 ةرسألا

 ةلص
 يندملا لجسلا مقر ةبارقلا

            

            

            

            

            

            

            



 ماكحألاو طورشلا
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 :رمثتسملا رارقإ         -و
 

 ىلإ اذه كارتشالا بلط جذومن ةداعإ بجومب رقنو .قودنصلا ماكحأو طورش يف نيبملا وحنلا ىلع "لهؤم رمثتسم" اننأب دكؤن
 وأ ًايلك لبقي دق يذلاو تير ريبخلا قودنص تادحو يف كارتشالل يئاهنلا انضرعب ،ةملتسملا تاهجلا/ةهجلا  وأ/و ،ةيلاملا ريبخلا

 دكؤن امك .قودنصلل ريدمك اهريدقت ىلع ًءانب ةيلاملا ريبخلا لبق نم )قودنصلا يف ضئافلا كارتشالا يف لاحلا وه ام لثم( ًايئزج
 ماكحأو طورشل ًاقفو تادحولا كلمتو اذه كارتشالا بلط عيقوتل ةمزاللا ةينوناقلا ةيلهألاو ةطلسلاو ةيحالصلاب عتمتن اننأب
 ،قودنصلا تادحو يف كارتشالل بلطب مدقتلا بلطلا اذه يف نيلومشملا دارفألا نم يأل الو انل قبسي مل اننأب دكؤن امك .قودنصلا

 قودنص يف كارتشالا بلط مدقن اذه بجومبو .كارتشالا بلط راركت لاح يف تابلطلا ةفاك ضفر يف قحلا قودنصلا ريدملو
 .اهب نيلباق اهعيقوتب انمقو اهانمهفو اهانملتسا يتلا ماكحألاو طورشلل ًاقفو تير ريبخلا

 دارفألا نورمثتسملا

  :يسيئرلا رمثتسملا مسا
 :عيقوتلا
 :ناونعلا
 :لاوجلا فتاهلا       :ينورتكلإلا ديربلا
 
 ةيرامثتسالا قيدانصلاو تاكرشلا نم نورمثتسملا

  :عيقوتلاب )نو(ـلوخملا
  :مسالا
 :ةفصلا

 :ةكرشلا متخ
 :ناونعلا
 :لاوجلا فتاهلا       :ينورتكلإلا ديربلا
 
 

 
 

 ،اهتملتسا يتلا ماكحألاو طورشلا ىلإ ًادانتساو .هالعأ دراو وه ام بسح "تير ريبخلا قودنص" يف كارتشالل يبلطب مدقتأ ،اذهب
 .هالعأ نيبم وه امك مكيدل يرامثتسالا يباسح ىلع ديقلاب مكضوفأ كلذبو اهلوبق ىلع عقوأ ،اهتمهفو اهتأرقو
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 فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا ةيفيك – )٨( قحلملا

 ريعستلا ةيلآ
 تادحو حرط قيرط نع قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز بلطل ةيفاضإلا تادحولاب صاخ وه فدهتسملا كارتشالا رعس

 ٢٠ رخآل قالغإلا رعسو لوادتلا مجح ىلع ًءانب( ةدحولا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ىلع ًءانب ةدحولا رعس دامتعا متيسو .ةيفاضإ
 ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ةدحولل لوصألا ةميق يفاص زواجتي ال امبو .)ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي

 ًادامتعا فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا متيس هنأ يأ .ةدحولل .س.ر ٨.٨٢٠١ غلابلاو م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم
 :هيلعو .لقألا ةميقلا ىلع

 يفاص نم ىلعأ ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ناك اذإ -
 .ةدحولل لوصألا ةميق يفاص دامتعا متيسف ةدحولل لوصألا ةميق

 يفاص نم لقأ ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم ناك اذإ -
 .هدامتعا متيسف ةدحولل لوصألا ةميق

 
 )لقأ امهيأ( رعسلل يبسنلا نزولا طسوتم وأ ةدحولل لوصألا ةميق يفاص ىلع ًءانب ةيفاضإلا تادحولا ددع باستحا متيو
 يفو ينيعلاو يدقنلا كارتشالا لباقم ةحورطملا ةيفاضإلا تادحولا ددع باستحا ضارغألو .ةيرشع لزانم عبرأ نم نوكملا

 .حيحص تادحو ددع جتنيل ددعلا بيرقت مت دقف ،تادحولا ددع يف روسك جتن لاح
 
 فدهتسملا كارتشالا رعس باستحا ةيفيك
  :ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم باسح :ًالوأ

 قالغإلا رعس خيراتلا لوادتلا مايأ ددع
  لوادتلا ةميق ةلوادتملا ةيمكلا ).س.ر(

 ).س.ر(
 لكل يبسنلا نزولا

 لوادت موي

 نزولا طسوتم
 رعسل يبسنلا
 ).س.ر( ةدحولا

 ب × أ = ج ب أ  
 عومجم ÷ ج = د

 رخآل لوادتلا ةميق
 موي ٢٠

 د × أ = ـه

 ٠.٣٦١٣ ٪٣.٩ ٨٧٦,٨٤٤.٢٤ ٩٤,٠٨٢ ٩.٣٢ م٢٠٢١ رياني ٣ ١
 ٠.٢٧٣٩ ٪٢.٩ ٦٥٩,٨٥٤.٠٨ ٧٠,٢٧٢ ٩.٣٩ م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ٢
 ٠.٠٤٣٣ ٪٠.٥ ١٠٤,٣٦٠.٤٦ ١١,١١٤ ٩.٣٩ م٢٠٢٠ ربمسيد ٣٠ ٣
 ٠.٠٧٣١ ٪٠.٨ ١٧٦,٠٥٣.١١ ١٨,٧٤٩ ٩.٣٩ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢٩ ٤
 ٠.٢٩٩٣ ٪٣.٢ ٧٢٠,٢٧٥.٠٠ ٧٦,٦٢٥ ٩.٤٠ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢٨ ٥
 ٠.٢٩٧٢ ٪٣.٢ ٧١٣,٦٦٨.٦٢ ٧٥,٧٦١ ٩.٤٢ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢٧ ٦
 ٠.١٥٦٧ ٪١.٧ ٣٧٧,٠٩٠.٤٠ ٤٠,١١٦ ٩.٤٠ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢٤ ٧
 ٠.٣٣٧٣ ٪٣.٦ ٨١٧,٨١١.٨٢ ٨٧,٦٥٤ ٩.٣٣ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢٣ ٨
 ٠.٥٣٤٢ ٪٥.٧ ١,٢٩٦,٣٩٣.٣٦ ١٣٩,٠٩٨ ٩.٣٢ ٢٠٢٠ ربمسيد ٢٢ ٩
 ٠.٦٨٥٤ ٪٧.٤ ١,٦٧٢,٣٥٤.٣٥ ١٨٠,٤٠٥ ٩.٢٧ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢١ ١٠
 ١.٠٧٥٥ ٪١١.٤ ٢,٥٨٨,٠٣٦.٢٠ ٢٧٥,٣٢٣ ٩.٤٠ م٢٠٢٠ ربمسيد ٢٠ ١١
 ٠.٤٣١٥ ٪٤.٥ ١,٠٢٥,٢٠٨.٨٠ ١٠٧,٦٩٠ ٩.٥٢ م٢٠٢٠ ربمسيد ١٧ ١٢
 ٠.٢٨٥٦ ٪٣.٠ ٦٨٥,٠٥١.٧٨ ٧٢,٦٤٦ ٩.٤٣ م٢٠٢٠ ربمسيد ١٦ ١٣
 ١.٥٨١٤ ٪١٦.٨ ٣,٧٨٩,٠٦٤.٩٦ ٤٠١,٣٨٤ ٩.٤٤ م٢٠٢٠ ربمسيد ١٥ ١٤
 ٠.٢٩٤٣ ٪٣.١ ٧٠١,٥٠٠.٨٠ ٧٣,٩٢٠ ٩.٤٩ م٢٠٢٠ ربمسيد ١٤ ١٥
 ٠.٤٧٨٨ ٪٥.٠ ١,١٤٠,٠٨٥.٥٠ ١٢٠,٠٠٩ ٩.٥٠ م٢٠٢٠ ربمسيد ١٣ ١٦
 ٠.٣٦٢٧ ٪٣.٨ ٨٦٤,٤١٥.٦٣ ٩١,٠٨٧ ٩.٤٩ م٢٠٢٠ ربمسيد ١٠ ١٧
 ٠.٦٢٦٣ ٪٦.٦ ١,٤٨٦,٤٠٣.٦٣ ١٥٥,٩٧١ ٩.٥٣ م٢٠٢٠ ربمسيد ٩ ١٨
 ٠.٤٠٨٥ ٪٤.٣ ٩٨٠,٩٨٩.٣٨ ١٠٤,١٣٩ ٩.٤٢ م٢٠٢٠ ربمسيد ٨ ١٩
 ٠.٨١٦٣ ٪٨.٦ ١,٩٤٣,٥١٩.٥٠ ٢٠٤,٥٨١ ٩.٥٠ م٢٠٢٠ ربمسيد ٧ ٢٠

 ٩.٤٢٢٧ ٪١٠٠.٠ ٢٢,٦١٨,٩٨١.٦٢ ٢,٤٠٠,٦٢٦   عومجملا
  .يدوعس لاير ٩.٤٢٢٧ يواسي ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم هالعأ لودجلا نم ،ًاذإ

 
 :فدهتسملا كارتشالا رعس نوكيل  لقألا ةميقلا دامتعا :ًايناث

 ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم رودص لبق لوادت موي ٢٠ رخآل قالغإلا رعسل يبسنلا نزولا طسوتم .س.ر ٩.٤٢٢٧
 م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ خيراتب ةققدم ةيلوأ ةيلام مئاوق رخآل ًاقفو ةدحولل لوصألا ةميق يفاص .س.ر ٨.٨٢٠١
  فدهتسملا كارتشالا رعس نوكي ،لقألا ةميقلا دامتعاب .س.ر ٨.٨٢٠١
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