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 إمارة تصبو نحو 
املستقبل بتفكري خالق

الطبيعية  7000 عام، ومناظرها  إلى  الذي يعود  الثري  بتاريخها  المتحدة، وتشتهر  العربية  اإلمارات  الخيمة في شمال دولة  رأس  تقع 
المتنوعة، وشواطئها الرملية التي تمتد على مسافة 64 كم، وصحرائها البديعة التي تظللها خلفية جبلية مهيبة، وتضم رأس الخيمة 

أعلى قمة في اإلمارات، وهي قمة جبل جيس الذي يوجد به أطول مسار انزالقي )زيب الين( في العالم بطول يبلغ نحو 3 كم.

وتتمتع إمارة رأس الخيمة أيضًا بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يمكن لثلث سكان العالم الوصول إليه في غضون أربع 
ساعات طيران، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لألعمال والشركات الراغبة في التوسع في اإلمارات والشرق الوسط وأفريقيا. وقد صنف البنك 

الدولي اإلمارة في المركز الثالثين من أصل 190 مدينة في تقرير سهولة ممارسة األعمال.



مختلف  في  الكبرى  الشركات  من  العديد  اإلمارة  في  يتواجد 
القطاعات االقتصادية بما يشمل شركة أحجار رأس الخيمة، وشركة 
للصناعات  جلفار  وشركة  الخيمة،  رأس  وسيراميك  روك،  ستيفن 
الدوائية، وموانئ رأس الخيمة، ومناطق رأس الخيمة االقتصادية، وبنك 
بنى  القطاعات  هذه  وتدعم  الخيمة.  رأس  غاز  وشركة  الخيمة،  رأس 
تحتية حديثة ومناطق صناعية متطورة ومجمعات لألعمال وفنادق 

عالمية من الطراز الرفيع، عالوة على معالم الجذب السياحي.

على  الخيمة  رأس  حافظت  الماضية  العشر  السنوات  مدار  وعلى 
التصنيف  وكاالت  من  العديد  قبل  من   »A« مستقر  ائتماني  تصنيف 
الوقت  في  اإلمارة  وتضم  بورز(.  أند  وستاندرد  فيتش،  )مثل  الدولية 
تنتمي ألكثر من  الجنسيات  ألف شركة متعددة   38 أكثر من  الراهن 
وتعد  قطاعًا.   50 من  أكثر  في  تعمل  العالم،  حول  من  دولة   100
العقود  إنفاذ  في  العالم  في  محكمة  أسرع  الخيمة  رأس  محاكم 

في المنازعات التجارية.



رأس الخيمة العقارية، شركة مساهمة عامة تأسست عام 2005 بدعم من 
حكومة رأس الخيمة مستنيرة برؤية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي  
الخـيمة. وهدفها اإلشراف  إمارة رأس  المجلس األعلى لإلتحاد حاكم  عضو 
عـلى تطــبيق خطــط الحكــومة الواعـدة في تعزيز وتطوير قطاعات العقار 
والسياحة ومرافق الترفيه في اإلمارة. كما تهدف إلى دعم النمو االقتصادي 
من  العديد  تطوير  عبر  للمساهمين  قيمة  أعلى  وتحقيق  التنموية  والخطط 

المشاريع في قلب اإلمارة وعلى سواحلها.
 

وتهدف شركة رأس الخيمة العقارية من خالل رســالتها إلى لعب دور قيادي 
على  والعمل  الخيمة  رأس  في  التحتية  والبنى  العقارات  قطاع  تطوير  في 
المستثمرين األجانب لالستفادة من خبراتهم في تطوير فنادق  استقطاب 
تسوق  ومراكز  صناعية  ومناطق  سكنية  ومجمعات  سياحية  ومنتجعات 
وتراعي  والرقي  بالفخامة  تتسم  وترفيه  ضيافة  ومراكز  صحية  ومنتجعات 
مواردها  الشركة  ـّر  تسخ وسوف  العالمية.  والمقاييس  المواصفات  أفضل 
في  للمساهمة  العقارية  المشاريع  دعم  فيها  بما  المجاالت  مختلف  في 
دفع عجلة النمو االقتصادي في إمارة رأس الخيمة قدما وفي دولة اإلمارات 

العربية المتحدة بشكل عام.

 نـقـدم لـكـم
األفـضــل





 مشروع الواجهة
 البحرية السكني األبرز

يف رأس اخليمة
العقارية منذ نشأتها. ويصنف ضمن  الخيمة  أيقونة مشاريع شركة رأس  العرب  يعتبر مشروع ميناء 
قدم  مليون   44 قدرها  مساحة  العرب  ميناء  يغطي  اإلستخدام.  متعددة  السكنية  المجمعات  فئة 
مربعة، ُيكرس معظمها لعرض جوهر الحياة في المحميات البيئية، ويمثل موطنًا لمجموعة متنوعة 
من مكونات الحياة البحرية، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين السكان والزوار على حد سواء حيث 
الموارد المستدامة  العقارية،  الخيمة  العرب مع الطبيعة، بفضل استخدام شركة رأس  يندمج ميناء 

لبنائه، والتي تحاكي جمال هذه المنطقة. 

 أما عن فنادقه ومنتجعاته ذات الطابع الخاص : يضم المشروع فندقين رائعين قيد اإلنشاء، و هما 
فندق إنتركونتيننتال و فندق أنانتارا و اللذان يحتويان على غرف و فلل مستقلة و أجنحة ملكية و أندية 

صحية باإلضافة إلى أحواض السباحة و المطاعم المتخصصة.

على  تركز  والتي  المجمع  ضمن  المشاريع  من  مجموعة  بطرح  العقارية  الخيمة  رأس  شركة  قامت 
اإلنسان و األسرة والطبيعة. و تركز هذا المفهوم واقعا وتجسيدًا في التنوع في الطرح ما بين شقق 
سكنية ذات إطالالت رائعة في ممشى البحيرة ، والفلل من فئة التاون هاوس و المتوسطة و الفاخرة 
المالئمة لنمط السكن العائلي مثل فلل غرانادا، ماليبو، بيرمودا، فالمنجو، وهذا المشروع األخير يتميز 
على  الممتدة  الطبيعية  القرم  أشجار  و  الرطبة  األراضي  على  المطل  البحرية  الحياة  على  بإطاللته 

مساحة 2 مليون متر مربع . والجدير بالذكر بأن جميع الوحدات السكنية الجاهزة تم بيعها بالكامل.



الحياة هي مشروع سكني متكامل  جزيرة 
بتصميم  وتمتاز  العرب،  ميناء  مجمع  في 
يعكس  محيط  ضمن  مميزة  وهوية  خاص 
جمال الطبيعة وسحرها المتناغم مع مزيج 
ووسائل  واالستجمام  الفخامة  من  فريد 
الترويح عن النفس، التي ترضي أذواق جميع 

شرائح المقيمين والزوار.



تقع الشقق السكنية والمقاهي والمحالت التجارية ضمن 
أكثر  المناطق حيوية في ميناء العرب التي تتمتع بإطاللة 

مباشرة على مياه البحيرة



منسدلة  بواجهة  العصري  السكني  ريزيدنسيز  غيتواي  برج  صمم 
البرج  يقع  بالبرج.  المحيطة  الطبيعة  وعناصر  مكونات  تعكس  ورائعة 
مع  السكني،  العرب  ميناء  مجمع  قلب  في  الرئيسية  الجزيرة  على 
توجد  حيث  بالحياة  والنابضة  المجاورة  الجزيرة  إلى  الوصول  سهولة 
منتجعات أنانتارا وانتركونتيننتال العالمية، ومركز التسوق، والمطاعم 
الخارجية، والنادي الشاطئي، وعلى الجهة المقابلة مباشرًة بعد القناة 
المائية يقع ممشى الغون الذي يضم العديد من المتاجر والمطاعم 

المنتشرة على الواجهة البحرية.

بين  البرج  يمزج  إذ  ريزيدنسيز نمط حياة شاطئية مميزة،  يقدم غيتواي 
سبل  ونشر  لتشجيع  الحديث  العملي  والتوظيف  والفخامة  الطبيعة 
الذي  والمتكامل  المثالي  المسكن  ولتوفير  الرفيعة،  العصرية  الحياة 

يتيح أجواء اجتماعية فريدة للعائلة واألصدقاء.





تشييدها  سيتم  هاوس”  “تاون  ومنزل  فلل   205 من  ماربيا  فيالت  تتكون 
الشاطئ  بمواجهة  الحياة،  جزيرة  أطراف  على  المائية  الواجهة  طول  على 
التقليدية  العربية  المعمارية  العناصر  بين  ما  وتجمع  المفتوحة.  والمياه 
تتميز  كما  العصري.  التصميم  جانب  إلى  المركزي،  الفناء  يجسدها  التي 
الشاسعة  واإلطالالت  المفتوحة،  والمساحات  الواسعة  بمساحاتها  الفلل 

والخالبة على البحر باإلضافة إلى ممرات إلى الشاطئ الخاص. 

 متتع بحياة
الرفاهية



مطلة  فاخرة  غرفة   350 العرب،  ميناء  انتركونتيننتال  منتجع  يضم 
 5 الـ  فئة  ضمن  المصنفة  المرافق  من  واسعة  ومجموعة  البحر  على 
والزوار  للمقيمين  الترفيهية  الوسائل  من  العديد  جانب  إلى  نجوم، 
على حد سواء. كما يضم المنتجع صالة رياضية مجهزة ونادي صحي، 
وسبا، فضاًل عن أحواض سباحة، ومجموعة من متاجر البيع بالتجزئة. 
كما أنه يحتضن عددًا من المطاعم المتخصصة التي تقدم وجباتها 
من  متنوعة  مجموعة  من  االختيار  حرية  للضيوف  وتتيح  اليوم،  طوال 

المأكوالت والمشروبات التي تناسب جميع األذواق.

“عرب احمليطات،
عرب القارات،

 و عرب االحالم”



أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة، وألول مرة  يحتضن منتجع 
فوق  المشيدة  الفيالت  من  مجمع  اإلمارة،  مستوى  على 
المنتجع  يمتد  المالديف.  جزر  من  المستوحاة  المياه  سطح 
على شاطئ مستقل وخاص تصل مساحته إلى 9,000 متر 
الرائعة  الطبيعية  القرم  أشجار  محمية  على  ويطل  مربع، 
المرافق  من  عددًا  أيضًا  المنتجع  وسيضم  والمذهلة، 
أنانتارا  سبا  مثل  األولى،  الدرجة  من  والرياضية  الصحية 
المشهور عالميًا، واحواض السباحة، وملعب تنس. باإلضافة 
من  والشهية  المتنوعة  العروض  المنتجع  يوفر  ذلك،  إلى 
مطاعم،  أربعة  خالل  من  الشهية  والمشروبات  المأكوالت 
وآخر  التايالندية،  بالمأكوالت  متخصص  مطعم  فيها  بما 
مثاليًة  أجواًء  يخلق  ما  البحرية،  بالمأكوالت  متخصص 

للراغبين باالسترخاء والترفيه. 

“احلياة رحلة”



ومرافق  بتسهيالت  تتمتع  سكني،  وبرج  تجاري  برج  من  جلفار  أبراج  تتألف 
حديثة ومتميزة، حيث تتميز الشقق بقانون التملك الحر. وتوفر أبراج جلفار 
من  وغيرها  الراحة  ووسائل  الرفاهية  حيث  من  رائع،  عصري  حياة  أسلوب 

الميزات التي تجعل منها المكان األمثل للسكن والعمل.

الكورنيش  على  أو  المانغروف،  جزر  بين  التنزه  الطبيعة  لمحبي  فيمكن   
كما  األبراج.  عن  دقائق  بضع  تبعد  التي  والشواطئ،  الخليج  على  المطل 
نادي  في  المفضلة  رياضتهم  ممارسة  الغولف  رياضة  عشاق  يستطيع 

الغولف القريب من أبراج جلفار.

 العنوان التجاري
 والسكني الرئيسي يف

رأس اخليمة



هي منطقة التسوق النابضة بالحياة في أبراج جلفار، وتعد 
بمثابة الملتقى االجتماعي لقاطني هذه األبراج وللزوار.
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األنشطة الرئيسية:
تركزت أنشطة الشركة خالل السنة المالية المنصرمة بشكل أساسي 
و  البيع  أنشطة  المرافق،  إدارة  العقارات،  إدارة  العقاري،  التطوير  حول 
التأجير ، قطاع  الضيافة و خدمات القطاع العقاري األخرى ذات الصلة.

السادة المساهمين،

مساهمة  )شركة  العقارية  الخيمة  رأس  شركة  إدارة  مجلس  يّسر 
عامة( أن يعرض عليكم البيانات المالية الموحدة و المدققة للشركة 

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

اإلنجازات التشغيلية:

العقارية  الخيمة  رأس  شركة  واصلت  العام  خالل  التشغيلية:  اإلنجازات 
االستثمار في تطوير العقارات السكنية والضيافة.

مشروع ماربيا، فلل على واجهة شاطئ البحر  جاهزه للتسليم اآلن يتكون 
من 207 فيال مع مجمع سكني فاخر على واجهة شاطئ البحر في جزيرة 

الحياة ، ميناء العرب.

 266 من  يتألف  سكني  مبنى  ظبي،  أبو   ، الريم  جزيرة   ، ريزيدنس  جلفار 
الربع االول من  البرج السكني في  شقة على وشك االنتهاء. سيبدأ بيع هذا 

عام 2022.

أصول  أحد  العرب،  ميناء  الخيمة  رأس  إنتركونتيننتال  وسبا  منتجع 
 ، العقارية  الخيمة  رأس  لشركة  نجوم  الخمس  فئة  من  الفاخرة  الضيافة 

المشروع في مراحله النهائيه و سوف يتم افتتاحه قريًبا.

منتجع أنانتارا مينا العرب ، رأس الخيمة، ثاني أصول الضيافة الفاخرة من 
البناء حسب  ، تستمر مراحل  فئة الخمس نجوم في رأس الخيمة العقارية 
العقارية)  الخيمة  رأس  استثمارات  تمويل  تم  للمشروع.  المعتمدة  الخطة 
من  جزئًيا   ) السكنية  األصول  وتطوير  نجوم  خمسة  فئة  من  فندقين  في 
خالل تسهيالت تمويل المشاريع من البنوك التجارية ، مع التركيز على المدى 
المتوسط والطويل على توليد اإليرادات المتكررة وزيادة رأس المال و تقوية 

الميزانية العمومية.

 كما تواصل شركة رأس الخيمة العقارية االستثمار في تطوير البنية التحتية 
في مجمع ميناء العرب كجزء من استراتيجية الشركة بهدف تعظيم قيمة 
إلى  المطاف  ،الذي يهدف في نهاية  العرب  الشامل لمجمع ميناء  التطوير 
إضافة قيمة لالستثمار الذي يقوم به المستثمرون والعمالء. كما تم توصيل 
بمياه وكهرباء االتحاد في مجمع ميناء العرب مما يقلل  مصدر الطاقة 
المستثمرين  يشجع  الذي  و   ، والمستأجرين  للعمالء  المرافق  رسوم  من 

والعمالء على االستثمار في مشروع مجمع ميناء العرب.

نظرة عامة حول عام 2022:
الخيمة  راس  امارة  في  مميزه  بمكانة  العقارية  الخيمة  رأس  شركة  تتمتع 
الشركة  أداء  تحسين  توقع  مع   2022 لعام  قوية  ميزانية  اعدت  حيث   ،
مقارنة بعام 2021 بدعم من جميع أصحاب العالقه. خصصت شركة رأس 
الخيمة العقارية مبالغ  كبيرة لميزانية التطوير لعام 2022،  بشكل رئيسي 
ايراداتها  زيادة  الشركة و  العرب مع رؤية لتعظيم أصول  في مجمع ميناء 
التجارية لشركة رأس الخيمة العقارية  إلى جانب إضافة قيمة إلى العالمة 
ش.م.ع و مجمع ميناء العرب كواحدة من أكثر الوجهات السكنية المرغوبة 

في الدولة، حيث يتطلع الناس للعيش والعمل واالسترخاء واالستمتاع.

األداء المالي

اإليرادات 2021

صافي األرباح 2021

إجمالي األصول 2021

 516 مليون درهم
243 مليون درهم: 2020

 200 مليون درهم
99 مليون درهم: 2020

6.2 مليار درهم
5.8 مليار درهم: 2020
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مدقق حسابات الشركة:

تقوم شركة “إيرنست ويونغ” بأعمال التدقيق الخارجي للشركة و هي مؤهلة ليتم إعادة تعيينها كما عبرت عن رغبتها 
باالستمرار بالقيام بأعمال تدقيق حسابات الشركة.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة،

عبد العزيز عبد اهلل سالم الزعابي
رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز عبد اهلل سالم الزعابي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد رقيط العلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ أحمد عمر عبد اهلل القاسمي
عضو مجلس اإلدارة

مــجــلــس اإلدارة

محمد علي مصبح النعيمي
عضو مجلس اإلدارة

محمد غباش أحمد المري
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل راشد جاسم العبدولي
عضو مجلس اإلدارة

ياسر عبداهلل محمد األحمد
عضو مجلس اإلدارة
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
 
 
  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  للووحح  ررييررققتت
 
 يأرلا
 ،)"ةعومجملا" ـب ةعمتجم اهيلإ راشي( ةعباتلا اهتاكرشو )"ةكرشلا"( .ع.م.ش ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ةقفرملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا انققد دـقل

 قوقح يف تاريغتلاو لماشلا لخدلاو رئاسخلا وأ حابر�ل ةدحوملا تانايبلاو ،2021 ربمسيد 31 يف امك دحوملا يلاملا زكرملا نايب نمضتت يتلاو
 ةيبساحملا تاسايسلا صخلم كلذ يف امب ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضي�او خيراتلا كلذ يف ةيهتنملا ةنسلل ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلملا
 .ةماهلا

 
 31 يف امك ةعومجملل دحوملا يلاملا زكرملا نع ،ةيرهوجلا يحاونلا ةفاك نم ،ةلداع ةروصب ربعت ةقفرملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نإ انيأر يف
 .ةيلاملا ريراقتلا دادع� ةيلودلا ريياعملل ¢قفو خيراتلا كلذ يف ةيهتنملا ةنسلل ةدحوملا ةيدقنلا اهتاقفدتو دحوملا يلاملا اهئادأ نعو ،2021 ربمسيد
 
  ييأأررللاا  ءءااددببإإ  سسااسسأأ
 نع تاباسحلا يققدم ةيلوؤسم" ةرقف يف اهحيضوت مت ريياعملا هذه بجومب انتايلوؤسم نإ .ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل ¢قفو انقيقدتب انمق دقل
 نع ةرداصلا نيينوناقلا نيبساحملل ينهملا كولسلا دعاوقل ¢قفو ةعومجملا نع نولقتسم نحن  .ريرقتلا اذه نم "ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت

 انقيقدتب ةلصلا تاذ ةنهملا تايقالخأ تابلطتم بناج ىلإ )ةيلالقتسالل ةيلودلا ريياعملا كلذ يف امب( نيبساحملل ةيلودلا ةيقالخ®ا ريياعملا سلجم
 نيينوناقلا نيبساحملل ينهملا كولسلا دعاوقلو تابلطتملا هذهل ¢قفو ىرخ®ا ةيقالخ®ا انتايلوؤسم عيمج انيفوتسا دقو ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل
 انيأر ءادب� ساس®ا انل رفوتل ةبسانمو ةيفاك اهيلع انلصح يتلا قيقدتلا ةلدأ نأ انداقتعابو .نيبساحملل ةيلودلا ةيقالخ®ا ريياعملا سلجم نع ةرداصلا

 .ةيلاملا تانايبلا لوح
  
  ةةممااههللاا  ققييققددتتللاا  ررووممأأ
 ةيهتنملا ةنسلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدت يف ةيمهأ رثكأ اهل ناك ،ينهملا انيأر يف ،يتلا روم
ا كلت يه ةماهلا قيقدتلا رومأ نإ

 انيأر نيوكت دنعو يلامجإ لكشب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدت قايس يف روم
ا كلت عم لماعتلا مت دقو .2021 ربمسيد 31 يف
 اذهل انقيقدت ةجلاعم ةيفيكل انفصو نإف ،هاندأ ةحضوملا روم
ا نم رمأ لك صوصخبو .روم
ا هذه لوح ًالصفنم �يأر يدبن الو ،اهلوح

 .قايسلا اذه يف حضوم رم
ا
 
 قلعتي ام كلذ يف امب ،انريرقت نم ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت نع تاباسحلا يققدم ةيلوؤسم ةرقف يف ةحضوملا انتايلوؤسم ذيفنتب انمق دقل
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةيرهوجلا ءاطخ®ا رطاخمل انمييقت ىلإ ةباجتسالل ةممصملا تاءارج�ا ذيفنت انقيقدت نمضت دقف ،هيلع ًءانبو .روم®ا كلتب

 تانايبلا قيقدت لوح انيأر ءادب� ¢ساسأ ،هاندأ ةحضوملا روم®ا عم لماعتلل ةذفنملا تاءارج�ا كلذ يف امب ،اهب انمق يتلا قيقدتلا تاءارجإ جئاتن انل رفوتو
 .ةقفرملا ةدحوملا ةيلاملا
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ))ةةممتتتت((  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
 
 
  ))ةةممتتتت((  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  للووحح  ررييررققتت
 
 )ةمتت( ةماهلا قيقدتلا رومأ

 

اا  ةةججللااععمم  تتممتت  ففييكك  ممااههللاا  ققييققددتتللاا  ررممأأ
  ققييققددتتللاا  ةةييللممعع  للالالخخ  ررمم

  

اا  للممااششللاا  للخخددللاا  ددووننبب  للالالخخ  ننمم  ةةججررددممللاا  ررييغغ  تتااررااممثثتتسسالالاا  ممييييققتت
  ىىررخخ

 ةعومجملل ةجردملا ريغ تارامثتسالا ةظفحم ديدحت مت
 غلبمب ىرخا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب

 73,468 - 2020( 2021 ربمسيد 31 يف مهرد فلأ 50,243
 يف ةجردملا ةلداعلا ةميقلا رئاسخ يفاص غلبو )مهرد فلأ
 – 2020( مهرد فلأ 1,866 غلبم دحوملا لماشلا لخدلا نايب

 ةعومجملا سيقت .)مهرد فلأ 14,321 غلبمب رئاسخ
 .)10 حاضيإ( ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا ريغ اهتارامثتسا

 
 ريغ تارامثتسالا هذهل ةلداعلا ةميقلا ديدحت دمتعيو
 .ةيجراخلا تامييقتلا ىلع ةجردملا

 
 ةجردملا ريغ تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا مييقت انددح دقو
 لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةساقملا
 ةجردل �رظن ةماهلا قيقدتلا رومأ دحأ اهنأ ىلع ىرخا
 متي يتلا ةيرهوجلا ماكحاو اهنمضتت يتلا ديقعتلا

 جذامن يف ةمدختسملا تالخدملا ديدحت دنع اهتسرامم
 .مييقتلا

 :ةيلاتلا تاءارج�ا ذيفنتب انمق
 
 نويجراخلا نوميقملا هدعأ يذلا مييقتلا جذومن ىلع انلصح -

 ؛هنم انققحتو
 مهتياردو مهتاربخو نييجراخلا نيميقملا تالهؤم مييقتب انمق -

 ىدم نم انققحتو مييقتلل ةعضاخلا تارامثتسالاب
 ؛مهلمع قاطنو مهتيلالقتساو مهتيعوضوم

 ةمدختسملا مييقتلا بيلاسأو جذومن ناك اذإ ام مييقتب انمق -
 ةبسانمو اهب فرتعملا تاراقعلا مييقت ريياعم عم ةقفاوتم
 ؛تاراقعلا كلتل ةلداعلا ةميقلا ديدحتل

 مِيقملل ةراد´ا اهتمدق يتلا تالخدملا ةقد صحفب انمق -
 .ةنيعلا ساسأ ىلع ،يجراخلا

 نيميقملا ريرقت يف دراولا يلامج´ا مييقتلا غلبم ةقباطمب انمق -
 .دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف جردملا غلبملا عم

 مييقتلا يف صصختم انيدل يلخاد ريبخب ةناعتسالاب انمق -
 ماكحاو ةيسيئرلا تاضارتفالاو مييقتلا تايجهنم مييقتل
 تانايبلا عم اهتنراقم لالخ نم اهمادختسا مت يتلا ةيرهوجلا
 ضعبل ºنلع ةحاتملا ىرخا تامولعملا وأ قوسلا يف ةرفوتملا
 و ؛ةراتخملا تارامثتسالا

 ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا يف ةدراولا تاحاصف´ا مييقتب انمق -
 .ةيلاملا ريراقتلا دادع´ ةيلودلا ريياعملا تابلطتمل ºقفو

 
  ررييووططتتللاا  ددييقق  ةةييررااممثثتتسسالالاا  تتااررااققععللااوو  ةةييررااممثثتتسسالالاا  تتااررااققععللاا  ممييييققتت

 
 غلبمب ةيرامثتسالا تاراقعلل ةظفحم ةعومجملا كلتمت

 )مهرد فلأ 2,475,237 – 2020( مهرد فلأ 1,568,192

 مهرد فلأ 65,197 غلبمب ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلاو

 ةيراجت تاراقع نم فلأتت يتلاو )مهرد فلأ 311,642 – 2020(

 حابرأ يفاص غلب .يضارا عطق نم ديدعلاو ةينكس تاراقعو

 غلبم دحوملا رئاسخلا وأ حابرا نايب يف جردملا ةلداعلا ةميقلا

 7 حاضيإ( )مهرد فلأ 31,085 - 2020( مهرد فلأ 2,552
 .)8 حاضيإو

 :ةيلاتلا تاءارج�ا ذيفنتب انمق 
 
 نويجراخلا نوميقملا هدعأ يذلا مييقتلا جذومن ىلع انلصح -

 ؛هنم انققحتو
 مهتاربخو نييجراخلا نيميقملا تالهؤم مييقتب انمق -

 قاطنو مهتيلالقتساو مهتيعوضوم ىدم نم انققحتو
 ؛مهلمع

 ةمدختسملا مييقتلا بيلاسأو جذومن ناك اذإ ام مييقتب انمق -
 ةبسانمو اهب فرتعملا تاراقعلا مييقت ريياعم عم ةقفاوتم
 .تاراقعلا كلتل ةلداعلا ةميقلا ديدحتل
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ))ةةممتتتت((  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
  ))ةةممتتتت((  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  للووحح  ررييررققتت
 
 )ةمتت( ةماهلا قيقدتلا رومأ

 

اا  ةةججللااععمم  تتممتت  ففييكك  ممااههللاا  ققييققددتتللاا  ررممأأ
  ققييققددتتللاا  ةةييللممعع  للالالخخ  ررمم
  ))ةةممتتتت((  ررييووططتتللاا  ددييقق  ةةييررااممثثتتسسالالاا  تتااررااققععللااوو  ةةييررااممثثتتسسالالاا  تتااررااققععللاا  ممييييققتت

 ةيرامثتسالا تاراقعلاو ةيرامثتسالا تاراقعلا هذه نايب متي
 لبق نم اهديدحت مت يتلا ةلداعلا ةميقلاب ريوطتلا ديق
 ةناعتسالا مت )"نيميقملا"( نيلقتسم نييراقع نيميقم

 .ةعومجملا لبق نم مهب
 
 ةمدختسم ةيرهوج ماكحأ ىلع مييقتلا ةيلمع يوطنت
 اهمادختسا بجي يتلا ةبسانملا مييقتلا ةيجهنم ديدحتل

 نوكت .اهقيبطت بجي يتلا اهل ةعباتلا تاضارتفالا ريدقتو
 هاجت ةيساسحلا نم ةيلاع ةجرد ىلع تامييقتلا هذه

 تالخدملا ىلإ لصوتلل ةقبطملا ةيسيئرلا تاضارتفالا
 هذه يف طيسب ريغتل نوكي دقو ةظوحلملا ريغ ةيرهوجلا
 .مييقتلا ىلع يرهوج ريثأت تاضارتفالا

 ،مييقتلا يف صصختم انيدل يلخاد ريبخب ةناعتسالاب ،انمق -
 تاضارتفالاو مييقتلا تايجهنم ةيلوقعم ىدم نم ققحتلاب
 ؛ةددحملا تاراقعلل تامييقتلا يف ةمدختسملا

 نم ةمدقملا تالخدملا نم ةنيع صحفل تاءارجإ ذيفنتب انمق -
 ؛نييجراخلا نيميقملا ىلإ ةراد¨ا

 نيميقملا ريرقت يف دراولا يلامج¨ا مييقتلا غلبم ةقباطمب انمق -
 و ؛دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف جردملا غلبملا عم نييجراخلا

 ةيلاملا تانايبلا يف ةدراولا تاحاصف¨ا ةيافك ىدم مييقتب انمق -
 تاضارتفالاب ةقلعتملا تاحاصف¨ا كلذ يف امب ،ةدحوملا
 .تاراقعلل ةلداعلا ميقلا ديدحت ىلع ريثأت ربكأ اهل يتلا ةيسيئرلا

  ررييووططتتللاا  ددييقق  تتااررااققععوو  ةةررججااتتممللاا  ضضررغغبب  ااههبب  ظظففتتححمم  تتااررااققعع  ننمم  ققييققححتتلللل  ةةللببااققللاا  ةةممييققللاا  ييففااصص  ممييييققتت •
  ةةررججااتتممللاا  ضضررغغبب  ااههبب  ظظففتتححمم

•   
 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم تاراقع ةعومجملا كلتمت
 )مهرد فلأ 61,881 – 2020( مهرد فلأ 26,114 غلبمب

 غلبمب ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم ريوطتلا ديق تاراقعو
 امك )مهرد فلأ 722,041 – 2020( مهرد فلأ 1,811,327

 رئاسخ تغلب .)12 حاضيإو 9 حاضيإ( 2021 ربمسيد 31 يف
 دحوملا رئاسخلا وأ حابر·ا نايب يف ةجردملا ةميقلا ضافخنا

 .)23 حاضيإ( )ءيش ال – 2020( مهرد فلأ 1,647 غلبم
 
 تاراقعلاو ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا نايب متي

 ةفلكتلاب ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق
 .لقأ امهيأ ،قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاصو
 
 ةعطقل قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاصل مييقت ءارجإ متي
 لك يف عيبلل اهب ظفتحملاو ةعومجملل ةكولمملا ضر·ا
 .ةعبتملا مييقتلا ةيلمع ىلإ ºدانتسا ريرقت خيرات

 
 ةلباقلا ةميقلا يفاص مييقتب ةراد¨ا موقت ،كلذ ىلع ةوالع
 تاعيبملا ةطخ ىلع ءانب تاراقعلا نم ءزجل قيقحتلل
 .ةيلبقتسملا

 
 ىلع تاراقعلا كلتل ةلداعلا ةميقلا مييقت ةيلمع يوطنت
 ةبسانملا ةيجهنملا ديدحت يف مدختست ةيرهوج ماكحأ

 ىلع «ضيأ مييقتلا فقوتي .اهب ةطبترملا تاضارتفالا ريدقتو
 .لبقتسملا يف تاراقعلا كلت عيب راعس· ةراد¨ا ريدقت

 :ةيلاتلا تاءارج¨ا ذيفنتب انمق
 نويجراخلا نوميقملا هدعأ يذلا مييقتلا جذومن ىلع انلصح -

 ؛هنم انققحتو
 انققحتو مهتاربخو نييجراخلا نيميقملا تالهؤم مييقتب انمق -

 ؛مهلمع قاطنو مهتيلالقتساو مهتيعوضوم ىدم نم
 ،مييقتلا يف صصختم انيدل يلخاد ريبخب ةناعتسالاب ،انمق -

 تاضارتفالاو مييقتلا تايجهنم ةيلوقعم ىدم نم ققحتلاب
 ؛ةددحملا تاراقعلل تامييقتلا يف ةمدختسملا

 نم ةمدقملا تالخدملا نم ةنيع صحفل تاءارجإ ذيفنتب انمق -
 ؛نييجراخلا نيميقملا ىلإ ةراد¨ا

 ةلباقلا غلابملا ديدحتل ةيبساحملا ةقدلا نم ققحتلا ةداعإب انمق -
 ؛جتان ضيفخت يأ ةيلوقعم ىدم مييقتو ليصحتلل

 ةعومجملا نم ةردقملا عيبلا راعسأ ةيلوقعم ىدم مييقتب انمق -
 ºرخؤم تيرجأ يتلا عيبلا تالماعم راعسأب اهتنراقم لالخ نم
 طيحم يف عقت يتلا ةنراقملل ةعضاخلا تاراقعلا راعسأو
  ؛عيراشملا

 تاراقعلا نم ةنيعل قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص صحفب انمق -
 ىدم مييقتو ةثيدحلا عيبلا راعسأب ةفلكتلا ةنراقم لالخ نم
 و ؛ةنراقملا هذه نع جتان ضيفخت يأ ةيلوقعم

 ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا يف ةدراولا تاحاصف¨ا مييقتب انمق -
 ةيلودلا ريياعملا تابلطتم عم ةقفاوتم تناك اذإ ام ديدحتل

 .ةيلاملا ريراقتلا دادع¨
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ))ةةممتتتت((  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
  ))ةةممتتتت((  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  للووحح  ررييررققتت
 
 )ةمتت( ةماهلا قيقدتلا رومأ

 
 ققييققددتتللاا  ةةييللممعع  للالالخخ  ررمم��اا  ةةججللااععمم  تتممتت  ففييكك ممااههللاا  ققييققددتتللاا  ررممأأ
  تتااددححووللاا  ععييبب  ننمم  تتاادداارريي��اا  ققققححتت
 ماكحأ قيبطت تادحولا عيب نم تاداري�ا ققحت بلطتي

 .تاريدقت لمعو ةيرهوج
 
 ءالمعلا عم اهدوقع نم دقع لك مييقتب ةعومجملا موقت
 ةرتف لالخ تاداري�ا تيبثتب موقتس تناك اذإ ام صوصخب
 تناك اذإ ام رابتعا ىلع ًءانب نيعم ٍتقو يف وأ ةينمز
 مادختسا نودب تادوجوم دنب ءاشنإب تماق ةعومجملا
 عفدلا يف مزلم قح اهيدل ةعومجملا تناك اذإ امو ليدب

 ¤قفو دقعلا ةدم لالخ تقو يأ يف لمتكملا ءاد¢ا لباقم
 .ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا يف هيلع صوصنم وه امل

 
 ةعومجملا موقت ،تقولا رورمب تاداري�ا تيبثت متي امدنع 
 ةبولطملا ةيتحتلا ةينبلاو ريوطتلا فيلاكت يلامجإ ريدقتب

 تيبثتب موقتو دقعلا بجومب ءاد¢ا تامازتلا ءافيتسال
 امك ءاد¢ا تامازتلا ءافيتسا دح ىلإ يبسن ٍلكشب تاداري�ا

 نم تاداري�ا ققحت مييقت مت .ةبساحملا ةرتف ةياهن يف
 ةيمهأ ببسب ةماهلا قيقدتلا رومأ دحأ هنأ ىلع تادحولا عيب
 مييقت يف ةرداصلا ماكح¢او ءاد¢ا تامازتلا ءافيتسا مييقت
 .تاداري�ا تيبثت تيقوت

 :ةيلاتلا تاءارج�ا ذيفنتب انمق
 

 تيبثتل ةعومجملا اهتذفن يتلا ةيلمعلل مهف ىلع انلصح -
 .تادحولا عيبب قلعتي اميف تاداري�ا سايقو

 ،تادحولا عيبل ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا نم ةنيع صحفب انمق -
 ام صوصخب اهرارقو ءاد¢ا تامازتلال ةراد�ا ديدحت مييقتب انمقو
 نيعم ٍتقو يف وأ ةينمز ةرتف لالخ تاداري�ا تيبثت يغبني ناك اذإ

 15 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا تابلطتمل اًقفو
 طورشلا ىلإ عوجرلا لالخ نم ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا

 .دوقعلا يف ةددحملا ماكح¢او
 لالخ نم ةجتانلا ءاد¢ا تامازتلا ءافيتسا مت ىدم يأ ىلإ انددح  -

 .ةمعادلا قئاثولا صحف
 تانزاوم صحفب انمق ،ةيراجلا يراقعلا ريوطتلا عيراشمل ةبسنلاب  -

 نم ةيوئم ةبسنك عيراشملا زاجنإ بسن انعجارو فيلاكتلا
 ةداعإب ،ةنيعلا ساسأ ىلع ،انمق .ةدبكتملا فيلاكتلا يلامجإ

 .اهتيبثت متيس يتلا تاداري�ا غلبم باسح
 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةدراولا تاحاصف�ا مييقتب انمق  -

 ةيلودلا ريياعملا تابلطتم عم ةقفاوتم تناك اذإ ام ديدحتل
 .ةيلاملا ريراقتلا دادع�

 
  ىىررخخ��اا  تتااممووللععممللاا
 ريرقتو ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نمضتت الو ةراد�ا سلجم ريرقت نم ىرخ¢ا تامولعملا فلأتت .ىرخ¢ا تامولعملا نع ةيلوؤسملا ةراد�ا سلجم لمحتي

 .انب صاخلا تاباسحلا يققدم
 
 .اهلوح قيقدت جاتنتسا يأ يدبن نلو ال اننإو ىرخ¢ا تامولعملا لمشي ال ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نإ

 
 ةقستم ريغ ىرخ¢ا تامولعملا تناك اذإ امم ققحتلاو ىرخ¢ا تامولعملا ةءارق يف انتيلوؤسم لثمتت ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدتب قلعتي اميفو
 .ةيرهوج ًءاطخأ نمضتت اهنأ ودبي يتلا وأ قيقدتلا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرعملا وأ ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا عم يرهوج لكشب

 
 ًءاطخأ كانه نأ ،اذه قيقدتلا ريرقت خيرات لبق اهيلع انلصح يتلا ىرخ¢ا تامولعملا ىلع اهب انمق يتلا تاءارج�ا ىلع ًءانب ،جاتنتسا ىلإ انلصوت لاح يفو

 .ددصلا اذه يف هنع غلبن ام انيدل سيلو .ىرخ¢ا تامولعملا كلت يف ةيرهوج
 
 ةبسانملا تاءارج�ا ذاختاو رم¢ا اذهب ةمكوحلا يلوؤسم ةطاحإ انيلع نيعتي ،هتءارق ءانثأ يونسلا ريرقتلا يف يرهوج أطخ دوجو ىلإ انصلخ لاح يف
 .قيقدتلل ةيلودلا ريياعملل ¤قفو
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ))ةةممتتتت((  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
 
 
  ))ةةممتتتت((  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  للووحح  ررييررققتت
 
  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ننعع  ةةرراادد��اا  سسللججمموو  ةةرراادد��اا  ةةييللووؤؤسسمم

 ماظنلا نم ةينعملا ماكح�او ةيلاملا ريراقتلا دادع� ةيلودلا ريياعملل �قفو ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل لداعلا ضرعلاو دادع�ا نع ةلوؤسم ةراد�ا نإ
 ةراد�ا اهربتعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نعو ،)هتاليدعتو( ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلاو ةكرشلل يساس�ا

 .أطخ وأ لايتحال ًةجيتن كلذ ناك ًءاوس ،ةيرهوج ءاطخأ نم ةيلاخ ةدحوم ةيلام تانايب دادع� ةيرورض
 
 وه امك ،حاصف�او ةيرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق مييقت ةيلوؤسم ةراد�ا لمحتت ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع
 تناك اذإ الإ ةبساحملل ساسأك ةيرارمتسالا أدبم مادختساو ةيرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع ةعومجملا لامعأ ةلصاومب ةقالعلا تاذ روم�ا نع ،بسانم

 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو ليدب يأ اهيدل سيل وأ اهلامعأ فاقيإ وأ ةعومجملا ةيفصت يونت ةراد�ا
 
 ةعومجملل ةيلاملا ريراقتلا دادعإ ةيلمع ىلع فارش�ا ةيلوؤسم ةراد�ا سلجم لمحتي

  
  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  ننعع  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ةةييللووؤؤسسمم

 ناك ًءاوس ،ةيرهوجلا ءاطخ�ا نم ةيلاخ ،يلامجإ لكشب ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا تناك اذإ ام لوح ةلوقعم تاديكأت ىلع لوصحلا يه انفادهأ نإ
 ىوتسم نع ةرابع يه ةلوقعملا تاديكأتلا نإو .ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نمضتي يذلا تاباسحلا يققدم ريرقت رادصإو ،أطخ وأ لايتحال ًةجيتن كلذ
 دنع ةيرهوجلا ءاطخ�ا �مئاد فشتكي فوس ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل �قفو هؤارجإ مت يذلا قيقدتلا نأب �نامض تسيل اهنكل ،تاديكأتلا نم ٍلاع
 تارارقلا ىلع لوقعم لكشب ،ةعمتجم وأ ةدرفنم ،رثؤت نأ عقوتملا نم ناك اذإ ةيرهوج ربتعتو ،أطخ وأ لايتحال ةجيتن ءاطخ�ا أشنت دقو .اهدوجو
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه ىلع ًءانب اهذاختا متي يتلاو نيمدختسملل ةيداصتقالا

 
 .قيقدتلا ةيلمع لالخ ينهملا كشلا أدبم ءاقبإ عم ةينهملا ماكح�ا ءارجإب موقن ،ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل �قفو متت يتلا قيقدتلا ةيلمع راطإ يف
 :يلي امب موقن امك
 
 تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ،أطخ وأ لايتحال ًةجيتن كلذ ناك ًءاوس ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةيرهوجلا ءاطخ�ا رطاخم مييقتو ديدحت •

 نإ .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر ءادب� ساسأ انل رفوتل ةمئالمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلاو ،رطاخملا كلتل ةبسانملا قيقدتلا
 وأ ؤطاوتلا نمضتي دق لايتحالا ن� ½رظن ،ءاطخ�ا نع ةجتانلا رطاخملا نم ىلعأ لايتحالا نع جتانلا يرهوجلا أطخلا فاشتكا مدع رطاخم

 .ةيلخادلا ةباقرلا زواجت وأ فيرحتلا وأ دمعتملا فذحلا وأ ريوزتلا
 
 يأر ءادبإ فدهب سيلو ،فورظلل ةبسانم قيقدت تاءارجإ ميمصتل ةيلاملا تانايبلا قيقدتب ينعملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظنل مهف ىلع لوصحلا •

 .ةعومجملل ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةيلاعف لوح
 
 .ةراد�ا اهب تماق يتلا ةقالعلا تاذ تاحاصف�او ةيبساحملا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا ةمءالم ىدم مييقت •
 
 لوصحلا مت يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلع ًءانب ،مييقتو ةيرارمتسالا أدبمل �قفو ةبساحملا ةقيرطل ةراد�ا مادختسا ةمءالم ىدم لوح جاتنتسالا •

 ىلع ةعومجملا ةردق لوح كوكشلا نم ديزمب يقلت دق يتلا فورظلا وأ ثادح�اب قلعتي اميف يرهوج نيقي مدع كانه ناك اذإ ام ،اهيلع
 يققدم ريرقت يف هابتنالا تفلن نأ انيلع نيعتي هنإف ،يرهوج نيقي مدع كانه نأ ىلإ انلصوت اذإ .ةيرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع اهلامعأ ةلصاوم

 دمتعتو .ةيفاك ريغ تاحاصف�ا هذه تناك اذإ انيأر ليدعت وأ ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةلصلا تاذ تاحاصف�ا ىلإ انب صاخلا تاباسحلا
 ةيلبقتسملا فورظلا وأ ثادح�ا نأ الإ .انب صاخلا تاباسحلا يققدم ريرقت رادصإ خيرات ىتح اهيلع انلصح يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلع انتاجاتنتسا

 .ةيرارمتسالا أدبمل �قفو رارمتسالا نع ةعومجملا فقوت يف ببستت دق
 
 لثمت ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا تناك اذإ امو ،تاحاصف�ا كلذ يف امب ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىوتحمو لكيهو ماعلا ضرعلا مييقت •

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل لداعلا ضرعلا ققحي لكشب ةنمضتملا ثادح�او تالماعملا
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ))ةةممتتتت((  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
 
 
  ))ةةممتتتت((  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  للووحح  ررييررققتت
 
  ))ةةممتتتت((  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ققييققددتت  ننعع  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ةةييللووؤؤسسمم
 
 تانايبلا لوح ٍيأر ءادب� ةعومجملا لخاد ةيراجتلا ةطشن�ا وأ تآشنملل ةيلاملا تامولعملا صوصخب ةمئالمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا •

 لمحتنو  .اهيلع فارش�او ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت ةيلمع ذيفنتو هيجوت نع ةيلوؤسملا لمحتن نحنو .ةدحوملا ةيلاملا
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نع ةيلوؤسملا اندحو

 
 بويع يأ كلذ يف امب ،ةيرهوجلا قيقدتلا جئاتنو قيقدتلل ططخملا ينمزلا راط�او قاطنلا ،ىرخأ ٍرومأ نيب نم ،صوصخب ةراد�ا سلجم عم لصاوتن

 .قيقدتلا ةيلمع لالخ اهددحن ةيلخادلا ةباقرلا ماظن يف ةيرهوج
 

 يتلا ىرخ�ا روم�او تاقالعلا ةفاكب مهغلبنو ،ةيلالقتسالاب قلعتي اميف ينهملا كولسلا دعاوقل انلثتما دق اننأب ديفي ةراد�ا سلجمل ¯رارقإ مدقن امك
 .تدجو لاح يف ،ةلصلا تاذ طباوضلاو ،انتيلالقتسا ىلع رثؤت اهنأب لوقعم لكشب دقتعُي دق

 
 ةنسلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت يف ةيمهأ رثكأ تناك اهنأ ىرن يتلا روم�ا كلت ديدحت متي ،ةراد�ا سلجمل اهنع غالب�ا متي يتلا روم�ا نيب نمو
 حاصف�ا عنمت حئاوللا وأ نوناقلا ناك اذإ الإ انب صاخلا تاباسحلا يققدم ريرقت يف روم�ا كلت فصوب موقنو .ةماه قيقدت رومأ ربتعت كلذبو ،ةيلاحلا

 ةيبلسلا تايعادتلا زواجتت نأ عقوتملا نم هنأ ثيح انريرقت يف رم�ا اذه نع حاصف�ا مدع بجي هنأ ىرن ،ةياغلل ةردان تالاح يف ،وأ ةماعلل رم�ا اذه نع
 .حاصف�ا اذه نع ةجتانلا ةماعلا ةحلصملا دئاوف لوقعم لكشب كلذب مايقلل

 
 
  ىىررخخ��اا  ةةييممييظظننتتللااوو  ةةييننووننااققللاا  تتااببللططتتممللاا  للووحح  ررييررققتت
 

 31 يف ةيهتنملا ةنسلل يلي ام ىلإ ،)هتاليدعتو( ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا تابلطتمل Äقفو ،ريشن امك
 :2021 ربمسيد
 
 ؛انقيقدت ضارغ� ةيرورض اهانيأر يتلا تامولعملا عيمج ىلع انلصح دقل )1
 
 يداحتالا نوناقلاو ةكرشلل سيسأتلا دقع نم ةينعملا ماكحÉل Äقفو ،ةيرهوجلا يحاونلا ةفاك نم ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ مت )2

 ؛)هتاليدعتو( ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف 2015 ةنسل )2( مقر
 
 ؛ةمظتنم ةيبساحم تالجسب ةكرشلا ظفتحت )3
 
 ؛ةكرشلل ةيبساحملا تالجسلا عم ةراد�ا سلجم ريرقت يف ةدراولا ةيلاملا تامولعملا قفتت )4
 
 لوح 10 مقر حاضي�ا نمض )تدجُو نإ( 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ ةيلاملا قارو�او مهس�ا يف تارامثتسالا نع حاصف�ا مت )5

 ؛ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
 
 ؛اهيلع تدمتعا يتلا طورشلاو ةقالعلا تاذ فارط�ا عم ةيرهوجلا تالماعملا 26 حاضيإ نيبي )6

  

8 
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  ييممههااسسمم  ةةددااسسللاا  ىىللإإ  ننييللققتتسسممللاا  تتااببااسسححللاا  ييققققددمم  ررييررققتت

  ))ةةممتتتت((  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش
  
  ))ةةممتتتت((  ىىررخخ��اا  ةةييممييظظننتتللااوو  ةةييننووننااققللاا  تتااببللططتتممللاا  للووحح  ررييررققتت
 
 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ ،تفلاخ دق ةكرشلا نأب داقتعالا بجوتسي ام انهابتنا عرتسي مل ،انل اهريفوت مت يتلا تامولعملا ىلإ �دانتسا )7

 ماظنلا وأ )هتاليدعتو( ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا نم ةينعملا ماكح�ا نم يأ ،2021 ربمسيد
 و ؛2021 ربمسيد 31 يف امك يلاملا اهزكرم وأ اهتطشنأ ىلع يرهوج ريثأت هل نوكي دق هجو ىلع ةكرشلل يساس�ا

 
 .2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ ةيعامتجالا تامهاسملا 23 حاضيإ نيبي )8
 
 
 غنويو تسنرا نع
 
 
 
 

 
 
 :نم ةعقوم
 ميهاربإ ةدرو

 كيرش
 1258 :ليجستلا مقر
 

 2022 رياربف 12
 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ،ةميخلا سأر
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  ةةععببااتتللاا  ااههتتااككررششوو  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر
  ددححووممللاا  ييللااممللاا  ززككررممللاا  ننااييبب

 2021 ربمسيد 31 يف امك
  

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم �ءزج ةقفرملا 31 ىلإ 1 نم تاحاضي�ا لكشت
10 

 
 
  2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ حاضيإ 
 
  تتااددووججووممللاا
  ةةللووااددتتممللاا  ررييغغ  تتااددووججووممللاا

  1,172,600    1,428,630    6 تادعمو تاكلتمم
  2,475,237    1,568,192    7 ةيرامثتسا تاراقع
  311,642    65,197    8 ريوطتلا ديق ةيرامثتسا تاراقع
  300,932    1,521,038    9 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم ريوطتلا ديق تاراقع
  93,384    91,222    10 تارامثتسا

  212,491    162,511    11 ىرخأ ةنيدم ممذو �مدقم ةعوفدم غلابمو ةيراجت ةنيدم ممذ
     441,185,5    4,566,286  
  
  ةةللووااددتتممللاا  تتااددووججووممللاا

  421,109    290,289    9 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم ريوطتلا ديق تاراقع
  699    911     نوزخملا
  12,832    9,087    10 تارامثتسا

  61,881    26,114    12 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم تاراقع
   278,630    233,498    11 ىرخأ ةنيدم ممذو �مدقم ةعوفدم غلابمو ةيراجت ةنيدم ممذ
  454,373    978,468    13 قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
     877,8021,    1,229,524  
  5,795,810    318,214,6     تتااددووججووممللاا  ييللااممججإإ

 
  تتااببووللططممللااوو  ةةييككللممللاا  ققووققحح
  ةةييككللممللاا  ققووققحح

  2,000,000    2,000,000    14 لاملا سأر
  1,000,000    1,000,000    15 ينوناق يطايتحا
  382,876    704,832    16 ىرخأ تايطايتحا
  527,927    578,240      ةعزوم ريغ حابرأ
  3,910,803    410,107,4     ةةييككللممللاا  ققووققحح  ييللااممججإإ
 
  ةةللووااددتتممللاا  ررييغغ  تتااببووللططممللاا

  3,970    3,038    17 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم
  461,826    771,161    18 ةيكنبلا ضورقلا

  461,028    402,859    7 ةلجؤم ةيموكح حنم
  31,009    040,33    19 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
     098,1,210    957,833  
 
  ةةللووااددتتممللاا  تتااببووللططممللاا
  622,701    566,881    18 ةيكنبلا ضورقلا

  304,473    929,329    19 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
     810,896    927,174  
  1,885,007    908,106,2     تتااببووللططممللاا  ييللااممججإإ
  5,795,810    318,214,6     تتااببووللططممللااوو  ةةييككللممللاا  ققووققحح  ييللااممججإإ

 
 :لبق نم سلجملا نع ةباينلاب تعقوو 2022 رياربف 12 خيراتب اهرادصإب حيرصتلاو ةراد�ا سلجم لبق نم ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دامتعا مت

 
 
 
 
 
______________________ _______________________ 
 ريطلا دمحم يباعزلا ا دبع زيزعلا دبع
 ةلاكولاب يذيفنتلا سيئرلا ةراد�ا سلجم سيئر
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  ةةععببااتتللاا  ااههتتااككررششوو  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر
  ددححووممللاا  ررئئااسسخخللاا  ووأأ  ححااببرر��اا  ننااييبب
 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل

 

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم �ءزج ةقفرملا 31 ىلإ 1 نم تاحاضي�ا لكشت
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  2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ ححااضضييإإ 
 
  243,499   515,624  20 تاداري�ا
 
  )159,521(  )692,320( 21 تاداريالا ةفلكت
 
  83,978   194,932  حابر�ا يلامجإ
 
  48,620  67,201 22 رخآ لخد
  )39,655(  )47,737( 23 ةيرادإو ةيقيوستو ةيعيب فيراصم

  31,085   2,552 7 ةيرامثتسالا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا يفاص
 
  124,028   216,948   ةيليغشتلا حابر�ا
 
  1,088   596 10 حابرأ تاعيزوت لخد

  )2,830(  )3,745( 10 رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالا يف ريغتلا يفاص
  )570(  )6,626( 11 ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم
  10,794  7,013  ليومتلا لخد
  )18,988(  )713,12( 24 ليومتلا فيلاكت
 
  113,522   473,201  ةةننسسلللل  ححااببرر��اا
 
 ةكرشلا يمهاسم ىلإ دئاعلا مهسلا حبر
  0.06   .100  25 )مهرد( مهسلل ففخملاو يساس�ا حبرلا
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  ةةععببااتتللاا  ااههتتااككررششوو  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر
  ددححووممللاا  للممااششللاا  للخخددللاا  ننااييبب
 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل

 

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم �ءزج ةقفرملا 31 ىلإ 1 نم تاحاضي�ا لكشت
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  2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ  
 
  113,522   201,473   ةةننسسلللل  ححااببرر��اا
 
 :ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب
 :ةقحاللا تارتفلا يف رئاسخلا وأ حابر�ا ىلإ اهفينصت ةداعإ متي نل يتلا دونبلا

  ةجردملا ةيكلملا قوقح يف تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا يفاص
  )14,321(  )866,1(  ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب  
 
  )14,321(  )866,1(  ةنسلل ىرخ�ا ةلماشلا رئاسخلا دونب
 
  99,201   607,199   ةةننسسلللل  للممااششللاا  للخخددللاا  ييللااممججإإ
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  ةةععببااتتللاا  ااههتتااككررششوو  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر
  ددححووممللاا  ةةييككللممللاا  ققووققحح  ييفف  تتااررييغغتتللاا  ننااييبب
 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل 

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم �ءزج ةقفرملا 31 ىلإ 1 نم تاحاضي�ا لكشت
13 

 
 
 يلامجإ تايطايتحا ريغ حابرأ يطايتحا   
 ةيكلملا قوقح ىرخأ ةعزوم ينوناق لاملا سأر  
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ  
 
  3,895,602   385,845   509,757   1,000,000  2,000,000   2020 رياني 1 يف 
 
  113,522        -   113,522        -       -   ةنسلل حابر�ا
 
  )321,14(  )14,321(      -        -       -   ةنسلل ىرخ�ا ةلماشلا رئاسخلا دونب
 
  99,201   )14,321(  113,522        -       -   ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
 
  )4,000(       -   )4,000(       -       -  ةراد�ا سلجم ءاضعأ باعتأ
 
  )80,000(       -   )80,000(       -       -  نيمهاسملا ىلإ ةعوفدملا حابر�ا تاعيزوت
 
      -   11,352   )11,352(       -       -  )16 حاضيإ( ىرخ�ا تايطايتحالا ىلإ لوحملا
 
  3,910,803   382,876   527,927   1,000,000  2,000,000  2020 ربمسيد 31 يف
 
  201,473        -   201,473        -       -   ةنسلل حابر�ا
 
  )866,1(  )866,1(       -        -       -   ةنسلل ىرخ�ا ةلماشلا رئاسخلا دونب
 
  199,607   )1,866(  201,473       -       -   ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
 
  )3,000(       -   )3,000(       -       -      )26 حاضيإ( ةراد�ا سلجم ءاضعأ باعتأ
 
      -   ,822323   ),822323(       -       -  )16 حاضيإ( ىرخ�ا تايطايتحالا ىلإ لوحملا
 

  410,107,4   832,704   578,240   1,000,000  2,000,000   2021 ررببممسسييدد 31 ييفف
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  ةةععببااتتللاا  ااههتتااككررششوو  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر
  ددححووممللاا  ةةييددققننللاا  تتااققففددتتللاا  ننااييبب
 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل

 

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم �ءزج ةقفرملا 31 ىلإ 1 نم تاحاضي�ا لكشت
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  2021 2020 
  مهرد فلأ مهرد فلأ حاضيإ 
 ةيليغشتلا ةطشن�ا
  113,522   201,473   ةنسلل حابر�ا
 
 :ةيدقنلا ريغ دونبلا
  10,705   10,032  6 كالهتسالا  
  )10,794(  )7,013(  ليومتلا لخد  
  18,988   12,713  24 ليومتلا فيلاكت  
  )1,088(  )596(  حابر�ا تاعيزوت لخد  
 ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا يفاص  
  2,830   3,745   رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم   
  -   )5,000( 22 تارامثتسالا داعبتسا نم ةلصحم غلابم  
  )31,085(  )2,552( 7 ةيرامثتسالا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا يفاص  
       -   254  9 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا ةميق يف ضافخنالا  
       -   1,393  12 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ةميق يف ضافخنالا  
  )4(  )90(  تادعمو تاكلتمم داعبتسا نع ةجتان ةراسخ  
  ممذلاو ىرخ�او ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ  
  570   6,626  11 دوقعلا نع ةنيدملا   
  616   950  17 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم صصخم  
  )45,213(  )169,58( 22 ةيموكحلا حنملا نم لخد  
   163,766   59,047  
 :لماعلا لاملا سأر يف تاريغتلا
  36,937   35,767   ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم تاراقع  
  )12,730(  75,018   ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم ريوطتلا ديق تاراقع  
  )49,309(  )304,937(  ىرخأ ةنيدم ممذو ¥مدقم ةعوفدم غلابمو ةيراجت ةنيدم ممذ  
  20,825   46,610   نيلواقملاو نيدروملا ىلإ ةمدقم تاعفد  
  59   )212(  نوزخملا  
  29,827   25,381   ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ  
  2,302   2,367   ءالمعلا نم ةمدقم تاعفد  
  )297(  )21,88( 71 نيفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةياهن ةأفاكم  

  86,661   878,41   ةيليغشتلا ةطشن�ا نم جتانلا دقنلا يفاص
 
 ةيرامثتسالا ةطشن�ا
  )180,211(  )266,063( 6 تادعملاو تاكلتمملا ىلإ تافاضإ

  12,175   7,425   ةضوبقم دئاوف
  1,088   596   ةضوبقم حابرأ تاعيزوت

  -   91   تادعملاو تاكلتمملا عيب نم ةلصحم غلابم
  -   )478(  ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ تافاضإ

  نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا داعبتسا نم ةلصحم غلابم
  459   5,296   رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ

  )5,786(  )431,9( 8 ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ تافاضإ
  )172,275(  )564,262(  ةيرامثتسالا ةطشن�ا يف مدختسملا دقنلا يفاص
 
 ةيليومتلا ةطشن�ا
  )83,755(  )129(  ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

  242,965   257,581 30 اهيلع لوصحلا مت ضورق
  )55,775(  )75,934( 30 اهدادس مت ضورق
  )26,912(  )14,965(  ةعوفدم دئاوف

  )4,000(  )0003,(  ةعوفدملا ةراد³ا سلجم ءاضعأ باعتأ
  72,523   553,163   ةيليومتلا ةطشن�ا نم جتانلا دقنلا يفاص
  )13,091(  )57,133(  ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا يف صقنلا يفاص
 

  )6,723(  )814,19( 31 ةنسلا ةيادب يف ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا
  )19,814(  )947,76( 31 ةنسلا ةياهن يف ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا
 



الـتـقـريـر الـسـنـوي 2021  15

  ةةععببااتتللاا  ااههتتااككررششوو  ..عع..مم..شش  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر
  ةةددححووممللاا  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  للووحح  تتااححااضضييإإ

 2021 ربمسيد 31 يف
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 ةكرشلا نع تامولعم -1
 ةرامإ مكاح ومسلا بحاص نع رداصلا )5( مقر يريم�ا موسرملا بجومب ةماع ةمهاسم ةكرشك )"ةكرشلا"( ع.م.ش ةيراقعلا ةميخلا سأر تسسأت
 ةيبرعلا تارام�ا ،ةيلاملا قارو�ل يبظوبأ قوس يف ةجردم ةكرشلا مهسأ نإ .2005 وينوي 2 خيراتب اهلامعأ تأدب يتلاو ،2005 رياربف 16 يف ةميخلا سأر
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ،ةميخلا سأر ،31113 :ب .ص وه ةكرشلل لجسملا يسيئرلا بتكملا ناونع نإ .ةدحتملا

 
 ـب ةعمتجم اهيلإ راشي( ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا نمضتت خيراتلا كلذ يف ةيهتنملا ةنسللو 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نإ
 .)"ةعومجملا"

 
 .ةلصلا تاذ تامدخلاو تاراقعلا ةرادإو اهريوطتو تاراقعلا يف رامثتسالا يف ةعومجملل ةيسيئرلا ةطشن�ا لثمتت
  
  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ددااددععإإ  سسسسأأ  --2
 قفاوتلا نايب )أ(
 ماكح�او ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم نع ةرداصلا ةيلاملا ريراقتلا دادع� ةيلودلا ريياعملل ªقفو ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعا متي
 نوناقب موسرملا ردص .)هتاليدعتو( ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلاو ةكرشلل يساس�ا ماظنلا نم ةينعملا
 20 خيراتب ،ةيراجتلا تاكرشلا نأش يف )هتاليدعتو( 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا لحم لحيو يغلي يذلا ،2021 ةنسل )32( مقر يداحتا

 ةصاخلا تابلطتملا قيبطتب موقتسو ديدجلا نوناقلا ماكحأ ةعجارمب ªيلاح ةعومجملا موقت .2022 رياني 2 نم ³رابتعا هلوعفم يرسيو ،2021 ربمتبس
  .ديدجلا نوناقب موسرملا لوعفم نايرس خيرات نم ةدحاو ةنس هاصقأ دعوم يف هب
 سايقلا ساسأ )ب(
 تارامثتسالاو ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلاو ةيرامثتسالا تاراقعلا ءانثتساب ،ةيخيراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ مت
  .تامدخلاو ةعاضبلا لباقم عوفدملا غلبملل ةلداعلا ةميقلا ىلع ªمومع ةيخيراتلا ةفلكتلا دنتست .ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا
 ضرعلا ةلمعو ةمدختسملا ةلمعلا )ج(
 مت .ةعومجملا ىدل ضرعلا ةلمعو ةكرشلا ىدل ةمدختسملا ةلمعلا وهو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا مهردب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ مت
  .كلذ فالخ ركذي مل ام ،فلأ برقأ ىلإ غلابملا عيمج بيرقت
 ةيلاملا تانايبلا ديحوت سسأ  )د(
 تاكرشلا ليصافت يلي اميف .ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا ةرطيسل عضخت يتلا تآشنملاو ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا نم ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا فلأتت
 :ةكرشلل ةعباتلا

 ة*(ل'لا ة#ح  سسييسسأأتتللاا  ددللبب  مم��اا  ةةككررششللاا  ةةععببااتتللاا  ةةككررششللاا  ممسساا
   2021 2020 

 لانويشانرتنإ ةيراقعلا كار
 ةدودحملا

 ةيراقعلا ةميخلا سأر
 .ع.م.ش

 %100 %100 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا

 ليغشتو ةراد� انيرام نوجال
 م.م.ذ.ش نفسلا

 ةيراقعلا ةميخلا سأر
 .ع.م.ش

 %100 %100 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا

 سأر لاتننيتنوكرتنإ ابسو عجتنم
 @ م.م.ذ برعلا ءانيم ةميخلا

 ةيراقعلا ةميخلا سأر
 .ع.م.ش

 - %100 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا

 لانويشانرتنإ ةيراقعلا كار ةدودحملا اينازنت ةيراقعلا كار
 ةدودحملا

 %100 %100 اينازنت

 اينازنت ةيراقعلا كار ةدودحملا انيرام نيفلود
 ةدودحملا

 %100 %100 اينازنت

  .2021 ويام 19 يف تسسأت @
  .ةلصلا تاذ تامدخلاو ئناوملا ةرادإو تاراقعلا ةرادإو اهريوطتو تاراقعلا يف رامثتسالا يف هالعأ ةروكذملا ةعباتلا تاكرشلل ةيسيئرلا ةطشن�ا لثمتت
 ةعباتلا تاكرشلا
 تاريغت كانه نأ ىلإ ريشت فورظلاو قئاقحلا تناك اذإ ،ال مأ اهيف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا اهيدل تناك اذإ اميف مييقت ةداعإب ةعومجملا موقت
 ديحوتلا فقوتيو ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا ىلع ةعومجملا لصحت امدنع ةعباتلا ةكرشلا ديحوت أدبي .ةرطيسلل ثالثلا رصانعلا نم رثكأ وأ دحاول

 وأ اهيلع ذاوحتسالا مت يتلا ةعباتلا ةكرشلا فيراصمو لخدو تابولطمو تادوجوم نإ .ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا ةعومجملا رسخت امدنع
 ىلع ةعومجملا ةرطيس فقوت خيرات ىتح ةرطيسلا ىلع ةعومجملا لوصح خيرات نم ³ءدب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف جردت ةنسلا لالخ اهداعبتسا
  .ةعباتلا ةكرشلا
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  ))ةةممتتتت((  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ددااددععإإ  سسسسأأ  --2
 
  ))ةةممتتتت((  ةةييللااممللاا  تتااننااييببللاا  ددييححووتت  سسسسأأ    ))دد((
 
 )ةمتت( ةعباتلا تاكرشلا
 .ةيكلم قوقح ةلماعمك ،ةرطيسلا ةراسخ نود ،ةعباتلا ةكرشلا يف ةيكلملا ةصح يف ريغتلا باستحا متي
  
 تابولطملاو )ةرهشلا كلذ يف امب( ةقالعلا تاذ تادوجوملا تيبثت نع فقوتت اهنإف ،ةعبات ةكرش ىلع ةرطيسلا ةعومجملا ترسخ اذإ

 .دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف ةراسخ وأ حبر جتان يأ تيبثت متي نيح يف ،ىرخ�ا ةيكلملا قوقح رصانعو ةرطيسملا ريغ صصحلاو
 
 
 ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم --3
 
 ةيرهوجلا ةيبساحملا تاريدقتلاو ماكح�ا
 فيراصملاو تاداري�ل ةنلعملا غلابملا ىلع رثؤت تاريدقتو ماكحأ رادصإ ةراد�ا نم بلطتي ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ نإ

 يرهوج ليدعت بلطتت جئاتن ىلإ يدؤي نأ نكمي تاريدقتلاو تاضارتفالا هذه لوح دكأتلا مدع نإ .ةقفرملا تاحاصف�او ،تابولطملاو تادوجوملاو
   .ةيلبقتسملا تارتفلا يف ةرثأتملا تابولطملا وأ تادوجوملل ةجردملا ةميقلا ىلع
 
 ماكح�ا

 يف ةتبثملا غلابملا ىلع يرهوج ريثأت ربكأ اهل يتلاو ،ةيلاتلا ماكح¢ا ةراد�ا تردصأ ،ةعومجملل ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت ةيلمع قايس نمض
 :ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 
 ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا )1(
 
 :ءالمعلا عم دوقعلا نم تاداري�ا تيقوتو غلبم ديدحت ىلع ريبك لكشب رثؤت يتلاو ةيلاتلا ماكح¢ا قيبطتب ةعومجملا تماق
 
 تاراقعلا عيب ىلع تاداري�ا تيبثت تيقوت ديدحت

 تجتنتسا دقو .دقعلا طورشل ¯قفو تامازتلالاو قوقحلل قيقد ليلحت ىلإ ¬دانتسا تاراقعلا عيب ىلع تاداري�ا تيبثت تيقوت مييقتب ةعومجملا تماق
 ةبسنلاب .تاراقعلا كلت ىلع ةرطيسلا ليوحت دنع ةددحم ةينمز ةطقن يف اهتيبثت مت ةلمتكملا تاراقعلا عيبب قلعتت يتلا دوقعلا نأب ةعومجملا
 وذ تادوجوم دنب ةعومجملا ءادأ اهيف ئشني ال ةينمز ةرتف لالخ تاداري�ا تيبثتب ةعومجملا موقت ،ريوطتلا ديق تاراقعلا عيبب قلعتت يتلا دوقعلل
 ةاعارمب ةعومجملا تماق دقو .هخيرات ىتح لمتكملا ءاد¢ا لباقم تاعفدلا يف ذفان قح اهيدل ةعومجملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .ليدب مادختسا
 قحي ،كلذ ىلع ةوالعو .هريوطت ءانثأ رخآ مادختسال ريوطتلا ديق راقعلا هيجوتب موقت نأ نم )¯يلمع وأ ¯يدقاعت( ةديقم اهنأ ىلإ ريشت يتلا لماوعلا
 تماق ،ديدحتلا اذه ءارجإ دنعو .هخيرات ىتح لمتكملا ءاد¢ا نع اهضوعي لق¢ا ىلع يذلا غلبملا ىلع لوصحلا ،تاقو¢ا عيمج يف ،ةعومجملل
 .ةيلحملا تاعيرشتلا كلذكو ةيدقاعتلا طورشلا ةاعارمب ةعومجملا

 
 فيلاكتلا نيب ةرشابم ةقالع كانه نأ ثيح ةقيرط لضفأ يه دوقعلا هذهل مدقتلا لدعم سايق دنع تالخدملا ةقيرط مادختسا نأ ةعومجملا تررق

 .ليمعلا ىلإ تامدخلاو ةعاضبلا ليوحتو ةعومجملا اهدبكتت يتلا
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةيرهوجلا ةيبساحملا تاريدقتلاو ماكحا

 
 )ةمتت( ماكحا
 
 
 )ةمتت( ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا )1(
 
 نيرجأتسملل ةمدقملا تامدخلا – ليكولا لباقم يسيئرلا فرطلا تارابتعا
 تددح .رجؤملا عم ةعومجملا همربت يذلا دقعلا يف ةلومشملاو ،يرامثتسالا راقعلا يرجأتسمل ةمدقملا تامدخلا ضعب بيترتب ةعومجملا موقت
 ىلع لوصحلاو تامدخلا كلت مادختسا هيجوت ىلع ةردقلا اهيدل اهن� �رظن ،نيرجأتسملا ىلإ اهليوحت لبق تامدخلا ىلع رطيست اهنأب ةعومجملا
 �رظن ةددحملا تامدخلا هذه ميدقتب دعولاب ءافولا نع يسيئرلا لوؤسملا اهنأ اهرابتعا يف ةعومجملا تعضو ،ديدحتلا اذه ءارجإ دنع .اهنم ايازملا

 قلطم اهيدل ةعومجملا نأ امك .تامدخلا كلت ةمادتسا وأ ةدوج نع ساس�ا يف ةلوؤسم اهنأو نيرجأتسملا ىواكش عم ًةرشابم لماعتت اهن�
 .ةددحملا تامدخلا لباقم نيرجأتسملا نم هلصحت يذلا رعسلا ديدحت يف ةيرحلا

 
 كلت ىلع ةرطيسلا ليوحتب موقت اهنأب ةعومجملا تجتنتسا امك .دوقعلا كلت يف يسيئر فرطك لمعت اهنأب ةعومجملا تجتنتسا ،هيلع ًءانبو 
 ىلع نيرجأتسملا اهيف لصحي يذلا تقولا وه كلذ ن� �رظن ،نييجراخ ةمدخ يدوزم لبق نم تامدخلا ميدقت متي ثيح ،تقولا رورمب تامدخلا
 .تامدخلا كلت نم ايازملا ىلع نولصحي ،تقولا سفن يف ،و تامدخلا

 
 دقعلا يف يرهوجلا ليومتلا رصنع ةاعارم

 يرهوج ليومت رصنع ربتعي ال كلذ نأب ةعومجملا تجتنتسا .يئدبم نيمأت ىلع لوصحلا ةعومجملل قحي ،راقعلا عيب نمضتت يتلا دوقعلل ةبسنلاب
 ضعبب ءافولا يف رخ¸ا فرطلا قافخإ نم ةعومجملا ةيامحل ةيئدبملا تانيمأتلا مدختست .ةعومجملل ليومتلا ميدقت فالخب ىرخأ بابس� هن� �رظن
 .قوثوم ينامتئا خيرات مهيدل ءالمعلا نوكي ال امدنع دقعلا بجومب هتامازتلا لك وأ
 
 عيراشملا زاجنإ ةفلكت
 ميمصتلا ةفلكت تاريدقتلا كلت نمضتت .اهتيبثت متي يتلا تاداري¼ا ىلإ ةدئاعلا ةفلكتلا ديدحتل عيراشملا زاجنإ ةفلكت ريدقتب ةعومجملا موقت

 تامازتلالاب ءافولا ةفلكتو عورشملا يراشتسا مييقت ىلع ًءانب نيلواقملا بناج نم اهميدقت لمتحملا تابلاطملاو ءاشن¼او ةيراشتسالا تامدخلاو
 .ءالمعلل ىرخ�ا ةيدقاعتلا
 
 رجؤمك ةعومجملا – تاراقعلا راجيإ دوقع فينصت - راجي�ا دوقع )2(
 مييقت ىلإ �دانتسا ،ةعومجملا تددحو .ةيرامثتسالا تاراقعلل ةصصخملا اهتظفحم نمض ةينكسو ةيراجت تاراقع راجيإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 ىند�ا دحلا تاعفدل ةيلاحلا ةميقلا غلبت الو يراجتلا راقعلل يداصتقالا رمعلا نم ¿يسيئر �ءزج لثمت ال راجي¼ا ةرتف نأ لثم تايقافتالا ماكحأو طورش
 دوقع بستحت يلاتلابو تاراقعلا هذه ةيكلم ايازمو رطاخم عيمجب ريبك ٍلكشب ظفتحت اهنأ ،يراجتلا راقعلل ةلداعلا ةميقلا غلبم لماك ¿يلعف راجيÁل
 .ةيليغشت راجيإ دوقعك راجي¼ا
 
 تاراقعلا فينصت )3(

 تاكلتمم وأ/و يرامثتسا راقعك ًالهؤم راقعلا ناك اذإ ام ديدحتل ماكح�ا هذه مزلت .ماكحأ ةدع ءارجإب ةراد¼ا تماق ،تاراقعلا فينصت ةيلمع لالخ
 تاراقعلا تافيرعتل ¿قفو رارمتساب ماكح�ا هذه ةسرامم نكمي ثيحب ريياعم ةعومجملا روطت .ةرجاتملا ضرغل هب ظفتحم راقع وأ/و تادعمو
 تاهيجوتلاو ةيليصفتلا ريياعملا اهرابتعا يف ةراد¼ا عضت ،ماكح�ا ءارجإ دنع .ةرجاتملا ضرغل هب ظفتحملا راقعلاو تادعملاو تاكلتمملاو ةيرامثتسالا

 امبسح راقعلا نم دوصقملا مادختسالا ديدحتلا هجو ىلعو ،40و 16و 2 مقر ةيلودلا ةيبساحملا ريياعملا يف ةدراولا تاراقعلا فينصتب ةقالعلا تاذ
 ةياهن نم ةدحاو ةنس لالخ اهعيب ةراد¼ا يونت ثيح ،ةلوادتملا تادوجوملا دنب تحت ةرجاتملا ضرغل اهب ظفتحملا تاراقعلا عيمجت متي .ةراد¼ا هددحت

 .ةبساحملا ةرتف
 
 ةدكؤملا ريغ تاريدقتلل ةيسيئرلا رداصملا
 ةيرهوج رطاخم لكشت يتلا ،ةيلاملا تانايبلا دادعإ خيراتب ةدكؤملا ريغ تاريدقتلل ةيسيئرلا رداصملاو لبقتسملاب قلعتت يتلا ةيسيئرلا تاضارتفالا نإ

 يف ةعومجملا دمتعت .هاندأ اهتشقانم تمت ،ةيلاتلا ةيلاملا ةنسلا لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةجردملا غلابملا ىلع ةيرهوج تاليدعتب ببستلا يف
 عم ،ةيلبقتسملا تاروطتلا لوح ةيلاحلا تاضارتفالاو فورظلا نإ .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع ةرفوتملا ريياعملا ىلع اهتاريدقتو اهتاضارتفا

 .اهثودح دنع تاضارتفالا يف تاريغتلا كلت سكعنت .ةعومجملا ةرطيس جراخ جتنت يتلا فورظلا وأ قوسلا يف تاريغتلا ببسب ريغتت نأ نكمي ،كلذ
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةيرهوجلا ةيبساحملا تاريدقتلاو ماكحا

 
 )ةمتت( ةدكؤملا ريغ تاريدقتلل ةيسيئرلا رداصملا
 
 ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلاو ةيرامثتسالا تاراقعلا مييقت
 نم قرطلا هذه فلأتت .اهب فرتعملا مييقتلا قرط مادختساب نيلقتسم يراقع مييقت ءاربخ لبق نم ةيرامثتسالا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا ديدحت متي

 تاقفدتلا لثم تاريدقتلا مادختسا ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرط بلطتت .ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرطو ةنراقملا تاعيبملا ةقيرط
 ةطبترملا ةينهملا باعت�او ءاشن�ا فيلاكتو ةيلبقتسملا تاداري�ا تاقفدتو راجي�او عيبلا راعسأ نم فلأتت يتلا( تادوجوملا نم ةيلبقتسملا ةيدقنلا
 ةيلحملا قوسلا فورظ ىلع تاريدقتلا هذه دمتعت .فدهتسملا حبرلاو روطملا رطاخمو فدهتسملا يلخادلا دئاعلا لدعمو )خلإ ،ليومتلا ةفلكتو اهب
 تاقفدتلاو ةيلاحلا ريجأتلا تايقافتا بجومب ضوبقملا لخدلا ةلمسر متي ،لخدلا ةلمسر ةقيرطل §قفوو .ةيلاملا ريراقتلا ةرتف ةياهن يف ةدوجوملا
 ريغ ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ليلحت نإو .مييقتلا خيراوت يف ةيرامثتسالا قوسلا فورظ سكعت ةبسانم راعسأب ةعقوتملا ةيلبقتسملا ةيراجي�ا
 ءارجإ ةراد�ا نم بلطتي ةيلاحلا ةيليغشتلا تادوجوملا ىلع لخدلا تاعقوتو ةعقوتملا ةيقبتملا ظافتحالا ةرتف مييقتو ةعومجملل ةموصخملا
 تاراقعلل لداعلا مييقتلل 8 حاضيإو 7 حاضيإ عجار .ةلمسرلا تالدعمو ةيلبقتسملا ةيراجي�ا دئاوعلاب ةقلعتملا ةيرهوجلا ماكح�او تاريدقتلا
 .بيترتلا ىلع ،ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلاو ةيرامثتسالا

 
 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم ريوطتلا ديق تاراقعو ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم تاراقع نم قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص مييقت
 ضافخنا مييقتل ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلاو ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ةعجارمب ةعومجملا ةرادإ موقت 
 ةراد�ا موقت ،رئاسخلا وأ حابر�ا نمض ةميقلا ضافخنا رئاسخ تيبثت ةرورض ىدم ديدحتل .ةميقلا ضافخنا ىلع رشؤم كانه ناك لاح يف ةميقلا
 ريرقتلا خيرات يف امك ةعابملا ريغ تاراقعلاب قلعتي اميف تادحولا هذه زاجن� ةعقوتملا فيلاكتلاو ةيراقعلا تادحولل ةيلاحلا عيبلا راعسأ مييقتب
 وأ ثدح دوجو لاح يف ةميقلا ضافخنا صصخم تيبثت متي ،زاجن�ا دنع ةعقوتملا فيلاكتلا يلامجإ نم لقأ ةيلاحلا عيبلا راعسأ تناك اذإ .يلاملا

 .ققحتلل ةلباقلا اهتميق يفاص ىلإ تاراقعلا ريوطت ةفلكت ضيفختل ةددحم ةراسخ ةلاح
 

 :ةعقوتملا نامتئالا ةراسخ صصخم باسح
 نامتئالا رئاسخ جذومنل §قفو .ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذومن ىلإ Áدانتسا ةيلاملا اهتادوجوم ةميق يف ضافخنالا مييقتب ةعومجملا موقت
 سكعتل ةيلام ريراقت ةرتف لك ةياهن يف رئاسخلا كلت يف تاريغتلاو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل ةيبساحملا ةجلاعملاب ةعومجملا موقت ،ةعقوتملا
 ةعقوتملا نامتئالا ةراسخ يواسي غلبمب ةراسخلا صصخم ةعومجملا سيقتو .ةيلاملا تادوجوملل يلو�ا تيبثتلا ذنم نامتئالا رطاخم يف تاريغتلا

 اهتابثا نكميو ةلوقعم ةيعلطت تامولعم ةعومجملا مدختست ،ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايق دنع .ةيلاملا تاود�ا كلتل يقبتملا رمعلا ىدم ىلع
 ةراسخلا نإ .ضعبلا اهضعب ىلع تاكرحملا هذه رثؤتس فيكو ةيداصتقالا تاكرحملا فلتخمل ةيلبقتسملا ةكرحلل تاضارتفا ىلإ دنتست ،ةلدأب
 ضرقملا عقوتي يتلا كلتو ةقحتسملا ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا نيب قرفلا ىلع كلذ دمتعي .رثعتلا نع ةجتانلا ةراسخلل ريدقت يه رثعتلا ضارتفاب
 سايق يف ةيسيئر تالخدم رثعتلا ةيلامتحا لكشت .ةلماكتملاو ةنومضملا ةينامتئالا تانيسحتلا نم ةيدقنلا تاقفدتلا رابتعالا يف ذخ�ا عم ،اهمالتسا

 ةقباسلا تانايبلا هباسح نمضتي ،ةنيعم ةينمز ةرتف ىدم ىلع رثعتلا ثودح لامتحال ريدقت يه رثعتلا ةيلامتحا نإ .ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
 .ةيلبقتسملا فورظلا تاعقوتو تاضارتفالاو
 
 ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�او تادعملاو تاكلتمملا ةميق يف ضافخنالا 
 رشؤم دجوي ناك اذإ امو ،ةميقلا يف ضافخنالا مييقتل اهيدل ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�او تادعملاو تاكلتمملا ةعجارمب ةعومجملا موقت 
 ماكح�ا ءارجإب ةعومجملا موقت ،رئاسخلا وأ حابر�ا يف هتيبثت بجي ةميقلا يف ضافخنالا ناك اذإ اميف ديدحتل .ةميقلا يف ضافخنالا صوصخب
 .ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا وأ تادعملاو تاكلتمملل ةجردملا ميقلا يف ضافخنا دوجو ىلإ ريشت ةظوحلم تانايب ةيأ كانه تناك اذإ ام صوصخب

 ،ةقباسلا ةربخلا ىلإ Áدانتسا ،ربتعت يتلا ةلاحلا وأ ثدح وأ ديدحتلل ةلباق رئاسخ دوجو دنع ةميقلا يف ضافخنالل صصخم نيوكت متي ،كلذل اقفو
 .ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا وأ تادعملاو تاكلتمملل ةجردملا ةميقلا يف ضافخنا ثودح ىلع ًاليلد
 
 تادعملاو تاكلتمملل ةردقملا رامع�ا
 مادختسالا رابتعالا نيعب ذخ�ا دعب ريدقتلا اذه ديدحت متي .كالهتسالا باستحال تادعملاو تاكلتمملل ةردقملا رامع�ا ديدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت 
 فيلاكت ليدعت متيو يونس لكشب ةردقملا رامع�او ةيقبتملا ةميقلا ةعجارمب ةراد�ا موقت .يلعفلا كالهتسالا وأ تادوجوملا دنبل عقوتملا
 .ةقباسلا تاريدقتلا نع فلتخت ةردقملا رامع�ا نأب ةراد�ا دقتعت امدنع ةيلبقتسملا كالهتسالا
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةيرهوجلا ةيبساحملا تاريدقتلاو ماكحا

 
 )ةمتت( ةدكؤملا ريغ تاريدقتلل ةيسيئرلا رداصملا
 
 ةلوادتملا ريغ تارامثتسالا مييقت
 :يلي امم ٍدحاو ىلإ ًةداع دنتسي ةجردملا ريغ تارامثتسالا مييقت نإ

 
 ؛قوسلا يف ةدئاسلا راعسا بسح تالماعملا •
 وأ ؛ةهباشم رطاخم صاوخو ماكحأ تاذ دونب ىلع قبطنت يتلا ةيلاحلا راعساب ةموصخملا ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا •
 ىرخأ مييقت جذامن •
 

 بيلاسأ ديدحتب ةعومجملا موقت .ةيرهوج تاريدقت ءارجإ بلطتي ةلوادتملا ريغ مهسا تارامثتسال مصخلا لماوعو ةيدقنلا تاقفدتلا ديدحت نإ
 ةرفوتملا ةظوحلملا ىرخا تانايبلا نم وأ ةادا سفن يف ةظوحلملا ةيلاحلا قوسلا تالماعمل راعسا امإ مادختساب اهتيحالص رابتخاو £يرود مييقتلا

 .طبترملا غلبملاو ةقبطنملا تاريدقتلل 29 حاضيإ عجار .قوسلا يف
 
 تاداري�ا ققحت
 ةمدخ وأ ةعاضب ىلع ةرطيسلا لوحت امدنع تاداري±ا تيبثتب ةعومجملا موقت .ليمعلا دقع يف ددحملا لباقملا غلبملا ىلع ًءانب تاداريالا سايق متي
 .ءالمعلا دحأ ىلإ

 
 :15 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع± يلودلا رايعملا يف حضوم وه امك تاوطخ سمخ نم جذومن ساسأ ىلع تاداري±ا ةعومجملا تبثت
 

 ددحيو ذافنلا هبجاو تامازتلاو قوقح هبجومب أشني رثكأ وأ نيفرط نيب قافتا هنأ ىلع دقعلا فرعي :ليمعلا عم )دوقعلا( دقعلا ديدحت 1 ةوطخلا
 .اهب ءافولا بجي دقع لكل ريياعم

 .ليمعلل ةمدخ وأ ةعلس لقنب ليمعلا عم دقعلا يف دعو وه ءادا مازتلا :دقعلا يف ءادا تامازتلا ديدحت 2 ةوطخلا
 تدعو يتلا ةمدخلا وأ عئاضبلا لقن لباقم يف اهل قحي نأ ةعومجملا عقوتت يذلا غلبملا وه ةلماعملا رعس :ةلماعملا رعس ديدحت  3 ةوطخلا

 .ةثلاث فارطأ نع ًةباين تلصُح يتلا غلابملا ءانثتساب ،اهب ليمعلا
 فوس ةعومجملا نإف ،ءادÀل مازتلا نم رثكأ ىلع يوتحي يذلا دقعلا صوصخب :دقعلا يف ءادا تامازتلال ةلماعملا رعس صيصخت  4 ةوطخلا

 مازتلا لك ءافيتسا لباقم يف اهقح نم نوكي نأ ةعومجملا عقوتت يذلا غلبملا لثمت ةميقب ءادÀل مازتلا لكل ةلماعم رعس صصخت
 .ءادأ

 .ءادا مازتلا ةأشنملا يفوتست )امك وأ( امدنع تاداري±ا تيبثت  5 ةوطخلا
 
 :ةيلاتلا طورشلا دحأ ققحت اذإ ،تقولا رورم عم تاداري±ا تيبثتو ءادا مازتلا ةعومجملا يفوتست
 

 ؛اهل ةعومجملا ءادأ درجمب ةعومجملا ءادأ نم ةمدقملا ايازملا نمازتم تقو يف كلهتسيو ىلع ليمعلا لصحي .1
 وأ ؛تادوجوملا دنب نيسحت وأ ءاشنإ درجمب ليمعلا هيلع رطيسي تادوجوم دنب نسحي وأ ةعومجملا ءادأ ئشني .2
 .نÅا ىتح زجنملا ءادا تاعفد يف مزلم قح ةعومجمللو ةعومجملل ليدب مادختسا وذ تادوجوم دنب ةعومجملا ءادأ ئشني ال .3

 
 .ءادا مازتلا ءافيتسا هيف متي ام تقو يف تاداري±ا تيبثت متي ،هالعأ ةروكذملا طورشلا دحأ ققحت مل يتلا ءادا تامازتلا صوصخب

 
 تاراقعلا عيب نم تاداري±ا
 .ريوطتلا ديق وأ ةلمتكم امإ نوكت يتلا تاراقعلا عيبل ءالمعلا عم دوقع ةعومجملا مربت

 
 ةلمتكملا تاراقعلا -

 .ةرطيسلا ليوحت دنع ةينمز ةطقن يف مازتلالا اذه ءافيتسا مت دق هنأ ةعومجملا تددح دقو ،يدرف ءادأ مازتلا ةلمتكملا تاراقعلا عيب لثمي 
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
  )ةمتت( تاداري�ا ققحت
 ريوطتلا ديق تاراقعلا  -

 دوقعلا هذه ةجلاعمب موقتو ،عورشملل ةلماكلا ةراد�ا نع ةيلوؤسملا ةعومجملا لمحتت ،ريوطتلا ديق تاراقعلا عيبب قلعتت يتلا دوقعلل ةبسنلاب
 ليدب مادختسا وذ تادوجوم دنب هنع أشني ال اهءادأ نإف ،ريوطتلا ديق تاراقعلا عيبل ةبسنلاب ،هنأ ةعومجملا تددح .يدرف ءادأ مازتلاك �يبساحم
 ليوحت متي ،هيلع ًءانبو .هخيرات ىتح لمتكملا ءاد�ا لباقم تاعفدلا يف مزلم قح اهيدل ،تاقو�ا عيمج يف ،اهنأب تجتنتسا دقو ،ةعومجملل
 .تقولا رورمب دوقعلا هذه ىلع ةرطيسلا

 
 فيلاكتلا ىلإ عوجرلاب ،تالخدم ةقيرط مادختساب ةعومجملا ءادأ مازتلا ساقُي ،تقولا رورمب تاداري�ا تيبثت ريياعم يفوتست يتلا دوقعلل ةبسنلاب
 .راقعلا ءاشنإ لامتكا ىتح ةعقوتملا تالخدملا يلامجإ عم بسانتي ٍلكشب ءاد�ا مازتلا ءافيتسا ىتح ةدبكتملا

 
   تاراقعلا عيبب قلعتملا رخ²ا غلبملا  -

 ليمعلل عفدلا قحتسملا غلبملاو يدقنلا ريغ غلبملاو ةيرهوج ليومت رصانع دوجو ريثأت رابتعالا نيعب ةعومجملا ذخأت ،ةلماعملا رعس ديدحت دنعو
 .)دجو نإ(

 
 ن� كلذ .لاوم·ل ةينمزلا ةميقلا ريثأت بسحب هب دوعوملا لباقملا غلبملا ليدعت ةعومجملا ىلع نيعتي ،يرهوج ليومت رصنع ديدحت دنع
 عفد دق ليمعلا ناك اذإ اهب دوعوملا تامدخلا وأ ةعاضبلا لباقم ليمعلا هعفد يذلا رعسلا سكعي غلبمب تاداري�ا تيبثتب ةبلاطم ةعومجملا
 .ليمعلا ىلإ اهليوحت دنع تامدخلا وأ ةعاضبلا كلت لباقم «دقن

 
 نم ةجردملا دوقعلا نع ةنيدملا ممذلاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا يف يرهوجلا ليومتلا رصنع نيمضتب ةعومجملا بلاطُت ،تاراقعلا عيبل ةبسنلاب

 عيب يف يرهوج ليومت رصنع كلذ ربتعي الو .لبقتسملا يف غلبملا عفدل ليمعلل ليومت ليهست �ينمض ةلماعملا حنمت ثيح ةعومجملا لبق
 نم لقأ ًةداع نوكت ةيلحرملا ةعفدلاو ةفلكتلا ىلإ ةفلكتلا ةقيرطل �قفو تاداري�ا تيبثت نيب ةرتفلا ن� «رظن ءالمعلا عم ريوطتلا ديق تاراقعلا

 .ةدحاو ةنس
 
 تآشنملا ةرادإ نم لخدلا
 .ةينمز ةرتف لالخ تامدخلا ميدقت اهيف متي يتلا ةبساحملا ةرتف يف تآشنملا ةرادإو تاراقعلا ةرادإ لثم تامدخلا نم تاداري�ا تيبثت متي

 
 راجي�ا لخد
 أزجتي ال ءزجك ةحونمملا راجي�ا زفاوح تيبثت متي .راجي�ا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع يليغشتلا راجي�ا دوقع نم راجي�ا لخد تيبثت متي

 .راجي�ا دقع ةرتف ىدم ىلع راجي�ا لخد يلامجإ نم
 
 ةرداصملا نم لخدلا
 يتلاو ةعابملا تاراقعلا ةلاح يف ،ةيدقاعتلا عفدلا طورشب ليمعلا ءافو مدع دنع دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف ةرداصملا نم لخدلا تيبثت متي
 .دعب تاداريإك اهتيبثت متي مل

 
 دوقعلا ةدصرأ

 
 دوقعلا تادوجوم

 نع ذيفنتلاب موقت ةعومجملا تناك اذإ .ليمعلا ىلإ ةلوحملا تامدخلا وأ عئاضبلا لباقم يف عوفدملا غلبملا يف قحلا وه دوقعلا تادوجوم دنب نإ
 دوقعلا تادوجوم دنب تيبثت متي ،عفدلا قاقحتسا خيرات دعب وأ لباقملا غلبملا ليمعلا عفدي نأ لبق ليمع ىلإ تامدخلا وأ عئاضبلا ليوحت قيرط

 .طورشملا ققحملا غلبملل
 
 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا
 رظنا .)غلبملا عفد قاقحتسا خيرات لبق طقف تقولا رورم مزلي ،يأ( طورشم ريغ غلبم ىلع لوصحلا يف ةعومجملا قح ةنيدملا ممذلا دنب لثمي
 .قحاللا سايقلاو يلو�ا تيبثتلا - ةيلاملا تاود�ا ةرقف يف ةيلاملا تادوجوملل ةيبساحملا تاسايسلا

 
 دوقعلا تابولطم

 نم قحتسملا ءزجلا وأ( غلبملا ىلع هلباقم ةعومجملا تلصح يذلاو ،ام ليمع ىلإ تامدخلا وأ ةعاضبلا ليوحتب مازتلا وه دوقعلا تابولطم دنب نإ
 دنع دوقع تابولطم دنب تيبثت متي ،ليمعلا ىلإ تامدخلا وأ ةعاضبلا ليوحتب ةعومجملا مايق لبق غلبملا عفدب ليمعلا ماق اذإ .ليمعلا نم )غلبملا
 .دقعلا بجومب ذيفنتلاب ةعومجملا موقت امدنع تاداريإك دقعلا تابولطم تيبثت متي .)برقأ امهيأ( عفدلا قاقحتسا وأ عفدلا

 
 دقع ىلع لوصحلا ةفلكت
 ةيفاض�ا فيلاكتلا ةلمسرب موقتو ،راقعلا تادحو ضعب عيبل اهيلع نولصحي يتلا دوقعلا ريظن اهيفظوم ىلإ تاعيبملا تالومع ةعومجملا عفدت
 رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف فيلاكتلا كلت تيبثت متي .15 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا يف ةروكذملا ريياعملا يفوتسي دقع ىلع لوصحلل
 .راقعلا اذهل تاداري�ا تيبثت عم بسانتي امب دحوملا
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  )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 :ءانثتساب ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض غلبم ليزنت دعب تادوجوملاو فيراصملا تيبثت متي 

 
 ،ةلاحلا هذه يف ،بئارضلا ةحلصم نم اهدادرتسا نكمي ال تامدخ وأ تادوجوم ءارش ىلع ةدبكتملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نوكت امدنع  -

 �بسانم كلذ ناك ىتم -فيراصملا دونب نم ءزج وأ تادوجوملا دنب ءارش فيلاكت نم ءزجك ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تيبثت متي
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض غلبم نيمضت عم ةنئادلاو ةنيدملا ممذلا جاردا دنع -

 
 ممذلا وأ ةنيدملا ممذلا نم ءزجك بئارضلا ةئيه ،ىلإ عفدلا قحتسملا وأ ،نم دادرتسالل لباقلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض غلبم يفاص نيمضت متيو 
  .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةنئادلا

 ليومتلا لخد
 ،اهقاقحتسا دنع دحوملا رئاسخلا وأ حابر¦ا نايب يف دئاوفلا لخد تيبثت متي .ةتباثلا عئادولا ىلع ةدئافلا لخد نم ساس¦ا يف ليومتلا لخد فلأتي
 ةردقملا ةيدقنلا تاضوبقملا وأ تاعفدلا مصخب �يلعف موقي يذلا رعسلا وه يلعفلا ةدئافلا رعس نإ .يلعفلا ةدئافلا رعس ةقيرط مادختساب

 ةفلكتلا ىلإ وأ ةيلاملا تادوجوملا دنبل جردملا غلبملا يلامجإ ىلإ ةيلاملا تابولطملا دنب وأ ةيلاملا تادوجوملا دنبل عقوتملا رمعلا ىدم ىلع ًالبقتسم
  .ةيلاملا تابولطملا دنبل ةأفطملا

 حابر	ا تاعيزوت لخد
 .ةعفدلا مالتسا يف ةعومجملا قح هيف ققحتي يذلا خيراتلا يف دحوملا رئاسخلا وأ حابر¦ا نايب يف حابر¦ا تاعيزوت لخد تيبثت متي
 
  ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا كلذ يف امب ،تادعملاو تاكلتمملا
 سايقلاو تيبثتلا
 يف ضافخنالل ةمكارتم رئاسخ يأو مكارتملا كالهتسالا �صقان ةلمسرملا ضورقلا فيلاكت نمضتت يتلاو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا دونب ساقُت
 .تيبثتلا رايعم ةيبلت مت لاح يف لج¦ا ةليوط ءاشن¼ا عيراشمل ضورقلا فيلاكتو تادعملا نم ءزج لالحإ ةفلكت ىلع لمتشت ةفلكتلا كلت نإ .ةميقلا
 

 .تادعملاو تاكلتمملا نم ةلصفنم دونبك اهباستحا متي ،ةفلتخم ةيجاتنإ رامعأ تادعملاو تاكلتمملا دونب دحأ ءازج¦ نوكي امدنع
 
  .رئاسخلا وأ حابر¦ا نمض هتيبثت متي تادعمو تاكلتمم دنب داعبتسا نم ةراسخ وأ حبر يأ نإ
 ةقحاللا فيراصملا
 .ةعومجملا ىلإ قفدتت فوس فيراصملاب ةطبترملا ةيلبقتسملا ةيداصتقالا ايازملا نأ حجرملا نم نوكي امدنع طقف ةقحاللا فيراصملا ةلمسر متت

 ىلع ًءانب لصفنم ٍلكشب ءازج¦ا كلت كالهتساب ةعومجملا موقت ،ةنيعم ةينمز تارتف لالخ �يرورض تادعملا نم ةيرهوج ءازجأ لادبتسا نوكي امدنع
 رايعم ةيبلت لاح يف لالحإك تادوجوملل جردملا غلبملا نمض ةفلكتلا تيبثت متي ،يسيئر صحف ءارجإ دنع ،لثملابو .اهل ةددحملا مادختسالا رامعأ
 ةعقوتملا فيلاكتلل ةيلاحلا ةميقلا نإ .اهثودح دنع دحوملا رئاسخلا وأ حابر¦ا نايب نمض ىرخ¦ا حيلصتلاو ةنايصلا فيلاكت عيمج تيبثت متي .تيبثتلا
  .صصخملا تيبثت رايعم ءافيتسا مت اذإ ينعملا تادوجوملا دنب فيلاكت يف اهجاردإ متي ،همادختسا دعب تادوجوملا دنب بطشل
 تيبثتلا نع فقوتلا
 ىلع ملتسملا هيف لصحي يذلا خيراتلا يأ( داعبتسالا دنع ةيادبلا يف تبثم يرهوج ءزج يأو تادعملاو تاكلتمملا دنب تيبثت نع فقوتلا متي
 نع فقوتلا نم ةجتان رئاسخ وأ حابرأ ةيأ نإ .هداعبتسا وأ همادختسا نم ةيلبقتسم ةيداصتقا ايازم قيقحت عقوتملا ريغ نم نوكي امدنع وأ )ةرطيسلا
 جردت )تادوجوملا دنبل ةجردملا ةميقلاو داعبتسالا نم ةلصحملا غلابملا يفاص نيب قرفلا اهرابتعاب بستحت( تادوجوم دنبك تادوجوملا دنب تيبثت

    .تادوجوم دنبك تادوجوملا دنب تيبثت نع فقوتلا دنع دحوملا رئاسخلا وأ حابر¦ا نايب يف
 كالهتسالا
 ال .ةتباثلا تادوجوملا دنب نم ءزج لكل ةردقملا رامع¦ا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع دحوملا رئاسخلا وأ حابر¦ا نايب يف كالهتسالا تيبثت متي 
 :يلي امك يه ةنراقملا تارتفو ةيلاحلا تارتفلل ةردقملا مادختسالا رامعأ نإ .يضار¦ا كلهتست
 تاونسلا 

 
 25 – 20 ينابم
 10 تادعم

  4  تابيكرتو ثاثأ
 4  ةيبتكم تادعمو رتويبمك ةزهجأ

 4  تارايس
 
 .رم¦ا مزل اذإ ،اهليدعتو يلام ريرقت لك خيراتب ةيقبتملا ميقلاو مادختسالا رامعأو كالهتسالا قرط ةعجارم متت 
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
  ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا كلذ يف امب تادعملاو تاكلتمملا
 ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا
 ،)ةميقلا ضافخنا صوصخب ةيبساحملا ةسايسلا عجار( ةمكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ �صقان ةفلكتلاب ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا رهظت 
 ةئف ىلإ ءاشن�ا ىلإ ًةرشابم ةدئاعلا ةفلكتلا عم تادوجوملا هذه ةفلكت ليوحت متي ،ءانبلا نم ءاهتنالا دنع .ءانبلا لامعأ مامتإ ىتح ،تدجو نإ
  .ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا ىلع كالهتسا باستحا متي ال .ةينعملا تادوجوملا
  ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلاو ةيرامثتسالا تاراقعلا
 تيبثتلا
 .ةيرامثتسا تاراقعك امهالك وأ لاملا سأر يف ةدايز وأ راجيإ لخد ىلع لوصحلا ضارغ� ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ينابملاو يضار�ا فينصت متي
 .ريوطتلا ديق ةيرامثتسا تاراقع اهنأ ىلع اهفينصت متي ،ةيرامثتسا تاراقعك يلبقتسملا مادختسالل اهريوطت وأ اهؤانب متي يتلا تاراقعلا نإ

 
 سايقلا
 تاراقعلا باستحا متي ،يلو�ا تيبثتلل �قحال .ةقالعلا تاذ تالماعملا فيلاكت لمشتو ةفلكتلاب ةيادبلا يف ةيرامثتسالا تاراقعلا سايق متي
 .دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف ةلداعلا ةميقلا يف ريغت نع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ يأ تيبثت متي .ةلداعلا ةميقلا جذومن مادختساب ةيرامثتسالا

 
 نم ءاهتنالا خيرات ىتح ةفلكتلاب راقعلا اذه سايق متي ،قوثوم لكشب ديدحتلل ةلباق ريغ ريوطتلا ديق يرامثتسالا راقعلل ةلداعلا ةميقلا نوكت امدنع
 .برقأ امهيأ ،قوثوم لكشب سايقلل ةلباق ةلداعلا ةميقلا هيف حبصت يذلا خيراتلاو ءاشن�ا

 
 ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا نم ليوحتلا
 ليوحت متي .تاراقعلا مادختسا يف رييغت كانه نوكي امدنع ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ اهليوحت متي ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ضعب
 حابر�ا نمض ليوحتلا نع جتانلا حبرلا تيبثت متيو ،ليوحتلا خيرات يف ةلداعلا ةميقلاب ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا
 نع ةجتان حابرأ يأ تيبثت متيو .ةيرامثتسالا تاراقعلل سايقلا ةسايسل �قفو ةلداعلا ةميقلاب تاراقعلا هذه مييقت متي ،يلو�ا سايقلا دعب .رئاسخلا وأ
 .رئاسخلا وأ حابر�ا نمض ينعملا راقعلا سايق ةداعإ
 
 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ىلإ ةيرامثتسالا تاراقعلا نم ليوحتلا
 هذه متت .راقعلا مادختسا يف رييغت كانه نوكي امدنع ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم تاراقع ىلإ ةيرامثتسا تاراقع نم تاراقعلا ليوحت متي
 يف ةلداعلا ةميقلا حبصت .رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف ليوحتلا نع ةجتانلا حابر�ا تيبثت متيو ،ليوحتلا خيرات يف تاراقعلل ةلداعلا ةميقلاب تاليوحتلا
 ةميقلا يفاص وأ ةفلكتلاب تاراقعلا هذه مييقت متي ،ليوحتلل �قحال .ةقحاللا ةبساحملا ضارغ� ةلوحملا تاراقعلا ةفلكت يه فينصتلا ةداعإ خيرات
 .ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا سايق ةسايسل �قفو ،لقأ امهيأ ،قيقحتلل ةلباقلا

 
 اهوكلام اهلغشي يتلا تاراقعلا ىلإ ةيرامثتسالا تاراقعلا نم ليوحتلا

 خيرات يف راقعلل ةلداعلا ةميقلا حبصتو .تادعمو تاكلتممك هفينصت ةداعإ متي ،كلاملا هلغشي راقع ىلإ يرامثتسا راقع نم راقعلا ليوحت ةلاح يف
 .ةقحاللا ةبساحملا ضارغ� ينعملا راقعلا ةفلكت يه فينصتلا ةداعإ

 
 ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ اهوكلام اهلغشي يتلا تاراقعلا نم ليوحتلا

 تيبثت متي .كلذل �قفو هفينصت داعُيو ةلداعلا ةميقلاب راقعلا سايق ةداعإ متت ،يرامثتسا راقع ىلإ كلاملا هلغشي راقع نم راقعلا مادختسا ريغت دنع
 حابرأ يأ تيبثت عم ،ينعملا راقعلا نم ةقباسلا ةميقلا ضافخنا رئاسخ سكعي يذلا ىدملا ىلإ رئاسخلا وأ حابر�ا نمض سايقلا ةداعإ نع أشنت حابرأ يأ

  .دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف رئاسخ يأ تيبثت متي .مييقتلا ةداعإ يطايتحا نمض اهضرعو ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب نمض ةيقبتم
 ةيرامثتسالا تاراقعلا عيب
 تاراقعلا عيب نع ةجتان ةيليغشت / ةرشابم فيلاكتو تاداريإ يأ تيبثت متي الو .ةيدايتعالا لامع�ا قايس نمض ةيرامثتسالا تاراقعلا ضعب عيب متي
 نم تالصحتملا يفاص نيب قرفلا اهنأ ىلع ةبوسحم( ةيرامثتسالا تاراقعلا عيب وأ داعبتسا نع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ يأ تيبثت متيو .ةيرامثتسالا
  .دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف )ةيرتفدلا ةميقلاو داعبتسالا
 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلاو ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا
 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم تاراقعك ،ءاشن�ا ديق ينابملا كلذ يف امب ،ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحم اهنأ ىلع ةددحملا ينابملاو يضار�ا فينصت متي

 / ةرشابملا فيلاكتلاو ءاشن�ا فيلاكت نم ذيفنتلا ديق لامع�ا ةفلكت فلأتت .لقأ امهيأ ،قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاصو ةفلكتلاب اهنايب متيو
 زاجن�ا ةفلكت �صقان ،ةيدايتعالا لامع�ا قايس يف ردقملا عيبلا رعس يف قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص لثمتي .ةقالعلا تاذ ىرخ�ا ةيليغشتلا

 .عيبلا فيراصمو
 
 دبكت اهيف متي وأ ضيفختلا اهيف ثدحي يتلا ةرتفلا يف فيراصمك ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ةميق يف ضيفخت يأ غلبم تيبثت متي
 يذلا ةرتفلا يف رئاسخلا وأ حابر�ا نمض قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص يف ةدايز نع جتان ةميقلا يف ضيفخت ي� يسكع ديق يا تيبثت متيو .رئاسخلا
 .ةيلعفلا ةفلكتلا نع ةيرتفدلا ةميقلا هدنع ديزت ال يذلا ىدملا ىلإ طقف نكلو ةدايزلا هذه اهيف ثدحت
 
 ريوطتلا ديق تاراقعلا فينصت فقوتي .ةدح ىلع راقع لك ةفلكت ديدحت ساسأ ىلع ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ةفلكت ديدحت متي
  .اهزاجن� عقوتملا خيراتلا ىلع ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم تادوجومك ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 ةيلاملا تاودا
 
 سايقلاو فينصتلا )1(
 

 ةيلاملا تادوجوملا
 ،ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاو ةأفطملا ةفلكتلاب  قحال اهسايق متي امک ةيلاملا تادوجوملا دنب فينصت متي ،يلو�ا تيبثلا دنع
 جذومن ىلإ  مومع دنتسي 9 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملل  قفو ةيلاملا تادوجوملا فينصت نإ .رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلا وأ
 يوتحت ال يتلا ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ءانثتساب .يدقاعتلا يدقنلا قفدتلا صئاصخو ةيلاملا تادوجوملا دنب ةرادإ هلالخ نم متي يذلا ةعومجملا لامعأ

 ددحملا ةلماعملا رعسب اهسايق متي ،اهنأشب رايعملا اهب حمسي يتلا تاءانثتسالا ضعب قيبطتب ةعومجملا تماق يتلا وأ يرهوج ليومت رصنع ىلع
 .ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا ةرقف يف ةيبساحملا تاسايسلا ىلإ عوجرلا ىجري .15 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا بجومب

 
 :رئاسخلاو حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب هفينصت متي ملو نييلاتلا نيطرشلا ىفوتسا اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا تادوجوملا دنب سايق متي

 
 و ،ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا ليصحت لجأ نم تادوجوملاب ظافتحالا ىلإ فدهي يذلا لامع�ا جذومن نمض هب ظافتحالا مت اذإ -
 .مئاقلا يساس�ا غلبملا ىلع دئاوفلاو يساس�ا غلبملا تاعفد نع طقف ةرابع ةيدقن تاقفدت ةنيعم خيراوت يف ةيدقاعتلا دونبلا نع جتن اذإ -

 
 ةقحاللا تارييغتلا ضرع ءاغل¼ل ةلباق ريغ ةروصب ةعومجملا راتخت نأ نكمي ،ةرجاتملل اهب ظفتحم ريغ ةيكلم قوقح تارامثتسال يلو�ا تيبثتلا دنع
 .ةدح ىلع رامثتسا لك ساسأ ىلع رايخلا اذه ذيفنت متيو .ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب يف تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلاب

 
 امك ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم اهنأ ىلع اهفينصت متي ال يتلا ةيلاملا تادوجوملا عيمج نإ

 دنب ءاغل¼ل ةلباق ريغ ةروصب نييعت ،يلو�ا تيبثتلا دنع ،ةعومجملل زوجي .رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق متي هالعأ حضوم وه
 ةلداع ةميقك ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب اهسايق بجي يتلا ىرخ�ا تابلطتملا يفوتسي تادوجوم
 .أشني دق يبساحم قباطت مدع يأ ريبك ٍلكشب للقي وأ ليزيس كلذ ناك اذإ ،رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم
 
 دنب وأ )ةلماعملا رعسب  يئدبم ساقُي يذلاو يرهوج ليومت رصنع نودب ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا نكت مل ام( ةيلاملا تادوجوملا دنب سايق متي
 ةدئاعلا ةلماعملا فيلاكت ،رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ساقملا ريغ دنبلل ةبسنلاب ،Çدئاز ةلداعلا ةميقلاب ةيادبلا يف ةيلاملا تابولطملا

 .ذاوحتسالا ةيلمع ىلإ ًةرشابم
 
 ةيلاملا تابولطملا
 تابولطملا فينصت متي .ةيدقاعتلا تايقافتالا رهوجل  قفو ةيكلم قوقح تاودأك وأ ةيلام تابولطمك امإ ةيكلملا قوقحو نيدلا تاودأ فينصت متي
 وأ تايفلسو ضورق وأ رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تابولطمك 9 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا قاطن نمض ةيلاملا
 .يلو�ا تيبثتلا دنع ةيلاملا تابولطملا فينصت ةعومجملا ددحت . بسانم نوكي امبسح ةقتشم تاودأ

 
 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
 وأ نيدروملا نم ريتاوف ةأشنملا تملتسا ءاوس تامدخ وأ ةعاضبب ةأشنملا ديوزت ءاقل لبقتسملا يف عفدلا ةقحتسملا غلابملل تابولطملا تيبثت متي 
 .ملتست مل
 
 تايفلسلاو ضورقلا
 متي ،يلو�ا تيبثتلا دعب .ةرشابم اهل ةدئاعلا ةلماعملا فيلاكت  صقان ضوبقملا غلبملا ءاقل ةلداعلا ةميقلاب ةيادبلا يف لج� ضورقلا تيبثت متي

 يف رئاسخلاو حابر�ا تيبثت متي .يلعفلا ةدئافلا رعس ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب  قحال دئاوف اهيلع بترتت يتلا تايفلسلاو ضورقلا سايق
 .ءافط�ا ةيلمع لالخ نمو تابولطمك تابولطملا تيبثت نع فقوتلا دنع دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب
 
 قحاللا سايقلا )2(
 

 .ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملل قحاللا سايقلا ىلع ةيلاتلا ةيبساحملا تاسايسلا قبطنت 
 
 رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا
 ةيلاملا تادوجوملا وأ ةرجاتملل اهب ظفتحملا ةيلاملا تادوجوملا ىلع لمتشت رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا نإ
 فينصت متي .ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مزلي يتلا ةيلاملا تادوجوملا وأ رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب يلو�ا تيبثتلا دنع ةفنصملا
 تاذ ةيلاملا تادوجوملا نإ .بيرقلا ىدملا ىلع ءارشلا ةداعإ وأ عيبلا ضرغل اهيلع ذاوحتسالا مت اذإ ةرجاتملل اهب ظفتحم اهنأ ىلع ةيلاملا تادوجوملا
 رظنلا فرصب ،رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهسايقو اهفينصت متي ةدئافلاو نيدلا لص� تاعوفدم طقف تسيل يتلا ةيدقنلا تاقفدتلا

 .لامع�ا جذومن نع
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةيلاملا تاودا

 
 )ةمتت( قحاللا سايقلا )2(
 نكمي ،هالعأ روكذم وه امك ،ىرخا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب نيدلا تاودأ فينصت ريياعم نع رظنلا فرصبو
 قفاوتلا مدع ،نم ريبك ٍلكشب للقي وأ ،ليزيس كلذ ناك اذإ يلوا تيبثتلا دنع رئاسخلا وأ حابرا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب نيدلا تاودأ فينصت
 .يبساحملا

 
 يفاص تيبثت عم ةلداعلا ةميقلاب دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف اهجاردإ متي رئاسخلا وأ حابرا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا نإ 
  .دحوملا رئاسخلا وأ حابرا نايب يف ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا
 ىرخا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيكلملا قوقح تاودأ 
 ٍلكشب حابرا تاعيزوت لثمت مل ام دحوملا رئاسخلا وأ حابرا نايب يف لخدك حابرا تاعيزوت تيبثت متي .ةلداعلا ةميقلاب »قحال تادوجوملا هذه ساقُت

 ىلإ »قلطم اهفينصت داعُي الو ىرخا لماشلا لخدلا دونب نمض ىرخا رئاسخلا وأ حابرا يفاص تيبثت متيو .رامثتسالا ةفلكت نم ءزج دادرتسا حضاو
  .رئاسخلا وأ حابرا
 ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا تادوجوملا
 ةميقلا ضافخنا رئاسخب ةأفطملا ةفلكتلا ضيفخت متي .ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب »قحال تادوجوملا هذه سايق متي
 رئاسخ وأ حابرأ يأ تيبثت متيو .رئاسخلا وأ حابرا نمض ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخو ةيبنجا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأو دئاوفلا لخد تيبثت متي
 .دحوملا رئاسخلا وأ حابرا نايب يف تيبثتلا نع فقوتلا نم ةجتان
 
 ةيلاملا تادوجوملا ةميق يف ضافخنالا )3(
 دنتست .رئاسخلا وأ حابرا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهب ظفتحملا ريغ نيدلا تاودأ ةفاكل ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم تيبثتب ةعومجملا موقت

 ةعومجملا عقوتت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلا عيمجو دقعلل اًقفو ةقحتسملا ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا نيب قرفلا ىلإ ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
 عيب نم ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا لمتشت .يلصا يلعفلا ةدئافلا لدعمل يبيرقت رعسب اهمصخ متي يتلاو اهمالتسا
 .ةيدقاعتلا طورشلا نم أزجتي ال اًءزج ربتعت يتلا ىرخا ةينامتئالا تازيزعتلا وأ اهب ظفتحملا تانامضلا

 
 اهتادوجوم فينصتب ةعومجملا موقت ،ةيجهنملا هذهل »قفوو .ةطسبملا ةيجهنملا مادختساب ةميقلا ضافخنا تاصصخم سايقب ةعومجملا موقت
 رايعملا تابلطتمل »قفو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ةيجهنم مادختساب نامتئالا رئاسخ صصخم سايقل تاوطخ ثالث نم ةيجهنمل »قفو ةيلاملا
 ةلداعلا ةميقلاب وأ رئاسخلا وأ حابرا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةساقم تسيل يتلا ةيلاملا تادوجوملل ةبسنلاب ،9 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادعÁ يلودلا

 .يلوا تيبثتلا ذنم نامتئالا رطاخم يف ريغتلا ىلع ًءانب ثالثلا لحارملا ربع ةيلاملا تادوجوملا لقتنت .ىرخا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم
 
 .يلوا تيبثتلا ذنم ةيلاملا تادوجوملل نامتئالا ةدوج يف ريغتلا ىلع ثالثلا لحارملا وذ ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذومن دمتعي

 
 نامتئالا رئاسخ يواسي غلبم ليجست متي ،يلوا تيبثتلا ذنم نامتئالا رطاخم يف ةيرهوج ةدايز كانه نوكت ال امدنع ،1 ةلحرملا لالخ .1

 .Æرهش 12 ةدمل ةعقوتملا
 اهنأ ىلع ةيلاملا تاودا رابتعا متي مل نكلو يلوا تيبثتلا ذنم نامتئالا رطاخم يف ةريبك ةدايز كانه نوكي امدنع ،2 ةلحرملا لالخو .2

 .ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلل حجرملا لدعملا يواسي غلبم ليجست متي ،ةينامتئالا ةميقلا ةضفخنم
 ةضفخنم اهنأ ىلع ةيلاملا تاودا هذه فينصت متيس ،ريرقتلا خيرات يف ةميقلا ضافخنا ىلع يعوضوم ليلد دجوي امثيح ،3 ةلحرملا بجومب .3

 .ةيلاملا تادوجوملل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا يواسي غلبم ليجست متيو ةينامتئالا ةميقلا
 
 ةيلبقتسملا ةيداصتقالا فورظلل ةلمتحمو ةلوقعم تاعقوت مادختسا بلطتيو ةيلبقتسم ةرظن ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا جذومن يوطني

 ىلع ًءانب ،ةيعونلاو ةيمكلا تاليلحتلاو تامولعملا لمشي اذهو .ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا سايقو نامتئالا رطاخم يف ةريبكلا تادايزلا ديدحت دنع
 .ةيعلطتلا تامولعملا كلذ يف امب ،هنع نلعملا نامتئالا مييقتو ةعومجملل ةقباسلا ةربخلا

 
 ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايق
 .ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ تاباسحل ةيئاصحÁا جذامنلا ةعومجملا مدختست

 
 ةيدقنلا ةلويسلا يف زجعلل ةيلاحلا ةميقلا اهنأ ىلع ةينامتئالا رئاسخلا ساقت .نامتئالا رئاسخل ًالامتحا رثكا ريدقتلا ربتعت ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ نإ
 نامتئالا رئاسخ مصخ متي .)اهمالتسا ةعومجملا عقوتت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو دقعلل »قفو ةأشنملل ةقحتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا نيب قرفلا يأ(
 .ةيلاملا تادوجوملا دنبل يلعفلا ةدئافلا رعسب ةعقوتملا

 
 :ةيلاملا تادوجوملل ةينامتئالا ةميقلا يف ضافخنالا

 .ةينامتئالا ةميقلا ةضفخنم ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا ةيلاملا تادوجوملا تناك اذإ ام مييقتب ةعومجملا موقت ،ريرقت لك خيرات يف
 
 دنبل ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع راض ريثأت هل رثكأ وأ ثدح عوقو دنع "ةينامتئالا ةميقلا ضفخنم" يلاملا تادوجوملا دنب نوكيو
 .يلاملا تادوجوملا

 
 ةميقلا يف ضافخنالا ضرع
  .تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا يلامجإ نم ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا ةيلاملا تادوجوملل رئاسخلا تاصصخم مصخ متي
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةيلاملا تاودا

 
 تيبثتلا نع فقوتلا )4(
 

 ةيلاملا تادوجوملا
 )ةلثامم ةيلام تادوجوم ةعومجم نم ءزج وأ ةيلاملا تادوجوملا نم ءزج قبطني امثيح وأ( ةيلاملا تادوجوملا تيبثت نع فقوتلا ةيادبلا يف متي

 :امدنع )ةعومجملل دحوملا يلاملا زكرملا نايب نم اهبطش ىنعمب( ةيلام تادوجومك
 

 وأ ؛تادوجوملا دنب نم ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع لوصحلا يف قوقحلا يهتنت  -
 ةيدقنلا تاقفدتلا عفدب مازتلالا اهقتاع ىلع ذخأت امدنع وأ تادوجوملا دنب نم ةيدقنلا تاقفدتلا مالتسال اهقوقح ةعومجملا لوحت -

 ايازملاو رطاخملا عيمج يلعف لكشب ةعومجملا لوحت نأ )أ( امإو ؛"ريرمت" بيترت بجومب ثلاث فرطل يرهوج ريخأت نود لماكلاب ةملتسملا
 تلّوح اهنأ الإ ،تادوجوملا دنب ايازمو رطاخم عيمجب ªيلعف تظفتحا الو تلّوح دق ةعومجملا نوكت ال )ب( وأ ،تادوجوملا دنبب ةقلعتملا
  .تادوجوملا دنب ىلع ةرطيسلا

 رطاخمب تظفتحا اذإ ام مييقتب موقت اهنإف ،ريرمت ةيقافتا مربت وأ تادوجوم دنب نم ةيدقنلا تاقفدتلا مالتسال اهقوقح ةعومجملا لّوحت امدنعو
 .ظافتحالا اذه ناك ىدم يأ ىلإو ،ال مأ ةيكلملا ايازمو
 
 دنب ىلع ةرطيسلا ليوحتب مقت ملو تادوجوملا دنبب ةقلعتملا ايازملاو رطاخملا عيمجب ظافتحالا وأ ليوحتب امإ يلعف ٍلكشب مقت مل ذإو
 دنب تيبثتب كلذك ةعومجملا موقت ،ةلاحلا هذه يفو .هيف اهتكراشم رارمتسا دح ىلإ لّوحملا تادوجوملا دنب تيبثت ةعومجملا لصاوت ،تادوجوملا

 اهب تظفتحا يتلا تامازتلالاو قوقحلا سكعي ساسأ ىلع هب طبترملا تابولطملا دنبو لّوحملا تادوجوملا دنب ساقُيو .هب طبترم تابولطم
 .ةعومجملا
 

 ةيلاملا تابولطملا
 ةرتف ءاهتنا وأ اهئاغلإ وأ اهتامازتلا نم ةعومجملا ءافعإ متي ،امدنع طقفو ،امدنع ةيلاملا تابولطملا دنب تيبثت نع فقوتلاب ةعومجملا موقت

 تاقفدتلا يف يرهوج فالتخا كانه ناك لاح يفو هطورش ليدعت متي امدنع يلاملا تابولطملا دنب تيبثت نع فقوتلاب ةعومجملا موقت .اهتيحالص
 .ةلداعلا ةميقلاب ةلدعملا طورشلا ىلع ًءانب ديدجلا يلاملا تابولطملا دنب تيبثت نع فقوتلا متي ،ةلاحلا هذه يفو ،لدعملا تابولطملا دنبل ةيدقنلا

 ةيدقنلا ريغ تادوجوملا كلذ يف امب( عوفدملا غلبملاو ةأفطملا ةجردملا ةميقلا نيب قرفلا تيبثت متي ،ةيلاملا تابولطملا دنب تيبثت نع فقوتلا دنع
 .دحوملا رئاسخلا وأ حابرÄا نايب يف )ةلّمحملا تابولطملا وأ ةلوحملا

 
  ةيوستلا )5(
 ةتبثملا غلابملا ةيوستل مزلم ينوناق قح كانه ناك اذإ يلاملا زكرملا نايب يف غلبملا يفاص جرديو ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا ةيوست متي

 .نمازتلاب تابولطملا دنب دادسو تادوجوملا دنب قيقحتل وأ يفاصلا ساسأ ىلع دادسلل ةين دجوتو
 
 ةيعاطقلا ريراقتلا دادعإ
 تاداريÇا كلذ يف امب ،فيراصم لمحتتو تاداريإ اهنم بسكت دق يتلا لامعÄا ةطشنأ سرامت يتلا ةعومجملا تانوكم دحأ يليغشتلا عاطقلا لثمي

 سلجم لبق نم مظتنم ٍلكشب ةيليغشتلا تاعاطقلا جئاتن ةعجارم متت .ىرخÄا ةعومجملا تانوكم نم يأ عم تالماعملاب ةقلعتملا فيراصملاو
 .عاطق لك لوح ةددحم ةيلام تامولعم رفوت نم دكأتلاو ،هئادأ مييقتو عاطق لكل ةصصخملا دراوملا نأشب تارارقلا ذاختا لجأ نم ةعومجملا ةرادإ

 
 .لوقعم ساسأ ىلع اهصيصخت نكمي يتلا كلت ىلإ ةفاضÇاب عاطق ىلإ ًةرشابم بسنت Êدونب تابولطملاو تادوجوملاو ةيعاطقلا جئاتنلا نمضتت

 
 تاراقع ءارشل ةدبكتملا فيلاكتلاو ةتباثلا تادوجوملا ىلع ذاوحتسالل ةنسلا لالخ ةدبكتملا ةيلامجÇا ةفلكتلا يه عاطقلل ةيلامسأرلا تاقفنلا
 تاراقع ىلإ اهليوحت وأ اهعيب ططخملا نم امإ يه يتلا تاراقعلا ريوطتل ةدبكتملا فيلاكتلاو ةيلاحلا ةيرامثتسالا تاراقعلا ريوطت ةداعإ وأ ةيرامثتسا
 .ةيرامثتسا

 
 ةيلاملا ريغ تادوجوملا ةميق يف ضافخنالا
 دوقعلا تادوجومو نوزخملاو ةيرامثتسالا تاراقعلا ءانثتساب( ةيلاملا ريغ اهتادوجومل ةيرتفدلا ميقلا ةعجارمب ريرقت لك خيرات يف ةعومجملا موقت

 اهضرعت ىلع رشؤم يأ كانه ناك اذإ امم ققحتلل )ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلاو ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلاو
  .دادرتسالل ةلباقلا تادوجوملا دنب ةميق ريدقت متي ،رشؤملا كلذ لثم دوجو ةلاح يف .ةميقلا يف ضافخنال
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةيلاملا ريغ تادوجوملا ةميق يف ضافخنالا
 

 ةجتنملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ريدقتب ةعومجملا موقت ،يدرف تادوجوم دنبل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ريدقت نكمملا ريغ نم ناك اذإو
 ةيسسؤملا تادوجوملا صيصخت كلذك متي ،صيصختلل قستمو لوقعم ساسأ ديدحت ةيناكمإ ةلاح يف .تادوجوملا دنب اهيلإ يمتني يتلا دقنلل
 لوقعم صيصخت ساسأ ديدحت نكمي دقنلل ةجتنملا تادحولا نم ةعومجم رغص� اهصيصخت كلذ فالخب متي وأ ،دقنلل ةجتنملا ةيدرفلا تادحولل

 .اهل قستمو
 
 مادختساب ةيلاحلا ةميقلا ىلإ اهضيفخت متي تادوجوملا دنبل ةدئاعلا ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا نإف ،مادختسالا ةميق مييقت دنعو
 §صقان ةلداعلا ةميقلا ديدحت دنع .تادوجوملا دنبل ةددحملا رطاخملاو دوقنلل ةينمزلا ةميقلل ةيلاحلا قوسلا تامييقت سكعت يتلا مصخلا تالدعم
 متي .كلذل بسانم مييقت جذومن مادختسا متي ،تالماعملا هذه ديدحت متي مل اذإ .قوسلا يف تالماعملا ثدحأ رابتعالا يف ذخؤي ،عيبلا فيلاكت
 ةميقلل ةرفوتم ىرخأ تارشؤم ةيأ وأ ةجردملا ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلل ةلوادتملا مهس�ا راعسأو مييقتلا تافعاضمب باستحالا اذه ديكأت
 امهيأ ،عيبلا فيلاكت §صقان ةلداعلا هتميق وأ مادختسالا نم هتميقب دقنلل ةجتنملا ةدحولا وأ ام تادوجوم دنبل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا لثمتت .ةلداعلا
 سكعي مصخ لدعم مادختساب ةيلاحلا اهتميق ىلإ ةموصخم ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع مادختسالا نم ةميقلا زكترت .ربكأ
 .دقنلل ةجتنملا ةدحولا وأ تادوجوملا دنب كلذب ةقلعتملا رطاخملاو تقولا كلذ يف لاملا ةميقل ةيلاحلا ةيقوسلا تامييقتلا

 
 .دادرتسالل ةلباقلا هتميق دقنلل ةجتنملا ةدحولا وأ تادوجوملا دنبل ةيرتفدلا ةميقلا تزواجت اذإ ةميقلا ضافخنا رئاسخ تيبثت متي

 
 ةميقلا هيف ديزت ال يذلا ىدملا ىلإ طقف ةميقلا ضافخنا رئاسخ سكع متيو .دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب نمض ةميقلا ضافخنا رئاسخ تيبثت متي
 ضافخنا رئاسخ تيبثت مت دق نكي مل اذإ ،ءافطÀا وأ كالهتسالا نم ةيفاص ،اهديدحت متيس ناك يتلا ةيرتفدلا هتميق نع تادوجوملا دنبل ةيرتفدلا
 .ةميقلا

 
 ةيموكحلا حنملا
 لصحت فوس ةعومجملا نأب لوقعم ديكأت كانه ناك اذإ ةلداعلا ةميقلاب لجؤم لخدك §يئدبم تادوجوملاب ةقلعتملا ةيموكحلا حنملا تيبثت متي

 مظتنم ساسأ ىلع رخآ لخدك دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف حنملا تيبثت متي .ةحنملاب ةطبترملا طورشلاب مزتلتس ةعومجملا نأو ةحنملا ىلع
 .ةموكحلا لبق نم اهيلع صوصنملا طورشلاب ءافولا دنع
 
 ةطشنأ يف مدقتلا ىلع ًءانب طورشلاب ءافولا مييقت متي ،يلاتلابو ،ريوطتلا يف اهمادختسا ىلع صني ينمض طرشب §مومع حنملا هذه مالتسا متيو
 .ريوطتلا
 
 ضورقلا فيلاكت
 حبصتل تقولا نم ةريبك ةرتف ىلإ جاتحت يتلا تادوجوملا يهو ،ةلهؤملا تادوجوملا جاتنإ وأ ءاشنإ وأ ذاوحتسا ىلإ ةرشابم ةدئاعلا ضارتقالا فيلاكت نإ

 نم ضورقلا فيلاكت فلأتت .مادختسالل ايلعف ةزهاج تادوجوملا حبصت نأ نيح ىلإ تادوجوملا كلت ةفلكت ىلإ اهتفاضإ متي ،مادختسالل ةزهاج
 .لاوم�ا ضارتقا صوصخب ام ةأشنم اهدبكتت يتلا ىرخ�ا فيلاكتلاو دئاوفلا

 
 .اهلالخ تثدح يتلا ةنسلا يف دحوملا لخدلا نايب يف ىرخ�ا ضارتقالا فيلاكت عيمج تيبثت متي
 
 عفدلا ةقحتسملا غلابملاو تاصصخملا
 ةبلاطم ةعومجملا نوكت نأ حجرملا نمو ،قباس ثدح ةجيتن ةعومجملا ىلع )ينمض وأ ينوناق( يلاح مازتلا دوجو دنع تاصصخملا تيبثت متي
 .مازتلالا غلبمل لوقعم ريدقت لمع نكميو مازتلالا ديدستب

 
 تاريدقتلاو رطاخملا ةاعارم عم ،ةيبساحملا ةرتفلا ةياهن يف يلاحلا مازتلالا ةيوستل بولطملا غلبملل ريدقت لضفأ وه صصخمك تبثملا غلبملا نإ

 يه ةيرتفدلا هتميق نوكت ،يلاحلا مازتلالا ةيوستل ةردقملا ةيدقنلا تاقفدتلا مادختساب صصخم سايق ةلاح يفو .مازتلالاب ةطيحملا ةدكؤملا ريغ
 .)§يرهوج لاومËل ةينمزلا ةميقلا ريثأت ناك اذإ( ،ةيدقنلا تاقفدتلا هذهل ةيلاحلا ةميقلا

 
 دنبك قحتسملا غلبملا تيبثت متي ،يجراخ فرط نم صصخملا ةيوستل ةبولطملا ةيداصتقالا ايازملا ضعب وأ لك دادرتسا عقوتملا نم نوكي امدنعو
 .قوثوم ٍلكشب قحتسملا غلبملا سايق نكمي ناكو ةيلمعلا ةيحانلا نم Íديكأ دادرتسالا ناك اذإ تادوجوم
 
 نيفظوملا تآفاكم
 ةددحملا تامهاسملا ةطخ

 ةلصفنم ةأشنم يف ةتباث تامهاسم عفدب اهبجومب ةأشنملا موقت يتلا نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم ةطخب ةددحملا ةمهاسملا ةطخ لثمتت
 .ةيفاضإ غلابم عفدل ةينمض وأ ةينوناق تامازتلا اهيلع بترتي نلو
 
 هريدت يذلا ةيعامتجالا تانيمأتلاو دعاقتلا تاشاعم جمانرب يف نيكرتشم ءاضعأ ةدحتملا ةيبرعلا تارامÀا ةلود ينطاوم نم ةعومجملا يفظوم نإ
 عضاخلا بتارلا" نم ٪12 .5 ةبسنب ةمهاسملا ةعومجملا ىلع نيعتي .1999 ةنسل )7( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامÀا ةلودل لمعلا نوناقل §قفو ةموكحلا

 بتار" يف يلاوتلا ىلع ٪2.5 و ٪5 ةبسنب ةموكحلاو نوفظوملا مهاسي امك .تآفاكملا ليومتل دعاقتلا تآفاكم جمانرب يف "ةمهاسملا باستحال
  .ةددحملا تامهاسملا ميدقت وه يعامتجالا نامضلاو دعاقتلا ةطخب قلعتي اميف ةعومجملل ديحولا مازتلالا نإ .ةطخلا نمض "ةمهاسملا باسح
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  ))ةةممتتتت((  ةةممااههللاا  ةةييببسسااححممللاا  تتااسسااييسسللاا  صصخخللمم  --3
  
 )ةمتت( نيفظوملا تآفاكم
 

 )ةمتت( ةددحملا تامهاسملا ةطخ
 
 تامهاسملا تيبثت متي .ةقالعلا تاذ تامدخلا ميدقت متي امدنع فورصمك ةددحملا تامهاسملا جمارب يف تامهاسملاب ةصاخلا تامازتلالا جردُت
 .�حاتم ةيلبقتسملا تاعفدلا ضيفخت وأ ةيدقنلا غلابملا دادرتسا هيف نوكي يذلا ىدملا ىلإ تادوجوم دنبك �مدقم ةعوفدملا

 
 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم صصخم
 نوناقل �قفو ةدحتملا ةيبرعلا تارام£ا ةلود ينطاوم ريغ نم نيفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةياهن ةأفاكم ةميق يلامج£ صصخم نيوكت متي
 .ريرقتلا ةرتف ةياهن يف هتمدخ ةدمو فظوملل ريخ®ا بتارلا ىلع ةأفاكملا هذهل فظوملا قاقحتسا فقوتيو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارام£ا ةلودب لمعلا

 
 دنبك ةمدخلا ةياهن ةأفاكم صصخم نع حاصف£ا متي امنيب ةلوادتم تابولطم دنبك ةيونسلا تازاج£اب ةقلعتملا تاقاقحتسالا نع حاصف£ا متي

 .ةلوادتم ريغ تابولطم
 
 لج�ا ةريصق نيفظوملا ايازم
 تناك اذإ هعفد عقوتملا غلبملل تابولطم دنب تيبثت متي  .ةلصلا تاذ تامدخلا ميدقت متي امدنع تافورصمك لج®ا ةريصق نيفظوملا ايازم نايب متي
 ةقيرطب مازتلالا سايق نكميو ،فظوملا نم ةمدقملا ةقباسلا ةمدخلل ًةجيتن غلبملا اذه عفدل ينمض وأ ينوناق يلاح مازتلا اهيدل ةعومجملا

 .ةقوثوم
 
 ةراد�ا سلجم ءاضعأ تآفاكم

 ىلع لوصحلا ةراد£ا سلجم ءاضع® قحي ،ةكرشلل يساس®ا ماظنلل �قفوو ،)هتاليدعتو( 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا نم 169 ةداملل �قبط
 .تايطايتحالاو كالهتسالا عاطتقا دعب حابر®ا يفاص نم ٪10 نع ديزي ال امب تآفاكم
 
 ةيبنج�ا تالمعلا
 .تالماعملا خيراوت يف ةدئاسلا فرصلا راعس® �قفو ةعومجملا تاكرشل ةيمسرلا تالمعلا ىلإ ةيبنج®ا تالمعلاب تالماعملا ليوحت متي

 
 ليوحت متي .ريرقتلا خيرات يف ةدئاسلا فرصلا راعس® �قفو ةيمسرلا ةلمعلا ىلإ ةيبنج®ا تالمعلاب ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا ليوحت متي
 خيراتلا يف ةدئاسلا فرصلا راعس® �قفو ةيمسرلا ةلمعلا ىلإ ةلداعلا ةميقلاب اهسايق متي يتلاو ةيبنج®ا تالمعلاب ةيلاملا ريغ تابولطملاو تادوجوملا
 ةدئاسلا فرصلا راعس® �قفو ةيخيراتلا ةفلكتلاب اهسايق متي يتلا ةيبنج®ا ةلمعلاب ةيلاملا ريغ دونبلا ليوحت متي .ةلداعلا ةميقلا ديدحت هيف مت يذلا

 .رئاسخلا وأ حابر®ا نمض ةيبنج®ا تالمعلا فرص قورف تيبثت متي .ةلماعملا خيرات يف
 
 ةيبنج�ا تايلمعلا
 :يلي امك ضرعلا ةلمع ىلإ اهليوحت متي ضرعلا ةلمع نع ةفلتخم ةمدختسم ةلمع اهيدل يتلا ةيبنج®ا تايلمعلا عيمجل يلاملا زكرملاو جئاتنلا نإ
 
 ؛يلاملا زكرملا نايب خيراتب لافق£ا رعسب ،ضورعم يلام زكرم نايب لكل ،تابولطملاو تادوجوملا ليوحت متي )1(
 و ؛فرصلا راعسأ طسوتمل �قفو فيراصملاو لخدلا ليوحت متي ،رئاسخ وأ حابرأ نايب لكل ةبسنلاب )2(
 .ةيكلملا قوقح يف لصفنم رصنعك ةيبنج®ا تالمعلا فرص نع ةجتانلا تاقورفلا عيمج تيبثت متي )3(
 
 حابر�ا عيزوت
 لبق نم حابر®ا تاعيزوت ىلع ةقفاوملا اهيف متي يتلا ةرتفلا يف ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف تابولطم دنبك نيمهاسملا ىلع حابر®ا عيزوت تيبثت متي
 .نيمهاسملا

 
 ةلداعلا ةميقلا سايق
 لثم ةيلاملا ريغ تادوجوملا ضعبو ،رئاسخلا وأ حابر®ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا لثم ةيلاملا تاود®ا ضعب سايقب ةعومجملا موقت
 عوفدملا وأ ام تادوجوم دنب عيبل هضبق متيس يذلا رعسلا يه ةلداعلا ةميقلا نإ .يلام ريرقت لك خيرات يف ةلداعلا ةميقلاب ةيرامثتسالا تاراقعلا
 .سايقلا خيراتب قوسلا يف نيكراشملا نيب ةمظتنم ةلماعم يف ام تابولطم دنب ليوحتل

 
 :امإ ثدحت تابولطملا ليوحتل وأ تادوجوملا دنب عيبل ةلماعملا نأب ضارتفا ىلع ةلداعلا ةميقلا سايق دنتسي

 وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملا دنبل يسيئرلا قوسلا يف  -
 تابولطملا دنب وأ تادوجوملا دنبل ًاليضفت رثك®ا قاوس®ا يف ،يسيئرلا قوسلا بايغ يف  -

 
 .ةعومجملا لوانتم يف نوكي نأ بجي ًاليضفت رثك®ا وأ يسيئرلا قوسلا نإ
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 )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 
 )ةمتت( ةلداعلا ةميقلا سايق
 
 دنب ريعست دنع قوسلا يف نيكراشملا اهمدختسي فوس يتلا تاضارتفالا مادختساب تابولطملا وأ تادوجوملا دنبل ةلداعلا ةميقلا سايق متي
 دنبل ةلداعلا ةميقلا سايق نإ .ةيداصتقالا مهتحلصم ساسأ ىلع نوفرصتي قوسلا يف نيكراشملا نأ ضارتفا ىلع ،تابولطملا وأ تادوجوملا
 مادختسا لضفأو ىلعأب تادوجوملا دنب مادختساب ةيداصتقا ايازم قيقحت ىلع قوسلا يف كراشملا ةردق رابتعالا نيعب ذخأي يلاملا ريغ تادوجوملا
 .هل مادختسا لضفأو ىلعأب تادوجوملا دنب مدختسي فوس يذلا قوسلا يف رخآ كراشم ىلإ هعيب قيرط نع وأ هل

 
 تاذ ةظوحلملا تالخدملا مادختسا ةدايزل ،ةلداعلا ةميقلا سايقل ةيفاك تانايب اهل رفوتت يتلاو فورظلا بسانت مييقت بيلاسأ ةعومجملا مدختست
 .دح ىصقأ ىلإ ةظوحلملا ريغ تالخدملا مادختسا ليلقتو دح ىصقأ ىلإ ةقالعلا

 
 ةميقلا لسلست نمض اهفينصت متي ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف اهنع حاصف©ا متي وأ ةلداعلا اهتميق ساقت يتلا تابولطملاو تادوجوملا عيمج نإ
 :لكك ةلداعلا ةميقلا سايقل ةيرهوجلا تالخدملا نم ىوتسم ىندأ ىلإ ¬دانتسا ،يلي امك ةنيبملاو ،ةلداعلا

 
 .ةلثامملا تابولطملا وأ تادوجوملل ةطشنلا قاوس±ا يف )ةلدعملا ريغ( ةلوادتملا قوسلا راعسأ :لو±ا ىوتسملا -
 تالخدم( ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ةلداعلا ةميقلا سايقل مزاللا تالخدملا نم ىند±ا دحلا مدختست مييقت بيلاسأ :يناثلا ىوتسملا -

 .)ةظوحلم
 .)ةظوحلم ريغ تالخدم( ةلداعلا ةميقلا سايقل مزاللا تالخدملا نم ىند±ا دحلا مدختست مييقت بيلاسأ :ثلاثلا ىوتسملا -

 
 ةميقلا لسلست نم ةفلتخم تايوتسم يف اهفينصت نكمي تابولطملا دنب وأ تادوجوملا دنبل ةلداعلا ةميقلا سايقل ةمدختسملا تالخدملا تناك اذإ
 ربتعي يذلاو ىوتسم ىندأب ًالخدم هرابتعاب ةلداعلا ةميقلا لسلست نم ىوتسملا سفن يف لماكلاب ةلداعلا ةميقلا سايق فينصت متي اهنيح ،ةلداعلا

 ةعومجملا ددحت ،رركتم ساسأ ىلع ةلداعلا ةميقلاب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةتبثملا تابولطملاو تادوجوملا صوصخب .يلكلا سايقلل ½يرهوج
 سايقل ةيرهوج ربتعت يتلاو ىوتسم ىندأ تالخدم ىلإ ¬دانتسا( فينصتلا مييقت ةداعإب لسلستلا يف تايوتسم نيب تمت دق تاليوحتلا تناك اذإ اميف
 .ةبساحملا ةرتف لك ةياهن يف )لكك ةلداعلا ةميقلا

 
 .ةلداعلا ميقلا سايق صوصخب ةباقرلل لمع راطإ عضوب ةعومجملا تماق
 
 نم ةلداعلا ميقلا كلذ يف امب ،ةيرهوجلا ةلداعلا ةميقلا تاسايق عيمج ىلع فارش©ا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتي يذلا ةراد©ا قيرف كلذ نمضتي
 .مييقتلا تاليدعتو ةظوحلملا ريغ ةماهلا تالخدملا ةعجارمب مظتنم لكشب ةراد©ا قيرف موقي .3 ىوتسملا

 
 قيرف موقي ،ةلداعلا ميقلا سايقل ثلاث فرط مادختسا مت اذإ .تاراقعلا لثم ،ةيرهوجلا تادوجوملا مييقت ةيلمع يف نويجراخ نونمثم كرتشي
 معدل اهمييقتو ثلاثلا فرطلا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا ةلد±ا مادختسال تالخدملاو مييقتلا بيلاسأ لوح مِّيقُملا عم ةشقانم ءارجإب ةراد©ا
 بجي يذلاو ةلداعلا ةميقلا لسلست يف ىوتسملا كلذ يف امب ،ةيلاملا ريراقتلا دادع© ةيلودلا ريياعملا تابلطتمب يفت تامييقتلا هذه نأب جاتنتسالا
 .هنمض تامييقتلا هذه فينصت
 
 ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا
 يف قحتست يتلا لج±ا ةريصقلا عئادولاو كونبلا ىدل ةدصر±او قودنصلا يف دقنلا نم ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا فلأتت ،ةيدقنلا تاقفدتلا نايب ضرغل
 يف ةيرهوج ريغ تارييغت رطاخمل عضخت يتلاو ددحم يدقن غلبم ىلإ ةلوهسب اهليوحت متيل ةزهاج نوكت يتلاو ،لقأ وأ رهشأ ةثالث لالخ لص±ا
 .ةميقلا

 
 ىلع تابوحسلا ديصر ليزنت دعب ،هالعأ درو امك لج±ا ةريصق عئادولاو دقنلا نم ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا فلأتت ،دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب ضارغ±
  ةعومجملل ةيدقنلا ةراد©ا نم أزجتي ال ¬ءزج ربتعت ثيح ،كونبلا نم فوشكملا
 نوزخملا
 فيلاكتلا نإ .ةكرحلا ةئيطب وأ ةمداقتم دونب ةيأ نم قحتسملا صصخملا عم ،لقأ امهيأ ،اهقيقحت نكمملا ةميقلا يفاصو ةفلكتلاب نوزخملا جردي

 اهقيقحت نكمملا ةميقلا يفاص نإ .ةفلكتلل حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع يلاحلا هعضوو هناكم ىلإ جتنملا ليصوتل قفنت يتلا فيراصملا كلت يه
  .عيبلا ءارج© ةيرورضلا ةعقوتملا فيلاكتلاو مامتÏل ةعقوتملا فيلاكتلا ½صقان ،ةيداعلا لامع±ا ريس ءانثأ يريدقتلا عيبلا رعس يه
 مهسلا ةيحبر
 ميسقت قيرط نع ةيساس±ا مهسلا ةيحبر باستحا متي .ةيداعلا اهمهس± ةبسنلاب ةففخملاو ةيساس±ا مهسلا ةيحبر ضرعب ةعومجملا موقت
 ديدحت متي امنيب .ةرتفلا لالخ ةمئاقلا ةيداعلا مهس±ا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع ةعومجملل ةيداعلا مهس±ا يلماح ىلإ ةدئاعلا رئاسخلا وأ حابر±ا
 ةمئاقلا ةيداعلا مهس±ا ددعل حجرمـلا طسوتـملا ليدعتو نييداعلا نيمهاسملا ىلإ ةبوسنملا رئاسخلا وأ حابر±ا ليدعتب ةضفـخملا مهس±ا ةيحبر
 .ةلمتحملا ةيداعلا مهس±ا ىلع ضيفختلا ريثأت نايبل
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  )ةمتت( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا صخلم -3
 راجي�ا دوقع
 ىلع ةرطيسلا يف قحلا حنمي دقعلا ناك اذإ اذهو .راجيإ دقع ،ىلع يوتحي وأ ،نع ةرابع دقعلا ناك اذإ ام مييقتب ،دقعلا ةيادب يف ،ةعومجملا موقت
 .يدام لباقم ريظن ةنيعم ةرتفل ددحم تادوجوم دنب مادختسا

 
 ةميقلا ةضفخنم تادوجوملا راجيإ دوقعو لج�ا ةريصق راجي�ا دوقع
 12 نم راجيإ ةدم اهل يتلا هذه راجي�ا دوقع يأ( لج�ا ةريصق راجي�ا دوقع ىلع لج�ا ةريصق راجي�ا دوقع تيبثت ءافعإ قيبطتب ةعومجملا موقت

 تادوجوملا راجيإ دوقع ىلع ةميقلا ةضفخنم تادوجوملا تيبثت ءافعإ ¥ضيأ قبطي امك .)ءارشلا رايخ نمضتت الو دقعلا ءدب خيرات نم ًءادتبا لقأ وأ �رهش
 تافورصمك ةميقلا ةضفخنم تادوجوملا راجيإ دوقعو لج�ا ةريصق راجي�ا دوقع ىلع راجي�ا دقع تاعفد تيبثت متي .ةميقلا ةضفخنم ربتعت يتلا

 .راجي�ا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع
 
 رجؤمك ةعومجملا
 .ةيليغشت راجيإ دوقعك اهفينصت متي تادوجوملا دنب ةيكلمل ايازملاو رطاخملا عيمج ةريبك ةروصب ليوحتب ةعومجملا موقت ال امدنع راجي�ا دوقع نإ
 نإ .دحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا نايب يف هنيمضت متيو ،راجي�ا تارتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ¥يبساحم جتانلا راجي�ا لخد ةجلاعم متي
 رجؤملا تادوجوملا دنبل جردملا غلبملا ىلإ اهتفاضإ متي ةيليغشتلا راجي�ا دوقع بيترتو ىلع ضوافتلا ءانثأ تثدح يتلا ةيلو�ا ةرشابملا فيلاكتلا

  .اهب لصحت يتلا ةرتفلا يف تاداريإك ةئراطلا تاراجي�ا تيبثت متي .راجي�ا لخدك ساس�ا سفن ىلع دقعلا ةرتف ىدم ىلع تبثتو
 ةلوادتملا ريغ تافينصتلا لباقم ةلوادتملا تافينصتلا
 تادوجوملا دنب ربتعي .لوادتملا ريغ/لوادتملا فينصتلا ىلإ �دانتسا دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف تابولطملاو تادوجوملا ضرعب ةعومجملا موقت

 :نوكي امدنع ًالوادتم
 

 ةيداعلا ةيليغشتلا ةرودلا يف هكالهتسا وأ هعيبل ةينلا كانه وأ هقيقحت عقوتم -
 ةرجاتملا ضرغل يسيئر لكشب هب ظفتحم -
 وأ ،ةبساحملا ةرتف دعب �رهش 12 لالخ هقيقحت عقوتم -
  .ةيلاملا ريراقتلا دادعإ ةرتف دعب �رهش 12 ةرتفل لق�ا ىلع تابولطم دنب دادسل مدختسي وأ لوحي نأ نم �ديقم ناك اذإ الإ ةيدقن هبش وأ ةيدقن -

 .ةلوادتم ريغ اهنأ ىلع ىرخ�ا تادوجوملا عيمج فينصت متي
 
 :ناك اذإ ًالوادتم تابولطملا دنب ربتعي

 
 ةيداعلا ةيليغشتلا ةرودلا لالخ هتيوست عقوتم -
 ةرجاتملا ضرغل يسيئر لكشب هب ظفتحم -
 وأ ،ةبساحملا ةرتف دعب �رهش 12 لالخ دادسلا قحتسم -
 .ةبساحملا ةرتف دعب �رهش 12 ةدمل لق�ا ىلع تابولطملا دنب ةيوست ليجأتل ةطورشم ريغ قوقح كانه دجوت ال -

 
  .ةلوادتم ريغ اهنأ ىلع ىرخ�ا تابولطملا عيمج فينصتب ةعومجملا موقت
 
  ةيبساحملا تاسايسلا يف تاريغتلا -4
 ةلدعملاو ةديدجلا تاريسفتلاو ريياعملا

 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلل اهلوعفم يرسي يتلاو ،ىلو�ا ةرملل تاريسفتلاو تاليدعتلاو ةديدجلا ريياعملا ضعب عابتاب ةعومجملا تماق
 .دعب هلوعفم رسي مل نكل هرادصإ مت ،ريسفت وأ ليدعت وأ رايعم ي� ركبملا عابتالاب ةعومجملا مقت مل .2021 رياني

 
 يلودلا يبساحملا رايعملاو 9 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا ىلع تاليدعتلا :2 ةلحرملا - ةدئافلا رعسل ةيرايعملا ةنراقملا ليكشت ةداعإ
 16 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملاو 4 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملاو 7 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملاو 39 مقر
 رطاخملا نم ٍلاخ ليدب ةدئاف لدعمب )روبيإ( كونبلا نيب ةدئافلا رعس لادبتسا دنع ةيلاملا ريراقتلا ىلع تاريثأتلا جلاعت ةتقؤم تاءافعإ تاليدعتلا رفوت
 :ريياعملا اهب حمست يتلا ةيلاتلا تاءانثتسالا تاليدعتلا نمضتت .¥بيرقت

 تاريغت اهنأ ىلع ليكشتلا ةداعإ لبق نم ًةرشابم ةبولطملا ةيدقنلا تاقفدتلا يف تاريغتلا وأ ،ةيدقاعتلا تاريغتلا عم لماعتلا بلطتي ءانثتسا •
 قوسلا يف ةدئافلا راعسأ يف ةكرحلا يواسي امب ،ريغتملا ةدئافلا رعس يف

 طوحتلا قئاثوو طوحتلا تانييعت ىلع كونبلا نيب ةدئافلا رعسل ةيرايعملا ةنراقملا ليكشت ةداعإ بجومب اهؤارجإ بولطملا تارييغتلاب حامسلا  •
 .طوحتلا ةقالع فاقيإ نود

 نم يلاخلا ةدئافلا لدعم ةادأ نييعت متي امدنع لصفنم لكشب اهديدحت نكمي يتلا تابلطتملاب مازتلالا نم تآشنملل تقؤم ءافعإ ريفوت  •
 رطاخملا نوكمل طوحتك رطاخملا

 
 تحبصأ اذإ ةيلبقتسملا تارتفلا يف تاءانثتسالا مادختسا ةعومجملا مزتعت .ةعومجملل ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا ىلع ريثأت يأ تاليدعتلا هذهل سيل

  .قيبطتلل ةلباق
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  ))ةةممتتتت((  ةةييببسسااححممللاا  تتااسسااييسسللاا  ييفف  تتااررييغغتتللاا  --4
 
  )ةمتت( ةلدعملاو ةديدجلا تاريسفتلاو ريياعملا

 ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا ىلع تاليدعتلا - 2021 وينوي 30 دعب اميف )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريفب قلعتي اميف راجي�ا تاموصخ
 16 مقر

 
 ىلع تاليدعتلا - )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريفب قلعتي اميف راجي�ا تاموصخ ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم ردصأ ،2020 ويام 28 خيراتب
 ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا تاهيجوت قيبطت نم نيرجأتسملل ًءافعإ تاليدعتلا مدقت .راجي�ا دوقع 16 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا
 ءزجك ،رجأتسملل زوجي .19-ديفوك ةحئاجل ًةجيتن رشابم رثأك أشنت يتلا راجي�ا تاموصخل ةبسنلاب دوقعلا تاليدعت ةبساحم ىلع 16 مقر ةيلاملا

 )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريفب قلعتي اميف راجي�ا تاموصخ تناك اذإ ام مييقت مدع راتخي نأ ،رايعملا اهب حمسي يتلا تاءانثتسالا نم
 اميف راجي�ا تاموصخل ةجيتن راجي�ا تاعفد يف ريغت يأ ةبساحمب كلذ راتخي يذلا رجأتسملا موقيو .راجي�ا دقعل ليدعت يه رجؤملا نم ةمدقملا
 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملل »قفو ريغتلا ةبساحمب اهب موقيس ناك يتلا ةقيرطلا سفنب )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريفب قلعتي

 ،19-ديفوك ةحئاج ريثأت رارمتسا عم نكل ،2021 وينوي 30 ىتح ليدعتلا قيبطت ررقملا نم ناك .راجي�ا دقعل ليدعت نع ةرابع ريغتلا نكي مل اذإ ،16
 ريراقتلا تارتف ىلع ليدعتلا قبطني .2022 وينوي 30 ىتح ءانثتسالا قيبطت ةرتف ديدمتب ،2021 سرام 31 خيراتب ،ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم ماق

-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريفب قلعتي اميف راجي�ا تاموصخ ىلع ةعومجملا لصحت مل ،كلذ عمو .2021 ليربأ 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا
 .قيبطتلل اهب حومسملا ةرتفلا لالخ قيبطتلل ًالباق حبصأ اذإ ءانثتسالا قيبطتل ططخت اهنكل ،)19
 
 دعب اهلوعفم رسي مل نكل ةرداصلا تاريسفتلاو تاليدعتلاو ريياعملا
 ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا رادصإ خيرات ىتح ،دعب اهلوعفم رسي مل نكل ،ةرداصلا ةقالعلا تاذ ةلدعملاو ةديدجلا تاريسفتلاو ريياعملا نإ
 ريياعملا هذه عابتا ةعومجملا يونت .ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىلع ريثأت اهل نوكي نأ عقوتملا نم ناك اذإ ،هاندأ اهنع حاصف�ا مت

 .ةقبطنم حبصت امدنع ،ءاضتقالا دنع ،ةلدعملاو ةديدجلا تاريسفتلاو
 
 نيمأتلا دوقع 17 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا
 ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم اهنأ ىلع تابولطملا فينصت - 1 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تاليدعتلا -
 3 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا ىلع تاليدعتلا – يروصتلا راط�ا ىلإ ةراش�ا -
 .16 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تاليدعتلا – دوصقملا مادختسالا لبق ةلصحملا غلابملا - تادعملاو نئاكملاو تاكلتمملا -
 .37 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تاليدعتلا – دقعب ءافولا فيلاكت – تامازتلاب ةلمحملا دوقعلا -
 لو« رايعملا عابتاب موقت يتلا ةعباتلا ةكرشلا – ةيلاملا ريراقتلا دادع� ةيلودلا ريياعملل ةرم لو« عابتالا 1 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا -

 ةرم
 ةيلاملا تابولطملا تيبثت نع فقوتلل ةئاملاب 10 ةبسن رابتخا يف موسرلا – ةيلاملا تاود«ا- 9 مقر ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا -
 ةلداعلا ةميقلا تاسايق ىلع بئارضلا - ةعارزلا 41 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا -
 8 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تاليدعتلا - ةيبساحملا تاريدقتلا فيرعت -
 دادع� ةيلودلا ريياعملاب صاخلا 2 مقر ةسرامملا نايبو 1 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تاليدعتلا - ةيبساحملا تاسايسلا نع حاصف�ا -

 ةيلاملا ريراقتلا
 
 
  ةيلاملا رطاخملا ةرادإ تاسايسو فادهأ -5
 :ةيلاملا تاود«ا اهمادختسا ةجيتن ةيلاتلا رطاخملل ةعومجملا ضرعتت 
 

 ،نامتئالا رطاخم •
 و ؛ةلويسلا رطاخم •
 قوسلا رطاخم •

 
 ةرادإو رطاخملا ةرادإو سايقل ةعومجملا تايلمعو تاسايسو فادهأو ،هالعأ رطاخملا نم لكل ةعومجملا ضرعت لوح تامولعملا حاضي�ا اذه ضرعي
 .لاملا سأرل ةعومجملا

 
 ةبقارمو ريوطت نع ةيلوؤسم ةعومجملا ةرادإ لمحتت .ةعومجملا رطاخم ةراد� لمع راطإ ةبقارمو ءاشن� ةلماش ةيلوؤسم ةراد�ا سلجم ىدل

 جيزم وه ةعومجملل يلاحلا ةيلاملا رطاخملا ةرادإ لمع راطإ نإ .ةراد�ا سلجم ىلإ اهتطشنأب ةيرود ريراقت ميدقتو ةعومجملا رطاخم ةرادإ تاسايس
 .ىرخأ تالاجم يف ةيمسر ريغ رطاخم ةرادإ تاسراممو ةنيعم تالاجم يف »يمسر ةقثوم رطاخم ةرادإ تاسايس نم
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 )ةمتت( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ تاسايسو فادهأ -5
 
  نامتئالا رطاخم )1(
 ضرعتت .ةيدقاعتلا هتامازتلاب ءافولا نع ةيلام ةادأ يف لباقملا فرطلا وأ ليمعلا زجع اذإ ةعومجملا ىدل ةيلاملا رئاسخلا رطاخم يه نامتئالا رطاخم
 ةنيدملا ممذلاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلاو تارامثتسالا يف ةيسيئر ةروصب لثمتت يتلا ةيلاملا اهتادوجومب قلعتي اميف نامتئالا رطاخمل ةعومجملا
 .كونبلا ىدل ةدصر�او ىرخ�ا

 
 ضرعتل ىصق�ا دحلا ،ةميقلا يف ضافخنالا صصخم ليزنت دعب ،ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا يف ةجردملا ةيلاملا تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا لثمت
 ،ةقباسلا ةربخلا ساسأ ىلع ،يتلاو ةددحم ةراسخ ةلاح كانه نوكي امدنع ةميقلا يف ضافخنا صصخم نيوكت متي .نامتئالا رطاخمل ةعومجملا
 .ةيدقنلا تاقفدتلا ليصحت يف ضافخنا دوجو ىلع ليلد نوكت

 
 نامتئالا رطاخم يف ةيرهوج ةدايز كانه تناك اذإ مييقتل ةميقلا ضافخنا تابلطتمل عضخت يتلا ةيلاملا تادوجوملا عيمج ةبقارمب ةعومجملا موقت

 نامتئالا رئاسخ ساسأ ىلع رئاسخلا صصخم سايقب ةعومجملا موقتس ،نامتئالا رطاخم يف ةيرهوج ةدايز كانه تناك اذإ .يلو�ا تيبثتلا ذنم
 .®رهش 12 ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ نم ًالدب ةاد�ا رمع ىدم ىلع ةعقوتملا

 
 ةنيدملا ممذلاو ةنيدملا دوقعلا ممذو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل ةبسنلاب نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعت ليلحت نع 1-30 حاضي¯ا يف حاصف¯ا مت
 .ىرخ�ا

 
  ةلويسلا رطاخم )2(
 ®دقن عفدلا لالخ نم اهتيوست متت ةيلام تابولطمب ةقلعتُملا اهتامازتلاب ءافولا دنع ةبوعصل ةعومجملا ةهجاوم رطاخم يف ةلويسلا رطاخم لثمتت
 ءافولل ،ناكم¯ا ردق ،ةيفاكلا ةلويسلل ¶مئاد اهكالتما نامض يف ةلويسلا ةرادإ يف ةعومجملا ةيجهنم لثمتت .رخآ ةيلام تادوجوم دنب لالخ نم وأ
 .رطخلل ةعومجملا ةعمس ضيرعت وأ ةلوبقم ريغ رئاسخ دبكت نود ،ةجرحلاو ةيداعلا فورظلا يف ،اهقاقحتسا دنع اهتامازتلاب

 
 ليومتلا تابلطتمو ةلويسلا رطاخم ةراد¯ ¶بسانم ®راطإ عضو يذلاو ،ةراد¯ا سلجم قتاع ىلع ةلويسلا رطاخم ةرادإ نع ةيئاهنلا ةيلوؤسملا عقت

 ةيدقنلا تاقفدتلا ةبقارمب كلذو ،ةيفاك تايطايتحاب ظافتحالاب ةلويسلا رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .ةعومجملل لج�ا ةليوطو ةطسوتمو ةريصق
 .2-30 مقر حاضي¯ا نمض ليصفتلا نم ديزمب كلذ حيضوت مت .ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا قاقحتسا ةنراقمو رارمتساب ةعقوتملا ةيلعفلا

 
  قوسلا رطاخم )3(

 لخد ىلع رثؤت فوس يتلاو ،مهس�ا راعسأو ةدئافلا راعسأو ةيبنج�ا تالمعلا فرص راعسأ لثم ،قوسلا راعسأ يف تاريغتلا يه قوسلا رطاخم
 فورظلا لظ يف قوسلا رطاخمل ضرعتلا ةبقارمو ةرادإ وه قوسلا رطاخم ةرادإ نم فدهلا نإ .ةيلاملا تاود�ا يف اهتصح ةميق وأ ةعومجملا
 .دئاع ىصقأ قيقحت عم ،ةيداعلا

 
 ةيبنج�ا تالمعلا رطاخم .أ
 تايلمعلا يف تارامثتسالا يفاصو ةتبثملا تابولطملاو تادوجوملاو ةيلبقتسملا ةيراجتلا تالماعملا نم ةيبنج�ا تالمعلا فرص رطاخم أشنت
 .ةيجراخلا

 
 وأ يكيرم�ا رالودلا وأ يتارام¯ا مهردلاب اهتالماعم مظعم متت ثيح ةيبنج�ا تالمعلا فرص رطاخمل ةيرهوج ضرعت تالاح ةعومجملا ىدل دجوي ال
 .يكيرم�ا رالودلا لباقم تبثم ىرخ�ا تالمعلا وأ يتارام¯ا مهردلا فرص رعس نأ ذإ ،ىرخأ تالمع
 

 ةدئافلا راعسأ رطاخم .ب
 ضرعتت يتلا ةدئافلا راعسأ رطاخم أشنت .قوسلاب ةدئافلا راعسأ يف تاريغتلا ببسب ةيلاملا تاودÊل ةميق يف تابلقتلا نع ةدئافلا راعسأ رطاخم جتنت
 .)4-30 حاضيإ( )روبيل( تارام¯ا كونب ىدل ةدئاسلا ةدئافلا راعسأ يف تاريغتلا نم ةعومجملا اهل

 
 مهس�ا راعسأ رطاخم .ج
 ةلداعلا ةميقلاب ةيكلم قوقح تاودأك ةفنصملاو ةعومجملا اهب ظفتحت يتلا تارامثتسالا لالخ نم مهس�ا راعسأ رطاخمل ةعومجملا ضرعتت 
 .)3-30 حاضيإ(
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 )ةمتت( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ تاسايسو فادهأ -5
 
 لاملا سأر ةرادإ )4(
 
 ةلداعلا ةميقلا يطايتحاو ماعلا يطايتحالاو ينوناقلا يطايتحالاو ردصملا لاملا سأر لاملا سأر نمضتي ،ةعومجملاب صاخلا لاملا سأر ةرادإ ضارغ�
 .ةعزوملا ريغ حابر�او
 
 ريوطتلا نامضل كلذكو قوسلاو نئادلاو رمثتسملا ةقث ىلع ظافحلا ضرغب لاملا سأرل ةيوق ةدعاقب ظافتحالا يف ةعومجملا ةسايس لثمتت
 يأ ءارجإ متي مل .نييداعلا نيمهاسملا ىلع حابر�ا تاعيزوت ىوتسم ىلإ ةفاض�اب لاملا سأر نم دئاعلا ةبقارمب ةراد�ا موقت .لامع�ل يلبقتسملا
 .ةنسلا لالخ تاءارج�ا وأ تاسايسلا وأ فاده�ا ىلع تاريغت

 
 ةطبترملا رطاخملاو لاملا سأر ةفلكت ةعجارملا هذه لالخ اهرابتعاب ةراد�ا عضت .ةمظتنم ةروصب لاملا سأر لكيه ةعجارمب ةعومجملا ةرادإ موقت
 اهلامعأ جذومنو ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغتلا ءوض يف هيلع تاليدعتلا ءارجإو اهيدل لاملا سأر لكيه ةرادإب ةعومجملا موقت .لاملا سأرب

 .1 نم لقأ ضارتقا لدعمو مهرد فلأ 3,500,000 نم رثكأ ةيفاص ةميقب ظافتحالا ةعومجملا فدهتست .اهيدل رطاخملا ةظفحمو
 
 .)0.3 ضارتقالا لدعم غلب - 2020 ربمسيد 31( 0.3 غلب 2021 ربمسيد 31 يف امك ضارتقالا لدعم نإ
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 تادعملاو تاكلتمملا -6
  لامع�ا  رتويبمكلا ةزهجأ    
  ةيلامسأرلا  تادعملاو ثاث�ا   
 عومجملا ذيفنتلا ديق تارايسلا ةيبتكملا تابيكرتلاو ينابملا يضار�ا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 
 :ةفلكتلا
  816,919   355,437   1,200   8,801   4,456   166,291   280,734 2020 رياني 1 يف 
  186,210   184,694   41   535   333   607        - تافاض�ا
  236,633        -        -        -        -        -   236,633 )7 حاضيإ( ةيرامثتسالا تاراقعلا نم لوحملا 
 ةيرامثتسالا تاراقعلا نم لوحملا 
  8,109   8,109        -        -        -        -        - )8 حاضيإ( ريوطتلا ديق  
  )589(       -        -   )589(       -        -        - تاداعبتسالا 
  1,247,282   548,240   1,241   8,747   4,789   166,898   517,367 2020 ربمسيد 31 يف 
  266,063   263,024   -   642   67   2,330        - تافاض�ا 
  -   )44,231(  -   -   -   -   44,231 تاليوحتلا 
  )414(       -   )412(  )2(       -        -        - تاداعبتسالا 
  ,931,5121   033,767   829   387,9   ,8564   228,169   598,561 2021 ربمسيد 31 يف 
 :مكارتملا كالهتسالا
  64,566        -   1,025   6,904   4,322   52,315        - 2020 رياني 1 يف 
  10,705        -   70   952   64   9,619   -  ةنسلل 
  )589(      -       -   )589(      -       -       - تاداعبتسالا 
  74,682        -   1,095   7,267   4,386   61,934        - 2020 ربمسيد 31 يف 
  10,032        -   65   697   141   9,129   -  ةنسلل 
  )413(      -   )412(  )1(      -       -       - تاداعبتسالا 
  301,84    -   748   963,7   ,5274   063,71    - 2021 ربمسيد 31 يف 

 :ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
  ,630,4281   033,767  81   ,4241   329   165,98   598,561 2021 ربمسيد 31 يف 
  1,172,600    548,240   146   1,480   403   ,964104   517,367 2020 ربمسيد 31 يف 
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 )ةمتت( تادعملاو تاكلتمملا -6
 
 :يلي امك كالهتسالا موسر صيصخت مت دقو
 
  2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ  
 
  1,356  1,550 تاعيبملا ةفلكت

  9,349  482,8 )23 حاضيإ( ةيرادإو ةيقيوستو ةيعيب فيراصم
 
  10,705  ,03210 ربمسيد 31 يف
 
 مهرد فلأ 11,499 غلبم مادختسالا ديق لازت ال تناك يتلاو لماكلاب ةكلهتسملا تادعملاو تاكلتمملا ةفلكت تغلب ،2021 ربمسيد 31 يف امك

 .)مهرد فلأ 11,311 - 2020(
 
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف ةنئاكلا ينابملاو ضر�ا نم ةيسيئر ةروصب تادعملاو تاكلتمملا فلأتت

 
 لازت ال .ةعومجملاب صاخلا لامع�ا جذومنل ¢قفو اهمادختسا متيس يتلا قدانفلا ءانبل ةدبكتملا فيراصملا يف ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامع�ا لثمتت
 لامع�ا نمضتت .2023 - 2022 ةيلاملا ةنسلا لولحب قدانفلا هذه ليغشت أدبي نأ ةراد�ا عقوتتو ريرقتلا خيرات يف ةيراج قدانفلا هذه ءاشنإ لامعأ
 مادختساب ةبوسحملاو ،)مهرد فلأ 24,463 - 2020( مهرد فلأ 26,839 غلبمب ةنسلا لالخ ةلمسرملا ضورقلا فيلاكت ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا

 .)%3.83 – 2020( %3.80 ةبسنب ةلمسر لدعم طسوتم
 

 ليوحت مت ،هيلع ًءانبو .ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلاو ةيرامثتسالا تاراقعلا ضعب مادختسا مييقت ةداعإب ةراد�ا تماق ،ةقباسلا ةنسلا لالخ
 .اهوكلام اهلغشي ن¸ا اهن� ·رظن ةقباسلا ةنسلا لالخ تادعملاو تاكلتمملا ىلإ مهرد فلأ 244,742 ةفلكتب تاراقعلا

 
 .)18 حاضيإ( ةيكنبلا ضورقلا لباقم تادعملاو تاكلتمملا دونب ضعب نهر متي
 
 
 ةيرامثتسالا تاراقعلا -7
 
  2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ  
 
  2,649,325   2,475,237  رياني 1 يف

  31,085   2,552  ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا
  -   255,876  )8 حاضيإ( ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا نم لوحملا
  87,898   )1,164,559( )9 حاضيإ( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا نم / )ىلإ( لوحملا
  )56,438(  )914( )12 حاضيإ( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ىلإ لوحملا
  )236,633(  -  )6 حاضيإ( تادعملاو تاكلتمملا ىلإ لوحملا

 
  2,475,237  192,568,1 ربمسيد 31 يف
 

 دويق ةيأ ةعومجملا ىدل دجوت ال .ىرخأ فارط� اهريجأت مت يتلاو ةيراجتلاو ةينكسلا تاراقعلا نم ددعو يضارأ عطق نم ةيرامثتسالا تاراقعلا فلأتت
 وأ تاحالصإ ءارج� وأ ةيرامثتسالا تاراقعلا ريوطت وأ ءانب وأ ءارشل ةيدقاعت تامازتلا يأ اهيدل سيلو .ةيرامثتسالا اهتاراقع لييست ةيناكمإ ىلع ةضورفم

 .تانيسحت وأ ةنايص
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  )ةمتت( ةيرامثتسالا تاراقعلا -7
 2021 2020 
  مهرد فلأ مهرد فلأ 
  28,039   28,649  )20 حاضيإ( ةيرامثتسالا تاراقعلا نع جتانلا راجي�ا لخد
 اهنع جتني يتلا )ةنايصلاو حالص�ا كلذ يف امب( ةرشابملا ةيليغشتلا فيراصملا
   )2,311(  )193,1( )تاعيبملا ةفلكت نمض ةلومشملا( راجيإ لخد 
  25,728   456,27  ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا ةيرامثتسالا تاراقعلا نع جتانلا حبرلا
 

 ةيرامثتسالا تاراقعلا مييقتل ةيسيئرلا تالخدملاو ةمدختسملا مييقتلا تاينقتل فيصوت يلي اميف
 نيميقملا نإ .ةعومجملاب نيطبترم ريغ نيلقتسم نيميقم لبق نم هؤارجإ متي مييقت ىلع ًءانب ةيرامثتسالا تاراقعلل ةلداعلا ميقلا ىلإ لصوتلا متي

 .ةقالعلا تاذ قطانملا يف تاراقعلا مييقت يف ةبسانملا تاربخلاو تالهؤملا مهيدلو نيدمتعملا نيميقملا تائيه يف ءاضعأ مه
 
 ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا يف اهيلع صوصنملا ئدابملا عم قفاوتي يذلاو ،ةيلودلا مييقتلا ريياعم ةنجل هب تصوأ مييقت جذومن قيبطت مت 
 .يلاحلا مادختسالا وه تاراقعلل مادختسا لضفأو ىلعأ نوكي ،تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا ديدحت دنعو .13 مقر

 
 ةمدختسملا تالخدملا ىلإ ·دانتسا ةلداعلا ةميقلا لسلست نم ثلاثلا ىوتسملا نمض ةيرامثتسالا تاراقعلا عيمجل ةلداعلا ةميقلا سايق فينصت مت 

  :يلي ام ليلحت لالخ نم ةيرامثتسالا تاراقعلا ةميق ديدحت مت .مييقتلا بيلاسأ يف
 ةظوحلملا ريغ ةماهلا تالخدملا ةلداعلا ةميقلل ةراد�ا ريدقت نمضتي يذلا مييقتلا بولسأ

  
 ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرط

 تامازتلاو ايازمب ةصاخلا تاضارتفالا مادختساب ةلداعلا ةميقلا ريدقت متي 
 ةميق كلذ يف امب ،تادوجوملا دنب مادختسا رمع ىدم ىلع ةيكلملا
 عقوت ةقيرطلا هذه نمضتت .ةيئاهنلا ةميقلا وأ رامثتسالا نم جورخلا

 قيبطت متيو .ةيراقعلا ةيكلملا ةصح ىلع ةيدقنلا تاقفدتلا نم ةلسلس
 ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةلسلس ىلع قوسلا نم قتشم مصخ لدعم
 ًةداعو .تادوجوملا دنبب طبترملا لخدلا قفدتل ةيلاحلا ةميقلا ديدحتل هذه
 نع فلتخيو لصفنم ٍلكشب رامثتسالا نم جورخلا دئاع ديدحت متي ام
 .مصخلا لدعم

 
 عون ىلع ًءانب تاراقعلا نم راقع لك ةميق ديدحت مت دقو
 ىلإ %11 ةبسنب مصخلا تالدعم ضارتفاب راقعلا عقومو

 %8.5 ىلإ %8 ةبسنب جورخلل ةلمسرلا تالدعمو 12%
 .)موصخملا يدقنلا قفدتلا ةقيرط(
 
 ةقيرط قفو ةميقملا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا ربتعت
 يف رييغتلل ةساسح ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا
 .هالعأ ةروكذملا لماوعلا

 

 ةنراقملا تاعيبملا ةقيرط
 تادحولا ىلع بلطلا راعسأو تاعيبملا ليلحت ةقيرطلا هذه نمضتت 
 ىلع نراقملا ليلحتلا لمعي .مييقتلا لحم راقعلاب اهتنراقمو ةلثامملا
 اهمييقت متي يتلا راقعلا قوقح يف فالتخالا هجوأو هباشتلا هجوأ ديدحت

 .ةيداملا صئاصخلاو عقوملاو راقعلا ةحاسمو قوسلا فورظو
 

 مدقلل يتارامإ مهارد 4 نم يضارÇا عطق راعسأ حوارتت
 .عبرملا مدقلل مهرد 1,289 ىلإ عبرملا

 
 يتارامإ مهرد 300 نم ةيراجتلا تاراقعلل راعسÇا حوارتتو
 .عبرملا مدقلل مهرد 1,667 ىلإ عبرملا مدقلل

 

 
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف ةيرامثتسالا تاراقعلا عقت

 
 .يضارÇا هذه ريوطت ةطيرش عبرم مدق فلأ 66,977 ةيلامجإ ةحاسمب يضارÇا عطق ضعب حنمب ةميخلا سأر ةموكح تماق
 
 ةيموكحلا ةحنملا هذه نع جارف�ا متيسو .ةلجؤم ةيموكح ةحنم اهنأ ىلع Êيبساحم ةحونمملا ضرÇا ةعطق ةجلاعمب ةعومجملا تماق دقو
 ةيلاحلا ةنسلا لالخ ،ةراد�ا تماق .ريوطتلا ةطشنأ مدقت ىوتسم ىلع دمتعتو ةموكحلا لبق نم اهيلع صوصنملا طورشلا ءافيتسا دنع ةلجؤملا
 ةيموكحلا ةحنملا نم يقبتملا غلبملا نإ .دحوملا رئاسخلا وأ حابرÇا نايب يف )مهرد فلأ 45,213 غلبم - 2020( مهرد فلأ 58,169 غلبم تيبثتب
 .)مهرد فلأ 461,028 – 2020( مهرد فلأ 402,859 وه 2021 ربمسيد 31 يف امك ةلجؤملا

 
 ةفلكتب تاراقعلا هذه نأ ةراد�ا سلجم ىريو .ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ضعب مادختسا مييقت ةداعإب ةراد�ا تماق ،ةقباسلا ةنسلا لالخ
 لالخ ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ تاراقعلا هذه ةميق ليوحت مت ،هيلع ًءانبو .ةعومجملل راجيإ تاداريإ ققحت فوس مهرد فلأ 33,900 اهردق ةطبترم

 .2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا
 

 غلبت يتلا تاراقعلا هذه ريوطت متيس ،ةراد�ا سلجم رظن ةهجو نمو .ةيرامثتسالا تاراقعلا ضعب مادختسا مييقت ةداعإب ،ةنسلا لالخ ،ةراد�ا تماق
 ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا ىلإ تاراقعلا هذه ةميق ليوحت مت ،هيلع ًءانبو .ةرشابم اهعيبو مهرد فلأ 1,164,559 غلبم اهب ةطبترملا ةفلكتلا
 .)ءيش ال - 2020( 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ ةرجاتملا ضرغب اهب

 
  .)18 حاضيإ( ةيكنبلا ضورقلا لباقم ةيرامثتسالا تاراقعلا دونب ضعب نهر متي
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 ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا -8
 

  2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ  

 
  312,573   311,642  رياني 1 يف

  7,178   9,431  ةدبكتملا ةفلكتلا
  -   )255,876( )7 حاضيإ( ةيرامثتسالا تاراقعلا ىلإ لوحملا
  )8,109(  -  )6 حاضيإ( تادعملاو تاكلتمملا ىلإ لوحملا

 
  311,642   197,65  ربمسيد 31 يف
 

 لدعم طسوتم مادختساب ةبوسحملاو ،)مهرد فلأ 1,392 - 2020( مهرد فلأ 1,368 غلبمب ةلمسرملا ضورقلا ةفلكت ةدبكتملا ةفلكتلا نمضتت
 .)%4.53 - 2020( %3.81 ةبسنب ةلمسر

 
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا عقت

 
 ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا مييقتل ةيسيئرلا تالخدملاو ةمدختسملا مييقتلا تاينقتل فيصوت يلي اميف
 ءاضعأ مه نيميقملا نإ .نيلقتسم نيميقم لبق نم هؤارجإ متي مييقت ىلع ًءانب ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلل ةلداعلا ميقلا ىلإ لصوتلا متي

 .ةقالعلا تاذ قطانملا يف تاراقعلا مييقت يف ةبسانملا تاربخلاو تالهؤملا مهيدلو نيدمتعملا نيميقملا تائيه يف
 
 ةيلاملا ريراقتلا دادع� يلودلا رايعملا يف اهيلع صوصنملا ئدابملا عم قفاوتي يذلاو ،ةيلودلا مييقتلا ريياعم ةنجل هب تصوأ مييقت جذومن قيبطت مت 
 .يلاحلا مادختسالا وه تاراقعلل مادختسا لضفأو ىلعأ نوكي ،تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا ديدحت دنعو .13 مقر

 
 تالخدملا ىلإ µدانتسا ةلداعلا ةميقلا لسلست نم ثلاثلا ىوتسملا نمض ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا عيمجل ةلداعلا ةميقلا سايق فينصت مت 
 :يلي ام ليلحت لالخ نم ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا ةميق ديدحت مت .مييقتلا بيلاسأ يف ةمدختسملا

 
 ةظوحلملا ريغ ةماهلا تالخدملا ةلداعلا ةميقلل ةراد�ا ريدقت نمضتي يذلا مييقتلا بولسأ

  
 ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرط

 تامازتلاو ايازمب ةصاخلا تاضارتفالا مادختساب ةلداعلا ةميقلا ريدقت متي 
 ةميق كلذ يف امب ،تادوجوملا دنب مادختسا رمع ىدم ىلع ةيكلملا
 عقوت ةقيرطلا هذه نمضتت .ةيئاهنلا ةميقلا وأ رامثتسالا نم جورخلا

 قيبطت متيو .ةيراقعلا ةيكلملا ةصح ىلع ةيدقنلا تاقفدتلا نم ةلسلس
 ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةلسلس ىلع قوسلا نم قتشم مصخ لدعم
 ًةداعو .تادوجوملا دنبب طبترملا لخدلا قفدتل ةيلاحلا ةميقلا ديدحتل هذه
 نع فلتخيو لصفنم ٍلكشب رامثتسالا نم جورخلا دئاع ديدحت متي ام
 .مصخلا لدعم
 

 
 عون ىلع ًءانب تاراقعلا نم راقع لك ةميق ديدحت مت دقو
 ىلإ %11 ةبسنب مصخلا تالدعم ضارتفاب راقعلا عقومو

 .%8.5 ىلإ %8 ةبسنب جورخلل ةلمسرلا تالدعمو 12%
 
 ةقيرط قفو ةميقملا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا ربتعت
 يف رييغتلل ةساسح ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا
 .هالعأ ةروكذملا لماوعلا

 

 ةنراقملا تاعيبملا ةقيرط
 تادحولا ىلع بلطلا راعسأو تاعيبملا ليلحت ةقيرطلا هذه نمضتت 
 ىلع نراقملا ليلحتلا لمعي .مييقتلا لحم راقعلاب اهتنراقمو ةلثامملا
 اهمييقت متي يتلا راقعلا قوقح يف فالتخالا هجوأو هباشتلا هجوأ ديدحت

 .ةيداملا صئاصخلاو عقوملاو راقعلا ةحاسمو قوسلا فورظو
 

 
 ىلإ عبرملا مدقلل يتارامإ مهرد 135 نم راعسÆا حوارتتو 

 .عبرملا مدقلل مهرد 177
 

 
 .)18 حاضيإ( ةيكنبلا ضورقلا لباقم ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا دونب ضعب نهر متي
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 ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا -9
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
  797,207   722,041  رياني 1 يف

  102,421   152,862  ةدبكتملا ةفلكتلا
  )59,010(  )227,881( ةعابملا تاراقعلا ةفلكت
  )87,898(  1,164,559  )7 حاضيإ( ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا تاراقعلا )ىلإ( /نم لوحملا
  -   )254( ةميقلا يف ضافخنالا
  )30,679(  -  )12 حاضيإ( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ىلإ لوحملا

 
  722,041   327,1,811  ربمسيد 31 يف
 
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 

            
  705,684   1,795,224  ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا لخاد

  16,357   ,10316  ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا جراخ
 
  1,811,327   722,041  
  )421,109(  )289,290( ةلوادتم تادوجومك ةفنصملا :�صقان
 

  300,932   038,1,521  ةلوادتم ريغ تادوجومك ةفنصملا
 
 نيميقم لبق نم هؤارجإ متي مييقت ىلع ًءانب ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلل قيقحتلل ةلباقلا ميقلا يفاص ىلإ لصوتلا متي

 تاذ قطانملا يف تاراقعلا مييقت يف ةبسانملا تاربخلاو تالهؤملا مهيدلو نيدمتعملا نيميقملا تائيه يف ءاضعأ مه نيميقملا نإ .نيلقتسم
 .ةقالعلا

 
 .ةيلودلا مييقتلا ريياعم ةنجل هب تصوأ مييقت جذومن قيبطت مت

 
 .)18 حاضيإ( ةيكنبلا ضورقلا لباقم ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا دونب ضعب نهر متي

 
 1,509,922 ةغلابلا لبقتسملا يف مادختسالاو ريوطتلا ضارغ¬ اهب ظفتحملا يضار¬ا ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا نمضتت
 عيراشملا ىودج مييقتب �يلاح ةراد�ا موقتو ،ةراد�ا سلجم لبق نم ةدمتعملا لامع¬ا ططخ ىلع ًءانب ،)مهرد فلأ 351,789 - 2020( مهرد فلأ

 .ةيدجم ةليدب تارايخ سردتو
 
 .دحوملا رئاسخلا وأ حابر¬ا نايب يف )مهرد فلأ 59,010 - 2020( مهرد فلأ 227,881 غلبمب تاداري�ا ةفلكت تيبثت مت
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 تارامثتسالا -10
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
 ةلوادتملا ريغ تارامثتسالا
 ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب 
 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا لخاد تارامثتسالا  
  5,689  4,374 ةجردملا ريغ ةيكلملا قوقح يف تارامثتسالا    

 
 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا جراخ تارامثتسالا  
  23,989  19,421 ةجردملا ريغ ةيكلملا قوقح يف تارامثتسالا    
  43,790  26,448 ةجردملا ريغ ةيراقعلا قيدانصلا    
  19,916  979,40 ةجردملا تادنسلا    

 
 222,91  93,384  
 
 ةلوادتملا تارامثتسالا
 رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب 
 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا لخاد تارامثتسالا  
  3,663  2,975 ةجردملا تادنسلا    

 
 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا جراخ تارامثتسالا  
  9,169  112,6 ةجردملا ريغ ةيكلملا قوقح يف تارامثتسالا    

 
 708,9  12,832  
 

 .)ءيش ال - 2020( 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ ةديدج تارامثتسا يأ ءارشب ةعومجملا مقت مل
 
 )مهرد فلأ 1,088 - 2020( مهرد فلأ 596 غلبم ةنسلا لالخ تارامثتسالا هذه نم ضوبقملا حابر�ا تاعيزوت لخد غلب

 
 :)ثلاثلا ىوتسملا نمض ةلداعلا ةميقلا( ةيرهوجلا ةظوحلملا ريغ تالخدملا ىلع ًءانب ةلداعلا ةميقلاب ةساقملا تارامثتسالل ةيوست يلي اميف
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
  90,859   82,637  رياني 1 يف

  -   )297( تاداعبتسالا
  )8,222(  )985,25( يفاصلاب ،ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا

 
  82,637   355,56  ربمسيد 31 يف
 

 .29 حاضي�ا يف ةروكذم تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا سايقل ةقبطملا تاضارتفالاو مييقتلا بيلاسأب ةصاخلا ليصافتلا نإ
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 ىرخ	ا ةنيدملا ممذلاو 
مدقم ةعوفدملا غلابملاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا -11

  
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 

  286,260   244,055  )20 حاضيإ( ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا
  115,351   68,741  نيلواقملاو نيدروملا ىلإ ةمدقم تاعفد
  66,315   417,655  )20 حاضيإ( دوقعلا تادوجوم
  4,242   5,512  ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نع ةنيدم ممذ
  28,744   114,25  ىرخأ ةنيدم ممذ
 
  761,077   500,912  
  )9,791(  )417,16( ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم :�صقان

 
  744,660   491,121  
  )212,491(  )162,511( لوادتملا ريغ ءزجلا :�صقان

 
 498,233  278,630  
 
 )مهرد فلأ 35,142 - 2020( مهرد فلأ 779 غلبمب ةقالع يذ فرط ىلإ �مدقم ةعوفدم غلابم نيلواقملاو نيدروملل ةمدقملا تاعفدلا نمضتت
 .)26 حاضيإ(
 

 .)مهرد فلأ 251,113 – 2020( مهرد فلأ 209,657 غلبمب عفدلا ةلجؤم تاكيشب ةموعدم ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا نإ
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 

 :ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم يف تاكرحلا
  9,221  9,791 رياني 1 يف
  570  6,626 )23 حاضيإ( ةميقلا يف ضافخنالا صصخم

      -      - بوطشملا
 
  9,791  417,16  ربمسيد 31 يف
 
 :ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا يلامجإ رامعأ ليلحت يلي اميف
 
  ةميقلا ةضفخنم ريغ نكل ةرخأتم  ةرخأتم ريغ  
 90 نم رثكأ 90 ىلإ 60 60 ىلإ 30 30 ىلإ 0 ةضفخنم الو  
 موي موي موي موي ةميقلا يلامجإ 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

 
2021 055,244  225,196  549,37  0112,  466  804,7  

 
2020 286,260  235,430  26,684  2,083  8,854  13,209  

 
 .هالعأ ةروكذملا ىرخ®او ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا لباقم ةطبترملا نامتئالا رئاسخ لوح ليصافتلا نم ديزمل 1-30 حاضيإ عجار
 
 

   ةةررججااتتممللاا  ضضررغغبب  ااههبب  ظظففتتححممللاا  تتااررااققععللاا -12
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 

 
  42,380   61,881  رياني 1 يف

  56,438   914  )7 حاضيإ( ةيرامثتسالا تاراقعلا نم لوحملا
  -   17,403  نيدروملل ةمدقم ةعفد نم لوحملا
  -   341  ةدبكتملا ةفلكتلا
  )67,616(  )53,032( ةعابملا تاراقعلا ةفلكت
  -   )1,393( ةميقلا يف ضافخنالا
   30,679   -  )9 حاضيإ( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا نم لوحملا

  61,881   114,26  ررببممسسييدد 31 ييفف
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 )ةمتت( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا -12
 
 2021  2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
  61,881  10,104 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا لخاد

  -  010,16 ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا جراخ
 
  881,61  114,26 ةلوادتم تادوجومك ةفنصم
 
 نإ .نيلقتسم نيميقم لبق نم هؤارجإ متي مييقت ىلع ًءانب ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلل قيقحتلل ةلباقلا ميقلا يفاص ىلإ لصوتلا متي
 .ةقالعلا تاذ قطانملا يف تاراقعلا مييقت يف ةبسانملا تاربخلاو تالهؤملا مهيدلو نيدمتعملا نيميقملا تائيه يف ءاضعأ مه نيميقملا

 
 ىلع ًءانب ،)ءيش ال - 2020( ةيلاحلا ةنسلا يف مهرد فلأ 1,393 ةغلابلا قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص ضيفخت ةنسلا لالخ ةراد�ا سلجم ررق

 .ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلل قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاصل لقتسملا مييقتلا
 
 .)18 حاضيإ( ةيكنبلا ضورقلا لباقم ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا دونب ضعب نهر متي
 
 

 قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصر
ا -13
 
 2021  2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
  20  17 قودنصلا يف دقن
 :كونبلا ىدل ةدصر»ا

  10,900  25,108 ةيراج تاباسح -
  185  713 بلطلا تحت تاباسح  -
  43,268  43,140 ةملتسم ريغ حابرأ تاعيزوت – ةيراج تاباسح -
  400,000  400,000 لج» عئادو  -
 
 978,468  454,373  
 
 :يلي امم ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا فلأتت ،دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب ضرغل
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 

  454,373   468,978  كونبلا ىدل ةدصر»او قودنصلا يف دقنلا
  )43,268(  )43,140( ةملتسم ريغ حابرأ تاعيزوت – ةيراج تاباسح :¸صقان
  )430,919(  )785,502( )18 حاضيإ( كونبلا نم فوشكملا ىلع تابوحس :¸صقان

 
  )19,814(  )947,76( ةنسلا ةياهن يف ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا

 
 .ىرخأ ضارغأ ي» اهمادختسا نكمي الو حابر»ا تاعيزوت دادس يف طقف ةملتسملا ريغ حابر»ا تاعيزوت – ةيراجلا تاباسحلا مادختسا متيس
 
 نإ .رهشأ ةثالث نم رثكأ قاقحتسا ةرتف تاذ )مهرد فلأ 400,000 - 2020( مهرد فلأ 400,000 غلبمب لج» عئادو كونبلا ىدل ةدصر»ا نمضتت

 فلأ 400,000 غلبمب لج» عئادولا نإ .)¸يونس %2 ىلإ %1.5 - 2020( ¸يونس %1.75 ىلإ % 0.2 وه عئادولا ىلع يلعفلا ةدئافلا رعس طسوتم
 .)18 حاضيإ( ةيكنبلا ضورقلا لباقم ةنوهرم مهرد
 
 

  لاملا سأر -14
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 

 لماكلاب عوفدملاو ردصملاو هب حرصملا
 )مهس 2,000,000,000 - 2020( مهس 2,000,000,000

  2,000,000  2,000,000 اهنم لكل مهرد 1 ةيمسا ةميقب  
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 ينوناقلا يطايتحالا -15
 
 يفاص نم ٪10 بينجت مزلي ،ةكرشلل يساس�ا ماظنلاو )هتاليدعتو( ةدحتملا ةيبرعلا تارام�ا ةلود يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلل �قفو
 يف الإ عيزوتلل لباق ريغ يطايتحالا اذه .ةكرشلا عوفدملا لاملا سأر نم 50٪ �يواسم يطايتحالا حبصي ىتح ينوناقلا يطايتحالا ىلإ ةنسلل حابر�ا
 ثيح 2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل الو ةيلاحلا ةنسلا لالخ ينوناقلا يطايتحالا ىلإ ليوحت ءارجإ متي مل .نوناقلا اهب حمسي يتلا تالاحلا
 .ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم ٪50 يطايتحالا اذه ديصر غلب
 
 

 ىرخ�ا تايطايتحالا -16
 
  يطايتحا يطايتحا يطايتحالا  
 عومجملا ةلداعلا ةميقلا ريوطتلا ماعلا  
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ  

 
  385,845   )216,103(     -  601,948 2020 رياني 1 يف
 

  )14,321(  )14,321(   -      - ةنسلل ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب
 
  )14,321(  )14,321(     -      - ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ

 
  11,352      -      -  11,352 ةعزوملا ريغ حابر�ا نم لوحملا
 

   382,876   )230,424(     -  613,300 2020 ربمسيد 31 يف
 
  )866,1(  )866,1(     -     - ةنسلل ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب
 
  )1,866(  )1,866(     -     - ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ

 
  ,822323       -   303,675  ,14720 ةعزوملا ريغ حابر�ا نم لوحملا
 

  832,704   )290,232(  303,675  ,447633 2021 ربمسيد 31 يف
 

اا  تتااييططااييتتححالالاا  ةةععييببطط  ااههننمم  ضضررغغللااوو  ىىررخخ
 
 ماعلا يطايتحالا

 نم رارقب ماعلا يطايتحالا ىلإ ليوحتلا فقوتي .ماعلا يطايتحالا ىلإ ةنس لك حابرأ يفاص نم %10 ليوحت بجي ،ةكرشلل يساس�ا ماظنلل �قفو
 مدختسي نأ نكمي .ةكرشلل عوفدملا لاملا سأر نم %50 يطايتحالا يواسي امدنع وأ ةراد�ا سلجم نم هب يصوم امك ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا
 .ةراد�ا سلجم نم ةيصوت ىلع ًءانبو ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا اهددحت ضارغ� ماعلا يطايتحالا

 
 ريوطتلا يطايتحا

 ريوطتلا لامعأ يف همادختسا متيس يذلاو ،ةنسلا لالخ ريوطت يطايتحا نيوكت مت ،ةراد�ا سلجم ةقفاوم بجومبو ةكرشلل يساس�ا ماظنلل �قفو
 ريغ حابر�ا نم مهرد فلأ 303,675 غلبم ليوحتب ةراد�ا تماق ،هيلع ًءانبو .ةعومجملل ةكولمملا تاراقعلا فلتخم يف تآشنملل ةيلبقتسملا ةنايصلاو
 .)ءيش ال - 2020( ةيلاحلا ةنسلا لالخ ريوطتلا يطايتحا ىلإ ةعزوملا
 
 ةلداعلا ةميقلا يطايتحا
 لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا ىلع اهتيبثت مت يتلا ةققحملا ريغ رئاسخلا وأ حابر�ا يفاص ةلداعلا ةميقلا يطايتحا لثمي
 .ىرخ�ا لماشلا
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 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم -17
 
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
  3,650   3,970  رياني 1 يف
  616   950  ةنسلل
  )296(  )1,882( ةنسلا لالخ تمت يتلا تاعفدلا
 

  3,970   ,0383   ربمسيد 31 يف
 
 

 ةيكنبلا ضورقلا -18
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
  653,608   835,257  لج� ضرق

  430,919   785,502  )13 حاضيإ( كونبلا نم فوشكملا ىلع بوحس
 
  1,084,527   1,338,042  ضورقلا يلامجإ

 
  )622,701(  )881,566( لوادتملا ءزجلا :�صقان
 
  461,826   161,771  لوادتملا ريغ ءزجلا

 
 

 باسح متي .ةيراجتلا كونبلا نم )مهرد فلأ 540,000 - 2020( مهرد فلأ 540,000 غلبمب فوشكملا ىلع بحس ليهست ىلع ةعومجملا تلصح
 ،كلذ ىلع ةوالعو .لج� ةعيدولا هذه ىلع ةدئافلا تالدعم ىلع %0.5 ةبسنب ،لج� عئادو بجومب ةنومضملا ،فوشكملا ىلع بحسلا ىلع ةدئافلا
 امك قحتسملا ديصرلا غلب .رهشأ 3 ةرتفل روبيإ رعس + تباث شماهب ةدئافلا باسح متي ،نومضملا ريغ كونبلا نم فوشكملا ىلع بحسلل ةبسنلاب

 .)مهرد فلأ 430,919 - 2020( مهرد فلأ 502,785 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف
 

 :يلي امب نومضم ةعومجملاب صاخلا فوشكملا ىلع بحسلا ليهست نإ
 

 ؛)13 حاضيإ( ضرتقملا مساب كنبلا ىدل اهب ظفتحم مهرد فلأ 400,000 غلبمب ةتباث ةعيدو ىلع نهر •
 دحلا غلب ،2021 ربمسيد 31 يف( .فوشكملا ىلع بحسلا بجومب هنم دافتسملا فيظنلا دحلا يفاص نم فصنو ةرم هتميق ام ليوحت •

 .))مهرد فلأ 33,853 – 2020 ربمسيد 31( مهرد فلأ 94,369 غلبم هنم دافتسملا فيظنلا
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 )ةمتت( ةيكنبلا ضورقلا -18
 

 :ةيلاتلا ضورقلا ىلع ةعومجملا تلصح
 يونس عبر �طسق 28 ىلع ليهستلا اذه دادس قحتسي .قدنفلا عورشم ءانب ليومتل يراجت كنب نم مهرد فلأ 358,000 غلبمب لج� ضرق •

 شماه + رهشأ 3 ةدمل روبيإ رعسل �قفو ةدئاف لدعم ضرقلا اذه ىلع بترتيو ،لو�ا بحسلا خيرات نم رهشأ ةثالثو تاونس 3 ةرتفل ديازتم
 يف حاتملا بحسلا دح غلب .)مهرد فلأ 209,064 - 2020( مهرد فلأ 320,410 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف قحتسملا ديصرلا غلب .تباث

 .)مهرد فلأ 148,936 - 2020( مهرد فلأ 37,590 غلبم 2021 ربمسيد 31
 

 دادس متيو ةيونس فصن طاسقأ 6 ىلع ليهستلا اذه دادس قحتسي .ينكس راقع ءانبل يراجت كنب نم مهرد فلأ 116,000 غلبمب لج� ضرق •
 رهش ةدمل روبيإ رعس قوف تباث شماهب ةدئاف لدعم ضرقلا اذه ىلع بترتيو ،لو�ا بحسلا خيرات نم رهشأ ةتسو نيتنس دعب ةعفد لوأ

 دعب( حاتملا بحسلا دح غلب .)مهرد فلأ 76,868 - 2020( مهرد فلأ 82,294 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف قحتسملا ديصرلا غلب .دحاو
 .)مهرد فلأ 19,799 - 2020( مهرد فلأ 10,384 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف )ةددسملا تاعفدلا ليزنت

 
 عبر �طسق 30 ىلع ليهستلا اذه دادس قحتسي .قدنفلا عورشم ءانب ليومتل يراجت كنب نم مهرد فلأ 250,000 غلبمب لج� ضرق ليهست •

 ةدمل روبيإ رعس قوف تباث شماهب ةدئاف لدعم ضرقلا اذه ىلع بترتيو ،لو�ا بحسلا خيرات نم رهشأ ةعستو نيتنس ةرتفل يواستم يونس
 حاتملا بحسلا دح غلب .)مهرد فلأ 73,627 - 2020( مهرد فلأ 112,957 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف قحتسملا ديصرلا غلب .رهشأ ةثالث

 .)مهرد فلأ 176,373 - 2020( مهرد فلأ 137,043 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف
 

 ليهستلا اذه دادس قحتسُي .مهرد فلأ 121,753 غلبم ليهستلا يلامجإ غلب .ةددحملا عيراشملا ءانب ليومتل يراجت كنب نم لج� ضرق •
 بحسلا ةياهن نم �موي 90 دعب ضرقلا دادس أدبيو ،قاقحتسالا دنع %30 ةبسنب ةيئاهن ةريبك ةعفد عم ديازتم يونس عبر �طسق 32 ىلع
 ةدئاف لدعم ليهستلا ىلع بترتي .يئاهنلا قاقحتسالا خيرات يف يهتنيو ،ًالوأ يتأي امهيأ ،لو�ا بحسلا خيرات نم عساتلا عبرلا يف وأ ريخ�ا
 فلأ 119,303 - 2020( مهرد فلأ 113,993 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف قحتسملا ديصرلا غلب .رهشأ 3 ةدمل روبيإ رعس قوف تباث شماهب

 .)ءيش ال – 2020( 2021 ربمسيد 31 يف امك )ةددسملا تاعفدلا ليزنت دعب( رفوتم بحس دح كانه سيل .)مهرد
 

 �طسق 19 ىلع ليهستلا اذه دادس قحتسي .ةينكس للف عورشم ءانب ليومتل يراجت كنب نم مهرد فلأ 185,000 غلبمب لج� ضرق ليهست •
 تباث شماهب ةدئاف لدعم ضرقلا اذه ىلع بترتيو ،لو�ا بحسلا خيرات نم رهشأ ةتسو نيتنس دعب ةعفد لوأ دادس متيو يواستم يونس عبر

 .)مهرد فلأ 65,507 – 2020( مهرد فلأ 162,999 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف قحتسملا ديصرلا غلب .دحاو رهش ةدمل روبيإ رعس قوف
 .)مهرد فلأ 119,493 - 2020( مهرد فلأ 22,001 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف حاتملا بحسلا دح غلب

 
 عبر �طسق 32 ىلع ليهستلا اذه دادس قحتسي .ينكس عورشم ءانب ليومتل يراجت كنب نم مهرد فلأ 67,000 غلبمب لج� ضرق ليهست •

 تباث شماهب ةدئاف لدعم ضرقلا اذه ىلع بترتيو ،لو�ا بحسلا خيرات نم رهشأ ةثالثو نيتنس دعب ةعفد لوأ دادس متيو يواستم يونس
 مل .)مهرد فلأ 55,914 – 2020( مهرد فلأ 42,604 غلبم 2021 ربمسيد 31 يف قحتسملا ديصرلا غلب .رهشأ ةثالث ةدمل روبيإ رعس قوف
 .)مهرد فلأ 11,086 – 2020( 2021 ربمسيد 31 يف )ةددسملا تاعفدلا ليزنت دعب( بحسلل حاتم دح كانه نكي

 
 ظافتحالا كلذ يف امب ةطورشملا تادهعتلا ضعبب ظافتحالا لثم ،ةيلاملا تادهعتلا ضعبل لاثتمالل ةعومجملا عضخت ،2021 ربمسيد 31 يف امك

 .ةيلاحلا ةنسلا لالخ تايقافتالا كلت يف ةدراولا تادهعتلاب ةعومجملا تمزتلا .ءافطºاو كالهتسالاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حابر�ا ىلإ نيدلا ةبسنب
 
 :يلي ام بجومب ضورقلا نامض متي

 تاراقعلاو ،ةيرامثتسالا تاراقعلاو ،تادعملاو تاكلتمملا نمض ةلومشملا ةددحملا تاراقعلا ضعبل ينابملاو يضار�ا ىلع ينوناق نهر •
 8و 7و 6 تاحاضيºا( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلاو ،ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلاو ،ريوطتلا ديق ةيرامثتسالا

 .)12و
 .كنبلا حلاصل ةنوهرملا تاراقعلا ىلع نيمأتلا نع لزانت •
 .كنبلا حلاصل عورشملا نمض ءاشنºا دوقع / يسيئرلا لواقملا نم تانامضلا نع لزانت •
 .كونبلا حلاصل ةلومملا قدانفلا عيراشم نم تاداريºا نع لزانت •
 .كنبلا حلاصل ةلومملا ققشلا نم راجيºا تاداريإ نعو ققشلا عيب نم تاداريºا نع لزانت •
 .نيرتشملا نم عورشملا تالاصيإ مالتسال كنبلا ىدل حوتفملا عورشملا باسح ىلع نهر •
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 ىرخ�ا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملاو ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا -19
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
  64,822   100,279  ةيراجت ةنئاد ممذ
  80,855   40,906  عورشملا نع ةقحتسم غلابم
  35,023   37,388  )20 حاضيإ( دوقعلا تابولطم
  43,268   43,140  ةملتسملا ريغ حابر�ا تاعيزوت

  111,514   256,141  عفدلا ةقحتسم غلابمو ىرخأ ةنئاد ممذ
 

  335,482   362,969   ربمسيد 31 يف
  )31,009(  )040,33( لوادتملا ريغ ءزجلا :�صقان
 
  304,473   929,329  لوادتملا ءزجلا

 
 .)26 حاضيإ( )مهرد فلأ 34,258 – 2020( مهرد فلأ 52,122 غلبمب ةقالع يذ فرطل ةقحتسملا غلابملا ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا لمشت
 
 

 تاداري�ا -20
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
 ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا عون

  186,743  459,647 تاراقعلا تاعيبم
  25,430  26,013 تآشنملا ةرادإ لخد
  3,287  315,1 ةرداصملا لخد
 
  215,460  486,975 ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا يلامجإ
 
  ررخخ��اا  ييللييغغششتتللاا  للخخددللاا

  28,039  ,64928 )7 حاضيإ( ريجأتلا لخد
 
  243,499  624,515 تاداري�ا يلامجإ

 
 تاداري�ا تيبثت تيقوت
  105,858  66,596 نيعم تقو يف ةتبثملا
  109,602  379,420 تقولا رورمب ةتبثملا
 
  215,460  486,975 ءالمعلا دوقع نم تاداري�ا يلامجإ

  28,039  ,64928 ريجأتلا لخد
 
  243,499  624,515 تاداري�ا يلامجإ
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 دوقعلا ةدصرأ
  286,260  055,244 )11 حاضيإ( ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا

  66,315  655,417 )11 حاضيإ( دوقعلا تادوجوم
  35,023  388,37 )19 حاضيإ( دوقعلا تابولطم
 
 دوقعلا تادوجوم
 ليمعلا لوبقب �طورشم نوكي غلبملا مالتسا ن� ¤رظن ةروطملا ريغ تاراقعلا عيب نم ةققحملا تاداري¢ل ةيادبلا يف دوقعلا تادوجوم تيبثت متي

 ًء�نبو .ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ىلإ دوقع تادوجومك ةتبثملا غلابملا فينصت ةداعإ متي ،ليمعلا بناج نم دقعلا لامعأ لوبق بقع .دقعلا لامع�
 .ةنسلا ةياهن يف ةيراجلا ريوطتلا عيراشم ددع ىلع فقوتيو باسحلا اذه ديصر فلتخي ،هيلع
 
 دوقعلا تابولطم
  .تاراقعلا راجئتسا نع ةمدقملا تاعفدلاو عيراشملا ميلستل ءالمعلا نم ةملتسملا ةمدقملا تاعفدلا دوقعلا تابولطم لثمت
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 )ةمتت( تاداري�ا 20
 
 ءاد�ا تامازتلا

 :ربمسيد 31 يف امك )�يئزج وأ �يلك ةافوتسملا ريغ( ةيقبتملا ءاد
ا تامازتلال صصخملا ةلماعملا رعس يلي اميف
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 

 
  92,996  40,054 ةدحاو ةنس لالخ

  62,681  797,36 ةدحاو ةنس نم رثكأ
 
 851,76  155,677  
 

 معدل ةميخلا سأر ةموكح دوهج عم ىشامتت ةنيعم ةردابم ةعومجملا تقلطأ ،19-ديفوك ةمز
 ةيداصتقالا تايعادتلل ةجيتن ،ةقباسلا ةنسلا لالخ
 ءانيم عيراشم يف ةئزجتلا رجاتم يرجأتسمل راجي¨ا تاعوفدم نع لزانتلا لثم ءافعإ ريبادت ريفوت كلذ لمشيو .ةحلصملا باحصأو نيرمثتسملا عيمج

 .)مهرد فلأ 1,374 - 2020( ةنسلا لالخ ءالمعلل تاءافع¨ا هذه ميدقت متي مل .رهشأ ةثالث ةدمل رافلج جربو برعلا
 
 

  تاداري�ا ةفلكت -21
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 

  132,981  293,867 تاراقعلا عيب ةفلكت
  23,890  25,339 تآشنملا ةرادإ فيراصم
  2,311  1,193 ريجأتلا فيراصم

  339  293 ىرخأ
 
 692,320  159,521  
 
 .)6 حاضيإ( )مهرد فلأ 1,356 - 2020( مهرد فلأ 1,550 ةغلابلا كالهتسالا فيراصم تآشنملا ةرادإ فيراصم نمضتت
 
 

  رخ�ا لخدلا -22
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
  45,213  58,169 )7 حاضيإ( ةيموكحلا حنملا لخد
       -  5,000 تارامثتسالا داعبتسا نم حابرأ
  3,407  032,4 ىرخأ
 
 201,67  48,620  
 
 

  ةيرادالاو ةيقيوستلاو ةيعيبلا فيراصملا -23
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
  19,672  19,208 ةقالع تاذ فيراصمو بتاور
  9,349  8,482 )6 حاضيإ( تادعمو تاكلتمم كالهتسا

  4,994  6,595 قيوستو ةياعد فيراصم
  -  6,264 ةبوطشم عئادو
  -  254 )9 حاضيإ( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا ريوطتلا ديق تاراقعلا ةميق يف ضافخنالا
  -  1,393 )12 حاضيإ( ةرجاتملا ضرغب اهب ظفتحملا تاراقعلا ةميق يف ضافخنالا

  5,640  ,1545 ىرخأ فيراصم
 
 737,47  655,39  
  .)ءيش ال - 2020( ةنسلا لالخ ةيعامتجا تامهاسم يأ ميدقت متي مل
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 ليومتلا فيلاكت -24
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 

  17,651  11,866 ضورقلا ىلع ةدئافلا
  1,337  847 ةيكنب موسر
 
 713,12  18,988  
 
 

 مهسلا ةيحبر -25
 

 :يلي امك مهسلل ففخملاو يساس�ا حبرلا باسحل ةمزاللا تامولعملا نإ
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 

  113,522  473,120 )مهرد فلأ( ةنسلل حابر�ا
 
  2,000,000  2,000,000 )فل�اب( مهس�ا ددع
 

  0.06  .100  )مهرد( مهسلل ةففخملاو ةيساس�ا حابر�ا
 
 .ريرقتلا خيرات يف امك ةمئاق تامازتلا يأ اهيدل سيل ةكرشلا ن� �رظن ،مهسلل ةيساس�ا حابر�ا ىلع فيفختلل رثأ يأ كانه نكي مل

 
 

 ةقالعلا تاذ فارط�ا عم تالماعملاو ةدصر�ا -26
 
 قاطن نمض عقت دارفأ وأ ىرخأ تاكرش عم اهيلع قفتم ماكحأو طورشل ¢قفو تالماعم يف ماربإب ةيدايتعالا اهلامعأ قايس يف ةعومجملا موقت
 .24 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا يف دراولا ةقالعلا تاذ فارط�ا فيرعت

 
 :ةنسلا لالخ ةقالع تاذ فارطأ عم ةعومجملا لبق نم ةمربملا ةماهلا تالماعملا يلي اميف .أ

 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 

 )ةراد´ا سلجم ءاضعأ ايازم( ةعومجملاب ايلعلا ةراد´ا يفظوم
  198,912  321,858 تامدخلا ءارشو نطابلا نم تالواقملا
  -  057,3 تاراقعلا عيب

 
 :ةقالع يذ فرط ىدل ةدصر�ا يلي اميف .ب
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
  34,258  122,52 )19 حاضيإ( ةيراجت ةنئاد ممذ - ةقالع يذ فرطل ةقحتسم غلابم
 

  غلابمو ةيراجت ةنيدم ممذ – ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم
  35,142  779 )11 حاضيإ( ىرخأ ةنيدم ممذو ¢مدقم ةعوفدم  

 
  .ةداعلا يف �دقن دادسلا نوكيو دئاوف اهيلع بترتت الو ةنومضم ريغ يه ةيداعلا لامع�ا ريس ءانثأ جتنت يتلا ةنسلا ةياهن يف ةمئاقلا ةدصر�ا نإ
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 )ةمتت( ةقالعلا تاذ فارط�ا ةدصرأو تالماعم -26
 
 ايلعلا ةراد�ا يفظوم تاضيوعت .ج
 

 :يلاتلا وحنلا ىلع يه ةنسلا لالخ ايلعلا ةراد�ا يفظوم نم مهريغو ةراد�ا سلجم ءاضعأ تآفاكم نإ
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 

  5,303  5,076 تآفاكمو بتاور
  298  319 ةمدخلا ةياهن ةأفاكم

  4,000  0003, ةراد�ا سلجم ءاضعأ باعتأ
 
 395,8  9,601  
 
 ةقفاومل ةعضاخ هالعأ تاعيزوتلا نإ .)مهرد فلأ 3,000 - 2020( مهرد فلأ 6,000 غلبمب ةراد�ا سلجم باعتأ ةراد�ا سلجم ءاضعأ حرتقا
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه يف تابولطم دنبك اهجاردإ متي مل يلاتلابو ،يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا

 
 
 تامازتلالا -27
 
 :تاراقعلا ريوطتب ةقلعتملا تامازتلالا يلي اميف
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ ممههرردد  ففللأأ 
 
  540,777  635,275 اهيلع دقاعتملاو ةدمتعملا

 
 ريتاوفلا ةميق مصخ دعب ،تاراقعلا ءاشن� ةمربملا دوقعلا كلذ يف امب ،ةعومجملا ةطساوب ةمربملا دوقعلا ةميق هالعأ ةروكذملا تامازتلالا لثمت
 .خيراتلا كلذ يف ةقحتسملا غلابملاو ةضوبقملا
 

 .)26 حاضيإ( )مهرد فلأ 217,630 - 2020( مهرد فلأ 9,937 غلبمب ةقالع يذ فرطل تامازتلا هالعأ ةروكذملا تامازتلالا نمضتت امك
 
 
 حابر�ا تاعيزوت -28
 

 نيمهاسملا ةقفاومل كلذ عضخيو .)ءيش ال – 2020( 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل حابرأ تاعيزوت يأ ةراد�ا سلجم حرتقي مل
 .يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا لالخ
 
 
 ةلداعلا ميقلا سايق -29
 

 يف نيكراشملا نيب ةمظتنم ةلماعم يف ام تابولطم دنب ليوحتل عوفدملا وأ ام تادوجوم دنب عيبل هضبق متيس يذلا رعسلا يه ةلداعلا ةميقلا نإ
 ضارتفا ةلداعلا ةميقلا فيرعت نمضتي .ةلداعلا ةميقلا تاريدقتو ةيرتفدلا ةميقلا نيب تاقورف جتنت نأ نكمي ،وحنلا اذه ىلعو .سايقلا خيراتب قوسلا
 .ةفحجم طورشب ةلماعم ءارجإ وأ ةريبك ةروصب اهتايلمع مجح صيلقتل ةجاح وأ ةين يأ نود ةيرارمتسالا أدبم قفو لمعت ةعومجملا نأ

 
 ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا ةيلاملا تاود¸ل ةلداعلا ةميقلا
 .ةلداعلا اهميق لداعت ةـيلاملا تاـنايبلا يف ةأفطملا ةفلكتلاب ةتبثملا ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملل ةجردملا غلابملا نأب ةراد�ا ىرت
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 )ةمتت( ةلداعلا ةميقلا سايق -29
 

 ةلداعلا ةميقلا سايق ضارغ� ةقبطملا تاضارتفالاو مييقتلا بيلاسأ
 ،يلاملا زكرملا نايب نمض ةجردملا ةيلاملا تاودل 3 ىوتسملا يف ةلداعلا ميقلا سايق يف ةمدختسملا مييقتلا بيلاسأ يلاتلا لودجلا حضوي
 .ةقباسلا ةنسلا نع ةقبطملا مييقتلا قرطو بيلاسأ يف ريغت يأ كانه نكي مل .اهمادختسا مت يتلا ةماهلا ةظوحلملا ريغ تاضارتفالا ىلإ ةفاض�اب

 
 دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف اهتيبثت مت يتلا ةلداعلا ةميقلا تاسايق
 3 ىلإ 1 نم تايوتسملا ىلإ ةمسقم ،ةلداعلا ةميقلاب يلو�ا تيبثتلل £قحال اهسايق متي يتلا ةيلاملا ريغو ةيلاملا تاود�ا ليلحت يلاتلا لودجلا مدقي
 :ةظوحلم ةلداعلا ةميقلا هيف نوكت يذلا دحلا ىلإ ¥دانتسا

 
 وأ تادوجومل ةطشنلا قاوس�ا يف )ةلدعملا ريغ( ةجردملا راعس�ا نم ةقتشملا كلت يه ةلداعلا ةميقلا تاسايق نإ - لو�ا ىوتسملا •

 ؛ةلثامم تابولطم
 

 دنبل ةظوحلم نوكت يتلاو 1 ىوتسملا يف ةجردملا راعس�ا ريغ تالخدم نم ةقتشملا كلت يه ةلداعلا ةميقلا تاسايق نإ - يناثلا ىوتسملا •
 و ؛)راعس�ا نم ةقتشملا يأ( رشابم ريغ وأ )راعس�ا يأ( رشابم قيرطب امإ تابولطملا دنب وأ تادوجوملا

 
 تابولطملا دنب وأ تادوجوملا دنبل تالخدم نمضتت يتلاو مييقتلا بيلاسأ نم ةقتشملا كلت يه ةلداعلا ةميقلا تاسايق نإ - ثلاثلا ىوتسملا •

 .)ةظوحلم ريغ تالخدم( قوسلا يف ةظوحلم تانايب ىلإ دنتست ال يتلاو
 
 عومجملا ثلاثلا ىوتسملا يناثلا ىوتسملا لو�ا ىوتسملا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

2021 
 ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب
  50,243  50,243       -      - ةجردملا ريغ قيدانصلاو مهس�ا
  40,979       -       -  40,979 ةجردملا مهس�ا
 
  نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا ةيلاملا تادوجوملا

  9,087  6,112       -  2,975 رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ
  1,568,192  1,568,192       -       - ةيرامثتسا تاراقع
 

  197,65  197,65       -       - ريوطتلا ديق ةيرامثتسا تاراقع
 
 954,43  -       744,689,1  698,733,1  
 
 

  ةيلاملا تادوجوملا
 
 
 
 ةيسيئرلا تالخدملاو مييقتلا بيلاسأ

 
 
 تالخدملا
 ريغ ةماهلا
 ةظوحلملا

 
 تالخدملا ةقالع
 ةظوحلملا ريغ
 ةميقلاب ةماهلا
 ةلداعلا

 
 
 عونلا

   
 قوقح يف تارامثتسالا
 ةجردملا ريغ ةيكلملا

 نم ةلداعلا ةميقلاب قيدانصلاو
 لماشلا لخدلا دونب لالخ

 ىرخ�ا

 تادوجوملا ةميق يفاص /تادوجوملا يفاص مييقت جذومن
 ةيلام تامولعمو قوسلا نع تامولعم رفاوت مدعل لدعملا

 ثدح� £قفو تادوجوملا ةميق يفاص ديدحت مت .ةنراقم
 .تامولعملا رفوتت امنيأ .ةقباس/ةققدم ةيلام تامولعم

 ةميق يفاص
 /تادوجوملا
 قوسلا جذومن

 ةميق يفاص داز املك
 تاكرشلل تادوجوملا
 تعفترا ،اهب رمثتسملا
 .ةلداعلا ةميقلا

 
 ةميقلاب ةجردم ريغ تارامثتسا
 وأ حابر�ا لالخ نم ةلداعلا
 رئاسخلا

 تامولعم رفاوت مدعل تادوجوملا ةميق يفاص مييقت جذومن
 ةميق يفاص ديدحت مت .ةنراقم ةيلام تامولعمو قوسلا نع
 متي .ةقباس/ةققدم ةيلام تامولعم ثدح� £قفو تادوجوملا
 .تامولعملا رفوتت امنيأ قوسلا جذومن قيبطت

 ةميق يفاص
 تادوجوملا

 ةميق يفاص داز املك
 تاكرشلل تادوجوملا
 تعفترا ،اهب رمثتسملا
 .ةلداعلا ةميقلا
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 )ةمتت( ةلداعلا ةميقلا سايق -29
 
 )ةمتت( دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف اهتيبثت مت يتلا ةلداعلا ةميقلا تاسايق
 
 عومجملا ثلاثلا ىوتسملا يناثلا ىوتسملا لو�ا ىوتسملا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

2020 
 ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب
  73,468  73,468       -      - ةجردملا ريغ قيدانصلاو مهس�ا
  19,916       -       -  19,916 ةجردملا مهس�ا
 
  نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا ةيلاملا تادوجوملا

  12,832  9,169       -  3,663 رئاسخلا وأ حابر�ا لالخ
  2,475,237  2,475,237       -       - ةيرامثتسا تاراقع
 

  311,642  311,642       -       - ريوطتلا ديق ةيرامثتسا تاراقع
 
 23,579  -       2,869,516  52,893,09  
 
 نم تاليوحت دجوت الو ةلداعلا ةميقلا تاسايقل يناثلا ىوتسملاو لو�ا ىوتسملا نيب تاليوحت يأ كانه نكت مل ،ةقباسلا ةنسلاو ةيلاحلا ةنسلا لالخ

 .ةلداعلا ةميقلا تاسايقل ثلاثلا ىوتسملا ىلإ وأ
 

 تيبثت هيلع ًءانب متي يذلا ساس�او سايقلا سسأو تيبثتلا ريياعم كلذ يف امب ،ةعبتملا بيلاس�او ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاب ةصاخلا ليصافتلا نإ
 حاضي±ا يف اهنع حاصف±ا مت دق ةيكلملا قوقح تاودأو ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكب قلعتي اميف فيراصملاو لخدلا

 .ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا لوح 3
 
 ةلداعلا ةميقلا   
 دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب  
 لماشلا لخدلا حابر
ا لالخ نم ةفلكتلاب 
 عومجملا ىرخ
ا رئاسخلا وأ ةأفطملا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 
 ةيلاملا تادوجوملا

 2021 ربمسيد 31
  100,309  91,222  9,087     - تارامثتسا

  242,198     -     -  242,198 @ىرخأو ةيراجت ةنيدم ممذ
  978,468     -     -  978,468 كونبلا ىدل ةدصرأ
 
 176,711  087,9  222,91  485,811  
 
 ةلداعلا ةميقلا   
 دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب  
 لماشلا لخدلا حابر�ا لالخ نم ةفلكتلاب 
 عومجملا ىرخ�ا رئاسخلا وأ ةأفطملا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

 2020 ربمسيد 31
  106,216  93,384  12,832     - تارامثتسا

  296,607     -     -  296,607 @ىرخأو ةيراجت ةنيدم ممذ
  454,373     -     -  454,373 كونبلا ىدل ةدصرأ
 
 980,750  12,832  93,384  196,857  
 
 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نع ةنيدملا ممذلاو ¶مدقم ةعوفدملا فيراصملاو دوقعلا تادوجوم ءانثتساب @
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 )ةمتت( ةلداعلا ةميقلا سايق -29
 
 ةلداعلا ةميقلاب   
  حابر�ا لالخ نم ةفلكتلاب  
 عومجملا رئاسخلا وأ ةأفطملا  
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ  
 ةيلاملا تابولطملا

 2021 ربمسيد 31
  1,338,042       -  1,338,042 ةيكنب ضورق
  158,325       -  158,325 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
 
 362,6631,  -       362,6631,  
 
 ةلداعلا ةميقلاب   
  حابر�ا لالخ نم ةفلكتلاب  
 عومجملا رئاسخلا وأ ةأفطملا  
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ  

 2020 ربمسيد 31
  1,084,527       -  1,084,527 ةيكنب ضورق
  300,459       -  300,459 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
 
 1,384,986  -       1,384,986  
 
 

 ةيلاملا رطاخملا ةرادإ -30
 

 نامتئالا رطاخم 30-1
 
 ةعومجملا ضرعتت .ةيلام ةراسخ ىلإ يدؤي امم ،ءالمع دقع وأ ةيلام ةادأ بجومب هتامازتلاب لباقم فرط ءافو مدع رطاخم يه نامتئالا رطاخم
 :ةيلاتلا ةيلاملا تادوجوملا ىلع ةيليغشتلا اهتطشنأ نم نامتئالا رطاخمل

 
 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا
 نامتئا ةدوج ةرادإ متت .ليمعلا نامتئا رطاخم ةرادإب ةطبترملا ةباقرلا تاءارجإو ةعومجملا تاءارجإو ةسايسل ©قفو ليمعلا نامتئا رطاخم ةرادإ متت
 يف .ةمظتنم ةفصب ءالمعلل دقعلا تادوجومو ةمئاقلا ةنيدملا ممذلا ةبقارم متت .مييقتلا اذهل ©قفو ةيدرفلا نامتئالا دودح ديدحت متيو ليمعلا

 .ءالمعلا نم ريبك ددع نم ةنيدم 0مذ ةعومجملا ىدل ناك ،2020و 2021 ربمسيد 31
 
 ىدم ىلع طاسقأ ىلع عفدلاب اهئالمعل حمست ةعومجملا نأ ثيح تاراقعلا تاعيبم نم ةنيدملا ممذلا ىلع نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 تاكيشو عيبلا تقو يف اهئالمع نم ©فلس تاعفد ةعومجملا ملتست ،نامتئالا رطاخم نم فيفختلا لجأ نم .تاونس 12 و ةنس نيب حوارتت ةرتف
 دادس متي ىتح ليمعلا ىلإ راقعلل ةينوناقلا ةيكلملا لقنب ةعومجملا موقت ال ،كلذ ىلإ ةفاض·اب .ميلستلا تقو يف يقبتملا ديصرلا نع ةلجؤم

 وه راقعلا ةيكلم دنس ن� كلذو ةضفخنم دادسلا نع ليمعلا رثعت ببسب ةعومجملل ةيلاملا ةراسخلا رطاخم نإف ،كلذ ىلع ةوالع .لماكلاب غلبملا
 .نامض ةباثمب
 
 ،تالاحلا ضعب يف ،كلذ عمو .©موي 90 ةدمل ةيدقاعتلا ةعفدلا دادس رخأتي امدنع دادسلا نع فلختم ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا دنب ةعومجملا ربتعت

 لصحت نأ لمتحملا ريغ نم هنأ ىلإ ةيجراخلا وأ ةيلخادلا تامولعملا ريشت امدنع دادسلا نع فلختم ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا دنب ةعومجملا ربتعت دق
 .ةعومجملا اهب ظفتحت ةينامتئا تانيسحت يأ ةاعارم لبق لماكلاب ةمئاقلا ةيدقاعتلا غلابملا ىلع ةعومجملا

 
 تالدعم دنتست .ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايقل تاصصخملا ةفوفصم مادختساب يلام ريرقت خيرات لك يف ةميقلا ضافخنال ليلحت ءارجإ متي
 ليمعلا عونو جتنملا عون ،لاثملا ليبس ىلع( ةلثامم رئاسخ طامنأ اهل ءالمعلا نم ةفلتخم تاعومجمل دادسلا نع رخأتلا مايأ ددع ىلإ تاصصخملا

 نع يلاملا ريرقتلا تقو يف ةحاتملا ةمعادلا تامولعملا ةيلوقعمو لاملا لباقم تقولا ةميقو ًالامتحا رثك�ا ةجيتنلا باسحلا سكعي .)فينصتلاو
 قحتست تناك اذإ ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا بطش متي ،ماع لكشب .ةيلبقتسملا ةيداصتقالا فورظلا تاعقوتو ةيلاحلا فورظلاو ةقباسلا ثادح�ا
 ممذلل ةيرتفدلا ةميقلا وه يلاملا ريرقتلا دادعإ خيراتب نامتئالا رطاخمل ىصق�ا دحلاب ضرعتلا نإ .ذيفنتلا طاشنل عضخت الو دحاو ماع نم رثك� دادسلا
    .11 مقر حاضي·ا يف اهنع حصفملا ةيراجتلا ةنيدملا
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 )ةمتت( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ -30
 

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم 30-1
 

 )ةمتت( ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا
 نم ريبك ددع نم ةقحتسم ةدصر�ا نإ ثيح ،ةضفخنم اهنأ ىلع ةنيدملا ةيراجتلا ممذلاب قلعتي اميف رطاخملا زيكرت مييقتب ةعومجملا موقت
 :ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ مادختساب ةعومجملل ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ىلع نامتئالا رطاخمل ضرعتلاب ةقلعتملا تامولعملا يلي اميف .ءالمعلا
 

 2021 ربمسيد 31
  ةميقلا ةضفخنم ريغ نكل ةرخأتم  ةرخأتم ريغ  
 90 نم رثكأ 90 ىلإ 60 60 ىلإ 30 30 ىلإ 0 ةضفخنم الو  
 موي موي موي موي ةميقلا يلامجإ 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
 نامتئالا رئاسخ ةبسن
  %50.6   %5.3   %5.3  %5.3  %5.3  %6.7  ةعقوتملا  
 ةيرتفدلا ةميقلا عومجم يلامجإ
  7,804   466   2,011  37,549  196,225  244,055  رثعتلا دنع ةردقملا  
 رئاسخل ماعلا صصخملا
  ,9513   25   106  1,981  354,10  417,16  ةعقوتملا نامتئالا  
 
 

 2020 ربمسيد 31
  ةميقلا ةضفخنم ريغ نكل ةرخأتم  ةرخأتم ريغ  
 90 نم رثكأ 90 ىلإ 60 60 ىلإ 30 30 ىلإ 0 ةضفخنم الو  
 موي موي موي موي ةميقلا يلامجإ 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
 نامتئالا رئاسخ ةبسن
  %27.5   %2.3   %2.3  %2.3  %2.3  %3.4  ةعقوتملا  
 ةيرتفدلا ةميقلا عومجم يلامجإ
  13,209   8,854   2,083  26,684  235,430  286,260  رثعتلا دنع ةردقملا  
 رئاسخل ماعلا صصخملا
  3,634   200   47  602  5,308  9,791  ةعقوتملا نامتئالا  
 
 يذلا يليغشتلا فقوتلا يف يسيئر ٍلكشب لثمتي يذلاو ،19-ديفوك ةحئاج ريثأتب قلعتي اميف ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذومن مييقت ةداعإ تمت
 ىلإ حجر�ا ىلع يدؤت دق يتلاو ،كلذ ىلإ امو دادسلا نع فلختلا تالاح ثودحو ،ةلمتحملا ةيداصتقالا فورظلا يف تابلقتلاو ،نورجأتسملا ههجاوي
 تاود�ا )9( مقر ةيلاملا ريراقتلا دادعº يلودلا رايعملا تابلطتم عم ىشامتي امب ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم ةدايز
 ةعباتم ةعومجملا لصاوتسو .ءالمعلاو نيرجأتسملل )دادسلا نع فلختلا رطاخم( لباقملا فرطلا رطاخم ةدايز ىلإ ساس�ا يف كلذ عجريو .ةيلاملا
 .ءاضتقالا دنع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع هريثأتو فقوملا
 
 كونبلا ىدل ةدصر�ا
 دقتعت .ةعومجملا ةسايسل اقفو ةعومجملا ةنيزخ ةرادإ لبق نم رادت ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصر�ا صوصخب نامتئالا رطاخم نإ
 ةددحم ةيلاع ةينامتئا تافينصت تاذ كونب يه ةلباقملا فارط�ا ن� Àرظن اهتايوتسم ىندأ يف كونبلا ىدل اهتدصرأ ىلع نامتئالا رطاخم نأ ةعومجملا

 هبشو ةيدقنلا ىلع نامتئالا رطاخم نم ىندأ دح دجوي هنأ مييقتب ةرادºا تماق ،لماوعلا هذه ىلإ رظنلاب .ةيملاع ينامتئا فينصت تالاكو لبق نم
 .ةيدقنلا

 
 ىرخ�ا ةنيدملا ممذلا
 دح ىصقأ عم ،لباقملا فرطلا زجع نم جتني نامتئالا رطاخمل ةكرشلا ضرعت نإف ،ىرخ�ا ةنيدملا ممذلا نع ةجتانلا نامتئالا رطاخم صوصخب
 .تادوجوملا هذهل ةجردملا ةميقلا يواسي يذلا ضرعتلل
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 )ةمتت( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ -30
 

 ةلويسلا رطاخم 30-2
 
 نم رثكأ نم لقا ةيدقنلا تاقفدتلا ةميقلا 2021 ربمسيد 31 يف
 ةدحاو ةنس ةدحاو ةنس ةيدقاعتلا ةيرتفدلا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

 
  -  325,581  325,581  325,581 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
  845,857  417,599  ,262,4571  ,042,3381 ةيكنبلا ضورقلا
 
 362,6631,  384,7821,  899,924  845,857  
 
 
 نم رثكأ نم لقا ةيدقنلا تاقفدتلا ةميقلا 2020 ربمسيد 31 يف
 ةدحاو ةنس ةدحاو ةنس ةيدقاعتلا ةيرتفدلا 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

 
  -  300,459  300,459  300,459 ىرخأ تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذ
  504,059  643,200  ,5921,147  1,084,527 ةيكنبلا ضورقلا
 
 1,384,986  1871,447,  943,659  504,059  
 
 ةيليومتلا ةطشن�ا نع ةجتانلا تابولطملا يف تاريغتلا
 

 2021 ربمسيد 31 يف
 ربمسيد 31 تاقفدتلا يفاص تاقفدتلا يفاص رياني 1 
 2021 ةرداصلا ةيدقنلا ةدراولا ةيدقنلا 2021 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

 
  ىلع تابوحسلا ءانثتساب( ةيكنبلا ضورقلا
  835,257  )75,934(  257,583   653,608 )كونبلا نم فوشكملا  
  ,14043  )128(  -   268,43 ةملتسملا ريغ حابر�ا تاعيزوت
 
 876,696   583,257  )062,76(  397,878  
 
 2020 ربمسيد 31 يف
 ربمسيد 31 ريغ دونبلا تاقفدتلا يفاص تاقفدتلا يفاص رياني 1 
 2021 ىرخ�ا ةيدقنلا ةرداصلا ةيدقنلا ةدراولا ةيدقنلا 2021 
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ 

 
  تابوحسلا ءانثتساب ةيكنبلا ضورقلا
  653,608  -  )55,775(  242,965   466,419 كونبلا نم فوشكملا ىلع  
  43,268  80,000  )83,755(  -   47,023 ةملتسملا ريغ حابر�ا تاعيزوت
 
 442,513   965,242  )139,530(  000,80  876,696  

 
 

  مهس
ا راعسأ رطاخم 30-3
 يف ءاربخ لبق نم ةجردملا ريغ مهس�ا تارامثتسا مييقت متي .ةجردملا ريغ مهس�اب ةعومجملا لبق نم اهب ظفتحملا تارامثتسالا مظعم لثمتت
 مهس�ا راعسأ تايوتسم يف تاريغتلا ةجيتن مهس¨ل ةلداعلا ةميقلا دايدزا وأ ضافخنا رطاخم يه مهس�ا راعسأ رطاخم نإ .ريرقت لك خيرات
 ةميقلاو ىرخ�ا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةعومجملا اهب ظفتحت يتلا مهس�ا تاودأ نم مهس�ا راعسأ رطاخم جتنت .ةلقتسملا
 اهترادإ متي يتلاو ،قوسلا تارشؤم ىلا ادانتسا ةيرامثتسالا اهتظفحم يف مهس�ا ةبقارمب ةعومجملا ةرادإ موقت .رئاسخلاو حابر�ا لالخ نم ةلداعلا

 .نكمم دح ىصق� رامثتسالا تادئاع ةدايز يه ةعومجملا ىدل رامثتسالا ةيجيتارتسا نم يسيئرلا فدهلا نإ .لهؤم قيرف لبق نم
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 )ةمتت( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ -30
 

 ةدئافلا راعسأ رطاخم 30-4
 
 تاود�ا كلت عضخت .ضورقلا لثم ريغتم ةدئاف لدعم اهيلع بترتي يتلا ةيلاملا اهتاودأ نم يسيئر لكشب ةدئافلا راعسأ رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 .قوسلا فورظل �قفو اهديحت متي يتلا ةيدايتعالا ةيراجتلا ةدئافلا تالدعمل ةيلاملا

 
 :ةيلاملا ريراقتلا دادعإ خيراتب ةدئافل عضخت يتلا ةيلاملا ةعومجملا تاود� ةدئافلا راعسأ نايب يلي اميف
 
 2021 2020 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 
 
 تباثلا ةدئافلا رعس تاذ تاود�ا
 ةيلاملا تادوجوملا
  400,000  400,000 ةتباث عئادو 
 
 ريغتملا ةدئافلا رعس تاذ تاود�ا
 ةيلاملا تابولطملا

  1,084,527  ,042,3381 ةيكنب ضورق
 
 ريغتملا ةدئافلا رعس تاذ تاود�ل ةيساسحلا ليلحت
 ةيكلملا قوقح يف )صقن(/ةدايز ىلإ يدؤيل ناك يلاملا ريرقتلا خيرات يف ةدئافلا راعسأ يف ساسأ ةطقن 100 رادقمب لوقعملا لمتحملا ريغتلا نإ
 .ةتباث ىقبت ىرخ�ا تاريغتملا عيمج نأ ليلحتلا ضرتفي .هاندأ ةنيبملا غلابملاب ة6ح34لا رئاسخلا وأ حابر�او ةدحوملا

 
  ةدحوملا رئاسخلا وأ حابر�ا  
 لدعمب ضافخنا لدعمب ةدايز 
 ساسأ ةطقن 100 ساسأ ةطقن 100 
 مهرد فلأ مهرد فلأ 

 2021 ربمسيد 31
  380,13  )380,13( ريغتملا ةدئافلا رعس تاذ تاود�ا
 

 2020 ربمسيد 31
  10,845  )10,845( ريغتملا ةدئافلا رعس تاذ تاود�ا
 
 

 ةيعاطقلا تامولعملا -31
 
 ةيليغشت تاعاطق 3 ةعومجملا ىدل .ءاد�ا مييقتو دراوملا صيصخت ضرغل ةددحملا تاعاطقلا ىلع ًءانب ةيليغشتلا تاعاطقلا ديدحتب ةراد²ا تماق
 .لصفنم لكشب عاطق لك تايلمع لوح تامولعملا يلي اميف .تآشنملا ةرادإ لخدو تاراقعلا ريجأتو تاراقعلا عيب :يه ةيسيئر

 
 لخد ريجأت عيب  
 عومجملا تآشنملا ةرادإ تاراقعلا تاراقعلا  
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ  
 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل
  515,623   26,013   28,649   460,961    تاداري²ا
  )691,320(  )631,25(  )193,1(  )867,293(   فيلاكتلا
 
  293,194   238   456,27   094,167    عاطقلا حابرأ

 
  318,214,6  230,085,2   388,633,1   700,495,2    تادوجوملا يلامجإ
 
  908,106,2   736,371,1   493,284   679,450    تابولطملا يلامجإ
 
  046,827   063,266  983,11   -    ةيلامسأرلا تاقفنلا
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 )ةمتت( ةيعاطقلا تامولعملا -31
 
 لخد ريجأت عيب  
 عومجملا تآشنملا ةرادإ تاراقعلا تاراقعلا  
 مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ مهرد فلأ  
 2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل
  243,499   25,430   28,039   190,030    تاداري�ا
  )159,521(  )24,229(  )2,311(  )132,981(   فيلاكتلا
 
  83,978   1,201   25,728   57,049    عاطقلا حابرأ

 
  5,795,810  1,875,536   2,786,879   1,133,395    تادوجوملا يلامجإ
 
  1,885,007   1,221,106   295,981   367,920    تابولطملا يلامجإ
 
  013,159   ,952430  160,061   -    ةيلامسأرلا تاقفنلا
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 :اهقيبطت ةيفيكو 2021 ماع لالخ تاكرشلا ةمكوح ماظن لامكتسال اهذاختا مت يتلا تاءارجإلاب نايب -الوأ

 
 ىف 2009 ماع نع ةمكوحلا ريرقت ردص ذإ 2009 ماع ذنم تاكرشلا ةمكوح ةمظنأو نيناوق ىنبتو قيبطتب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تأدب دقل

 ريرقتو ،2011 رياربف رهش ىف 2010 ماع نع ةمكوحلا ريرقت ردص امك ،علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه عقوم ىلع روشنم وهو 2010 وينوي رهش

 ماوعألل ةمكوحلا ريراقت كلذكو ،ىنورتكلالا ةكرشلا عقومو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه عقوم ىلع رشنو 2012 سرام ىف 2011 ماع نع ةمكوحلا

 ،ىنورتكلالا ةكرشلا عقومو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه عقوم ىلع اهرشن مت 2020 ،2019، 2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012

 .2021 ماعب قلعتي وهو رشع ثلاثلا ريرقتلا اذه نوكيو

 

 امبو قيقدلا اهلكشب يسسؤملا طابضنالا ريياعمو ةمكوحلا نيناوقو ئدابمل ىلمعلا قيبطتلا ةيمهأو ةرورضب نمؤت ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نإ

 ةميخلا سأر ةكرش نمؤتو .فارطألا ةفاك ىلع عفنلاب دوعت ةيباجيإ راثآ نم طباوضلاو نيناوقلا هذهل امل اهيمهاسمو ةكرشلا حلاصم عم مئالتي

 هذه هلفكت امل نيمهاسملا عيمجو ةرادإلا سلجمو ةيلخادلا ةرادإلا نيب اميف ةقالعلا مظني نأ هنأش نم ةمكوحلا دعاوقو ئدابمب مازتلالا نأ ةيراقعلا

 .مامألا ىلإ جاتنإلا ةلجع عفدي امم اهترادإ سلجم يف نيمهاسملا ةقث نمؤتو ةكرشلا نع ةهبشلا عفدت ةءافكو ةيفافش ريياعم نم ئدابملا

 

 ةمهاسملا تاكرشلا ةرادإو ميظنتب ةقلعتملا نيناوقلاو ةمظنألاو حئاوللاو تارارقلا قيبطتب لاثتمالا مزتلت ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نإف كلذلو

 نوناقب موسرملا يف تردص يتلا ةقحاللا هتاليدعتو 2015 ةنسل 2 مقر ىداحتالا ةيراجتلا تاكرشلا نوناق ماكحأ نم اهمظعم يف ةدمتسملا ةماعلا

 وأ تارارق نم اهريغو ةيراجتلا تاكرشلا نأش يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب 2020 ةنسل )26( مقر يداحتا

 .اهتالماعتو اهتطشنأ ةفاك ىف نآلا ىتحو اقحال ةلودلا ىف ةصتخملا ةيمسرلا تاهجلاو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه اهتردصأ تاهيجوت وأ تاريسفت

 

 دامتعا نأشب م2020ةنسل 3 مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق ىف ةدراولا ماكحألا قيبطتب ةمزتلم اهنأب دكؤت نأ ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش دوتو

  .نأشلا اذه ىف ردص عيرشت ثدحأ هرابتعاب ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد

 

 ىلع ديزي امب عامتجالا لبق ةرادإلا سلجم داقعنا خيراوت نع قبسملا يرودلا حاصفإلا وه رارقلا اذهل اقيبطت تاءارجإ نم ةكرشلا هتذختا ام مهأ نإ

 .عامتجالا ءاهتنا درجمب عامتجالا جئاتن نع حاصفإلاو ،لمع نيموي

 

 كلذو ،اهداعيم يف كلذو 2021 ماع لالخ عبر لك نع ةكرشلاب ةقلعتملا ةيلاملا تانايبلا نع حاصفإلاب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تمزتلا امك

 تالدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىضاقتي مل نوناقلا ماكحأب المع هنأ امك .تامدخلاو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيهو يلاملا قوسلا فارشإ تحت

 ةقثبنملا ناجللا تاعامتجإ روضحك ةيفاضإ لامعأ نع تالدب نوضاقتي ةرادإلا سلجم ءاضعأ نأبً املع ،سلجملا تاعامتجا نع روضح وأ ليثمت

 ىلا ةفاضإلاب ةرادإلا سلجم وضع همدقي يفاضإ دوهجم هرابتعابً اقحال هليصفت دريس امل اقفو ةرادإلا سلجم تاهيجوت ذيفنت ةعباتمل سلجملا نع

  .ةرادإ سلجم وضعك اهيدؤي يتلا ةيداعلا ماهملا

 

 ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل يساسألا ماظنلا ليدعتب صاخ رارق رادصإ ةيمومعلا ةيعمجلا رارقب تأدب دقف ةرادإلا سلجمل ةيلاحلا ةرودلا امأ

 ةيمومعلا ةيعمجلا تاباختنإ بجومب مهرايتخإ مت ءاضعأ ةعبس  ىلا ءاضعأ ةعست نم ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع ضيفخت ىلع ةقفاوملا ديدحتلابو

 .2024 سرام خيراتب ةيلاحلا سلجملا ةرتف يهتنت ثيح  2021 ليربا 3 خيراتب تدقع يتلا

 

 :2019 ماعلا لالخ ةكرشلل ةيلاملا قاروألا يف مهؤانبأو مهجاوزأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تالماعتو ةيكلمب نايب -ايناث
 

 تامولعم مهيدل رفاوتت نمم ةكرشلا ىفظومو سلجملا ءاضعأ تالماعت مكحت ىتلا تاءارجإلاو دعاوقلاب ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم مزتلي

 .ةكرشلا مهس ىف مهتالماعت ىف نيمهاسملا عم ةاواسملاو حاصفإلاو ةيفافشلا ىوتسمب ءاقترالا فدهب كلذو ،مهبصانم مكحب



56الـتـقـريـر الـسـنـوي 2021 

  22002211  ممااععلل  ""عع..مم..شش""  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش  ننعع  ررددااصصللاا  ةةممككووححللاا  ررييررققتت

 56 

 نم نيعلطملا ءامسأب ةثدحم ةمئاق كلذكو ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأو سيئر /ةداسلا ءامسأب ةمئاقب ىلاملا قوسلا ديوزتب ةكرشلا تماق ثيح

 ةيأ ىلع ىلاملا قوسلا ريدم ةقفاوم ذخأ ربع ةئيهلاو قوسلا اهعضي ىتلا تاءارجإلاب مازتلالا مهيلع متحتي نمم ماسقألا ءاسؤرو ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ةرادإ ىف ةيلئاعلا تاليوحتلا وأ لوادتلا ةعاق لالخ نمو ءارشلا وأ عيبلاب ءاوس )ةكرشلا مهس( ةكرشلاب ةصاخلا ةيلاملا ةقرولا ىلع ىرجت تالماعت

 .ةصاقملا

 وأً اعيب ةكرشلا مهسأ ىف لماعتلا نم نيعلطملا ةمئاق ىف مهئامسأ تدرو نم لك ىنورتكلالا اهماظن ربع ايئاقلت فقوت يلاملا قوسلا ةرادإ نأ امك

 ةيلاملا قاروألا ةئيهو قوسلا ماظن ربع ايلآ متي عوضوملا اذهو ةرتف لكل ةمزاللا ةيلاملا جئاتنلا نع حاصفإلا نيحلو اموي رشع ةسمخ لبق ءارش

 .علسلاو

 جذامنللً اقفو بلط ميدقت هيلع بجوتيف )عنملا تارتف جراخ( حامسلا ةرتف لالخ ةكرشلا مهسأ عيب وأ ءارشب نيعلطملا نم ىأ بغر اذإ امأ

 .ىلاملا هطيسو نمو ةيلاملا قاروألل ىبظ وبأ قوس نم ةدمتعملا

  

 اذهب يلاملا قوسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه اهررقت ىتلا تاءارجإلا عابتاب اهيفظوم عيمج تمزلأ دق ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 قوسلا اهردصي ميماعتو تارارقو نيناوق ةيأ نم دجتسي ام كلذكو اهب مازتلالاو نيناوقلا هذه قيبطت ىلع ،رخآلاو نيحلا نيب ةددشم صوصخلا

 .تالماعتلا هذه مكحت ىتلاو ةئيهلاو

  

 نيلماعلاو ةرادإلا سلجم موقي ال ثيحب اهب نيرمثتسملاو نيمهاسملا ةقث زيزعتو ةكرشلا ةعمس ىلع ةظفاحملا ىلإ هذختملا تاءارجإلا فدهتو

 حئاوللا ةفاك قبطت ةكرشلا نإف كلذلو ،مهريغ نود ةيدام بساكم قيقحتل مهريغ لبق مهيدل رفوتت دق ىتلا تامولعملا لالغتساب ةكرشلاب

 .البقتسم ردصتس ىتلا كلت وأ ةيلاملا قاروألل ىبظ وبأ قوسو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه اهتردصأ ىتلا ةيميظنتلا

 

 :حامسلا تارتف لالخ يلاتلا لودجللً اقفو ةكرشلا مهسأ يف لوادت تايلمع مهؤامسأ يتآلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةداسلا ىرجأ 2021 ماع لالخو

 

 ةكولمملا مهسألا ةبارقلا ةلص /بصنملا مسالا م

 يف امك

31/12/2021 

 ةيلمع يلامجإ

 لالخ ءارشلا

 2021 ماع

 ةيلمع يلامجإ

 ماع لالخ عيبلا

2021 

1 

 

   1,000,000 ةرادإلا سلجم سيئر يباعزلا ملاس هللا دبع زيزعلا دبع

2 

 

 149,679,970 61,406,429 76,299,273 ةرادإلا سلجم سيئر بئان يلعلا طيقر دمحأ دمحم

3 

 

   200,000 لقتسم ةرادإ سلجم وضع يمساقلا هللا دبع رمع دمحأ /خيشلا

4 

 

  20,000 20,000 لقتسم ةرادإ سلجم وضع يميعنلا حبصم يلع دمحم

5 

 

   - لقتسم ةرادإ سلجم وضع يرملا دمحأ شابغ دمحم

6 

 

  100,000 100,000 لقتسم ةرادإ سلجم وضع يلودبعلا مساج دشار هللادبع

7 

 

  10,000 10,000 يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع دمحألا دمحم هللادبع رساي
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 :ةرادإلا سلجم ليكشت ً-اثلاث
 :مهنم لك اهب عتمتي ىتلا تالهؤملاو تاربخلاو سلجملا ءاضعأو سيئر ةداسلاب ةصاخلا تانايبلاو ةرادإلا سلجم ليكشت .أ

 

 مهبختنت ءاضعأ )7( ةعبس نم لكشي ةرادإ سلجم ةكرشلا ةرادإ ىلوتي ،2021 ليربا 3 خيراتب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نع رداصلا رارقلا بجومب

 ةرودلل ةكرشلل ةرادإ سلجم باختنا مت دقف هيلعو تاونس ثالث سلجملا ةدم نوكتو ىرسلا تيوصتلاب ةكرشلل ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا

 ةنس يلاوح ىضمأ دق سلجملا نوكي اذهبو 2021 ليربا 3 قفاوملا تبسلا موي ةكرشلل ىداعلا ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ىف ةسداسلا

 .ريرقتلا اذه دادعإ ىتح

 ةليوطلا ةربخلاب مهل دوهشم ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةداسلاو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ىنطاوم نم ءاضعأ ةعبس بختنملا سلجملا مضيو

 نايب ىلي اميفو 2024 سرام خيراتب ىلاحلا سلجملا ةدم ىهتنت ذإ نآلا ىتح هتايحالص سلجملا اذه سرامي لازي الو ،ةيلاعلا ةءافكلاو ةعونتملاو

 :اهب نوعتمتي ىتلا تالهؤملاو تاربخلاو مهب ةصاخلا تانايبلاو هئاضعأ تائف بسح سلجملا ليكشتب

 
 عقاوم ةيأ يف مهبــــصانم

 وأ ةـــــيموكح وأ ةـــــيباـــــقر

 .ىرخأ ةماه ةيراجت

 مـهـتاـــــيوـــــــــضع

 يف مهبـصانمو

 تاـكرـــــــــش ةـيأ

 ةـــــمـــــهاـــــــــــــسم

 ىرخأ

 يـــتـــلا ةدـــــمـــلا

 اــــــــــــهاــــــــــــــــــــضق

 يــــف وــــــــــــضعــــك

 ةرادإ سـلـجـم

  ةكرشلا

 م بصنملا مسالا  ةئفلا تاربخلا تالهؤملا

 سـيـئرـل ـىناـــــثـلا بـــــئاـــــنـلا

 ىـــــنـــــطوـــــلا ســـــلـــــجـــــمـــــلا

ً اقباس ىداحتالا

 

 ةرادإ ســــلــــجــــم ســــيــــئر

 ةميخلا سأر ةـــــــســـــــسؤم

 ةيريخلا لامعألل

 

 ةرادإ ســــلــــجــــم ســــيــــئر

 ةـــــمـيـخـلا سأر ةـــــكرــــــــــش

 ةيراقعلا

 سلجم سيئر

 ةــــكرــــــــــش ةرادإ

 جــــــــيــــــــلــــــــخــــــــلا

 ةيرامثتسالا

 

 سلجم وــــضع

 ةــــكرــــــــــش ةرادإ

 ةيودالل رافلج

 سويرولاكب ةداهـــــــش لمحي ةنس 17

 نـــم ةـــــيـــلود لاـــــمـــعأ ةرادإ

 سوـــــج ناــــــــــــــس ةـــــعـــــماـــــج

 ةدــــــحــــــتــــــمــــــلا تاــــــيالوــــــلاــــــب

 1987 ماع ةيكيرمألا

 ةرادإ لاــــجم ىفً ادــــج ةــــينغ ةربخ هــــيدــــل

 ىفرــــــــــصملاو ىراـقعلا عاـطقلا يف لاـمعألا

 امك .ةيفرـــصملاو ةيراقعلا تارامثتـــسالاو

 سلجملا نوؤــــــــــش يف ةريبك ةربخ هـــيدـــل

م يداحتالا ينطولا
قتس

 ل

 دبع زيزعلا دبع
 هللا

باعزلا ملاس  ي

يئر
لجم س

 ةرادالا س

1 

 ةرادإ سلجم سيئر

 ءاشنإلل ىلعلا ةكرش

 ريمعتلاو

 

 ةرادإ سلجم وضع

 ةميخلا سأر ةكرش

 .ةيراقعلا

 

 دمحم ةـــــــســـــــسؤم كلام

 .ةيراقعلا طيقر

 ةـــــيــكــلــمــلا ةـــــيــلــكــلا جــيرــخ ةنس 17 دجوي ال

 ةيناطيربلا ةيرحبلا

 ريوطتلا لاـجم يف ةـعــــــــــساو ةربخ كـلتمي

 دلقت امك ،رامثتــــسالاو ءاــــشنالاو يراقعلا

 سلجملا وــــــــــضع اــهمهأ ةدــع بـــــــــــصاــنم

 .ىداحتالا ىنطولا

م
قتس

 ل

لا
يقر دمحأ دمحم /ديس

 ط

 

ئان
يئر ب

لجم س
 ةرادإلا س

2 

 ةرادإ ســــلــــجــــم وـــــــــــــضع

 ةـــــمـيـخـلا سأر ةـــــكرــــــــــش

 ةيراقعلا

 ىف ريتــــسجاملا ةجرد لمحي تاونس 7 دجوي ال

 ةــعماــجلا نم لاــمعألا ةرادإ

 ىبد ىف ةيدنكلا

 ىف تاونس رــــــشع ىلع ديزت ةربخ كلتمي

م  ةيراجتلا لامعألا ةرادإو و ةرادإلا لاجم
قتس

 ل

لا
يش

ب دمحأ /خ
 ن

اـــقلا رمع
ـــــمــس

 ى

ع
لجم وض

 س

 ةرادإ

3 
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 ةرادإ ســــلــــجــــم ســــيــــئر

 ةميخلا سأر ةفرغ

 

 ةرادإ ســــلــــجــــم وـــــــــــــضع

 ةـــــمـيـخـلا سأر ةـــــكرــــــــــش

 .ةيراقعلا

 سلجم وــــضع

 كـــــنــــبــــلا ةرادإ

 يراـــــــــجـــــــــتـــــــــلا

 يلودلا

 

 ســــــــــيــــــــــئرــــــــــلا

 يذـــــيـــــفـــــنـــــتـــــلا

 دراوم ةكرـشل

  تارامإلا يف يفرــــــــــــــصملا لمعلا داور دحأ لامعألا ةرادإ يف ريتسجام ةنس

ً اـماـع 30 زواـجتت ةربخب ةدـحتملا ةـيبرعلا

 عــــــضو يف نيــــــسيئرلا نيمهاــــــسملا نمو

 نيمأــــتلاو يمالــــــــــسإلا لــــيومتلا دــــعاوق

 نوؤــــش يف صــــصختم ريبخو يمالــــسإلا

 ةماعلا ةمهاـــــــسملا تاكرــــــــــــــــــــــــشلا جرادإ

 ىوتـــــــسم ىلع بـــــــصانم ةدع لغـــــــشيو

 ةلودلا

م
قتس

 ل

لع دمحم م ي
بص

ميعنلا ح
 ي

ع
لجم وض

 ةرادإ س

4 

 ســلــجــم ســيــئر بـــــئاـــــن

 يف بدتنم وـــــــــضعو ةرادإ

 سأر تاـــــفارج ةـــــكرــــــــــش

 ةميخلا

 

 يذـــــيــــفــــنــــتــــلا ســــيــــئرــــلا

 ناجرم ةكرـشل

  

 ةرادإ ســــلــــجــــم وـــــــــــــضع

 ايارــــس ةكرــــش ماع ريدمو

 ةميخلا سأر

 

 ةرادإ ســــلــــجــــم وـــــــــــــضع

 ةـــــمـيـخـلا سأر ةـــــكرــــــــــش

 .ةيراقعلا

 نم ةراــمعلا يف سويرولاــكب ةنس دجوي ال

 يــف ةـــــيــكــيرــمألا ةـــــعــماـــــجــلا

 ةقراشلا

 

 طـيـطـخـتـلا ـيف رـيـتــــــــــسجاـــــم

 نم يميلقإلا و يرــــــــــــضحلا

 نوبروــــــــــسلا سيراـب ةـعماـج

 يبظوبأ

 

 يف ةداــهــــــــــش ىلع لـــــــــــصاــح

 يف رامثتــسإلا تايجيتارتــسإ

 نــــم يراـــــقــــعــــلا رــــيوــــطــــتــــلا

 درفراه ةعماج

 ةــــسدنهلا لاجم يف ةعــــساو ةربخ كلتمي

 رصنعو يرـــــــضحلا طيطختلاو ةيرامعملا

 راــكتبإلاو لاــمعألا ةداــير لاــجم يف لــعاــف

 ةيبنجألا تارامثتسإلا باطقتسإ زيفحتو

م
قتس

 ل

دبع
ار هللا

لودبعلا دش  ي

ع
لجم وض

 ةرادإ س

5 

 

 ةرادإ ســــلــــجــــم وـــــــــــــضع

 ةـــــمـيـخـلا سأر ةـــــكرــــــــــش

 .ةيراقعلا

 

 سلجم وــــضع

 هــــكرــــــــــش هرادا

 يــــــــتــــــــلدــــــــيــــــــف

 هدـــــــحـــــــتـــــــمـــــــلا

 نيمأتلل

 

 نم يلاع مولبد ىلع لصاح ةنس

 يف اـــــيلعلا هـــــينقتلا تاـــــيلك

 لامعالا هرادإ

 يف هــــــــــصاـخلا تاورثلا هرادا يف لوأ ريدـم

 اقباس ينطولا يبظوبا كنب

 يـبـظوـبا ـيف هـــــلـيوـط تاوـنــــــــــس لـــــمـعو

  هيلاملا تامدخلل

 
م

قتس
 ل

ابغ دمحم
رملا ش

 ي

ع
لجم وض

 ةرادإ س

6 

 ةرادإ ســــلــــجــــم وـــــــــــــضع

 ةـــــمـيـخـلا سأر ةـــــكرــــــــــش

 .ةيراقعلا

 

 لاــــــــــــــصتالا ةرادإ ســيــئر

 ةـــــئــــيــــه يــــف يــــموــــكــــحــــلا

 ةـــــمــيــخــلا سأر قــطاـــــنــم

  ةيداصتقالا

 سويرولاــكب ىلع لـــــــــــصاــح ةنس دجوي ال

 بادآ

 لــمع ثــيح كونبلا لاــجم يف ةربخ ةـيدـل

 كـــنبو ينطولا ةـــميخلا سأر كـــنب ىدـــل

 ،تالاصتا ةكرش يف لمعو ،يمالسالا يبد

 ةيداــــــــصتقإلا ةميخلا سأر قطانم ةئيهو

 )زكار(

ذيفنت ريغ
 ي

اي
دبع رس

 دمحألا هللا

ع
لجم وض

 ةرادإ س

7 
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 :2021 ماعلل ةرادإلا سلجم ىف ىئاسنلا رصنعلا ليثمت نايب – ب

 

 ناك دقف ،يرسلا تيوصتلاب ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا مهبختنت ةرادإ سلجم ةكرشلا ةرادإ ىلوتي نأب ةكرشلل ىساسألا ماظنلا بجومب

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ثانإلاو روكذلا ءاضعألا ةبسنو ددع

 :يلاتلا لودجللً اقفو يئاسنلا رصنعلل ليثمت دجوي الف

 

 ةبسنلا ددعلا رصنعلا

 %100 7 روكذ – ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 %0 رفص ثانإ – ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 

 :ةرادإلا سلجم ةيوضعل يئاسن رصنع يأ حشرت مدع بابسأب نايب – ت

 

 ،تاكرشلا ةرادإ سلاجم ىف اهتكراشم ةرورضو ةيمنتلا ةريسم ىف ىئاسنلا رصنعلا ةكراشم ةيمهأب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نمؤت

 مدقتي مل هنأ الإ زييمت ىأ نود نيسنجلا الكل ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلا باب حتف مت دق ةقباسلا ةرادإلا سلجم تارود لالخ كلذو

 .ةقباسلا سلجملا تارود لالخ ةرادإلا سلجم ةيوضعل حيشرتلل ىئاسن رصنع ىأ

 

 :هنع ةقثبنملا ناجللاو سلجملا تاسلج روضح تالدبو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم ديدحت نايب – ث

 

 :2020 ماعلا نع ةعوفدملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم عومجم.١

 ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع اهضرع مت مهرد نويلم 3 غلبم 2020 ماعلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئرل ةعوفدملا تآفاكملا عومجم غلب

  .مهلبق نم اهرارقإو 2021 ليربا  3 خيراتب ةدقعنملا نيمهاسملل

 

 

 ةقداصملل ىونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ىف اهضرع متيس ىتلاو 2021 ماعلا نع ةحرتقملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم عومجم.٢

 :هيلع

 نم % 10 زواجتت الأ ىلع ىفاصلا حبرلا نم %10 نع ةرادإلا سلجم ةأفاكم ديزت الأ بجي ،ةمكوحلا دعاوقو ةيداحتالا نيناوقلا بجومبو

 ةرادإلا سلجم هررقي ىذلا ردقلابُ ايرهشً ابترم وأ ةيفاضإ ةأفاكم وأً اباعتأ وأ فيراصم ةكرشلا عفدت نأ زوجي امك ةيلاملا ةنسلل حابرألا كلت

 ةيداعلا هتابجاو قوف ةكرشلا ةمدخل ةيفاضإ لامعأب موقي وأ ةصاخً ادوهج لذبي وأ ةنجل ىأ ىف لمعي وضعلا ناك اذإ هئاضعأ نم وضع ىأل

 تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب م 2020 ةنسل 3 مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارقلً اقفو كلذو ةكرشلا ةرادإ سلجم ىف وضعك

 .ةماعلا ةمهاسملا

 

 عقاوب مهرد نويلم 6 اهرادقم حوارتي 2021 ماعلا نع مهل تآفاكم عيزوت ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةداسلا حرتقيو

 .نيمهاسملا ىلع حابرأ عيزوت مدع حرتقي ةرادإلا سلجم نأ امك ،سيئرلل مهرد نويلم 1.5 و وضع لكل مهرد 750,000
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 :يلاتلا لودجلل اقفو 2021 ماعلل ةيلاملا ةنسلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ اهاضاقت ىتلا سلجملا نع ةقثبنملا ناجللا روضح تالدب ليصافتب نايب
يلاحلا ةرادإلا سلجم نع ةقثبنملا ناجللا تاسلج روضح تالدب  

 

 م مسإلا بصنملا

 ددع

تاعامتجالا  

 عومجم

 ةميق

تالدبلا  

 ةنجل

 قيقدتلا

رطاخملاو  

تائفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا   

2 20,000 

 

- -  ,00010  

ناتسلج  

 باختنإ ىلع قباس خيراتب (

)ديدجلا ةرادإلا سلجم  

يئر
لجم س

 ةرادإلا س

دبع زيزعلادبع
 هللا

باعزلا  ي

 1 

7 35,000 - ,0005  

تاسلج 5  

 سلجم باختنإ ىلع قباس خيراتب )

ديدجلا ةرادإلا ) 

 ,0005  

ناتسلج  

 باختنإ ىلع قباس خيراتب(

ديدجلا ةرادإلا سلجم ) 

ئان
يئر ب

 س

لجم
 ةرادإلا س

 دمحأ دمحم

يقر
 ط

 2 

81  ,000110  - 5,000 

تاسلج 9  

 سلجم تاباختنإ لبق تاسلج 5(

مهرد 25,000 عومجمب )ةرادإلا  

  

10,000 

 تاحيشرتلا ةنجل سيئرك تاسلج 4

 باختنإ دعب ةنجللا ليكشت ةداعإ دعب

ديدجلا ةرادإلا سلجم  

مهرد 40,000 عومجمب  

 

)5,000(  

  تاسلج 9

ع
لجم وض

يئرو ةرادإ س
رتلا ةنجل س

احيش
 ت

ائفاكملاو
عو ت

 ةيذيفنتلا ةنجللا وض

لا
يش

اقلا رمع دمحأ /خ
مس

 ي

 3 

8 ,00055 تاسلج 4  تاسلج 4   

 

ع -
لجم وض

 س

يئرو ةرادإ
 س

يقدتلا ةنجل
 ق

عو
 ةنجل وض

رتلا
احيش

 ت

ائفاكملاو
 ت

لع دمحم  ي

م
بص

 ح

ميعنلا
 ي

4 

8 ,00080 تاسلج 8 - -   

ةسلجلاب )00010,(   

ع
لجم وض

 س

يئرو ةرادإ
 س

 ةنجللا

 ةيذيفنتلا

الاو
 رامثتس

دبع
ار هللا

 دش

لودبعلا  ي

5 

12 ,00060 تاسلج 4   

)5,000( 

ةسلجلاب  

  

تاسلج 8 -  

ةسلجلاب )5,000(   

ع
لجم وض

 س

عو ةرادإ
 وض

يقدتلا ةنجل
 ق

عو
 ةنجللا وض

 ةيذيفنتلا

الاو
 رامثتس

ابغ دمحم
 ش

رملا
 ي

6 

7 ,00040 تاسلج 3   

 

تاسلج 4  

 

ع -
لجم وض

 س

ع و ةرادإ
 وض

يقدتلا ةنجل
 ق

عو
 ةنجل وض

رتلا
احيش

 ت

ائفكاملاو
 ت

اي
دبع رس

 هللا

 دمحألا

7 
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 :اهبابسأو ناجللا روضح تالدب فالخب ةرادإلا سلجم وضع اهاضاقت يتلا ةيفاضإلا باعتألا وأ بتاورلا وأ تالدبلا ليصافت .4

 دجويال -

 :2021 ماع لالخ ةرادإلا سلجم تاعامتجا ددع - ـج

 :يلاتلاك تاعامتجا 9 ددع 2021 ربمسيد 31 ىف ةيهتنملا 2021 ةيلاملا ةنسلا لالخ سلجملا دقع

 
 روضحلا ددع عامتجإلا خيرات م

 يصخشلا

 روضحلا ددع

 ةلاكولاب

 نيبئاغلا ءاضعألا ءامسأ

 20/2/2021 خيراتب 1/2021 مقر عامتجالا 1

 )ةقباسلا ةرودلا نع( 

9 - - 

 

 - - 7 3/4/2021 خيراتب 2/2021 مقر عامتجالا 2

 

 حبصم دمحم /ديسلا عامتجالا رضحي مل - 6 10/4/2021 خيراتب 3/2021 مقر عامتجالا 3

 يميعنلا

 طيقر دمحأ دمحم /ديسلا عامتجالا رضحي مل - 6 2/5/2021 خيراتب 4/2021 مقر عامتجالا 4

 

 دمحالا هللادبع رساي /ديسلا عامتجالا رضحي مل - 6 17/6/2021 خيراتب 5/2021 مقر عامتجالا 5

 

 - - 7 31/7/2021 خيراتب 6/2021 مقر عامتجالا 6

 

7 

 

 طيقر دمحأ دمحم /ديسلا عامتجالا رضحي مل - 6 18/9/2021 خيراتب 7/2021 مقر عامتجالا

 

 7 30/10/2021 خيراتب 8/2021 مقر عامتجالا 8

 

- - 

 7 14/12/2021 خيراتب 9/2021 مقر عامتجالا 9

 

- - 

 

 :ىلاتلا وحنلا ىلع تناك ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئر ةداسلل يصخشلا روضحلا تارم ددع

 

 تاعامتجالل وضعلا روضح تارم ددع مسالا

ىباعزلا هللا دبع زيزعلا   تاعامتجا 9  دبع /ديسلا

طيقر دمحأ دمحم /ديسلا  تاعامتجا 7 

ىمساقلا رمع نب دمحأ   تاعامتجا 9  /خيشلا

يميعنلا حبصم دمحم /ديسلا  تاعامتجا 7 

يرملا شابغ دمحم /ديسلا  تاعامتجا 8 

يلودبعلا مساج هللادبع /ديسلا  تاعامتجا 8 

دمحألا هللابع رساي /ديسلا  تاعامتجا 7 
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 :ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ ةرادإلا سلجم اهضوف ىتلا تاصاصتخالاو ماهملا .ح

 ضيوفتلاو "ةكرشلا" ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ىساسألا ماظنلا ماكحأل ادانتسا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم نم رداص ماع ضيوفت

 سيئرلا ضيوفت ىلع عامجإلاب سلجملا ررق ثيح ،لدعلا بتاك ىدل قدصملا 22/4/2021 خيراتب 7536 مقر ةلاكولاب ىذيفنتلا سيئرلاب صاخلا

 تامولعملا ةفاك ىلع تاهجلاو رئاودلا ةفاك ىدل ةكرشلا ليثمت ىف ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ةلاكولاب يذيفنتلا

 تالماعملا ةفاك ىلع عيقوتلاو صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيموكحلا تاسسؤملاو تاكرشلا ىدلو ةصاخلاو ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلاو

 ةكرشلا ليثمت ىفو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدلو ةصاخلاو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا ةفاك ىدل ةكرشلا لامعأ مامتإل ةمزاللا قاروألاو

 مهسألا ءارش ىفو نأشلااذهب ةرداصلا ةرادإلا سلجم تارارق بسح ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلاو ةيلاملا ىحاونلاو رومألا ةفاك ىف اهنع ةباين عيقوتلاو

 ىحاونلا ةفاك نم اهنوؤش ةفاك ةرادإو اهتارارق ذاختاو اهتارادإ ىف كارتشالا ىفو سيسأتلا تحت تلاز ام ىتلاو اهنم ةمئاقلا تاكرشلا ىف صصحلاو

 .ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلا

 

 ميكحتلا تايقافتا عيقوتو ماربإو ميكحتلا طرش نمضتت ىتلا دوقعلا ىلع عيقوتلاب ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ضيوفت ةرادإلا سلجم ررق امك

 كلذ ىف امب صوصخلا اذه ىف ةمزاللا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو نأشلا اذهب ةرادإ سلجم رارق رودص دعب اهنع ةباينلابو ةكرشلا مساب فرط ىأ عم

 ضيوفت بلطتت ىتلاو ميكحتلاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو لزانتلاو حلاصتلاو تايوستلا ءارجإو مهدرو ءاربخلاو نيمكحملا نييعت

 ىتلا دوقعلاو ميكحتلا تايقافتا ةفاك ىلع ةقداصملاو ةزاجإلاو ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا نم 25 ةداملا صن بجومب كلذو نوناقلا بجومب صاخ

 صوصخلا اذه ىف تاءارجإ نم هذاختا مت ام ةفاكو ،ناك فرط ىأ عم اهنع ةباينلابو ةكرشلا مسابً اقباس اهماربإ مت ىتلا ميكحتلا طرش نمضتت

  ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا ماكحأ ءوض ىف كلذو

 

 

 )حلاصملا باحصأ( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تمت ىتلا تالماعتلا .خ

 

 

  لماعتلا ةميق لماعتلا عون ةقالعلا ةعيبط حيضوت ةقالعلا وذ فرطلاب نايب م
 وه يلعلا طيقر دمحأ دمحم /ديسلا )1 

 ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم وضع

 ةميخلا سأر ةكرش يف مهاسمو ةيراقعلا

 %3.75 ةبسنب ع.م.ش ةيراقعلا

 يلعلا ةكرش يف مهاسم هنأ امك )2

 ىلع ةكولمم يهو ريمعتلاو ءاشنإلل

 :يلاتلا وحنلا

 كيرشك يلعلا طيقر دمحأ دمحم -

 %1 ةبسنب

 م.م.ذ.ش ةضباقلا طيقر دمحم -

 %99 ةبسنب كيرشك

 

 ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش عيراشم نمض نم

 ةميقب اليف 206 اهددعو ايبرام للف عورشم

 يلعلا ةكرش ربتعتو .مهرد نويلم 214 اهرادقم

 تاكرش تس لصأ نم ةلهؤملا تاكرشلا ىدحإ

 لقأب يلعلا ةكرش تمدقت ثيح ،اهليهأت مت

 نم ددعب ةصقانملا ترم دقو ارعس ضورعلا

 ىظحت ةيدايتعإ ةصقانمك ةعبتملا تاوطخلا

 ةرادإلا سلجم ةقفاومب تهتنإو ةيفافشلاو ةيرسلاب

 ،يلعلا ةكرش ةداسلا ىلع عورشملا ةيسرت ىلع

 لاثتمإلا ىلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تعسو

 دقاعتلا ةيفافش نامضو ةمكوحلا طباوض ىلا

 عوضوملا ضرعب اهيف نيمهاسملا قوقحل ةيامحو

 21/3/2020 خيراتب ةيموممعلا ةيعمجلا ىلع

 .دقعلا ةيسرت ىلع ةقفاوملا تمت ثيح

 سأر لبق نم دادس مت 2021 ةنس لالخ هنأ ثيح

 تاقحتسم 160,904,856 غلبم ةيراقعلا ةميخلا

 ءاشنإ دقع

 ددع ريوطتو

 ةميقب اليف 206

 نويلم 214

 .مهرد

 

 راجئتسا دقع

 يفظوم نكس

 قدنف

 لاتننيتنوكتنا

 ةميقب

8,485,714 

 ايونس مهرد

 مهرد نويلم 214

 

 

 .مهرد نويلم 214

 

 

 

 

 

 

 

 مهرد 8,485,714

 ايونس
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 طيقر دمحم ةسسؤم كلام هنأ امك

  ةيراقعلا

 ءاشناب موقت يذلا لاتننيتنوكرتنا قدنف عورشمل

 غلبم دادس مت امك ،ريمعتلاو ءاشنالل يلعلا ةكرش

 ايبرام للف عورشمل تاقحتسم 152,466,980

 

 طيقر دمحم /ةداسلا عم دقاعتلا مت هنأ امك

 قدنف يفظومل نكس راجتسال ةيراقعلا

 ايونس مهرد 8,485,714 غلبمب لاتننيتنوكرتنا

 

 وه دمحالا هللادبع رساي /ديسلا )2 

 ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم وضع

 ةميخلا سأر ةكرش يف مهاسمو ةيراقعلا

 10,000 ددع كلامو ع.م.ش ةيراقعلا

 مهس

 يتعطق ءارشب دمحألا هللادبع رساي /ديسلا ماق

 ىسرملا يضارأ عورشمب 33 و 32 ماقرأ ضرألا

  غلبم لباقم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نم

  مهرد 3,057,000

 يتعطق ءارش

 ةميقب ضرأ

3,057,000                  

 مهرد  

3,057,000                      

 مهرد
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 :2021 ماعل ةكرشلل يميظنتلا لكيهلا .د

 

 
 

 

 ةكرشلا ىف نييذيفنتلا نيفظوملا رابك ءامسأب ةصاخلا ةيليصفتلا تانايبلا .ذ

 

 بتاورلا عومجم نييعتلا خيرات بصنملا مسالا

 تالدبلاو

 ماعل ةعوفدملا

 مهردلاب 2021

 تآفاكملا عومجم

 ماعل ةعوفدملا

2021 (bonuses) 

 مهردلاب

 تائفاكم يأ

 /ةيدقن ىرخأ

 ماعلل ةينيع

 قحتست وأ 2021

ً البقتسم

 يذيفنتلا سيئرلا ريطلا دمحم /ديسلا

 ةلاكولاب

 ةنجل ىلع ضرعت 1,307,859 17/2/2008

 تاحيشرتلا

تائفاكملاو  

- 

 يلاملا سيئرلا يدسألا دمحم /ديسلا

 

1/9/2021 259,813 

 

 ةنجل ىلع ضرعت

 تاحيشرتلا

تائفاكملاو  

- 

  22002211  ممااععلل  ""عع..مم..شش""  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش  ننعع  ررددااصصللاا  ةةممككووححللاا  ررييررققتت

 62 

 :ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ ةرادإلا سلجم اهضوف ىتلا تاصاصتخالاو ماهملا .ح

 ضيوفتلاو "ةكرشلا" ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ىساسألا ماظنلا ماكحأل ادانتسا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم نم رداص ماع ضيوفت

 سيئرلا ضيوفت ىلع عامجإلاب سلجملا ررق ثيح ،لدعلا بتاك ىدل قدصملا 22/4/2021 خيراتب 7536 مقر ةلاكولاب ىذيفنتلا سيئرلاب صاخلا

 تامولعملا ةفاك ىلع تاهجلاو رئاودلا ةفاك ىدل ةكرشلا ليثمت ىف ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ةلاكولاب يذيفنتلا

 تالماعملا ةفاك ىلع عيقوتلاو صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيموكحلا تاسسؤملاو تاكرشلا ىدلو ةصاخلاو ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلاو

 ةكرشلا ليثمت ىفو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدلو ةصاخلاو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا ةفاك ىدل ةكرشلا لامعأ مامتإل ةمزاللا قاروألاو

 مهسألا ءارش ىفو نأشلااذهب ةرداصلا ةرادإلا سلجم تارارق بسح ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلاو ةيلاملا ىحاونلاو رومألا ةفاك ىف اهنع ةباين عيقوتلاو

 ىحاونلا ةفاك نم اهنوؤش ةفاك ةرادإو اهتارارق ذاختاو اهتارادإ ىف كارتشالا ىفو سيسأتلا تحت تلاز ام ىتلاو اهنم ةمئاقلا تاكرشلا ىف صصحلاو

 .ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلا

 

 ميكحتلا تايقافتا عيقوتو ماربإو ميكحتلا طرش نمضتت ىتلا دوقعلا ىلع عيقوتلاب ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ضيوفت ةرادإلا سلجم ررق امك

 كلذ ىف امب صوصخلا اذه ىف ةمزاللا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو نأشلا اذهب ةرادإ سلجم رارق رودص دعب اهنع ةباينلابو ةكرشلا مساب فرط ىأ عم

 ضيوفت بلطتت ىتلاو ميكحتلاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو لزانتلاو حلاصتلاو تايوستلا ءارجإو مهدرو ءاربخلاو نيمكحملا نييعت

 ىتلا دوقعلاو ميكحتلا تايقافتا ةفاك ىلع ةقداصملاو ةزاجإلاو ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا نم 25 ةداملا صن بجومب كلذو نوناقلا بجومب صاخ

 صوصخلا اذه ىف تاءارجإ نم هذاختا مت ام ةفاكو ،ناك فرط ىأ عم اهنع ةباينلابو ةكرشلا مسابً اقباس اهماربإ مت ىتلا ميكحتلا طرش نمضتت

  ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا ماكحأ ءوض ىف كلذو

 

 

 )حلاصملا باحصأ( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تمت ىتلا تالماعتلا .خ

 

 

  لماعتلا ةميق لماعتلا عون ةقالعلا ةعيبط حيضوت ةقالعلا وذ فرطلاب نايب م
 وه يلعلا طيقر دمحأ دمحم /ديسلا )1 

 ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم وضع

 ةميخلا سأر ةكرش يف مهاسمو ةيراقعلا

 %3.75 ةبسنب ع.م.ش ةيراقعلا

 يلعلا ةكرش يف مهاسم هنأ امك )2

 ىلع ةكولمم يهو ريمعتلاو ءاشنإلل

 :يلاتلا وحنلا

 كيرشك يلعلا طيقر دمحأ دمحم -

 %1 ةبسنب

 م.م.ذ.ش ةضباقلا طيقر دمحم -

 %99 ةبسنب كيرشك

 

 ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش عيراشم نمض نم

 ةميقب اليف 206 اهددعو ايبرام للف عورشم

 يلعلا ةكرش ربتعتو .مهرد نويلم 214 اهرادقم

 تاكرش تس لصأ نم ةلهؤملا تاكرشلا ىدحإ

 لقأب يلعلا ةكرش تمدقت ثيح ،اهليهأت مت

 نم ددعب ةصقانملا ترم دقو ارعس ضورعلا

 ىظحت ةيدايتعإ ةصقانمك ةعبتملا تاوطخلا

 ةرادإلا سلجم ةقفاومب تهتنإو ةيفافشلاو ةيرسلاب

 ،يلعلا ةكرش ةداسلا ىلع عورشملا ةيسرت ىلع

 لاثتمإلا ىلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تعسو

 دقاعتلا ةيفافش نامضو ةمكوحلا طباوض ىلا

 عوضوملا ضرعب اهيف نيمهاسملا قوقحل ةيامحو

 21/3/2020 خيراتب ةيموممعلا ةيعمجلا ىلع

 .دقعلا ةيسرت ىلع ةقفاوملا تمت ثيح

 سأر لبق نم دادس مت 2021 ةنس لالخ هنأ ثيح

 تاقحتسم 160,904,856 غلبم ةيراقعلا ةميخلا

 ءاشنإ دقع

 ددع ريوطتو

 ةميقب اليف 206

 نويلم 214

 .مهرد

 

 راجئتسا دقع

 يفظوم نكس

 قدنف

 لاتننيتنوكتنا

 ةميقب

8,485,714 

 ايونس مهرد

 مهرد نويلم 214

 

 

 .مهرد نويلم 214

 

 

 

 

 

 

 

 مهرد 8,485,714

 ايونس
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 يكورام فيزوج /ديسلا

 

 يلاملا سيئرلا

 )اقباس(

5/12/2005 770,933 

 

-  

 تامدخلا ةرادإ سيئر يلعلا رمع /ديسلا

 ةيسسؤملا

20/8/2017 877,815 

 

 ةنجل ىلع ضرعت

 تاحيشرتلا

تائفاكملاو  

- 

 ينوناقلا راشتسملا ميركلا دبع نعم /ديسلا

 سلجم رس نيمأو

 ةرادإلا

1/10/2019 561,060 

 

 ةنجل ىلع ضرعت

 تاحيشرتلا

تائفاكملاو  

- 

 1,099,152 1/9/2019 تاعيبملاو ةرادإ ريدم نودمح يلع /ديسلا

 

 ةنجل ىلع ضرعت

 تاحيشرتلا

تائفاكملاو  

- 

 -  305,274 7/2021 لوصألا ةرادإ ريدم  هاتول دمحأ /ديسلا

 -  213,029 6/2017 ريوطتلا ةرادإ ريدم كدنيرام ندلام

 

  :يجراخلا تاباسحلا ققدم ً-اعبار
 ىرخألا تامدخلاو قيقدتلاب ةصاخلا فيلاكتلاو باعتألا نايبو ،ةكرشلا تاباسح ققدم نع ةذبن .أ

 

 ىدل ةدمتعملاو قيقدتلا لاجم ىف ةعساولا ةربخلا تاذ ىجراخلا قيقدتلا تاسسؤم نم ةدحاو ")Ernst & Young(  جنوي و تسنرإ" ةكرش ربتعت

 ةيعمجلا ةقفاومب 2021 ماعل ىجراخلا ةكرشلا تاباسح ققدمك ")Ernst & Young(  جنوي و تسنرإ" ةكرش نييعت مت دقو ،داصتقالا ةرازو

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب مهرد 290,000 غلبمب مهباعتأ تددحو 2021 ليربا 3 خيراتب دقعنملا يداعلا اهعامتجا يف ةيونسلا ةيمومعلا

 ةكرشلا ىسسؤم دحأل ليكو وأ كيرش ريغ وهو ةرادإلا سلجم نعو ةكرشلا نع لقتسم يجراخ ققدم وهو ،ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش اهلمحتت

 براضت ىأ نم ةيلاخ ىجراخلا تاباسحلا ققدم اهب موقي ىتلا لامعألا عيمج نأو ةعبارلا ةجردلا ىتح هل ابيرق وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ دحأ وأ

 دونبلا ةفاكلً اقيبطتوً اقفو ةيونسلا كلذكو ةيعبرلا ةيلاملا ريراقتلا ةعجارمب ةقالع اهل ىتلا ةينهملا تامدخلا ةفاك مهتامدخ تنمضتو ،حلاصملل

 .2020 ةنسل 3 مقر رارقلاب المع ىجراخلا تاباسحلا ققدمب ةصاخلا طورشلاو

 

 :يجراخلا تاباسحلا ققدم اهب ماق يتلا تامدخلاو قيقدتلاب ةصاخلا فيلاكتلاو باعتألا نايب .ب

 ")Ernst & Young(  جنوي و تسنرإ" :قيقدتلا بتكم كيرشلا ققدملا مساو  قيقدتلا بتكم مسا

 ميهاربا ةدرو /ةديسلا :كيرشلا ققدملا

 

 نيتنس ةكرشلل ىجراخ تاباسح ققدمك اهاضق ىتلا تاونسلا ددع

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب مهرد 290,000 مهردلاب 2021 ماعل ةيلاملا تانايبلل قيقدتلا باعتأ ىلامجإ

 تانايبلل قيقدتلا فالخب ىرخألا ةصاخلا تامدخلا فيلاكتو باعتأ

 2021 ماعل ةيلاملا

 دجوي ال

 ةيونسلاو ةيعبرلا ةيلاملا ريراقتلا ةعجارم ىرخألا ةمدقملا تامدخلا ةعيبطو ليصافت

 ريغ رخآ يجراخ تاباسح ققدم اهب ماق يتلا ىرخألا تامدخلاب نايب

 2021 ماع لالخ اهميدقتب ةكرشلا تابسح ققدم

 

 رخآ يجراخ تاباسح ققدم دجوي ال
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 :ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ ةرادإلا سلجم اهضوف ىتلا تاصاصتخالاو ماهملا .ح

 ضيوفتلاو "ةكرشلا" ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ىساسألا ماظنلا ماكحأل ادانتسا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم نم رداص ماع ضيوفت

 سيئرلا ضيوفت ىلع عامجإلاب سلجملا ررق ثيح ،لدعلا بتاك ىدل قدصملا 22/4/2021 خيراتب 7536 مقر ةلاكولاب ىذيفنتلا سيئرلاب صاخلا

 تامولعملا ةفاك ىلع تاهجلاو رئاودلا ةفاك ىدل ةكرشلا ليثمت ىف ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ةلاكولاب يذيفنتلا

 تالماعملا ةفاك ىلع عيقوتلاو صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيموكحلا تاسسؤملاو تاكرشلا ىدلو ةصاخلاو ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلاو

 ةكرشلا ليثمت ىفو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدلو ةصاخلاو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا ةفاك ىدل ةكرشلا لامعأ مامتإل ةمزاللا قاروألاو

 مهسألا ءارش ىفو نأشلااذهب ةرداصلا ةرادإلا سلجم تارارق بسح ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلاو ةيلاملا ىحاونلاو رومألا ةفاك ىف اهنع ةباين عيقوتلاو

 ىحاونلا ةفاك نم اهنوؤش ةفاك ةرادإو اهتارارق ذاختاو اهتارادإ ىف كارتشالا ىفو سيسأتلا تحت تلاز ام ىتلاو اهنم ةمئاقلا تاكرشلا ىف صصحلاو

 .ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلا

 

 ميكحتلا تايقافتا عيقوتو ماربإو ميكحتلا طرش نمضتت ىتلا دوقعلا ىلع عيقوتلاب ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ضيوفت ةرادإلا سلجم ررق امك

 كلذ ىف امب صوصخلا اذه ىف ةمزاللا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو نأشلا اذهب ةرادإ سلجم رارق رودص دعب اهنع ةباينلابو ةكرشلا مساب فرط ىأ عم

 ضيوفت بلطتت ىتلاو ميكحتلاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو لزانتلاو حلاصتلاو تايوستلا ءارجإو مهدرو ءاربخلاو نيمكحملا نييعت

 ىتلا دوقعلاو ميكحتلا تايقافتا ةفاك ىلع ةقداصملاو ةزاجإلاو ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا نم 25 ةداملا صن بجومب كلذو نوناقلا بجومب صاخ

 صوصخلا اذه ىف تاءارجإ نم هذاختا مت ام ةفاكو ،ناك فرط ىأ عم اهنع ةباينلابو ةكرشلا مسابً اقباس اهماربإ مت ىتلا ميكحتلا طرش نمضتت

  ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا ماكحأ ءوض ىف كلذو

 

 

 )حلاصملا باحصأ( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تمت ىتلا تالماعتلا .خ

 

 

  لماعتلا ةميق لماعتلا عون ةقالعلا ةعيبط حيضوت ةقالعلا وذ فرطلاب نايب م
 وه يلعلا طيقر دمحأ دمحم /ديسلا )1 

 ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم وضع

 ةميخلا سأر ةكرش يف مهاسمو ةيراقعلا

 %3.75 ةبسنب ع.م.ش ةيراقعلا

 يلعلا ةكرش يف مهاسم هنأ امك )2

 ىلع ةكولمم يهو ريمعتلاو ءاشنإلل

 :يلاتلا وحنلا

 كيرشك يلعلا طيقر دمحأ دمحم -

 %1 ةبسنب

 م.م.ذ.ش ةضباقلا طيقر دمحم -

 %99 ةبسنب كيرشك

 

 ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش عيراشم نمض نم

 ةميقب اليف 206 اهددعو ايبرام للف عورشم

 يلعلا ةكرش ربتعتو .مهرد نويلم 214 اهرادقم

 تاكرش تس لصأ نم ةلهؤملا تاكرشلا ىدحإ

 لقأب يلعلا ةكرش تمدقت ثيح ،اهليهأت مت

 نم ددعب ةصقانملا ترم دقو ارعس ضورعلا

 ىظحت ةيدايتعإ ةصقانمك ةعبتملا تاوطخلا

 ةرادإلا سلجم ةقفاومب تهتنإو ةيفافشلاو ةيرسلاب

 ،يلعلا ةكرش ةداسلا ىلع عورشملا ةيسرت ىلع

 لاثتمإلا ىلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تعسو

 دقاعتلا ةيفافش نامضو ةمكوحلا طباوض ىلا

 عوضوملا ضرعب اهيف نيمهاسملا قوقحل ةيامحو

 21/3/2020 خيراتب ةيموممعلا ةيعمجلا ىلع

 .دقعلا ةيسرت ىلع ةقفاوملا تمت ثيح

 سأر لبق نم دادس مت 2021 ةنس لالخ هنأ ثيح

 تاقحتسم 160,904,856 غلبم ةيراقعلا ةميخلا

 ءاشنإ دقع

 ددع ريوطتو

 ةميقب اليف 206

 نويلم 214

 .مهرد

 

 راجئتسا دقع

 يفظوم نكس

 قدنف

 لاتننيتنوكتنا

 ةميقب

8,485,714 

 ايونس مهرد

 مهرد نويلم 214

 

 

 .مهرد نويلم 214

 

 

 

 

 

 

 

 مهرد 8,485,714

 ايونس
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 فالخب ةكرشلل ىجراخلا تاباسحلا ققدم ")Ernest & Young( جنوي و تسنرإ" ةكرش نم ةيفاضإ وأ ىرخأ ةصاخ تامدخ ىأ ميدقت متي مل

 .2021 ماع ةيلاملا تانايبلل قيقدتلا

 

 

 .2021 ماعلل ةيونسلا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف اهنيمضتب ةكرشلا تاباسح ققدم ماق يتلا تاظفحتلا -ج

 2021 ماع لالخ ةكرشلا تاباسح ققدم اهب ماق تاظفحت دجوي ال

 

 :قيقدتلا ةنجل ً-اسماخ
 

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ةنجللا سيئر نم رارقإ -أ

 اهتيلاعف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب قيقدتلا ةنجل سيئر يميعنلا حبصم دمحم /ديسلا رقي

 

 :اهيلإ ةلكوملا ماهملاو اهتصاصتخاو قيقدتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ .ب

 

 

 :ةداسلا ةنجللا تنمضتو هخيرات ىتحو 2021 ليربا 3 خيراتب ةرادإلا سلجمل ةيلاحلا ةرودلا لالخ قيقدتلا ةنجل تلكشت دقو

 )لقتسم ةرادإ سلجم وضع( ةنجلل اسيئر ،يميعنلا حبصم دمحم /ديسلا -

 )لقتسم ةرادإ سلجم وضع( ةنجللا ىفً اوضع ،يرملا شابغ دمحم /ديسلا -

 )يذيفنت ريغ سلجم وضع( ةنجللا ىفً اوضع ،دمحألا هللادبع رساي /ديسلا -

 رثكأ هيدلو تاءافكلا يوذ نم هنأ ثيح ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ جراخ نم قيقدتلا ةنجل يف يجراخ وضعك نوسنبور وردنأ /ديسلا رايتخا متو

 ،نامعو يبدب KPMG بتكم ىدل لمعو ارتلجنا يف دمتعم بساحم وهو ىراشتسالاو ىلاملا ليلحتلا لاجم ىف ةسرامملاو ةربخلا نم اماع 20 نم

 ةميق تاذ ةفاضإ ةباثمب وردنأ ديسلا نييعت ةيراقعلا ةيمخلا سأر ةكرش ربتعتو ،ايناطيرب -نيدمتعملا نيبساحملا دهعم نم ةلامزلا ةجرد لمحيو

 .لاجملا اذه ىف ةليوطلا هتربخلً ارظن ءاوس دح ىلع ةكرشلاو ةنجللا لمعلً ادج ةيلاع

 

 :ىهف ىرخألا قيقدتلا ةنجل ماهم امأ

 ذاختا ةيمهأ ىرت ىتلا لئاسملا هيف ددحتل ةرادإلا سلجم ىلإ ريرقتلا عفرو ىجراخلا تاباسحلا ققدم عم دقاعتلا ةسايس قيبطتو عضو -

 .اهذاختا مزاللا تاوطخلاب اهتايصوت ميدقت عم اهنأشب ءارجإ

 اهتيلعاف ىدمو قيقدتلا ةيلمع قاطنو هتعيبط لوح هتشقانمو هتيعوضوم ىدمو ىجراخلا تاباسحلا ققدم ةيلالقتساو ةبقارمو ةعباتم -
 .ةدمتعملا قيقدتلا ريياعملً اقفو

 لالخ ىداعلا اهلمع نم ءزجك اهتعجارمو ةيونسلا عبرلاو ةيونسلا فصنلاو ةيونسلا اهريراقتو ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ةمالس ةبقارم -

 :ىلي ام ىلع صاخ لكشب زيكرتلا اهيلعو ىونس عبر ىأ ىف تاباسحلا لافقإ دعبو ةنسلا

 ةيباسحلا تاسرامملاو تاسايسلا ىف تارييغت ةيأ -1

 ةرادإلا ريرقتل ةعضاخلا ىحاونلا زاربإ -2

 قيقدتلا نع ةجتانلا ةيرهوجلا تاليدعتلا -3

 ةكرشلا لمع ةيرارمتسا ضارتفا -4

 ةيلاملا قاروألل ىبظ وبأ قوسو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه اهررقت ىتلا ةيبساحملا ريياعملاب دييقتلا -5

 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإب ةقلعتملا ةينوناقلا تابلطتملا نم اهريغو حاصفإلاو جاردإلا دعاوقب ديقتلا -6
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 نيجراخلا تاباسحلا ىققدم عم عامتجالا ةنجللا ىلعو اهماهم ءادآ ليبس ىف ىلاملا سيئرلاو ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم عم قيسنتلا -

 ةنسلا ىف لقألا ىلع ةرم

 اهحرطي لئاسم ةيأب مزاللا مامتهالا ءاليإ اهيلعو تاباسحلاو ريراقتلا كلت ىف اهداريإ بجي وأ درت ةداتعم ريغو ةماه دونب ةيأ ىف رظنلا -
 نيجراخلا ةكرشلا تاباسح ىققدم وأ لاثتمالا طباض وأ ةكرشلل ىلاملا ريدملا

 ةكرشلا ىف رطاخملا ةرادإو ةيلخادلا ةباقرلاو ةيلاملا ةباقرلا ةمظنأ ةعجارم -

 ةيلخادلا ةباقرلل لاعف ماظن ءاشنإ ىف اهبجاول اهئادآ نم دكأتلاو ةرادإلا عم ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةشقانم -

 ةرادإلا ةقفاومو ةنجللا نم ةردابمب متت وأ ةرادإلا سلجم اهب اهفلكي ىتلا ةيلخادلا ةباقرلا لئاسم ىف ةيسيئرلا تاقيقحتلا جئاتن ىف رظنلا -

 ةباقرلا زاهجل ةمزاللا دراوملا رفوت نم دكأتلاو ىجراخلا تاباسحلا ققدمو ةكرشلل ىلخادلا ققدملا نيب ام ىف قيسنتلا دوجو نم دكأتلا -
 زاهجلا كلذ ةيلعاف ةبقارمو ةعجارمو ةيلخادلا

 ةكرشلا ىف ةيبساحملاو ةيلاملا تاءارجإلاو تاسايسلا ةعجارم -

 صوصخب ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع ققدملا اهحرطي ةيرهوج تاراسفتسا ةيأو هلمع ةطخو ىجراخلا تاباسحلا ققدم ةلاسر ةعجارم -

 .اهيلع اهتقفاومو اهدرو ةباقرلا ةمظنأ وأ ةيلاملا تاباسحلا وأ ةيبساحملا تالجسلا

 ىجراخلا تاباسحلا ققدم ةلاسر ىف ةحورطملا ةيرهوجلا لئاسملاو تاحاضيتسالا ىلع بولطملا تقولا ىف ةرادإلا سلجم در نم دكأتلا -

 نم اهريغ وأ ةيلخادلا ةباقرلا وأ ةيلاملا ريراقتلا ىف ةلمتحم تافلاخم ةيأ نع غالبإلا نم ةكرشلا ىفظوم نكمت ىتلا طباوضلا عضو -
 تافلاخملا كلتل ةلداعو ةلقتسم تاقيقحت ءارجإب ةليفكلا تاوطخلاو ىرس لكشب لئاسملا

 ىنهملا كولسلا دعاوقب ةكرشلا ديقت ىدم ةبقارم -

 ةرادإلا سلجم لبق نم اهيلإ ةلكوملا تايحالصلاو اهماهمب ةصاخلا لمعلا دعاوق قيبطت نامض -

 رذعت لاح ىف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيهو ىيلاملا قوسلا ىلإ اهعفرو اهيلع ةقداصملاو ةكرشلل ةيعبرلا ةيلاملا ريراقتلا دامتعاو ةشقانم -
 .بسانملا تيقوتلا ىف ةرادإلا سلجم عامتجا

 2016 ةنسل 7 مقر ةيلاملا قاروألا ةئيه رارقب دراو وه امك تاكرشلا ةمكوح طباوض قيبطت نم دكأتلا -

 بسنألا ةيرامثتسالا صرفلا دامتعا وأ جراختلا تايلآ رايتخاك اهنأشب ةبسانملا لولحلا دامتعاو اهمييقتو ةكرشلا تارامثتسا ةعجارم -

 )مهرد نويلم 50( زواجتت ال غلابمب

 ةرادإلا سلجم ىلإ اهعفرو ىرود لكشب رامثتسالا تافلمو ةيدقنلا تاقفدتلاو ةكرشلل ةيلاملا ةينازيملا ةعجارم -

 )كلذ ىلإ امو ةنجللا تارارقو تاعامتجالا رضاحمك( ةفشرألاو فينصتلل بسانم ماظن دوجو نم دكأتلا -

 عامتجا رخآ بقع سلجملا هدقعي عامتجا لوأ ىف كلذو اهيلع ةقداصملاو اهدامتعال ةكرشلا ةرادإ سلجم ىلإ اهريراقت عيمج ةنجللا عفرت -

 .ةنجلل

 .ررقملا لبق نم اهتاعامتجا رضاحم ظفحتو كلذل ةجاحلا تعد املك وأ لقألا ىلع رهشأ ةثالث لك ةدحاو ةرم اهعامتجا ةنجللا دقعت -

 ايرورض كلذ ناك املك ءاربخلاب ةناعتسالاب اهل حيرصتلا كلذ ىف امب اهبجاو ءادآل ةنجلل ةيفاكلا دراوملا ةفاك ريفوتب ةكرشلا مزتلت -

 تاذ عيضاوملا حرشل كلذو تقو يأب ةيذيفنتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ تاصصختلا يوذ نيفظوملا نم يأب ةناعتسالا ةنجلل نكمي -

 ةنجللا لمعب ةلصلا

 كلذ ىأترا املك ةنجللا عم عامتجا دقع بلط ىف قحلا ةرادإلا سلجمل -

 ةنجللا لمع ةعيبطو ماهم عم مجسني امبو لمعلا ةحلصم اهيضتقت وأ ةرادإلا سلجم وأ سلجملا سيئر اهب اهفلكي ىرخأ رومأ يأ -

 ةرادإلا سلجم اهددحي ىرخأ عيضاوم ةيأ يف رظنلا -

 

 :ةدقعنملا تاعامتجالا ىف ءاضعألل ىصخشلا روضحلا تارم ددعو ةنجللا اهتدقع ىتلا تاعامتجالا خيراوتو ددع .ج

 :ةيتآلا تاعامتجالا 2021 ربمسيد 31 ىف يهتنملا ىلاملا ماعلا لالخ ةنجللا تدقع

 18/2/2021 خيراتب 1/2021 مقر عامتجالا -1

 29/4/2021 خيراتب 2/2021 مقر عامتجالا -2

 16/6/2021 خيراتب 3/2021 مقر عامتجالا -3
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 29/7/2021 خيراتب 4/2021 مقر عامتجالا -4

 27/10/2021 خيراتب 5/2021 مقر عامتجالا -5

 

 

 روضحلا تارم ددع مسالا

 4 يميعنلا حبصم دمحم /ديسلا

 4  يرملا شابغ دمحم /ديسلا

 3 دمحألا هللادبع رساي /ديسلا

 5 نوسنبور وردنا /ديسلا

 

 :تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ً-اسداس
 

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ةنجللا سيئر نم رارقإ -أ

 دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر يمساقلا رمع نب دمحأ /خيشلا رقي

 اهتيلاعف نم

 

 :اهيلإ ةلكوملا ماهملاو اهتصاصتخاو تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ .ب

 

 :يلاتلاك مه ءاضعألاو ،سلجملا نم ءاضعأ ةثالث نم ةنوكم ىهو تاكرشلا ةمكوح طباوضو ةمظنألً اقفو تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تلكشت دقو

 :مهو

 :مه 2021 ليربا 3 خيراتب ةرادإلا سلجمل ةيلاحلا ةرودلا لالخ تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ءاضعأ

 )لقتسم ةرادإ سلجم وضع(  ةنجللً اسيئر يمساقلا رمع نب دمحأ /خيشلا

 )لقتسم ةرادإ سلجم وضع(  ةنجللا ىف اوضع ،يميعنلا حبصم دمحم /ديسلا

 )ىذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع(           ةنجللا ىف اوضع ،دمحألا هللادبع رساي /ديسلا

 :اهفادهأ زاجنإ ضرغب ةيلاتلا تايلوئسملاب تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل موقت

 رمتسم لكشب نيلقتسملا ءاضعألا ةيالقتسا نم دكأتلا -

 مهرايتخا سسأو نيفظوملاو ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا ىوتسم ىلع تاءافكلا نم ةكرشلا تاجايتحا ديدحت -

 :ىلي ام نييعت ةداعإ وأ نييعت ةيلمع لجأ نم حيشرتلا تايلمع ةفاك ةعجارمو نيحشرملا رايتخا -

 نيمهاسملا نم دامتعالا ضرغب ةرادإلا سلجم ءاضعأ -1

 سلجملا لبق نم دامتعالا ضرغب سلجملل ةفلتخملا ناجللا ءاضعأ -2

 ةئيهب ةصاخلا حئاوللاو ةيراسلا حئاوللاو نيناوقلا ماكحأل اقفو ةرادإلا سلجم ىف ةيوضعلا تاحارتقاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةعباتمو بيترت -

 علسلاو ةيلاملا قاروألا

 قاروألا ةئيه ماكحأو اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا عم قفتي امب ةرادإلا سلجم ةيوضعل حيشرتلاب ةصاخلا تاءارجإلا ةعباتمو ميظنت -

 علسلاو ةيلاملا

 تالهؤمو ةيفلخ لوح ةسارد ءارجإو سلجملا ىلإ مهنأشب ةيصوت ميدقتو سلجملل ءاضعأك مهحيشرتل نيلهؤملا دارفألا نع ثحبلا -

 سلجملا ىلع اهضرعل نيلمتحملا نيحشرملا

 ماعلا ىونسلا عامتجالا لالخ كلذو رايتخالا لجأ نم مهحيشرتب ىصوملا دارفألا نمضتت ةرادإلا سلجم ىلإ ةيونس ةحئال ميدقت -

 نيمهاسملل
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 ةنس لك ةياهن دعب سلجملا عم ريرقتلا ةشقانم ةنجللا ىلع بجيو سلجملا ءادأل مييقتب ةقفرم ةرادإلا سلجم ىلإ ةيونس ريراقت ميدقت -

 ةيلام

 ناجللا ةيوضع نأشب ةجاحلا دنع ةرادإلا سلجم ىلإ تايصوتلا ميدقتو ةيونس ةروصب ناجللاو سلجملا ليكشت ةعجارم -

 ءادآ ريياعم حارتقاو لقألا ىلع ةيونس ةروصب كلذ متيو ، مهتايلوئسم تالاجمو ةئاضعأو سلجملا ءادأ مييقت ىلع ماعلا فارشإلا -

 ةيعوضوم

 يونس لكشب اهتعجارمو اهقيبطت ةبقارمو ةكرشلا ىف بيردتلاو ةيرشبلا دراوملاب ةصاخلا ةسايسلا دادعإ -

 ايلعلا ةرادإلاو سلجملا عم كلذ ةشقانمو ةسسؤملا لخاد ىفيظولا بقاعتلا ططخو ىنهملا روطتلا ططخ ةعجارم -

 نيسيئرلا ءاضعألاب ةصاخ تازايتما ةيأو دعاقتلا تابيترتو لصفلا تابيترتو لمعلا دوقع نأشب سلجملا ىلإ تايصوتلا ميدقتو ةعجارم -

 ايلعلا ةرادإلاب

 لكشب اهتعجارمو ،اهيف نيلماعلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأب ةصاخلا بتاورلاو زفاوحلاو ايازملاو تآفاكملا حنمب صاخلا ةسايسلا دادعإ -

 ةكرشلا ءادأو بسانتتو ةلوقعم ةكرشلل ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلل ةحونمملا ايازملاو تآفاكملا نأ نم ققحتت نأ ةنجللا ىلعو ىونس

 مهرايتخا سسأو نيفظوملاو ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا ىوتسم ىلع تاءافكلا نم ةكرشلا تاجايتحا ديدحت -

 ءاضعألاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ ةلثامملا تاعوفدملاو لصفلا تاعوفدمو تآفاكملاو ةمدخلا ةياهن تاعوفدم دامتعاو ةسارد -

 ةيذيفنتلا ةرادإلاو نيبدتنملا

 ةحرتقملا تارييغتلا ىلع ةرادإلا سلجم ةقفاوم بلطو ةيونس ةروصب ةنجللا قاثيم ةءافك ىدم مييقتو ةعجارم -

-  

 :ةدقعنملا تاعامتجالا ىف ءاضعألل يصخشلا روضحلا تارم ددعو ةنجللا اهتدقع ىتلا تاعامتجالا خيراوتو ددع -ج

 

 :ةيتآلا تاعامتجالا 2021 ربمسيد 31 ىف يهتنملا ىلاملا ماعلا لالخ ةنجللا تدقع

 13/1/2021 خيراتب 1/2021 مقر عامتجالا -1

 26/1/2021 خيراتب 2/2021 مقر عامتجالا -2

 16/2/2021 خيراتب 3/2021 مقر عامتجالا -3

 28/2/2021 خيراتب 4/2021 مقر عامتجالا -4

 9/3/2021 خيراتب 5/2021 مقر عامتجالا -5

 7/4/2021 خيراتب 6/2021 مقر عامتجالا -6

 14/6/2021 خيراتب 7/2021 مقر عامتجالا -7

 19/10/2021 خيراتب 8/2021 مقر عامتجالا -8

 6/11/2021 خيراتب 9/2021 مقر عامتجالا -9

 

 روضحلا تارم ددع مسالا

 4 + ةرادإلا سلجم ليكشت ةداعإ ىلعً اقباس تاسلج 5 يمساقلا رمع نب دمحأ /خيشلا

 تاسلج

 4  يميعنلا حبصم دمحم /ديسلا

 4 دمحألا هللادبع رساي /ديسلا

 

 :نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلا و ةعباتملا ةنجل -اعباس
 

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ةنجللا سيئر نم رارقإ -أ
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 نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب نيعلطملا صاخشالا تالماعت ىلع فارشالاو ةعباتملا ةنجل سيئر ميركلا دبع نعم /ديسلا رقي

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم

 

 :اهيلإ ةلكوملا ماهملاو اهتصاصتخا نايبو ،نيعلطتملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو ةعباتم ةنجل ءاضعأ ءامسأ .ب

 :يلاتلا وحنلا ىلع نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو ةعباتملا ةنجل ليكشت مت

 ةنجللً اسيئر :ينوناقلا راشتسملا -1

ً اوضع- يلاملا سيئرلا -2

ً اوضع – نيرمثتسملا تاقالع لوؤسم -3

 

 :اهفادهأ زاجنإ ضرغب ةيلاتلا تايلوؤسملاب نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو ةعباتملا ةنجل موقت

 ،ةتقؤم ةروصب نيعلطم مهرابتعا نكمي نيذلا صاخشألا كلذ يف امب نيعلطملاب ةصاخلا تانايبلاو ءامسألا مضي لماكتمو صاخ لجس دادعإ .1

 .اهرشن لبق ةكرشلل ةيلخادلا تامولعملا ىلع عالطإلا مهل رفاوتي وأ قحي نيذلاو

 .مهب صاخلا لجسلاب ظافتحإلاو ،مهتايكلمو نيعلطملا تالماعت ىلع فارشإلاو ةبقارم .2

 نأشب ةكرشلا ىدل ةيذيفنتلا ةرادإلا عم رواشتلاو ،رمتسم لكشب اهثيدحت نم دكأتلل ،نيعلطملا تافوشكو تالجسل يرود لكشب ةعجارم ءارجإ .3

  .ةكرشلا ىدل لامعألا ريس تايضتقمو تابلطتملً اقفو اهثودح تقو تافوشكلاو تالجسلا هذه ىلع اهؤارجإ بلطتي تاثيدحت يأ

 .علسلاو ةيلاملا قاروألا ةيه وأ/و ةيلاملا قاروألل يبظوبأ قوس ىلإ نيعلطملاب ةصاخلا ةيرودلا ريراقتلاو فوشكلا عفر .4

 روف ةمئاقلا هذه ىلع ثيدحت يأ ءارجإو ،ةيلاملا قاروألل يبظوبأ قوسل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةكرشلا يعلطم ةمئاقل رمتسملا ثيدحتلا نامض .5

 .هثودح

 مهتيعوت كلذ يف امب ،ةكرشلا نع ةردصملا ةيلاملا قاروألاو ةكرشلا مهسأ يف مهتالوادتب صاخلا يعولا رشنو نيعلطملا عم رمتسملا لصاوتلا .6

 نم لك ىدل اهب لومعملا دعاوقلاو ةمظنأللً اقفو ةكرشلا نع ةردصملا ةيلاملا قاروألاو ةكرشلا مهسأ يف لوادتلا رظح تارتفب رمتسملا مهريكذتو

 .تافلاخم ةيأ باكترا بنجتو ،اهب مازتلإلا نامضل ،ةيلاملا قاروألل يبظوبأ قوسو ةيلاملا قاروألا ةئيه

 ةعباتملا ةنجل ةيلوؤسم اهرابتعاب علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيهل ةيهيجوتلا ءىدابملا يف ةددحملا لئاسملا عيمج نعً امومع ةلوؤسم نوكت .7

 .ةكرشلل نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو

 .ةيفافشلاو حاصفإلا دعاوق ةفاكل ةكرشلا لاثتما نامض .8

 .ةيجراخلا تاهجلاو نيفظوملا نم نيعلطملا دارفألا ديدحتل ريياعمو جذومن ينبتو دادعإ .9

 .ةكرشلا مهس رعس ىلع رثؤتو اهيلع عالطإلا نكمي يتلا ةساسحلاو ةيرهوجلا تامولعملا ديدحت .10

 .اهيلع ليدعت يأ ءارجإل اهدامتعال ةرادإلا سلجمل تايصوتلا عفرو يرود لكشب اهتعجارمو لوادتلا تاسايس دادعإ .11

 .ةنجلل تالوادت يأ نع حاصفإلا ةرورضب ةرادإلا سلجم ءاضعأو نيفظوملا نم نيعلطملا حاصفإ .12

 

 :2021 ماعلا لالخ ةنجللا لامعأ ريرقت نع صخلم .ج
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 ةداسلا نم ةكرشلاب يناثلاو لوألا فصلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ لمشي ثيحب يلاملا قوسلا ىدل نيعلطملا صاخشألا مئاوق ثيدحتب ةنجللا تماق

 مازتلالا ةرورضب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةداسلاو نيفظوملا هيبنتب تماق امك .ةصتخملا ماسقألا نم نيعلطملا ةداسلا ضعب كلذكو ،نيفظوملا رابك

 .لوادتلا رظح تارتف يف ءارشلا وأ/و عيبلاب مايقلا مدعو لوادتلا ةمظنأو نيناوقب

 

 )رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا (  ةرادإلا سلجم اهرقي ىرخأ ناجل وأ ةنجل يأ ً-انماث
 

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ةنجللا سيئر نم رارقإ -أ

 نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر يلودبعلا هللا دبع /ديسلا رقي

 .اهتيلاعف

 

 :اهيلإ ةلكوملا ماهملاو اهتاصاصتخاو رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ءامسأ .ب

 تاراهم فيظوت لالخ نم سلجملا ةيلعاف ةدايز فدهب كلذو هتايلوؤسمو ةرادإلا سلجم تابجاو ضعبب ةضوفم رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا ربتعت

 عفرت و رطاخملا ةرادإو رامثتسالا لئاسم يف رظنلاو ،ةكرشلل ةيذيفنتلا ةرادإلا معد لثم ةماهلا اياضقلا ضعب ىلع فارشإلا يف ةنجللا ءاضعأ ضعب

 ال ءاضعألا نم ددع نم نوكتتو تاونس 3 نع ديزت ال ةدمل ةرادإلا سلجم نم رارقب ةنجللا ليكشت متي .ةيرود ةفصب سلجملا ىلإ اهريراقت ةنجللا

 .ءاضعأ 3 نع لقي

 ةنجللا ءاضعأو ءاضعأ 3 نم ةنوكم 3/4/2021 خيراتب ةرادإلا سلجم رارقلً اقفو باختنإلاب ةيلاحلا ةرودلل رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا تلكشت

 :مهئامسأ ةيلاتلا ةرادإلا سلجمل ةيلاحلا ةرودلا لالخ رامثتسالاو ةيذيفنتلا

 

 )ةرادإ سلجم وضع(                   ةنجلل اسيئر ،يلودبعلا مساج هللادبع /ديسلا -1

 )ةرادإ سلجم وضع(                ةنجللاب اوضع ، يمساقلا رمع نب دمحأ /خيشلا -2

 )ةرادإ سلجم وضع(                   ةنجللاب اوضع ،يرملا شابغ دمحم /ديسلا -3

 

 :اهفادهأ زاجنإ ضرغب ةيلاتلا تايلوئسملاب رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا موقت

 .ةيذيفنتتلا ةرادإلا قيرفو يذيفنتلا سيئرلا ىلإ دانسإلاو معدلا ميدقت -

 .ماع لكشب اهلامعأو ةكرشلا عيراشم لمع ريسل ةيرودلا ةعجارملا -

 .رخأل نيح نم عيقوتلاو دامتعالا تايحالصو ةكرشلا يف ةعبتملا تاءارجالاو تاسايسلا دامتعاو ةعجارم -

 .تدجو نإ اهيف ةيسيئرلا اياضقلاو ةكرشلل ماعلا ءاّدالاب ةقلعتملا كلت يهو هسيئرو سلجملا ىلإ اهنيح يف ءاّرالاو تاحارتقالا ميدقت -

 سلجم ىلإ اهعفرو تاكرشلا مهسأ يف ةماعلا تاباتتكالا يف ةمهاسملا حارتقاو ةكرشلل ةيجيتارتسالا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملا حارتقا -

 .اهيلع ةقداصملل ةرادإلا

 .بسانملا تيقوتلاب ةرادإلا سلجم عامتجا رذعت لاح يف علسلاو ةيلاملا ريراقتلا دامتعاو ةشقانم -

 .تاكرشلا ةمكوح طباوض قيبطت نم دكأتلا -

 ال غلابمب( بسنألا ةيرامثتسالا صرفلا دامتعا وأ جراختلا تايّلا رايتخاك اهنأشب ةبسانملا لولحلا دامتعاو اهمييقتو ةكرشلا تارامثتسا ةعجارم -

 .)مهرد نويلم 20 زواجتت

 .)كلذ ىلإ امو ةنجللا تارارقو تاعامتجالا رضاحمك( ةفشرألاو فينصتلل بسانم ماظن دوجو نم دكأتلا -

 .ىوصقلا ةعرسلاب اهعامتجا رذعت لاح يف ريرمتلاب ةلجاعلا تارارقلا دامتعا ةنجلل نكمي -

 .كلذ سكع ةرادإلا سلجم نع رارق ردص اذإ الإ سلجملا رمع نم ةنجللا لمع ةدم -

 .ةنجللا لمع ةعيبطو ماهم عم مجسني امبو لمعلا ةحلصم اهيضتقت وأ ةرادإلا سلجم وأ سلجملا سيئر اهب اهفلكي ىرخأ رومأ يأ -

 .ةرادإلا سلجم اهددحي ىرخأ عيضاوم ةيأ يف رظنلا -
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 لمعب ةقالعلا تاذ عيضاوملا حرشل كلذو تقو يأب ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأ وأ تاصصختلا يوذ نيفظوملا نم يأب ةناعتسالا ةنجلل نكمي -

 .ةنجللا

 .كلذ ىأترا املك ةنجللا عم عامتجا دقع بلط قح ةرادإلا سلجمل -

 .ةنجلل عامتجا رّخا ولتيو سلجملا هدقعي عامتجا لوأ يف كلذو اهيلع ةقداصملاو اهدامتعال ةكرشلا ةرادإ سلجم ىلإ اهريراقت عيمج ةنجللا عفرت -

 .كلذل ةرورضلا تعد املك اهئاضعأ ةيبلاغ وأ ةنجللا سيئر بلط ىلع ءانب وأ ةيرود تاعامتجا دقع -

 

 :ةدقعنملا تاعامتجالا ىف ءاضعألل ىصخشلا روضحلا تارم ددعو ةنجللا اهتدقع ىتلا تاعامتجالا خيراوتو ددع .ج

 :ةيتآلا تاعامتجالا 2021 ربمسيد 31 ىف يهتنملا ىلاملا ماعلا لالخ ةنجللا تدقع

 30/1/2021 خيراتب 1/2021 مقر عامتجالا -1

 1/3/2021 خيراتب 2/2021 مقر عامتجالا -2

 8/4/2021 خيراتب 3/2021 مقر عامتجالا -3

 3/5/2021 خيراتب 4/2021 مقر عامتجالا -4

 31/5/2021 خيراتب 5/2021 مقر عامتجالا -5

 24/6/2021 خيراتب 6/2021 مقر عامتجالا -6

 28/7/2021 خيراتب 7/2021 مقر عامتجالا -7

 19/10/2021 خيراتب 8/2021 مقر عامتجالا -8

 23/11/2021 خيراتب 9/2021 مقر عامتجالا -9

 7/12/2021 خيراتب 10/2021 مقر عامتجالا -10

 

  روضحلا تارم ددع مسالا

 8 يلودبعلا مساج هللادبع /ديسلا

 9 يمساقلا رمع نب دمحأ /خيشلا

 8 يرملا شابغ دمحم /ديسلا

 

 :ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ً-اعسات
 :هتيلعاف نم دكأتلاو هلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نع هتيلوئسمب سلجملا نم رارقإ .أ

 ىف سلجملا دمتعا ثيح اهتيلعاف نم دكأتلاو اهلمع ةيلآ ةعجارمب موقي وهو ،ةكرشلاب ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نع هتيلوئسمب ةرادإلا سلجم رقي

 اهمسا ليدعت مت مث ،ىلخادلا قيقدتلا ةرادإب كاذنآ تيمس ةكرشلا ىف ةرادإ سيسأت 19/4/2007 خيراتب دقعنملا 2007 ةنسل )2( مقر هتسلج

 اذه عوضوم تاكرشلا ةمكوح تابلطتم ىف ناجلل تايمست نم درو ام عم بسانتتل "ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ" حبصتل ةرادإلا سلجم نم رارقب اقحال

 .ريرقتلا

 

 

 :نييعتلا خيراتو هتالهؤمو ةرادإلا ريدم مسا .ب

 هيدلو ،ةرادإلا سلجمل عبات وهو ،2002 ماع ةراجتلا ىف سويرولاكبلا ةداهش لمحي ىذلاو ناشيز نامثع/ديسلا ةيلخادلا ةباقرلا ريدم بصنم لغشي

 قيقحتو هتيلعاف نم دكأتلل ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةعجارمب رمتسم لكشبو ةرادإلا سلجم موقيو ،ىلخادلا قيقدتلا لامعأب اماع 14 ةدم ةربخ

 .هفادهأ

 

 :ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإل ةيفيظولا ماهملا
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 نع كلذو اهفادهأ زاجنإ ىف ةرادإلا ةدعاسم ضرغب ةكرشلا ةميق ميظعتو ءادآلا نيسحت ىلإ فدهي لقتسم يراشتساو يباقر طاشن ةيلخادلا ةباقرلا

 ةباقرلا اضيأ موقتو ،ةكرشلاب ىلخادلا طبضلاو ةباقرلا ماظنو رطاخملا ةرادإ ءادأ ةيلعاف ريوطتو مييقتب ىنعي لصاوتمو مكحم ماظن ذيفنت قيرط

 لاعفلاو ىداصتقالا مادختسالا ،تاكلتمملا ةيامح ،تاءارجإلاو تاسايسلاب مازتلالا ،ةكرشلاب تامولعملا ةيقادصمو ةيلومش نم دكأتلاب ةيلخادلا

 .ةكرشلاب ةيليغشتلاو ةيميظنتلا فادهألا ذيفنت نمو دراوملل

 

 :ميقلا .1

 :ىتآلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ اوفظومو ريدم موقي

 تايقالخألاو ةنامألاو ةنهملل ىلعألا دحلا لذب -أ

 كرتشملا لمعلاو لدابتملا مارتحالا قيرط نع ةلاعفو ةيوق تاقالع ءاشنإ -ب

 ةيراشتسالا تامدخلاو قيقدتلا ةيلمع ءانثأ ةكرشلا ىفظوم عيمج عم ةكارشلا ريوطت -ج

 ةبسانملا تاربخلا ىوذ دارفألا بيردتو مادقتسا -د

 

 :لمعلا قاطن .2

 ىف اهمعدو ةكرشلا فادهأ قيقحت ىف ةمهاسملاب ةفلتخملا فارطألاو ةكرشلاب ىلخادلا عمتجملاو ةرادإلا ةكراشمب ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ موقت

 هنأ امك ةكرشلا ىلع ريبك ريثأت اهل ىتلا رطخلا قطانمب مامتهالا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ لمعتو .تاءارجإلاو دعاوقلاو تاسايسلاب مازتلالا

 مييقت ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ لمعت ددحم لكشبو ،ةريغتملا فورظلا عم لعافتلل ةيفاكلا ةنورملا ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ ىدل نوكت نأ بجي

 :نم دكأتلل ةكرشلاب رطاخملا ةرادإو ةباقرلاو ىلخادلا طبضلا ماظن ماكحإ ىدم

 

 بسانم لكشب اهترادإو اهديدحت مت دق راطخألا -أ

 اهتيقوتو اهتمالسو اهتيقادصم كلذكو ةماهلا ةيليغشتلاو ةيلاملاو ةيرادإلا تامولعملا ةقد -ب

 تاميلعتلاو نيناوقلاو تاسايسلاب نيفظوملا مازتلا -ج

 ةيفاك ةروصب اهتيامحو ةءافكب اهمادختساو داوملل ىداصتقالا ءانتقالا -د

 ةبولطملا ةيلعافلاب فادهألاو ططخلاو جماربلا زاجنا - ـه

 ةرمتسم ةروصب ةكرشلاب ةيباقرلا ةيلمعلا ريوطتو ةدوج -و

 حيحص لكشب اهترادإ مت دق ةكرشلا ىلع ريثأت اهل ىتلاو ةماهلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تابلطتملا -ز

 

 :ةبساحملا .3

 ميدقت نع الوئسم نوكي هنأ امك قيقدتلا ةنجل لالخ نم ةكرشلا ةرادإ سلجم مامأ هتابجاو ءادأ نع الوئسم ةيلخادلا ةباقرلا ريدم نوكي

 :ىتألا ةيلوئسملا كلت نمضتتو ، ةلاكولاب يذيفنتلا سيئرلا ىلإ قيقدتلا ريراقت

 

 .قيقدتلا ماهمو قاطن نمض عقت ىتلا ةطشنألا ىف كلذو ةكرشلاب ىلخادلا طبضلاو ةباقرلا ةءافكو ةقد نم دكأتلاب ةمظتنم ةروصب مايقلا -أ

 تايصوتلا ءاطعإ كلذكو اياضقلا هذه لثمل بسانملا رارقلاب ةقلعتملا تامولعملا ضرع عم ةماهلا اياضقلا نع ريراقتلا ميدقت -ب

 .اياضقلا كلتب ةقلعتملا ةطشنألا ىف ليغشتلا نيسحتل

 ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ تاودأ ةيافك نعو ةيونسلا قيقدتلا ةطخ جئاتنو عضو نع ىرود لكشب تامولعم ميدقت -ج

 ةباقرو رطاخملا ةرادإ لثم تالاجملا لك كلذ لمشيو ةيجراخلاو اهنم ةيلخادلا ىرخألا ةيباقرلاو ةيفارشإلا فئاظولا عم قيسنتلا -د

 .ىجراخلاو ىئيبلا قيقدتلاو قالخألاو نيناوقلاو نمألاو مازتلالا

 

 :تايحالصلا .4

 :ةيلاتلا تايحالصلا مهيدل ةيلخادلا ةباقرلا ىفظومو ريدم نإ
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 نيفظوملاو تاكلتمملاو تالجسلاو فئاظولا عيمج ىلإ ديقملا ريغ لوصولا -أ

 فادهأ زاجنإل ةمزاللا تاينقتلا قيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا لمع قاطن ديدحتو ماهملا رايتخاو ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ دراوم صيصخت -ب

 قيقدتلا

 تامدخلا ىلإ ةفاضإلاب قيقدتلاب مايقلا دنع ةفلتخملا ةكرشلا تارادإ ىف نيفظوملا نم ةيرورضلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا – ج

 .ةكرشلا جراخ وأ لخاد نم ىرخألا ةصصختملا

 :ةيتآلا تايحالصلا مهل سيل ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ ىفظومو ريدم نأ امك

 ةيعرفلا اهتاسسؤم وأ ةكرشلل ةيليغشت ماهم ىأ ءادأ -أ

 ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ طاشن نع ةجراخ ةيباسح ةلماعم ىأ ىلع ةقفاوملا وأ ءاشنإ -ب

 ةرادإلا تايلوئسم نمض عقت تارارق ىأ ذاختا -ج

 

 :ةيلالقتسالا .5

 قيقحتلو ،جئاتنلاب ريراقتلا ميدقتو لمعلا ءادأ وأ ةيلخادلا ةباقرلا قاطن ديدحت ةيحان نم ةيلخادلا ةباقرلا طاشن ىف لخدت يأ دجوي ال

 ةنجل مامأ ةرشابم ةيلوئسم لوئسم نوكي ىذلا ةيلخادلا ةباقرلا ريدم مامأ نيلوئسم ةرادإلا ىفظوم نإف ،ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ ةيلالقتسا

 .هتابجاو ءادآل ةكرشلا لخاد درف ىأ عم لماعتلل ةلقتسمو ةلماك ةيحالص هيدل وهو ةرشابم ةرادإلا سلجم نع ةقثبنملا قيقدتلا

 

 :ةيرسلاو تامولعملا .6

 .تايصوتلاو ريراقتلا ميدقتو قيقدتلا ةيلمع ىف هيلع دمتعي اساسأ رفوت مهقيقدت لالخ نم نوققدملا اهيلع لصحي ىتلا تامولعملا

 نكميو ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ فارشإ تحت قاروألا هذه ىقبت امنيب ةكرشلا ةيكلم ىه تامولعملا كلت نمضتت ىتلا قيقدتلا لمع قاروأو

 .طقف كلذب نيلوخملا دارفألا قيرط نع اهيلإ لوصولا

 

 :ىلخادلا ققدملا ىلع بجيً اضيأو

 اهب موقي ىتلا ةمهملا ءانثأ اهيلع لوصحلا متي ىتلا تامولعملا ةيامحو لامعتسا ىف صيرح نوكي نأ •

 يقالخأ ريغ وأ يعرش ريغ وأ ينوناق ريغ قيرط يأب ةيصخش حلاصم قيقحتل وأ يصخش ضرغ ىأل تامولعملا لامعتسا مدع •

 ةكرشلاب

 .قيقدتلا ريرقت ىف ناصقن ىلإ اهفشك مدع ىدؤيس ىتلاو هيدل ةفورعملا قئاقحلا عيمج نع فشكلا •

 

 :تايلوئسملا .7

 :نع نولوئسم ةيلاملا ةباقرلا ةرادإ يفظومو ريدم

 .تاسايسلا كلتل يرادإلا وأ ينفلا فيظوتلا نع الوئسم ريدملا نوكيو ةيلخادلا ةباقرلا طاشنب صاخلا تاسايسلا عضو -أ

 قيقدتلا ةنجل ىلإ ةطخلا كلت ميدقتو ،ةطشنألاب ةطبترملا رطاخملا ديدحت ىلع دمتعي جاهنم مادختساب ةيونسلا قيقدتلا ةطخ عضو -ب

 .دامتعالاو ةعجارملل ةلاكولاب ىذيفنتلا سيئرلاو

 .ةنجللاو ةرادإلا لبق نم ةبولطم ةصاخ تابجاو وأ ماهم يأ لاخدإ عم ،ةنجللا لبق نم اهدامتعا مت امك ،ةيونسلا قيقدتلا ةطخ قيبطت -ج

 ةباقرلا ماظن ريوطتو مييقتلً اضيأو ،ةيونسلا ةطخلا ىف ةروكذملا قيقدتلا قطانم عيمج ةيطغتل لماش لمع جمارب ذيفنتو ءاشنإ -د

 .ةكرشلاب ةيميظنتلا ةطشنألاو يلخادلا طبضلاو

 .ةرورضلا بسح تاليدعتلا ءارجإو ةريغتملا فورظلا ىلإ ادانتسا رمتسم لكشب قيقدتلا ةطخ مييقت ةداعإ - ـه

 .قيقدتلا تاطاشن جئاتنب نيرخآلا ءاردملاو ةلاكولاب يذيفنتلا سيئرلا ىلإ قيقدتلا ريراقت رادصإ -و

 .ةكرشلاب ةيلخادلا ةباقرلا لاجم ىف ةحجانلا تاسرامملاو ةيلاحلا تاهاجتالاب قيقدتلا ةنجلو ةلاكولاب يذيفنتلا سيئرلا ةدافإ -ز

 .ةيرودلا تاعامتجالا ىف ةرطخلا اياضقلاو ةيلخادلا ةباقرلا لامعأ نع قيقدتلا ةنجل ىلإ ريرقت ميدقت - ح
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 .ةذختملا ةيحيحصتلا تاءارجإلا وأ ططخلا مييقتو ةرادإلا ىلإ ةلسرملا تاظحالملا ةعباتم - ط

 .اهذاختا مت ىتلا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ةيلعافو ذيفنت نم دكأتلل ةقيقدلا ةعباتملا لامعأب مايقلا -ي

 .ةكرشلاب قيقدتلا ةيلمع ةيلومش ضرغل ةورورضلا بسح ةيجراخلا تائيهلاو نييجراخلا نيققدملا لمع قاطن رابتعالا يف ذخألا - ك

 قيقدتلا ةنجلو ةلاكولاب يذيفنتلا سيئرلا راعشإو ةكرشلا لخاد ةنامألا ةنايخب قلعتت يتلا لامعألا يف تاقيقحتلا ءارجإ ىف ةدعاسملا - ل

  .)رمألا مزل اذإ( ةفلتخملا تاءاعدالا يف ةيمسرلا تاطلسلا ةدعاسمو .جئاتنلاب نيرخآلا ءاردملاو

 ةمظنألا ميمصت كلذ نمضتي نأ نكميو ،ةفلتخملا رومألا ةجلاعمو اهفادهأ قيقحت ىف ةرادإلا ةدعاسمل ةيراشتسا تامدخ يأب مايقلا -م

 .ةديدجلا تاردابملاو بيردتلاو

 اياضقلا ةجلاعمل ةمزاللا تاداشرإلاب ةكرشلا دادمإل كلذو ةمظنألا ريوطت ماهمو مازتلالا ةباقر ماهم يفو ةفلتخملا ناجللا يف ةكراشملا -ن

 .ةيلخادلا ةباقرلا ةءافك مدع وأ فعض قطانمو ةلمتحملا

 ةيسيئرلا ةمظنألاو ،تامدخلاو ،تايلمعلا ةمظنأ يف تاثادحتسالاو تارييغتلا مييقت اضيأو ةماهلا ةكرشلا فئاظو مييقتب مايقلا - س

 .تارييغتلا كلت قيبطت ىف ةدعاسملا ريوطت ىلع لمعلا عم ةكرشلاب ةيباقرلا ةمظنألاو

 .ةرادإلا سلجم لبق نم اهب فيلكتلا متي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نوؤشب ةقلعتملا تابلطتملا عيمج ةيدأت – ع

 :ةيلخادلا ةباقرلا ةسرامم ريياعم

 دهعم نع ةرداصلا (SPPIA) ةيلخادلا ةباقرلا ةنهم ةسراممل ةيلودلا ريياعمللً اقفو ةكرشلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإب ةنهملا ةسرامم متت

 .ةكرشلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ ىف ةنهملا ةسراممل ىندألا دحلا ريياعملا كلت لثمتو .(IIA) ةيلخادلا ةباقرلا

 هتيلاعفو ماظنلا اذهل ةيرودلا هتعجارمو ةكرشلا ىف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن قيبطت نع هتيلوؤسمب رقي ةكرشلا ةرادإ سلجم نإف هيلعو

 .سلجملا نع ةقثبنملا قيقدتلا ةنجل لالخ نم كلذو

 

 :نييعتلا خيراتو هتالهؤمو لاثتمالا طباض مسا - ـج

 ناشيز نامثع /ديسلا لمحيو .2021 ةيلاملا ةنسلل لاثتما طباضك ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ ريدم – ناشيز نامثع /ديسلا نييعت ررقت

 نم ديدعلا لغش ثيح ةنس 14 رادم ىلع تدتما ةربخ ةقباس هيدلو ،دنهلاب اكتنراك ةعماج نم  2002 ماع ةراجتلا سويرولاكب ةداهش

 27 خيرات نم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل يلخاد ققدمك ناشيز نامثع /ديسلا نييعت متو ،يبدب نايبلا ةكرش ريدم اهمهأ فئاظولا

 .ةكرشلل لاثتمالا طباض ةفيظوب موقي ايلاح وهو .هخيرات ىتحو 2008 سرام

 

 :ةيونسلا تاباسحلاو ريراقتلا يف اهنع حاصفإلا مت يتلا كلت وأ ةكرشلاب ةريبك لكاشم ةيأ عم ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ لماعت ةيفيك - د

 تالكشم يأ ةكرشلا هجاوت مل 

 

 ةكرشلا ةرادإ سلجمل ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ نم ةرداصلا ريراقتلا ددع -ه          

 

 .ةكرشلا ةرادإ سلجمل يف ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ نع ريرقت 14 ددع ردص دقل          

 

 ةيلاملا ةنسلا لالخ ةبكترملا تافلاخملا ليصافت ً-ارشاع
 2021 ةيلاملا ةنسلا لالخ ةفلاخم ىأ باكترا متي مل

 

 ةئيبلا ىلع ظافحلاو ىلحملا عمتجملا ةيمنت ىف ةكرشلا اهب تماق يتلا ةيدقنلاو ةينيعلا تامهاسملاب نايب -رشع يداح

 :ةيتآلا تامهاسملاب 2021 ماعلا لالخو ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تماق

 

"تارامالا اوفظن" ةلمح تحت ةماعلا نكامألا فيظنتل ةلمح يف ةمهاسملا -  
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 ةماع تامولعم -رشع يناث
 2021 ةيلاملا ةنسلا لالخ رهش لك ةياهن يف )رعس ىندأو ،رعس ىلعأ ،قالغإلا رعس( قوسلا يف ةكرشلا مهس رعسب نايب .أ

 

 

  

 :2021 ماعلا لالخ ةكرشلا هيلإ ىمتنت ىذلا عاطقلا رشؤمو ماعلا قوسلا رشؤم عم ةكرشلا مهسل نراقملا ءادآلا نايب -ب

 

 :ماعلا قوسلا رشؤم عم ةكرشلا مهسل نراقملا ءادآلا نايب -1

   

رهش  

Month 

خيرات  

Date 

رعس ىلعأ  

High price 

رعس لقا  

Lower 

Price 

قالغالا  

Close 

مجحلا  

Volume 

ةميقلا  

Value 

تاقفصلا  

Transaction 

Dec 30/12/2021 0.77 0.76 0.77 344,883 265,333 16 

Nov 30/11/2021 0.74 0.73 0.74 5,057,755 3,721,492. 92 

Oct 28/10/2021 0.73 0.71 0.73 52,959,040 38,983,358 534 

Sep 30/9/2021 0.69 0.68 0.68 2,530,506 1,747,232 35 

Aug 31/8/2021 0.73 0.72 0.73 4,054,945 5,555,646 106 

Jul 29/7/2021 0.70 0.67 0.69 63,863,819 44,107,113 544 

Jun 30/6/2021 0.62 0.62 0.63 2,782,700 1,758,883 41 

May 31/5/2021 0.56 0.55 0.55 1,450,475 811,915.18 25 

Apr 29/4/2021 0.54 0.53 0.53 5,161,496 2,781,527.05 41 

Mar 31/3/2021 0.53 0.52 0.52 1,589,153 840,968.58 14 

Feb 28/2/2021 0.54 0.53 0.54 1,361,719 730,273.09 25 

Jan 31/1/2021 0.58 0.56 0.57 5,241,041 2,997,696 73 
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 :هيلإ ىمتنت ىذلا عاطقلا رشؤم عم ةكرشلا رشؤم نايب -2
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  :)يبنجأ /يبرع /يجيلخ /يلحم( يلاتلا وحنلا ىلع ةفنصم 31/12/2021 يف امك نيمهاسملا ةيكلم عيزوتب نايب -3

 

 

 
  Nationals 

 

GCC Arabs Others Total 

Foreign 

Outstanding 

Symbol Company 

Name 

Allowed  Actual Allowed Actual Allowed Actual Allowed Actual Ownership% Shares 

RAKPROP RAK 

Properties 

100% 73.41% 49% 10.84% 49% 6.64% 49% 9.12% 26.59% 2,000,000,000 

 

 :يبنجأو ،يبرع ،يجيلخ ،يلحم :يلاتلا وحنلا ىلع ةفنصم )تاموكح ،تاكرش ،دارفأ( 31/12/2021 يف امك نيمهاسملا ةيكلم عيزوتب نايب - ـج

 

  Individuals دارفا   

Nationality Types Volume %age Number of Shareholders 

ARB 129,934,849 6.50 2,023 

GCC 113,018,653 5.65 3,105 

OTH 75,718,193 3.79 1,617 

UAE 1,123,330,448 56.17 7,107 

 

 

 

Government  تاموكح  

Nationality Types Volume Percentage Number of Shareholders 

UAE 106,567,511 5.33 6 

 

 31/12/2021 ىف امك ةكرشلا لام سأر نم رثكأ وأ )%5( نوكلمي نيذلا نومهاسملا .د

 

 لام سأر نم ةكولمملا مهسألا ةبسن ةكولمملا مهسألا ددع مسإلا م

 ةكرشلا

 % 5.0509 101,017,217  ةميخلا سأر ةموكح 1

Companies  تاكرش  

Nationality Types Volume Percentage Number of Shareholders 

ARB 2,706,143 0.14 13 

GCC 103,821,493 5.19 34 

OTH 106,652,610 5.33 58 

UAE 238,250,110 11.91 116 
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 :يلاتلا لودجلا بسح 31/12/2021 يف امك ةيكلملا مجحلً اقفو نيمهاسملا عيزوت ةيفيكب نايب - ـه

 

No. 

 م

Shareholding 

ةيكلملا  

Number of 

Shareholders 

نيمهاسملا ددع  

Number of shares 

مهسالا ددع  

Shareholding 

percentage against 

the share capital 

ةمهاسملا ةبسن  

1 Less than 50,000 12,147 116,837,980  5.84% 

2 From 50,000 to less than 500,000 1,411 221,777,363  11.08% 

3 From 500,000 less than 5,000,000 440 632,860,529  31.64% 

4  More Than 5,000,000 74  993,524,128  49.67% 

5 Equal to 5,000,000  7 35,000,000  1.75% 

 

 

 -:يلي ام نايب عم نيرمثتسملا تاقالع طباوض نأشب اهذاختإ مت يتلا تاءارجإلاب نايب -و

 :هعم لصاوتلا تانايبو نيرمثتسملا تاقالع لوئسم مسا -
 ينورتكلالا دــــيربلا قيرط نع هــــعم لـــــــــــــصاوتلا متي ثــــيح نيرمثتـــــــــسملا تاــــقالع لوؤـــــــــسم وه رـــــــــضخألا يركـــــــــش هللادــــبع /دــــيـــــــــسلا

ir@rakproperties.ae  

 :ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع نيرمثتسملا تاقالع ةحفصل ينورتكلالا طبارلا

http://www.rakproperties.net/investor- :يلاتلا طبارلا لالخ نم نيرمثتــــــسملا تاقالعب ةــــــصاخ ةحفــــــص ىلع ةكرــــــشلا عقوم يوتحي

relation/  

 

 .اهنأشب ةذختملا تاءارجإلاو 2021 ماع لالخ ةدقعنملا ةيمومعلا ةيعمجلا يف اهضرع مت يتلا ةصاخلا تارارقلاب نايب -ز

 اـمهب رارق ذاـختا ةـيمومعلا ةـيعمجلا تررقو 2021 لـيربا 3 خيراـتب ةـيمومعلا ةـيعمجلا ىلع صاـخ رارق ىلإ ناـجاـتحي نيعوـــــــــضوم ضرع مت

 :يلاتلاك

 

 بجومب رداصلا ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد ىلإ لاثتمالل ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل يساسألا ماظنلا ليدعت ىلع ةقفاوملا 1

 ةنــــــسل 26 مقر نوناقب موــــــسرملا بجومب ةرداــــــصلا تاليدعتلاو 2020 ةنــــــسل 3 مقر علــــــسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةرادإ سلجم سيئر رارق

 تاطلــسلا ةقفاومل ةحرتقملا تاليدعتلا عــضخت نأ ىلعو ،ةيراجتلا تاكرــشلا نأــشب 2015 ةنــسل 2 مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب 2020

 .ةيلاملا قاروألا ةئيهو ةصتخملا

 

 ةعست نم ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع ليدعتب ةقلعتملا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل يساسألا ماظنلا نم 19 ةداملا ليدعت ىلع ةقفاوملا 2

 .ةيلاملا قاروألا ةئيهو ةصتخملا تاطلسلا ةقفاومل ةحرتقملا تاليدعتلا عضخت نأ ىلعو ،ءاضعأ ةعبس ىلإ ءاضعأ

 

 هنييعت خيراتو ةرادإلا سلجم تاعامتجا ررقم مسإ -ح

 خيراتب هنييعت متو ةكرــــشلل ةرادإلا سلجم ريتركــــسو ينوناقلا راــــشتــــسملا وهو ميركلا دبع نعم /ديــــسلا وه ةرادإلا سلجم تاعامتجا ررقم

1/10/2019. 

 

 2021 ماعلا لالخ ةكرشلا تفداص يتلا ةيرهوجلا ثادحألا نايب -ط
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 2021 ماع لالخ ةكرشلا فداص ىرهوج وأ ىدايتعا ريغ ثدح ىأ أرطي مل      

 

 ةكرشلا لام سأر نم رثكأ وأ %5 يواست يتلاو 2021 ماع لالخ ةكرشلا اهب تماق يتلا تاقفصلاب نايب -ي

 ةكرشلا لام سأر نم %5 نم رثكأ وأ يواست ةقفص يأ مارباب ةكرشلا مقت مل

 

 2019,2020,2021 ماع ةياهنب ةكرشلا يف نيطوتلا ةبسن نايب - ك

 نم نيطوتلا ةبــــــــسن نأ امك ،ةرادإلا سلجم سيئر بئانو ةرادإلا سلجم سيئر مهنيب نم ،ءاــــــــضعأ 9 نينطاوملا ةرادإلا سلجم ءاــــــــضعأ ددع

 :يلاتلاك يه نيلماعلا

 

2019 2020 2021 

9% 16% 19% 

 

 .2021 ماعلا لالخ اهريوطت يراج وأ ةكرشلا اهب تماق يتلا ةيراكتبالا تاردابملاو عيراشملاب نايب -ل

 دجوي ال

 

 

                                                                           :مسإلا

 

 :عيقوتلا

 

 

 

 

 يباعزلا هللادبع زيزعلا دبع

 ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم سيئر

 

 

 يميعنلا حبصم دمحم

 قيقدتلا ةنجل سيئر

 

 

 

 يمساقلا رمع نب دمحأ خيشلا

 تائفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر

 

 

 

 ناشيز نامثع

 ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ ريدم
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 :ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ ةرادإلا سلجم اهضوف ىتلا تاصاصتخالاو ماهملا .ح

 ضيوفتلاو "ةكرشلا" ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ىساسألا ماظنلا ماكحأل ادانتسا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم نم رداص ماع ضيوفت

 سيئرلا ضيوفت ىلع عامجإلاب سلجملا ررق ثيح ،لدعلا بتاك ىدل قدصملا 22/4/2021 خيراتب 7536 مقر ةلاكولاب ىذيفنتلا سيئرلاب صاخلا

 تامولعملا ةفاك ىلع تاهجلاو رئاودلا ةفاك ىدل ةكرشلا ليثمت ىف ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل ةلاكولاب يذيفنتلا

 تالماعملا ةفاك ىلع عيقوتلاو صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيموكحلا تاسسؤملاو تاكرشلا ىدلو ةصاخلاو ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلاو

 ةكرشلا ليثمت ىفو ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدلو ةصاخلاو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا ةفاك ىدل ةكرشلا لامعأ مامتإل ةمزاللا قاروألاو

 مهسألا ءارش ىفو نأشلااذهب ةرداصلا ةرادإلا سلجم تارارق بسح ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلاو ةيلاملا ىحاونلاو رومألا ةفاك ىف اهنع ةباين عيقوتلاو

 ىحاونلا ةفاك نم اهنوؤش ةفاك ةرادإو اهتارارق ذاختاو اهتارادإ ىف كارتشالا ىفو سيسأتلا تحت تلاز ام ىتلاو اهنم ةمئاقلا تاكرشلا ىف صصحلاو

 .ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيرادإلا

 

 ميكحتلا تايقافتا عيقوتو ماربإو ميكحتلا طرش نمضتت ىتلا دوقعلا ىلع عيقوتلاب ريطلا قازرلا دبع دمحم /ديسلا ضيوفت ةرادإلا سلجم ررق امك

 كلذ ىف امب صوصخلا اذه ىف ةمزاللا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو نأشلا اذهب ةرادإ سلجم رارق رودص دعب اهنع ةباينلابو ةكرشلا مساب فرط ىأ عم

 ضيوفت بلطتت ىتلاو ميكحتلاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلا ةفاك ذاختاو لزانتلاو حلاصتلاو تايوستلا ءارجإو مهدرو ءاربخلاو نيمكحملا نييعت

 ىتلا دوقعلاو ميكحتلا تايقافتا ةفاك ىلع ةقداصملاو ةزاجإلاو ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا نم 25 ةداملا صن بجومب كلذو نوناقلا بجومب صاخ

 صوصخلا اذه ىف تاءارجإ نم هذاختا مت ام ةفاكو ،ناك فرط ىأ عم اهنع ةباينلابو ةكرشلا مسابً اقباس اهماربإ مت ىتلا ميكحتلا طرش نمضتت

  ،ةكرشلل ىساسألا ماظنلا ماكحأ ءوض ىف كلذو

 

 

 )حلاصملا باحصأ( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تمت ىتلا تالماعتلا .خ

 

 

  لماعتلا ةميق لماعتلا عون ةقالعلا ةعيبط حيضوت ةقالعلا وذ فرطلاب نايب م
 وه يلعلا طيقر دمحأ دمحم /ديسلا )1 

 ةميخلا سأر ةكرش ةرادإ سلجم وضع

 ةميخلا سأر ةكرش يف مهاسمو ةيراقعلا

 %3.75 ةبسنب ع.م.ش ةيراقعلا

 يلعلا ةكرش يف مهاسم هنأ امك )2

 ىلع ةكولمم يهو ريمعتلاو ءاشنإلل

 :يلاتلا وحنلا

 كيرشك يلعلا طيقر دمحأ دمحم -

 %1 ةبسنب

 م.م.ذ.ش ةضباقلا طيقر دمحم -

 %99 ةبسنب كيرشك

 

 ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش عيراشم نمض نم

 ةميقب اليف 206 اهددعو ايبرام للف عورشم

 يلعلا ةكرش ربتعتو .مهرد نويلم 214 اهرادقم

 تاكرش تس لصأ نم ةلهؤملا تاكرشلا ىدحإ

 لقأب يلعلا ةكرش تمدقت ثيح ،اهليهأت مت

 نم ددعب ةصقانملا ترم دقو ارعس ضورعلا

 ىظحت ةيدايتعإ ةصقانمك ةعبتملا تاوطخلا

 ةرادإلا سلجم ةقفاومب تهتنإو ةيفافشلاو ةيرسلاب

 ،يلعلا ةكرش ةداسلا ىلع عورشملا ةيسرت ىلع

 لاثتمإلا ىلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تعسو

 دقاعتلا ةيفافش نامضو ةمكوحلا طباوض ىلا

 عوضوملا ضرعب اهيف نيمهاسملا قوقحل ةيامحو

 21/3/2020 خيراتب ةيموممعلا ةيعمجلا ىلع

 .دقعلا ةيسرت ىلع ةقفاوملا تمت ثيح

 سأر لبق نم دادس مت 2021 ةنس لالخ هنأ ثيح

 تاقحتسم 160,904,856 غلبم ةيراقعلا ةميخلا

 ءاشنإ دقع

 ددع ريوطتو

 ةميقب اليف 206

 نويلم 214

 .مهرد

 

 راجئتسا دقع

 يفظوم نكس

 قدنف

 لاتننيتنوكتنا

 ةميقب

8,485,714 

 ايونس مهرد

 مهرد نويلم 214

 

 

 .مهرد نويلم 214

 

 

 

 

 

 

 

 مهرد 8,485,714

 ايونس

 

 

 



الـتـقـريـر الـسـنـوي 2021  81

  22002211  ممااععلل  ""عع..مم..شش""  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش  ننعع  ررددااصصللاا  ةةممااددتتسسالالاا  ررييررققتت

 81 

 1 نيب ةدتمملا ةرتفلا يطغي يذلا ع.م.ش ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل 2021 ماعلل يحاتتفالا ةمادتسالا ريرقت يلي اميف

 .2021 ربمسيد 31 ىلإ 2021 رياني

 

 يبظوبأ قوس ىدل ةجردم يهو ،2005 ماعب تسسأت ةماع ةمهاسم ةكرش يه ع.م.ش ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نإ

 ماع ذنم تاكرشلا ةمكوح ءيدابمو ةمظنأو نيناوق ىنبتو قيبطتب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تأدب دقلو.ةيلاملا قاروالل

2009. 

 

 ميظنتب ةقلعتملا نيناوقلاو ةمظنألاو حئاوللاو تارارقلا قيبطتب لاثتمالا ريياعمب مزتلت ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نإ

 هتاليدعتو 2015 ةنسل 2 مقر ىداحتالا ةيراجتلا تاكرشلا نوناق نم اهمظعم عبني ىتلاو ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةرادإو

 يف 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب 2020 ةنسل )26( مقر يداحتا نوناقب موسرملاب ةقحاللا

 تاهجلاو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه اهتردصأ تاهيجوت وأ تاريسفت وأ تارارق نم اهريغو ةيراجتلا تاكرشلا نأش

 .اهتالماعتو اهتطشنأ ةفاك ىف نآلا ىتحو اقحال ةلودلا ىف ةصتخملا ةيمسرلا

 

 مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق ىف ةدراولا ماكحألا قيبطتب ةمزتلم اهنأب دكؤت نأ ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش دوت امك

  .نأشلا اذه ىف ردص عيرشت ثدحأ هرابتعاب ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب م 2020 ةنسل 3

 

 راثآ نم اهل امل قيقدلا اهلكشب ةمادتسالا ئدابمل ىلمعلا قيبطتلا ةيمهأو ةرورضب نمؤت ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نإ

 ززعي نأ هنأش نم ةمادتسالا ئدابمب مازتلالا نأ ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نمؤتو .فارطألا ةفاك ىلع عفنلاب دوعت ةيباجيإ

 .مامألا ىلإ جاتنإلا ةلجع عفدي امم اهب عمتجملا ةقث نمؤيو ئدابملا هذه نم

 

 :ريرقتلا دادعإ ساسأ

 ،ةيلاملا قاروالل يبظوبأ قوسل (ESG) تاكرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةيئيبلا لماوعلا سيياقمل اقفو ريرقتلا اذه دعأ

 ماع نع ريرقتلا اذه دعيو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش مازتلا ريرقتلا حضوي كلذ ىلإ ةفاضالاب

 يونس لكشب ريرقتلا رادصاب ةكرشلا مزتلت ثيح ،ةمادتسملا ةيمنتلاب صاخلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرشل لوألا وه 2021

 .ةيلاملا قاروألل يبظوبأ قوسو ةيلاملا قاروألا ةئيه تابلطتمل اقفو

 

 :ةيعلطتلا تانايبلا

 ةددعتملا ةيجراخلا لماوعلا ىلإ ارظن ،نيقيلا مدع نم نيعم ردق ىلع يوطنت ةيعلطتلا تانايبلا نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نم

 ةيداصتقالا قورظلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لماوعلا هذه لمشت دقو ،اهنمض ةكرشلا لمعت يتلا ةئيبلا يف رثؤت دق يتلا

 ءانثتساب ،ةلبقملا ةيلاملا ةنسلا لالخ انلع ةيعلطتلا اهتنايب ثيدحتب اقالطإ ةكرشلا مزتلت ال ،ببسلا اذهل  .ةيئزجلاو ةيلكلا

 يف يأرلا ءادبا ةكرشلا يف يلخادلا قيقدتلا قيرف لمع قاطن لمشي ال ،هيلعو .اهب لومعملا ةمظنالاو نيناوقلا هيضتقت ام

  ةيعلطتلا تانايبلا هذه
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 :تاقيلعتلاو تاظحالملاو لصاوتلا

 ةلص يذ مسق لك ةيادب يف ةيلاملا قاروالل يبظوبأ قوسب ةصاخلا ESG لماوعب ةقلعتملا تاحاصفالا ىلع عالطالا نكمي

 .ةمادتسالا ريراقت نم أزجتي الً اءزج لكشي يذلا تايوتحم سرهف دادعا متو ،ريرقتلا اذه يف

 

 :عم لصاوتلا ىجري ،ريرقتلا اذه نأشب تاظحالم وأ تاراسفتسا يأ مكيدل تناك لاح يف

 

 ميركلادبع نعم /ديسلا :مسألا

 maen@rakproperties.ae  :ينورتكلالا ديربلا

    4777 228 7 971+ :فتاهلا
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 تايوتحملا لودج
   يذيفنتلا سيئرلا ةلاسر

)19-ديفوك( انوروك سوريف ةحئاجل ةباجتسالا  

ةيسيئرلا انلامعأ  

ةمادتسالا ةلحر  

ةيبسنلا ةيمهألا مييقتو ةحلصملا باحصأ كارشإ  
  انئالمع ةيهافر و ةيامح-

 مهتيصوصخو انئالمع تانايب ةيامح-

  تامولعملا ايجولونكت ةسايس-

  ةنمقرلا-

 

 ءالمعلا

 صرفلا ؤفاكتو عونتلاو جامدإلا-

  فافشلا ةأفاكملاو مييقتلا ماظنو لداعلا ءادألا ةرادإ-

 نيسنجلا نيب ةاواسملا و ةلماعلا ىوقلا يف ءاسنلا-

 نيطوتلا-

 تاراهملا ريوطتو بيردتلا-

 

 

 نوفظوملا

 عمتجملا 
 ةئيبلا ةيامح-

 قرولا ىلع ةدمتعم ريغ ةيليغشت ةئيب وحن-

  ةيئيبلا ةباقرلا-

 ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا ضفخ-

 

 ةئيبلا

 تاعقوتلا نايب-

  انلمع ةعيبط-
 

 يداصتقالا ءادألا

 نيتم ةمكوح لكيه-

  ةيكلملا لكيه-

  ناجللاو سلجملا ليكشت-

 لاثتمالا-

  باهرإلا ليومت ةحفاكمو لاومألا ضييبت ةحفاكم تاءارجإو تاسايس-

  ةيلخادلا ةباقرلا ماظن-

  رطاخملا ةرادإ-

 

 

 

 رطاخملاو لاثتمالاو ةموكحلا

 راقعلا عاطق ريثأت-

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل دمتعملا جهنلا-

  ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش اهيلع زكرت يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ -

 

 ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ



84الـتـقـريـر الـسـنـوي 2021 

  22002211  ممااععلل  ""عع..مم..شش""  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش  ننعع  ررددااصصللاا  ةةممااددتتسسالالاا  ررييررققتت

 84 

يذيفنتلا سيئرلا ةلاسر

 ،ءازعألا ةحلصملا باحصأ

 لالخ نم مكبطاخأ نأ غلابلا يرورس يعاود نمل هنإ

 ةرملا اهنأ ثيحو ،2021 ةيلاملا ةنسلل ةمادتسالا ريرقت

 اهرابتعاب ةمادتسالا نع حاصفإلا اهيف متي يتلا ىلوألا

 تارامالا يف ةجردملا تاكرشلا عيمجل ايمازلا ارمأ تحبصأ

 ةميخلا سأر ةكرش هديؤت ام وهو ةدحتملا ةيبرعلا

 ةكرشلا ةناكم ىلع ةيباجيإلا هتاساكعنإل علطتتو ةيراقعلا

 . اهتاعلطتو

 اهرود لالخ نم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش مهاست

 سأر ةرامإ يف يراقعلا عاطقلا ريوطت يف يرامثتسالا

 ةظفاحملا يعارت ةمادتسم عيراشم ريوطت يف  ةميخلا

 لالخ نم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش علطتتو .ةئيبلا ىلع

 تاسسؤم رئاسو يموكحلا عاطقلا عم اهتاكارش

 وحن يلحملا عمتجملا ميهافم زيفحت ىلا يندملا عمتجملا

 ةئيبلا ةيامح يعارت عيراشم نمض ةماقإلا ةركف لبقت

 ليلقت يف مهاست تاردابم ضعب لالخ نم اهيلع ظفاحتو

 عيونتو ريودتلل ةلباق داوم مادختسإو نوبركلا تاثاعبنإ

 اممو. ةفيظن ةقاط رداصم ثادحتسإ ربع ةقاطلا رداصم

 دعي مل ةيملاعلا  تاكرشلا مييقت نأ هيلا ةراشإلا ردجت

 يف ةكرشلا ءادأ حبصأ لب ،بسحف ةيلام سسأ ىلع نبي

 نيرمثتسملا عيجشت يفً ايسيئرً ارايعم ةمادتسالا لاجم

 ميهافم يعارت قاوسأ لوخد ىلع نيملاعلاو نييلحملا

 تاكرشلا هجوتت كلذلو .همادتسإلاو ةئيبلا ةيامحك

 ةمئاوم وحن  ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا يف ةجردملا

 يلاتلابو ،ةمادتسالا لماوع عم اهتجيتارتساو اهتطشنأ

 ةنورملاب مستي داصتقا ءانب يف رشابم لكشب ةكراشملا

 .ةمادتسملا ةيمنتلا يف ةمهاسملاو

 خيسرتب نومزتلم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش يف نحن

 يف يجيردت لكشب ةمكوحلاو ةمادتسالاو ةيئيبلا لماوعلا

 مازتلإلا باب نم سيل ،ةيسيئرلا انتجيتارتساو انلامعأ

 نم ةدافتسالل اضيأ لب ،بسحف هضورفملا ريياعملاب

 ملاعلا تاداصتقا يف لوحتلا اذه اهحيتي يتلا صرفلا

 انفده لثمي.دوهجلا هذه يف ةطرخنملا تاكرشلاو

 ،ةحلصملا باحصا عيمجل ةميقلا ريفوت يف يسيئرلا

 ريرقت لالخ نم ددصلا اذه يف انمدقت نع غلبنسو

 اساسأ يحاتتفالا ريرقتلا اذه لكشيسو ، .ةمادتسالا

 ىلع لمعنس يتلا ةمادتسالاب ةقلعتملا انتطشنال

 لمع راطإ عضو قيرط نع رارمتساب اهنيسحت

 تارشؤمو فادهأ عم ةمادتسالل ةددحم ةيجيتارتساو

 .ةددحمو ةحضاو ةيسيئر ءادأ

 ،،،ريدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ريطلا دمحم

 ةلاكولاب يذيفنتلا سيئرلا
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 ةحئاجل ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةباجتسا

 )19-ديفوك( انوروك سوريف

 

 ةحئاجب ةطبترملا تاكرشلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 )19-ديفوك( انوروك سوريف

 

 كلت زواجت يه ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةيولوأ تناك

 نم نكمم ردق ىصقأب انتامدخ ميدقت نامضو تايدحتلا

 ةدعاسم انيلع بجوتو ،ةيلوؤسملاو ةيانعلاو ةءافكلا

 ءافعا اهنمو ةدشلا تاقوأ يف مهل نوعلا دي دمو انئالمع

 ةدمل راجيالا نم برعلا ءانيم ةقطنم يف نيرجأتسملا

 انعنمي مل كلذ نأ ريغ ،ةكرشلا اهنع تنلعا رهشأ ةثالث

  .اهذختن ةوطخ لك يف انيفظوم ةمالس ىلع زيكرتلا نم

 ةيعامتجالا ةمهاسملا زيزعت انيلع بجوت ،كلذكو

 لمعلا معد ةصاخبو ،ىضم تقو يأ نم رثكأ انتكرشل

 ةياعرلا ماظنو ،ةميخلا سأر ةموكح هيدؤت يذلا بوؤدلا

 يف نيكراشملا عيمجو ،نييناديملا هيلماع عم ةيحصلا

 نم دحلل ىودعلا ىنحنم عجارتو ةحئاجلل ةباجتسالا

  .انوروك سوريف راشتنا

 

 

 

 

 

  :نيفظوملا ةمالس

 ةميخلا سأر ةكرش اهتذختإ يتلا تاءارجالا لك تروحمت

 ارظنو .انيفظوم  ةمالس نامض لوح ماعلا لالخ ةيراقعلا

 دعب نع لمعلا ليعفتب ةكرشلا تماق سوريفلا راشتنال

 بتاكملا ميقعتل ةيعوبسا تالمحب موقت رارمتسإب تناكو

 رشن عم نالا ىتح رمتسم لكشب ةكرشلا رقمو

 ةماعلا نكامالاو ةيبتكملا نكامالا ةفاك يف تامقعملا

 لاصتالا يدافتل ةيجاجز حاولأ عضوو ،ةكرشلل ةعباتلا

 يف يعامتجالا دعابتلا تاقصلمو ،نيفظوملا نيب رشابملا

 ظافحلل ةكرشلل ةعباتلا ةماعلا نكامالاو انبتاكم عيمج

 صرحلا ىلإ ةفاضإلاب .نيعجارملاو نيفظوملا ةمالس ىلع

 يأ ىلع رهظت دق ضارعأ يال تاصوحف لمع ىلع

 .نيفظوملا لبق نم حاقللا ذخأ ىلع صرحلاو فظوم
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  ةيسيئرلا انلامعأ

 2005 ماع يف ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تسسأت

 ريفوتو ةميخلا سأر ةراما يف يراقعلا ريوطتلا فدهب

 رامثتسالاو ةعيبطلا ناضحأ يف نكسلل ةزيمم صرف

 ربتعت اهنأ ثيح ادئار احاجن تققحو ،عيمجلل يراقعلا

 تارامالا ىوتسم ىلع يراقع ريوطت ةكرش ربكأ

 .ةيلامشلا

 زاجنإ اماع رشع ةسمخ لالخ ةكرشلا تعاطتسإ ثيح

 ،ةيراجتلاو ةيقدنفلاو ةينكسلا عيراشملا نم ديدعلا

 يف ةزيمتملا اهتامدخل ةبيط ةعمس ةكرشلا تبستكاو

 ،اهذيفنت مت يتلا عيراشملا ةيعونو يراقعلا لاجملا

 ةينكسلا رافلج جاربأ ءاشناب ةكرشلا تماق ثيح

 برعلا ءانيم ةقطنمو ،ةميخلا سار ةراما يف ةيراجتلاو

 ةينكس تايانبو للف نم ةينكس عيراشم ةدع مضت يتلا

 ءانيم ةميخلا سأر لاتننيتنوكرتنا عجتنمك ةيقدنفو

 يذلا اراتنانا قدنف و حاتتفالا ىلع فراشي يذلا برعلا

 .هذيفنت ىلع لمعلا يرجي

 جاربأ ،ةميخلا سأر ةراما يف يسيئرلا ةكرشلا رقم عقي

 رقم ىلإ ةفاضإلاب ،يراجتلا جربلا 41و 40 قباطلا ، رافلج

 تاعيبملل صصخملا ةميخلا سأر ةراما يف برعلا ءانيم

 140 براقي ام ةكرشلا يف لمعيو ،ةنايصلاو تاليهستلاو

 .فظوم

 :ةروطتملا ايجولونكتلا

 مدختست ،يلبقتسملا ومنلا ىلا علطتت ةكرش انتفصب

 فدهب تاينقتلا ثدحأ ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش

 لكشب انئالمع عم لماعتلاو ةيلخادلا تايلمعلا طيسبت

 روطتي يذلا ايجولونكتلا ملاع يفو ،مهتحار نمضي

 ةمظنأ ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ىنبتت ،رارمتساب

 لجأ نم ةلاعف تاراكتبإو لئاسوو ةثيدح تامولعم

 .ةعونتملا مهتاجايتحا ةيبلتو ةءافكب انئالمع ةمدخ

  انتمهم

 ريوطتو ةدايق ىلا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ىعست

 ، ةميخلا سأر يف ةيحايسلاو ةيراقعلا ةيتحتلا ةينبلا

 ةبيطلا ةعمسلا يوذ بناجألا نيرمثتسملا بذج فدهب

 امب ، زرطلا ثدحأ قفو ةأشنملا اهعيراشم يف رامثتسإلل

 قوستلا زكارمو تاعجتنملاو ةرخافلا قدانفلا كلذ يف

 ةميخلا سأر ةكرش لمعت ، كلذبو .ةيحايسلا قطانملاو

 ةميخلا سأر يف يمانتم تاراقع قوسل زفحمك ةيراقعلا

 .ماع لكشب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو

 انتيؤر

 نم لجألا ةليوط ةميق دلوت ةيملاع ةكرش نوكن نأ

 ثيح ةحجانو ةمادتسم ةايح طمن تاروطت ءاشنإ لالخ

 عاتمتسالاو لمعلاو شيعلل سانلا حمطي

 انميق

 ظافتحالاو ىلوألا ةجردلا نم نيفظوم فيظوت يف زيمتلا

مهب  

ىلعأ رطاخم فلم :حومطلا  

ةينازيملا دودح يفو ددحملا تقولا يف ةهازنلا  

اهعون نم ةديرفو ةميق عيراشم نع ثحبلا :عادبإلا  

قوسلا تاريغتل ةعيرس ةباجتس :ةفخلا  

 فظوم لك ىوتسم ىلع ةلءاسملا
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 ةمادتسالا ةلحر

 عيمج ىلع ةميق ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش اهلالخ نم يفضت يتلا بيلاسالا دحأ وه ةمادتسالا لاجم يف انجهن نإ

 .ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع نيسيئرلا ةحلصملا باحصأ

 دئاوع ريفوتو مادتسم يلام ءادأ قيقحتف ،تاكرشلل يساسألا كرحملا وه هدحو يلاملا ءادالا دعي مل اذه انموي يف

 انيفظومو انئالمع كلذ يف امب ،نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ عيمجل ةميقلا ريفوتب اقيثو اطابترل ناطبتري نيمهاسملا

 .عمتجملاو

 سيركتبو يونس ساسأ ىلع ESG لاجم يف انئادأو يلاملا انئادا نم لك مييقتل ةيواستم ةيمهأ ءاطعاب نومزتلم نحن

 .ةيسيئرلا انلامعأو انتجيتارتسا يف ةمادتسالا

  ةيفافشلا و حوضولا :ةيلاتلا ةيهيجوتلا ءيدابملا مادختساب انيدل ةمادتسالا ةلحر نم ةيلاحلا ةلحرملا زاتجنس

 ةمادتسالل لمع راطإ ءانب ىلإ علطتن ،ىرخأ ةرابعب ،حوضوب ةمادتسالا ةلحر يف انمدقت نامض ىلع نوممصم اننأ ثيح

 .ةحضاو ةيسيئر ءادأ تارشؤمو فادهأ عمو انلامعأ جذومنو انميق بسحب ممصم

 ،ESG لماوع لاجم يف انئادأ نع ةلئاسملل ةعضاخو ةلوؤسم نوكت ةمادتسالل ةيلخاد ةنجل ءاشنال دعب اميف ىعسن فوس

 لمع راطإ لوح ةمادتسالا ريراقت لالخ نم ةيفافشب ةحلصملا باحصأ غالبا ىلإ علطتن ،كلذ قيقحتل انيعس بناج ىلإو

ESG ةيسيئرلا ءادالا تارشؤمو انتجيتارتساو. 

 

  ةيبسنلا ةيمهالا مييقتو ةحلصملا باحصأ كارشإ

 ةلسلس ربع قوفتلا قيقحتل يساسأ رمأ وهو انتجيتارتسا ميمص يف انيدل ةحلصملا باحصأ عم ةقوثوم تاقالع ءانب ىقبي

 .ليوطلا ىدملا ىلع ةكرشلا حاجنل يرورض ةحلصملا باحصأ كارشا نأ ىلإ ارظنو .ةميقلا

 اننكميو ،هاندأ لودجلا يف حضوم وه امك ،انتكرشل ةيلاحلا ةحلصملا باحصأ كارشإ بيلاسأ ىلع يحاتتفالا انريرقت دمتعي

 مييقتلل اقفو مهتايولوأ ديدحتو نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ تاعومجم حلاصم مهف نم ةحاتملا كارشالا داوم ليلحت

 .هؤارجأ مت يذلا

 :ةيبسنلا ةيمهألا تاذ تاعوضوملا ىلإ لوصولل اهانعبتا يتلا ةيجهنملاو ةيلمعلا يلي اميف فصن

  نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ حسمو ديدحت .أ

 بسحب ةمئاقلا يف نيدراولا ةحلصملا باحصأ انبتر مث .يلخاد مييقت ىلع ءانب ةحلصملا باحصأب ةيلوأ ةمئاق دادعإ مت

  ةيلاتلا ريياعملا مادختساب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش يف نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ تاعومجم انددحو تايولوألا

  ةيصخشلا انفادهأ قيقحتل ةحلصملا ةبحاص ةهجلا معد ىلإ انتجاح ىدم :ةيعبتلا -



88الـتـقـريـر الـسـنـوي 2021 

  22002211  ممااععلل  ""عع..مم..شش""  ةةييررااققععللاا  ةةممييخخللاا  سسأأرر  ةةككررشش  ننعع  ررددااصصللاا  ةةممااددتتسسالالاا  ررييررققتت

 88 

 يليغشتلا انئادأ ىلع ةحلصملا ةبحاص ةهجلا ريثأت ىدم :ريثأتـلا -

 اهب اهرثأت وأ انتايمع ىلع ةحلصملا ةبحاص ةهجلا ريثأت ىدم :ةدافتسالا -

 

  ةيلاحلا كارشالا قرط ليلحت .ب

 فواخملاو تامامتهالا مهفل ةيانعب جئاتنلا انللحو ةحلصملا باحصأ تائف نم ةئف لكل ةيلاحلا كارشالا تاونق انددح

 .ةيلاحلا تالخدملا انجرختساو ةعومجم لكل ةيسيئرلا تاعقوتلاو

 

  نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ كارشإ .ج

 .تائف ينامث يف انيدل نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ انددح ،هالعأ ةروكذملا ريياعملل اقفو حسم ءارجإ دعب

 

 ةيلاحلا كارشإلا قرطو ةحلصملا باحصأب ةمئاق

 

اهريتو و ةيلاحلا كارشإلا قرط  

 

  نيسيئرلا ةحلصملا باحصأ ةعومجم

 

 دادعإلا ةيلمع لحارم عيمج يف ءالمعلا عم ةفلتخم قيسنت تاهج-

ءالمعلا عم لماعتلل صصختم مسق كلذ يف امب ةمدخلاو  

)كوبسيفو مارجاتسنا ربع يساسا لكشب( يعامتجالا لصاوتلا لئاسو-  

ةكرشلا تانالعإ-  

ينورتكلإلا عقوملا-  

ةينالعإلاو ةيقيوستلا داوملا-  

تنرتنإلا ربع ءالمعلا تاعجارم-  

 

 

 

 

 

ءالمعلا  

 

 

 

 

  فتاهلا ربع وأ يصخشلا روضحلاب ةمظنم تاعامتجا-

ةلصلا تاذ ناجللاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا-  

ةكرشلا تايلاعف-  

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا-  

 

 

 

  ةرادإلا سلجم

 

 

ةمظتنملا ةرادإلا تاعامتجا-  

  لامعألا ريوطتو تاعيبملا قرف عم ةيرهش / ةيعوبسا تاعامتجا-
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  ءادألا مييقت-

ةكرشلا بيردت-  

ةكرشلا تايلاعف-  

حوتفملا بابلا ةسايس-  

  ةيلخادلا ةكرشلا تانالعإ-

  ريدقتلا تاداهشو ةكرشلا زئاوج-

جورخلا تالباقم-  

 

 

 

  رابكلا نوفظوملاو نويذيفنتلا ءاردملا

 

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا-  

  فتاهلا ربع وأ يصخشلا روضحلاب ةيدرفلا تاعامتجإلا-

تاكرشلل ةمظتنم ةيميظنت تاحاصفإ-  

 

 

 

نومهاسملا  

 

 

تاعامتجالا و ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لالخ نم رشابملا كارشالا-  

ةيلحملا تايدتنملا-  

  تنرتنإلا ربع تاودن-

 

 

ةموكحلا  

 قوس .,علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه(

 رئاودلا ،ةيلاملا قاورألل يبظوبأ

 ،ةميخلا سأر يف ةيموكحلا

 تايعمجلاو يندملا عمتجملاتاسسؤم

)يعوطتلا لمعلا ءاكرشو ةيريخلا  

 

 

ةيعوطتلا ةطشنألا و ةيلحملا تاردابملا  

 

عمتجملا  

 

ةمظتنم تاعامتجا-  

  لامعألل ةمظتنم ةعجارم-

ةيجيتارتسإلا عم بسانتي تامدخ ىوتسم نم دكأتلا -  

 

 نولواقملا لامعألا ءاكرش

 داوملا ودوزمو  نويراشتسإلاو

تامدخلاو  
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 ةيبسنلا ةيمهالا مييقت

 ،ليوطلا ىدملا ىلع انتكرش حاجنل ةيمهألا نم ردق ربكأب ىظحت يتلا ESG لماوعو ةيداصتقالا اياضقلا مييقت لجأ نم

 باحصأ تالخدمو انلامعأ ريثات ىلع ءانب ةفلتخملا ةمادتسالا تاعوضوم ةيمهأ حضوي ةيبسنلا ةيمهألل امييقت انيرجأ

 لالخ نم ،ةيبسنلا ةيمهألا تاذ تاعوضوملا ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش مييقت فيك هاندأ لودجلا حضويو .ةحلصملا

 GRI حاصفا عم يرهوج عوضوم لك قفاوتيو ريرقتلا اهلمشي يتلا ةيرهوجلا عيضاوملاو ،ةيلاحلا كارشالا بيلاسأ

 :بسانملا

 بسانملا GRI حاصفا يرهوجلا عوضوملا رصنعلا

 

 يداصتقالا ءادالا -  GRI 201 يلاملا ءادألا 1

 تانايبلا ةيصوصخ -  GRI 418 ءالمعلا ةيصوصخو تانايبلا ةيامح 2

 قبطني ال ةنمقرلا 3

 فيظوتلا -  GRI 401 فيظوتلا تاسرامم 4

 ميلعتلاو بيردتلا – GRI 404 نيفظوملا تاراهم ريوطت 5

 صرفلا ؤفاكتو عونتلا – GRI 405 جامدنالاو عونتلاو صرفلا ؤفاكت 6

 ةقاطلا – GRI 302 ةمادتسالاو يئيبلا رثألا تاسرامم 7

GRI 305 - تاثاعبنالا 

 عمتجملا يف رامثتسالا – GRI 413 عمتجملا 8

 

 ءالمعلا

 نمؤن نحنف ،مهتيهافرو انئالمع اضر نامض يف اهتايلمعو ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ةجيتارتسال يسيئرلا فدهلا لثمتي 

 وأ تاكرشلا وأ دارفالا نيرمثتسملا نم اوناك ءاوس ،مهل ةيصخش ةمدخ ميدقتو انئالمع نم ةبرقم ىلع ءاقبلا ةرورضب

 .ةصاخلا وأ ةيموكحلا تانايكلا

 نم حبصنل انئالمع عم ةقثلا ءانب نم انتنكم يتلا ةيساسالا لماوعلا نم يه انئالمع تابلطتمل انتيبلت ةعرس نأ امك

  .تارامالا ةلود يف ةدئارلا يراقعلا ريوطتلا تاكرش

  انئالمع ةيهافر ةيامح

 ىلإ لوصولا انئالمعل نكمي ثيح ،مهتابلطتم لماكب انئالمع ماملا نامضل ةحضاوو ةطيسب انتايلمع ىقبنل نيدهاج ىعسن

 درلا يفو ،ريخأت يأ نود نم لكاشملا لحل صتخملا فظوملاب لاصتالا يفو ،عقوملا قيرط نع اينورتكلا تامدخلا ةفاك

 .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم قيرط نع ءالمعلا تاراسفتسا ىلع

  مهتيصوصخو انئالمع تانايب ةيامح
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 مهتامولعم عم لماعتلا متي نأ انؤالمع عقوتيف ،انب مهتقث بسكل ايساسأ ازفاج  مهتانايبو انئالمع ةيصوصخ ةيامح لكشت

 .ةيصخشلا وأ ةينهملا مهتانايب ديعص ىلع كلذ ناك ءاوس ،ةيلوؤسمو ةيانعو ةيرسب

 .اهتاعارم يغبنيو تانايبلا قرخب ةقلعتم ةيفاضإ رطاخم فيضت انتايلمع نم ريثكلا ةنمقر نأ كش الو

 اهتئف يف لضفألا تانايبلا ةيامح ةمظنأو تاسايس عضول رارمتساب ىعسنو انئالمع تانايب ةيامحب امامت نومزتلم نحنف

 .مهتيامحو انئالمع ةمالس نامضل

 

 تامولعملا ايجولونكت ةسايس

 ةكرشلا ضرعي دق قرخ يأ نإف ،ةقدب اهب مازتلالا انيفظوم عيمج ىلع ضرتفيو ،تامولعملا ايجولونكتل ةيوق ةسايس دمتعن

 مدع نامضل ةمراص  تاءارجا ذختن كلذلو تامولعملا نع فشكلا وأ ةكرشلا تانايب ىلإ هب حرصملا ريغ لوصولا رطاخمل

 .تازواجت عوقو

 اقفو ،نيمدختسملل ةيمسر ليجست ةيلمع لالخ نم انتكرشب ةصاخلا تامولعملا تامدخ ىلإ لوصولا يف مكحتلا متيو

 تانايبلا ىلإ ماسقألا لوصو ماظنلا رظحي كلذك ،بسحف مهلمع لاجمب ةلص تاذ ةددحم تانايب ىلإ لوصولاب ،مهتفيظول

 قوقحب قلعتت ةمظتنم تاعجارم تامولعملا ايجولونكت مسق يرجيو ،نينييعم صاخشأ ىلع ارصح نوكت ثيح ةيرسلا

 ينورتكلالا لايتحالا ةحفاكم و ةبقارم نأشب ةكرش عم دقع انيدل هنأ امك .لمعلا ريس نسح نم دكأتلل ةكبشلا ىلإ لوصولا

 ةملتسملا تانايبلا ةيقادصم نم دكأتلل ةيجراخ تاهج عم تاقفص يأ لوح ةصتخملا تاهجلل حاصفإلا ةكرشلا ىلوتتو

  .ةينوناق تافلاخم اهيلع بترتي تازواجت دوجو مدع نامضو

 

  ةنمقرلا

 تاجايتحا عضت ةكرش انتفصبو ،يضارتفالاو يمقرلا ملاعلا هاجتاب لوحتلا رارمتساب مهتاعقوتو ءالمعلا تاجايتحا ريغتت

 يمقرلا لوحتلا يف اندوهج نيسحت ىلإ علطتنو دجلا لمحم ىلع روطتلا اذه ذخأن اننإف ،اهلامعأ لك ميمص يف انئالمع

 .رارمتساب

 ليصافت ىلإ ناكم يأ يفو تقو يأ يف لوصولا ةيناكما عم ،مادختسالا ةلهس تاصنمو تايلمع وه ءالمعلا هديري ام

 .اهتلاحو مهتبلاطم

 لكب ةفلتخملا تابلطلاو يواكشلاو موسرلا دادسل مادختسالا ةلهس تاصنم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تأشنأ ،هيلعو

 .ةلوهس

 يلختلاب ةجيتنلا نوكتو ،فاطملا ةياهن يف اهلمكاب ةيلمعلا طيسبت لجأ نم لماكلاب انتايلمع ةنمقر وه هقيقحت ىلإ فدهن امو

 .ةينوبركلا انتمصب نم دحن نأ يلاتلابو ،لماكلاب ةيقرولا خسنلا نع
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 نوفظوملا

 لك نم عقوتن اننأ نيح يفو ،انتاحومطو انميقو ،عينملا اهساسأو ةكرشلا دامع نولثمي مهو ،انرخف ردصم مه انوفظوم

 مهتحار ىلع فوقولاو معدلا ميدقت انبجاو نم ىقبي ،انتكرش ميق لماكلاب اوعبتيو مهلاعفأ ةيلوؤسم اولمحتي نأ انيفظوم

  .ةيفيظولا مهماهمل مهتيدأت ءانثأ

 .ةيحصلا ةيبطلا ةياعرلا عفانمو يحص نيمأتب نوعتمتي ،فظوم 140 براقي ةكرشلا يفظوم ددع

 لكشي يذلا ،انتكرش يف نيفظوملا لدبت لدعم زربي اهتعباتمب رمتسنس يتلا ةمهملا ةيسايقلا ءادالا تارشؤم نيب نم

 .انيدل بهاوملا ةعومجم نم ءزجك مهئاقب نامضو نيرهاملا نيفظوملا بذج ىلع انتردق ىلع امهم ارشؤم

  صرفلا ؤفاكتو عونتلاو جامدنالا

 نأ ىلع حوضوب ددشنو تاردقلاو تالهؤملاو ةرادجلا ىلإ دانتسالاب ينهملا مدقتلاو فيظوتلا صرف يف ؤفاكتلا ةئيب ززعن

 .هلاكشأ ةفاكب ضوفرم زييمتلا

 نع رظنلا فرصب ،ريدقتلاب نيفظوملا لك ىظحي ثيح ةلماش ةئيب ةحاتا ىلإ ىعسنو ،ةكرشلا يف بهاوملا ةعومجم عونتت

 لماعنو ،ةيبطلا ةلاحلا وأ يلئاعلا عضولا وأ ةيدسجلا وأ ةيلقعلا ةقاعالا وأ نيدلا وأ ةيسنجلا وأ رمعلا وأ نوللا وأ قرعلا

 .ةماركو مارتحاب انيفظوم عيمج

 بهاوملا ةعومجم تايلوؤسمب ةقلعتملا بناوج نم بناج لك جلاعي نيفظوملاب ةصاخ تاءارجا انيدل ،قايسلا اذه يف

  .مهقوقحو انيدل

 تايقالخاو ينهملا كولسلا دعاوقو ةسايس انيدل هنأ امك.اهريدقتو مهتاردقو دارفألا ىوق نطاوم ريوطت انلمع ةئيب حيتت

 لئاسملا يف رظنلا تفل ىلع ةدقاعتملا ةيجراخلا تاهجلا وأ نيفظوملا لك عيجشتل تافلاخملا نع نيغلبملا ةيامح لمعلا

 لداع لكشب تاقيقحتلا ءارجا انتسايس نمضت ثيح ،ةفلاخم يأ نع غالبالاو ةكرشلا نأشب ةيدج لغاوش حرطت دق يتلا

 .ماقتنالا لامعأ نم نيكتشملا ةيامحو فصنمو

 فافشلا ةأفاكملاو مييقتلا ماظنو لداعلا ءادالا ةرادإ

 تارابتعالا نم اهريغ وأ يعامتجالا عونتلا نع رظنلا فرصب ،يواستملا لمعلا ءاقل يواستملا رجالا ميدقت ىلإ فدهن

 .فافش ةأفاكمو مييقت ماظن نمضن نأ انيلع فدهلا اذه قيقحتلو

 متيو ،حوتفم شاقن ءارجال ةمزاللا ةئيبلل انريفوت عم ءادالا نع ايونس ايطخ امييقت فظوم لك يقلت نمضن كلذل اعبت

 .يمسر ريغ يموي ساسأ ىلع ةفيظولا فادهأو يفيظولا ءادالا ةشقانم ىلع انئاردم عيجشت

 تأفاكملا لالخ نم مهئادأ ىوتسم ىلع ظافحللو نيفظوملا زيفحت ىلإ ىعسن ذإ ،ةيفافشلاب انيدل مييقتلا ماظن مستي

 .ءاوس دح ىلع ةيدقنلا ريغو ةيدقنلا

 .تدجو امنيأ اهمدر ىلإ نيفداه ،انتكرش يف يواستملا رجألا يف تاوجفلا عبتتب انأدب دقف ،يواستملا رجألا ىلإ ةبسنلاب امأ
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 رهظي نمل تاداهشو  زئاوجو ريدقتلا نع ريبعتلا اهنأش نم تابسانم يونس عبر يرود لكشب مظنن ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .ءادألا نم ىوتسم ىلعأ

  نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةلماعلا ىوقلا يف ءاسنلا

 ثيح ،ةلماعلا ىوقلا يف ءاسنلا معدل دوهجلا لك لذب ىلإ رارمتساب ىعسنسو لمعلا يف ةاواسملا نامض ىلع نومزاع نحن

 .نيفظوملا ددع نم ةفظوم ةارما %21 انتكرش يف ءاسنلا ةبسن هنأ

 ةارما يأ حشرت مل هنأ الإ ،ةرادإلا سلجم ةيوضعل اهسفن حيشرت ةيناكما ةسرمتم ةارما يأل اقباس انحتأ اننأ نم مغرلا ىلع

 ليثمتلا ةفاضإ ىلإ نيدهاج ىعسنس ةلبقملا ةلحرملا يفو .سلجملا يف يئاسن رصنع يأ ايلاح دجوي الو ةيوضعلل اهسفن

 .انترادإ سلجم نمض يوسنلا

  :نيطوتلا

 دراوملا ةكراشم ةدايزب يضاقلا نيطوتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو فدهب امامت مزتلن ،ةيتاراما ةماع ةمهاسم ةكرش انتفصب

 ةبسن نإو ،ةكرشلا يف ماسقالا فلتخم يف نينطاوملا نم ديدعلا نييعت متو .ةيجيتارتسالا تاعاطقلا يف ةينطولا ةيرشبلا

 .%19 ةكرشلا يف نينطاوملا

 :تاراهملا ريوطتو بيردتلا

 زيزعتب مهل حامسللو ،انئالمع ةمدخ ةقيرطو انميق مهف ىلإ مهعفدنل دجلا لمحم ىلع هذخأن رمأ ددجلا انيفظوم بيردت نإ

 .ةيلمعو ةيملع تاربخو مهيلا تاراهم ةفاضإو نيفظوملا بيردتل انتكرش هلعفت ام اذهو .انضورعو انتاجتنمب مهتفرعم

  )ةيسايقلا ءادالا تارشؤمو نيفظوملا تانايب ( لودج

  يعامتجالا عونلا بسحب نيفظوملا عومجم
    

  عومجملا  %  ءاسنلا %  لاجرلا  ةنسلا
    

2021 109 78% 30 22% 139 
    

2020 110 80% 28 20% 138 
    

2019 116 83% 24 17% 140 
    

 

 نيفظوملاب  لدبت لدعم     نيفظوملاب ظافتحالا لدعم    نيطوتلا لدعم
2021 19%   2021 25%   2021 75% 
2020 16%   2020 13%   2020 88% 
2019 9%   2019 18%   2019 81% 
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  يعامتجالا عونلا و ةيفيظولا ةئفلا بسحب نيفظوملا عومجم

 )1-9( يذيفنتلا ىتح لوالا قاطنلا )12-10( ةيمدخلا و ةدعاسملا  فئاظولا قاطن
 عومجملا

  %  ءاسنلا %  لاجرلا  %  ءاسنلا %  لاجرلا  ةنسلا  يلامجالا

2021 30 22% 0 0% 79 57% 30 22% 139 

2020 28 20% 0 0% 82 59% 28 20% 138 

2019 28 20% 0 0% 88 63% 24 17% 140 

          
  يعامتجالا عونلا بسحب ددجلا نيفظوملا عومجم

    
  عومجملا  %  ءاسنلا %  لاجرلا  ةنسلا

    
2021 28 76% 9 24% 37 

    
2020 8 47% 9 53% 17 

    
2019 20 83% 4 17% 24 

    
          
  يعامتجالا عونلا بسحب لمعلا اوكرت نيذلا نيفظوملا عومجم

    
  عومجملا  %  ءاسنلا %  لاجرلا  ةنسلا

    
2021 28 80% 7 20% 35 

    
2020 13 72% 5 28% 18 

    
2019 18 69% 8 31% 26 

    
          
  يعامتجالا عونلا بسحب نينطاوملا نيفظوملا عومجم

    
  عومجملا  %  ءاسنلا %  لاجرلا  ةنسلا

    
2021 8 30% 19 70% 27 

    
2020 7 32% 15 68% 22 

    
2019 5 38% 8 62% 13 
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 :عمتجملا

 معد يف ماع لك عمتجملا تاعاطق معد يف ةيراقعلا ةيمخلا سأر ةكرش مهاست

 ةرهاظ يشفت عم هنأ الإ ،ةياعرلا رودو ممهلا باحصأ زكارمو ةيريخلا تايعمجلا

 تايلاعف ميظنت ىلع ةردقلا مدعل ةيفاكلا تامهاسملاب ةكرشلا مقت مل انوروك

 .ةيعامتجالا انتيلوؤسم دوهج لذب ةلصاومب مزتلن اننأ امك .ةقباسلا ةرتفلا لالخ

 ةئيبلا

 .دجلا لمحم ىلع ةئيبلا هاجت اهتيلوؤسم ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش ذخاـت

 يداصتقالا ومنلا نيب يرورضلا لصفلا يف تاكرشلا لك مهاستل ناوألا نآ

 أدب ،يخانملا ريغتلا ةلأسمب قلعتي اميف ،لاثملا ليبس ىلعف ،يئيبلا روهدتلاو

 يذلاو لماك لكشب هسكع ليحتسي يذلا يملاعلا رارتحالا راثآب رعشي ملاعلا

 .هعم فيكتلا انعيمج انيلع نيعتي

 ،ةحضاو ةيئيب ةسايسب ةيليغشتلا انتايلمعو انتيجيتارتسا نرتقت نأ بجي

 رثأ ديلوت ىلإ لب ةئيبلا ىلع يبلسلا رثألا لاطبإ ىلإ سيل ىعسن نأ انب ردجيو

  .ةعيبطلا ىلع ظافحلا يف ةمهاسملاو يباجيا

 تازاغلا تاثاعبنا ىوتسم ديدحت يف اندعاسي امهم الماع ريرقتلا اذه لكشي

 يفو اهريثات نماكم مهف ىلع تالدعملا هذه باستحا اندعاسيسو ،ةئيفدلا

 .انب ةصاخلا ةيئيبلا ةسايسلا نم ءزجك ةمزاللا تاءارجالا ذيفنت ىلع لباقملا

 

 

  ةئيبلا ةيامح

 ىلإو ةئيبلا ةيامح ىلإ ىعسنس

 يف اساسأو ايروحم ارصنع اهلعج

 ىلإ قرطتنس .انلامعأ ةطشنأ

 ناكم اهنيب نم ،ةعونتم بناوج

 ،ىرخأ رومأ ىلإ ةفاضالاب ،انلمع

 بناوج فلتخم اندوهج لمشتو

 :اهنيب نمو يئيبلا اهريثأت

 تازاغلا تاثعبنا نم فيفختلا -

  فظوم لك اهردصي يتلا ةئيفدلا

 بحاص كارشال يعسلا -

 قلعتي ام يف ةبسانملا ةحلصملا

 ،ةددجتملا ةقاطلا ىلإ لوصولاب

 .نكمأ ىتم

 ةكرشلا موقت ثيح ةقاطلا ريفوت -

 تالظمو ةرانا ةدمعا مادختساب

 يف ةيسمشلا ةقاطلا ىلع لمعت

 ىدحا برعلا ءانيم ةقطنم

 يرجي يتلا ةكرشلا عيراشم

 اهريوطت

 قرولا مادختسا نم فيفختلا -

 تايافنلا يلامجا نم صيلقتلاو

 اهجتنت يتلا
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 ةطاحم ةينكس ةئيب ريفوتو ةمادتسم ءارضخ ةئيب لمع يف ريبك لكشب مهاست ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش نأ ثيحو

 عيراشملاب روص يلاتلاو ةينكس للف و ققش نم ةينكسلا تادحولا فالا نم نوكتت يتلا برعلا ءانيم ةقطنم يف راجشالاب

 :ةكرشلل ءارضخلا

 

 

!*( #
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 ةيمحمل ةرواجملاو ةلطملا برعلا ءانيمل وجنمالف للف عورشمل ةيذاحملا ةقطنملا ىلع ظفاحتو متهت ةكرشلا نأ امك 

 كامسألاو وجنمالفلا رويط ىلإ ةفاضإلاب ةيرطفلاو ةيربلا ةايحلاو مرقلا راجشأ نم ةعساش تاحاسم مضت يتلا يمحازملا

 اهريغو

 ةميخلا سأرب ةفيلخ ىفشتسم نم برقلاب ةماعلا نكامألا فيظنتل ةلمح 16/12/2021 خيراتب تمظن ةكرشلا نأ امك

 عم ةكرشلا تمهاس امك ،ةفيطن ةئيب ىلع ظافحلل ةرتف لك ةكرشلا اهب موقت ةلمح يهو "تارامالا اوفظن" ةلمح تحت

 نط 30 ةلازاو فيظنتب عوطتم 8150 اهب ماق ثيح ،تارامالا يف ةماعلا فيظنتلا تالمح يف ةئيبلل تارامالا لمع ةعومجم

 .20 مقر ةلمحلا يف تارامالا لوح خاسوألا نم

 

 :قرولا ىلع ةدمتعم ريغ ةيليغشت ةئيب وحن

 صيلقتل نيفظوملل ةيوعوت لئاسرو حئاول ةكرشلا رشنت ثيح ،قرولل انمادختسا نم صيلقتلا يف ةيدج دوهج يف انعرش دقل

 ةيلمع فيفختل ماسقالا نيب ةينورتكلالا تادنتسملا ةكراشم ماظن دامتعا متو .ةرورضلل الإ قرولا ةعابط ىلع دامتعالا

  قرولا ةعابط

 :ةيئيبلا ةباقرلا

 يف ةمادتسالا نأشب ةحضاو ةيجيتارتسا عضو نامض ةيلوؤسم ىلوتت ةمادتسالاب ةينعم ةنجل ءاشنا ىلإ دعب اميف ىعسنس

 .ةلءاسملاو ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم قيبطت ىلإ ةفاضإلاب فاطملا ةياهن

 :ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا ضفخ

 اهعسوب ام لمعتسو ةكرشلا تايلمع نع ةجتانلا ةئيفدلا تازاغلل تاثاعبنالا ردصم ديدحت ةيلمع ىلع ةكرشلا لمعتس

 داوملاو تازاغلا ثاعبنا نم ليلقتلل ءانبلا يف ةئيبلل ةقيدص داوم لامعتساب موقت ةكرشلا نأ امك .ةئيفدلا تاثاعبنالا ضفخل

 .ةراضلا
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 يداصتقالا ءادألا

 لبقتسم ةيامح ىلإ علطتن يراقع ريوطت ةكرش انتفصب

 يف دوعصلا ىلع مهتردق نامضو مهرطاخم ةرادإو انئالمع

 يف يراقعلا ريوطتلا تاكرش رود ةيمهأب نمؤن ،مهتشيعم

 .يداصتقالا ومنلاو رارقتسالا ريفوت

 ردصملا نوكي نأ ىلع ةيراقعلا ةيمخلا سأر ةكرش زكرت

 صئاصخلا هذهو .مهارارقتساو انئالمع دوعصل يسيئرلا

 رولبتتو ،انتياغ ددحتو انتاءارجاو انلمع هجوت ئيدابملاو

 ،ةيلاملا اهتانايبو ةيونسلا انجئاتن يف حوضوب ةياغلا هذه

 .ةيكلملاو لوصألا ىلإ ةفاضإلاب

 رمتسملا ديازتلا لالخ نم ةبالص رهظت ةيلاملا انجئاتنف

 ىلإ ةفاضإلاب لوصألا يلامجأو انيمهاسم ةيكلم قوقح يف

 نم رارقتسالا اضيأ رهظتو ،ةميلسلا ةيدقنلا ةلويسلا

 حابرألا عيزوت ماقرأو ةيفاصلا حابرألاو تادئاعلا لالخ

 .ةكرشلا اهققحت يتلا

 نع حاصفإلاب ةيراقعلا ةميخلا سأر ةكرش تمزتلا امك

 ماع لالخ عبر لك نع ةكرشلاب ةقلعتملا ةيلاملا تانايبلا

 قوسلا فارشإ تحت كلذو ،اهداعيم يف كلذو 2021

  .تامدخلاو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيهو يلاملا

 

 

 

 

 تاعقوتلا نايب

 مدع ةئيب عم حجانلا انلماعت ةلصاوم ىلإ علطتن امنيب

 عباتنس ثيح ،19-ديفوك ةحئاج اهب تببست يتلا نيقيلا

 يتلا لامعألاب طقف مازتلالاو ،رطاخملا طبض ىلع زيكرتلا

 ريغ تابلقتلا يدافتو ،اهمعدنو اهنمضن نأ اننكمي

 .ةدوجلا ىلع زيكرتلاب رمتسنسو .ةيرورضلا

  انلمع ةعيبط

 يتاراما مهرد رايلم 2 يواسي انيدل ةكرشلا لام سأر نأ

 زكرتو ،مهرد رايلم 5.8 براقت كالمالاو لوصألا ةميقو

 تاراقعلا ءانبو يضارألا ريوطتب مايقلا ىلع ةكرشلا

 تروطو .تاراقعلا ريجأتو ةرادإ ىلإ ةفاضإلاب ،اهعيبو

 برعلا ءانيم ةقطنمك اهسيسأت ذنم عيراشم ةدع ةكرشلا

 عيراشم مضت تامدخلا ةلماكتم ةنيدم يه يتلاو

 ىلع لمعلا متي امك ،ققشو للف نم ةيراجتو ةينكس

 ءانيم ةميخلا سأر لاتننيتنوكرتنا قدنفك قدانف ريوطت

 نع ةرابع وهو برعلا ءانيم يف اراتنانا قدنفو برعلا

 ىلإ ةفاضإلاب .ءاملا قوف ةمئاع للف ىلع يوتحي قدنف

 رافلج جرب و ةميخلا سأر يف رافلج جاربأ عورشم

 ريوطت ىلع لمعتس ةكرشلا نأ امك ،يبظوبأ يف سنديزير

 يف ةرمتسمو برعلا ءانيم ةقطنم يف سنديزير ياب جاربأ

 .اهتازاجنا
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 رطاخملاو لاثتمالاو ةمكوحلا

 نيتم ةمكوح لكيه

 نكمي ال ةمكوحلا نود نمع .ةمادتسالا رصانع نم امهم ارصنع ةمكوحلا لكشت

 نامض لجا نم ةيلوؤسم يأ صخش يأ ليمحت ليحتسيو ،تايلمع يأ ذيفنت

 .يقالخالا اهكولسو ةكرشلا ةهازن

 ةمكوحلا ىلإ ءوجللا حيتي ذإ ،مادتسم لمع يأ ساسأ تاكرشلا ةمكوح لثمت

 رمألا ،بلقتلا نم فيفختلا يلاتلابو ةيلاعفب اهرطاخم ةرادإ ةكرش لكل ةنيتملا

 .راقعلا عاطق يف اساسأ دعي يذلا

 ،ةيفافشلا ىلع مئاقلا اهلمع راطإو اهيدل حاصقإلا ءيدابم ىلع ةكرشلا زكرت

 لكشبو ،تاكرشلا ةمكوحب ةصاخلا ةباقرلا تاسرامم لضفأ قيبطت ىلإ ةفداه

 :صاخ

 

 

 

 انيدل ةيخادلا ةبفارملا ماظن دصرن -

 مسقو قيقدتلا ةنجل لالخ نم

 عفري يذلا يلخادلا قيقدتلا

 عم )قيقدتلا ةنجل ىلإ ريراقتلا

 يف ماسقألا لك قيبطت ىلع انصرح

 ةيلخادلا ةبقارملا فئاظو ةكرشلا

 .ميلس لكشب

 بسانملا تقولاب حاصفإلاب موقن -

 .حاصفإلا تابلطتم لك نع

 نم ديزم ىلع عالطإلا نكمي

 يف ةكرشلا ةمكوح وح تامولعملا

 روشنملا ةمكوحلل يونسلا انريرقت

 صاخلا ينورتكلالا عقوملا ربع

 .يلاملا يبد قوسبو ةكرشلاب

 :ةيكلملا لكيه

 :ةكرشلا لام سأر يف كالملا رابك مهؤامسأ يلاتلاو ،تاكرشو دارفأ نم نيمهاسم ةكرشلاب صاخلا ةيكلملا لكيه نمضتي

 مهسألا ددع مسإلا م

 ةكولمملا

 ةكولمملا مهسألا ةبسن

 ةكرشلا لام سأر نم

 %5 101,017,217 ةميخلا سأر ةموكح 1

 %3.75 76,299,273 )ةرادإلا سلجم سيئر بئان( يلعلا طيقر دمحأ دمحم /ديسلا 2
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 :ناجللاو سلجملا ليكشت

 ،ةيسنجلا ييتاراما ءاضعأ 7 نم ةرادإلا سلجم فلأتي

 يهو ةرادإلا سلجم نع ةقثبنم ةيساسأ ناجل ددعو

 ةيذيفنتلاو ،تائفاكملاو تاحيشرتلاو ،قيقدتلا

 تالماعت ىلع عالطإلا ةنجل كلانه هنأ امك. رامثتسالاو

 .نيعلطملا صاخشألا

 

 :لاثتمالا

 ةلئاسملا نمضتو ةيلوؤسملا انيدل لاثتمالا ةفيظو ززعت

 دامتعا ىلع لاثتمإلا مسق جهن موقي ،دعاوقلاب مازتلالاو

 ةقلعتملا رطاخملا نأشب ةيعوتلاو يقالخألا كولسلا ةفاقث

 ىلإ ةفاضإلاب .فئاظولاو ماسقألا فلتخم نمض لاثتمإلاب

 ةحيحصلا تايلمعلا قيبطت ىلع مسقلا فرشي ،كلذ

 ةيرسلا لوح ةروحمتم ةحضاو لصاوت ةانق رفوت ىلعو

 لاح يف ةيفافشب لعافتلا لجأ نم نيفظوملا لكل

 .تافلاخم يأ يف كوكشلا مهترواس

 

 ةحفاكمو لاومألا ضييبت ةحفاكم تاءارجاو تاسايس

 :باهرإلا ليومت

 نم ةكرشلا ةيامح لجأ نم ةسايسلا هذه ةكرشلا عبتت

 لك عابتا ىلع صرحلا لجأ نمو لاومألا ضييبت ةطشنأ

 ةسايسلا موقت ثيح .اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا

 رداصمو دادسلا ةيلمع ةبقارمو ءالمعلا ةيوه ديدحت ىلع

 .ةرداصلا نيناوقلل اقفو غلابملا

 :ةيخادلا ةباقرلا ماظن

 لمعي القتسم نوكي ةيلخادلا ةباقرلا مسق لكشي

 عم مسقلا لماعتيو ، قيقدتلا ةنجل فارشإ تحت ةرشابم

 رهظت دق يتلا ةلمتحملا لئاسملا وأ رطاخملا وأ تايدحتلا

 مسقلا اذهو .اهلح بجوي دق يتلاو ةكرشلا نمض

 سلجم اهددحي تاوجف يأ ةنياعم لجأ نم يرورض

 ةبقارم يف ةيلوؤسملا عقت.هتاذ مسقلا وأ ةرادإلا وأ ةرادإلا

 نم ققحتت يتلا قيقدتلا ةنجل قتاع ىلع مسقلا اذه

 ماكحأب لماكلاب اهيفظومو ةكرشلا مازتلا نمضيو هتيلاعف

 .لوعفملا ةيراسلا تارارقلاو ةمظنألاو نيناوقلا

 :رطاخملا ةرادإ

 ،ةكرشلا لكيه نم أزجتي ال اءزج رطاخملا ةرادإ لكشت

 يفو .ةحلصملا باحصأ لك حلاصم نوص ىلإ فدهت يهو

 ماظنو  نيعم لمع راطإ ةكرشلا تعضو ،صوصخلا اذه

 ةرادإ نع قيقدتلا ةنجل ةيلوؤسم عم رطاخملل نيتم

  .رطاخملا

 رطاخملا ةرادإ نع ةلوؤسم نييعتب ةكرشلا تماق امك

 رطاخملا لك ةراداب موقت نأ اهتايلوؤسم نم يتلاو

 سيياقم مهف نم فئاظولا لك نكمتت نأ و ةئشانلا

 ماظن ريفوت نامضو رطاخملا نأشب ةيعوتلا و ةروطخلا

 زيكرتلا ىلإ ةكرشلا ىعستس ةلبقم ةلحرم يفو .مئاد ةباقر

 لكشت يتلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا رطاخملا ىلع رثكأ

 .ةمادتسالا لاجم يف اهمدقت ساسأ
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 :ناجللاو سلجملا ليكشت

 ،ةيسنجلا ييتاراما ءاضعأ 7 نم ةرادإلا سلجم فلأتي

 يهو ةرادإلا سلجم نع ةقثبنم ةيساسأ ناجل ددعو

 ةيذيفنتلاو ،تائفاكملاو تاحيشرتلاو ،قيقدتلا

 تالماعت ىلع عالطإلا ةنجل كلانه هنأ امك. رامثتسالاو

 .نيعلطملا صاخشألا

 

 :لاثتمالا

 ةلئاسملا نمضتو ةيلوؤسملا انيدل لاثتمالا ةفيظو ززعت

 دامتعا ىلع لاثتمإلا مسق جهن موقي ،دعاوقلاب مازتلالاو

 ةقلعتملا رطاخملا نأشب ةيعوتلاو يقالخألا كولسلا ةفاقث

 ىلإ ةفاضإلاب .فئاظولاو ماسقألا فلتخم نمض لاثتمإلاب

 ةحيحصلا تايلمعلا قيبطت ىلع مسقلا فرشي ،كلذ

 ةيرسلا لوح ةروحمتم ةحضاو لصاوت ةانق رفوت ىلعو

 لاح يف ةيفافشب لعافتلا لجأ نم نيفظوملا لكل

 .تافلاخم يأ يف كوكشلا مهترواس

 

 ةحفاكمو لاومألا ضييبت ةحفاكم تاءارجاو تاسايس

 :باهرإلا ليومت

 نم ةكرشلا ةيامح لجأ نم ةسايسلا هذه ةكرشلا عبتت

 لك عابتا ىلع صرحلا لجأ نمو لاومألا ضييبت ةطشنأ

 ةسايسلا موقت ثيح .اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا

 رداصمو دادسلا ةيلمع ةبقارمو ءالمعلا ةيوه ديدحت ىلع

 .ةرداصلا نيناوقلل اقفو غلابملا

 :ةيخادلا ةباقرلا ماظن

 لمعي القتسم نوكي ةيلخادلا ةباقرلا مسق لكشي

 عم مسقلا لماعتيو ، قيقدتلا ةنجل فارشإ تحت ةرشابم

 رهظت دق يتلا ةلمتحملا لئاسملا وأ رطاخملا وأ تايدحتلا

 مسقلا اذهو .اهلح بجوي دق يتلاو ةكرشلا نمض

 سلجم اهددحي تاوجف يأ ةنياعم لجأ نم يرورض

 ةبقارم يف ةيلوؤسملا عقت.هتاذ مسقلا وأ ةرادإلا وأ ةرادإلا

 نم ققحتت يتلا قيقدتلا ةنجل قتاع ىلع مسقلا اذه

 ماكحأب لماكلاب اهيفظومو ةكرشلا مازتلا نمضيو هتيلاعف

 .لوعفملا ةيراسلا تارارقلاو ةمظنألاو نيناوقلا

 :رطاخملا ةرادإ

 ،ةكرشلا لكيه نم أزجتي ال اءزج رطاخملا ةرادإ لكشت

 يفو .ةحلصملا باحصأ لك حلاصم نوص ىلإ فدهت يهو

 ماظنو  نيعم لمع راطإ ةكرشلا تعضو ،صوصخلا اذه

 ةرادإ نع قيقدتلا ةنجل ةيلوؤسم عم رطاخملل نيتم

  .رطاخملا

 رطاخملا ةرادإ نع ةلوؤسم نييعتب ةكرشلا تماق امك

 رطاخملا لك ةراداب موقت نأ اهتايلوؤسم نم يتلاو

 سيياقم مهف نم فئاظولا لك نكمتت نأ و ةئشانلا

 ماظن ريفوت نامضو رطاخملا نأشب ةيعوتلا و ةروطخلا

 زيكرتلا ىلإ ةكرشلا ىعستس ةلبقم ةلحرم يفو .مئاد ةباقر

 لكشت يتلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا رطاخملا ىلع رثكأ

 .ةمادتسالا لاجم يف اهمدقت ساسأ

  


