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 معلومات عن صندوق االستثمار -أ

 االستثمار اسم صندوق -1

 المبارك لألسهم السعودية النقية. صندوق 

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته. -2

السعودي والمتوافقة مع  األسهمالمدرجة في سوق  األسهموذلك من خالل االستثمار في  األجل،أرباح رأسمالية طويلة  تحقيقالصندوق إلى  يهدف
مجموعة  استثماراته من خالل االستثمار في تنويعإلى  أيضا يهدفالمخاطر فإن الصندوق  تقليلومن أجل  النقية لألسهم اإلسالمية الشريعةأحكام 

من  األسهمانتقاء أفضل  طريقنشطة وذلك عن  بطريقةالصندوق بإدارته  ريمد سيقومالمختلفة في كل قطاع.  واألسهممختلفة من قطاعات السوق 
 حقيق أداء أعلى من أداء المؤشر دون أي ضمان من المدير لذلك أو مسؤولية عليه بهذا الخصوص.وسيعمل مدير الصندوق على ت االستثمار. بيئةضمن 

 رباحالدخل واألسياسة توزيع  -3

 الصندوق هو عبارة عن صندوق تراكم دخل يعاد استثمار صافي دخله فيه، بما في ذلك األرباح الموزعة على األسهم، وال يتم توزيعه على شكل

 .األرباح على وحدات االستثمارحصص في 

 تقارير الصندوقتقديم  -4

ً لالئحة صناديق االستثمار سيقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية  وستكون تلك الموجزة والتقارير االولية للصندوق  والتقارير السنويةوفقا
. يتم طلب هذه التقارير كتابياً من مدير الرقابة وااللتزام بدون تحميله أي مصاريف نظير ذلك هعلى طلب كتابي من التقارير متاحة لكل مشترك بناء  

 لدى مدير الصندوق على عنوانه. 

 

 الصندوق أداء -ب

 ات المالية الثالثة األخيرة:جدول مقارنة يغطي السنو -1

2018 2019 2020 
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية  -أ

 190,639,514 172,431,322 165,538,335 كل سنة مالية

2018 2019 2020 
صافي قيمة أصول الصندوق لكل  -ب

 10.1810 8.8524 7.7399 وحدة في نهاية كل سنة مالية

2018 2019 2020 
أعلى قيمة أصول الصندوق لكل  -(1ج )

 10.1810 9.2969 8.2765 وحدة

2018 2019 2020 
الصندوق لكل أقل قيمة أصول  -( 2ج )

 6.8767 7.7865 6.8473 وحدة

عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل  -د 2020 2019 2018
 18,724,981 19,478,385 21,387,682 سنة 

 قيمة االرباح الموزعة لكل وحدة  -هـ ال ينطبق 

2018 2019 2020 
 نسبة المصروفات -و

1.96% 1.98% 2.07% 
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 :األداءسجل  -2

  سنة سنوات 3 سنوات 5 منذ التأسيس

 العائد اإلجمالي -أ
 الصندوق 15.01 45.37 62.03 1.81

 المؤشر 9.71 32.42 41.14 40.36-

2013 2012 2011 2010  

 العائد اإلجمالي السنوي -ب

 الصندوق 9.40 1.68- 8.61 24.76

 المؤشر 4.48 3.76- 12.92 21.45

2017 2016 2015 2014  

 الصندوق 10.33 9.61- 7.94 3.26

 المؤشر 1.80- 11.41- 7.60 0.94-

  2018 2019 2020 منذ التأسيس

 الصندوق 10.51 14.37 15.01 1.81

 المؤشر 5.93 13.95 9.71 40.36-

 

 رسوم اإلدارة اجمالي المصاريف االخرى اجمالي المصروفات نسبة المصروفات
 لمصروفات نسبة ا -ج

02.07% 3,448,261 560,179 2,888,082 

 قواعد حساب بيانات األداء  -د

 حساب بيانات األداء بشكل متسقللقد تم تطبيق جميع القواعد 

 التغييرات الجوهرية خالل الفترة  -3

 لم تحدث أي تغييرات جوهرية خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق

 

 السنويةممارسات التصويت  -4

 الشركة التاريخ القرار

29/06/2020 امتناع عن التصويت  شركة والء للتأمين التعاوني 

09/11/2020 امتناع عن التصويت  مرصف الراجح   

  
ن التعاونن كة والء للتأمي   شر

1.   
كة عن السنة المالية المنتهية ف   31/12/2019التصويت عىل تقرير مراجع حسابات الشر

  التصويت عىل  .2
كة عن السنة المالية المنتهية ف   31/12/2019القوائم المالية الموحدة للشر

3.   
 31/12/2019التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 

4.   
 31/12/2019التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنته  ف 

كة من بي   المرشحي   بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية  التصويت عىل تعيي   مراجع  الحسابات .5 للشر
  والثالث والسنوي من العام المال  

 وتحديد أتعابه 2021والرب  ع األول لعام  2020للرب  ع الثان 
كة وبي   رئيس مجلس اإلدارة  .6   ستتم بي   الشر

ة وه  التصويت عىل األعمال والعقود الت    له مصلحة مباشر
  والت 

االستاذ/ سليمان بن عبدهللا القاض 
خيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقس اط عبارة عن وثائق تأمي   مركبات شخصية والت 

وط تفضيلية 25,363   ريال سعودي وذلك بدون أي شر
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  لدى عضو مجلس اإلدارة السابق االستاذ/ وليد بن سهيل التصويت عىل األعمال  .7
 مجموعة الشعيت   والت 

كة وبي     ستتم بي   الشر
والعقود الت 

خيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبا ة فيها وه  عبارة عن وثائق تأمي   متعددة والت  رة عن عقود الشعيت   مصلحة غت  مباشر
وط تفضيلية 96,189قساط تأمينية بقيمة أ   ريال سعودي وذلك بدون أي شر

  لدى عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الم .8
كة وبي   مجموعة كامكو والت    ستتم بي   الشر

لحم التصويت عىل األعمال والعقود الت 
خيص بها لعام قا ة فيها وه  عبارة عن وثائق تأمي   متعددة والت  دم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية مصلحة غت  مباشر

وط تفضيلية 268,105بقيمة أقساط   ريال سعودي وذلك بدون أي شر
  له مصلحة مباشر  .9

كة وبي   عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والت    ستتم بي   الشر
ة التصويت عىل األعمال والعقود الت 

خ  يص بها لعام قادم وه  عبارة عن وثائق تأمي   مركبات شخصية علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساطوالت 
وط تفضيلية2,320   ريال سعودي وذلك بدون أي شر

كة وبي   عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ ولي .10   ستتم بي   الشر
ة التصويت عىل األعمال والعقود الت    له مصلحة غت  مباشر

د بن محمد الجعفري الت 
خيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط  وه  عبارة عن وثائق تأمي   متعددة والت 

وط تفضيلية1,254,010   ريال سعودي وذلك بدون أي شر
  ستت .11

  لدى عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التصويت عىل األعمال والعقود الت 
كة وبي   مجموعة اميانتيت والت  م بي   الشر

خيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عب ة فيها وه  عبارة عن وثائق تأمي   متعددة والت  ارة عن التويجري مصلحة غت  مباشر
وط تفضيليةر  526,691عقود تأمينية بقيمة أقساط    يال سعودي بدون أي شر

  له مصلحة  .12
كة وبي   عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والت    ستتم بي   الشر

التصويت عىل األعمال والعقود الت 
خيص بها لعام قادم وه  عبارة عن وثائق تأمي   مركبات شخصية علما بأن التعامالت للعام الس ة والت  ابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة مباشر

وط تفضيلية 20,680أقساط    ريال سعودي وبدون أي شر
  له مصلحة .13

كة وبي   عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والت    ستتم بي   الشر
 التصويت عىل األعمال والعقود الت 

ة وه  عبارة عن وثائق تأمي   مركبات شخص خيص بها لعام قادم علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة مباشر ية و الت 
وط تفضيلية 4,229أقساط    ريال سعودي وذلك بدون أي شر

  له م .14
كة وبي   عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والت    ستتم بي   الشر

ة التصويت عىل األعمال والعقود الت  صلحة مباشر
خيص بها لعام قادم وه  عبارة عن وثائق تأمي   مركبات شخصية علما بأن التعامالت للعام السابق كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة أقساط  والت 

وط تفضيلية 7,486   ريال سعودي وذلك بدون أي شر
  التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بعدم توزي    ع أرباح نقدية عىل المساهم .15

وذلك بهدف دعم  31/12/2019ي   عن السنة المالية المنتهية ف 
كة  المركز المال  للشر

 غت  تنفيذي بمجلس اإلدارة وذلك ابتداَء من  .16
ً
التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي   األستاذ / هشام بن عبداللطيف بن حمد الجت  عضوا

  تنته  بتاري    خ وحت  نهاية الدورة الحالي2020مايو  31تاري    خ تعيينه 
كة والء  2022مايو  25ة للمجلس والت  وذلك نتيجة لعملية اإلندماج بي   شر

  شهر يناير 
  ف 
كة متاليف وإيه آي ج   والبنك العرن   للتأمي   التعاون    وشر

حيث تم االتفاق عىل إضافة عضو جديد لتمثيل  2020للتأمي   التعاون 
كة والء   مجلس إدارة شر

كة متاليف ف    مساهم  شر
كة .17   التصويت عىل تعديل المادة الثالثة من النظام األساس والمتعلقة بأغراض الشر
كات .18   الشر

  التصويت عىل تعديل المادة الرابعة من النظام األساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك ف 
  التصويت عىل تعديل المادة الحادية عشر والمتعلقة بإصدار األسهم .19
  تعديل المادة الثانية عشر والمتعلقة بتداول األسهمالتصويت عىل  .20
  التصويت عىل تعديل المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة رأس المال .21
  التصويت عىل تعديل المادة الرابعة عشر والمتعلقة بتخفيض رأس المال .22
كة .23   التصويت عىل تعديل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بإدارة الشر
  التصويت عىل تعديل المادة السادسة عشر والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس .24
  المجلس .25

  التصويت عىل تعديل المادة السابعة عشر والمتعلقة بالمركز الشاغر ف 
  التصويت عىل تعديل المادة الثامنة عشر والمتعلقة بصالحيات المجلس .26
  والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب التصويت عىل تعديل المادة التاسعة عشر  .27
ين والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .28   التصويت عىل تعديل المادة الثانية والعشر
ين والمتعلقة باإلتفاقيات والعقود .29   التصويت عىل تعديل المادة الرابعة والعشر
ين والمتعلقة بحضور الجمعياتالتصويت عىل  .30   تعديل المادة الخامسة والعشر
ين والمتعلقة بالجمعية التأسيسية .31   التصويت عىل تعديل المادة السادسة والعشر
ين والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيس   .32  التصويت عىل تعديل المادة السابعة والعشر
  متعلقة بدعوة الجمعياتالتصويت عىل تعديل المادة الثالثون وال .33
  التصويت عىل تعديل المادة الثانية والثالثون والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .34
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 التصويت عىل تعديل المادة السابعة والثالثون والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاض   .35
  تعلقة بتعيي   مراجع الحساباتالتصويت عىل تعديل المادة التاسعة والثالثون والم .36
  التصويت عىل تعديل المادة الثالثة واألربعون والمتعلقة بالوثائق المالية .37
  التصويت عىل المادة الخامسة واألربعون والمتعلقة بالزكاة واالحتياط   .38
  التصويت عىل المادة التاسعة واألربعون والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة .39
كة .40   التصويت عىل تعديل المادة الخمسون والمتعلقة بإنقضاء الشر
 

 مرصف الراجح  
 من تاري    خ .1

ً
  تبدأ اعتبارا

  14/11/2020التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والت 
 
م ولمدة ثالث سنوات تنته  ف

(، مع مالحظ13/11/2023   حال كانت نتائج التصويت ال تمكن المرصف من تعيي   الحد األدن  من م )مرفق الست  الذاتية لكافة المرشحي  
 
ة أنه ف

  المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلي   مكان األعضاء غت  المستقلي   حسب عدد األصوات 
 
األعضاء المستقلي   ف
  سيحصلون عليها

 .الت 
  تبدأ من تاري    خ التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة للدورة ال.2

  2020نوفمت   14جديدة والت 
 
م، 2023نوفمت   13م ولمدة ثالث سنوات وتنته  ف

ة الذاتية( وهم كل من  : وعىل مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها )مرفق الست 
 عبدهللا عىل  محمد المنيف.1
ك.2  وليد عبدهللا احمد تمت 
 فراج منصور مطلق ابواثني   .3
 
عية.التصويت عىل ت3  عديل الئحة الهيئة الشر
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 :الصندوق إدارةتقرير مجلس  -)أ( -5

 2020 مارس –االجتماع األول 
 

م تم عقد االجتماع األول لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني  2020 مارس 25الموافق  االربعاءإنه في يوم 

 للمجلس قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتية:

 .2019عرض التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر لعام  .1

 مراجعة القرارات السابقة لمجلس إدارة الصندوق.  .2

 نظرة عامة على السوق. .3

 تقييم السوق والقطاع. .4

 ملخص االقتصاد الكلي. .5

 مقدمة عن التغير في حجم األصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس اإلدارة. .6

 أداء الصندوق ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة في السوق. .7

 شرح تفصيلي عن صناديق األسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة. .8

 التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق.االكتتابات  .9

 والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة. أسواق النقد والدخل الثابتشرح تفصيلي عن صناديق  .10

 عليها.للموافقة  2019ديسمبر  31عرض القوائم المالية المنتهية في  .11

ية في مراجعة تعيين مراجع الحسابات وتكليفه بتدقيق ومراجعة القوائم المالية للصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية للسنة المالية المنته .12

 .2020ديسمبر 

 مناقشة التقرير الخاص بااللتزام. .13

 مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد. .14

 الفترة إن وجد. مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل .15

 مناقشة مدى موافقة الصندوق للضوابط الشرعية.  .16

 مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس اإلدارة. .17

 عرض تقرير ممارسات التصويت السنوية في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة. .18

دوق وتحديثه في ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة المعلومات للصندوق إخطار مجلس اإلدارة بالبدء في تحديث ملخص االفصاح المالي للصن .19

 .2019وفقاً للبيانات المالية المدققة لسنة 

 وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:

  وتقرير 2019ديسمبر  31اعتماد القوائم المالية المدققـة لصناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ،

 مراجع الحسـابـات بهذا الخـصـوص.

 قوائم المالية السنوية والنصف السنوية الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ كمراجع للحسابات، وتكليفهم بتدقيق ومراجعة ال

 .2020ديسمبر  31لصناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية عن السنة المالية التي تنتهي في 

  للقوائم المالية السنوية م 2020ديسمبر  31تحديد أتعاب مراجع الحسابات، السادة/ مكتب إرنست ويونغ، عن السنة المالية التي تنتهي في 

 والنصف سنوية.

  .الموافقة على التقرير السنوي والتقرير السنوي المختصر من قبل مدير الصندوق 

 .إقرار مجلس اإلدارة بعدم وجود تضارب مصالح في الصندوق 

  المالي في الموافقة على إعداد ملخص المعلومات الرئيسية وشروط وأحكام ومذكرة المعلومات للصناديق الشرعية وتحديث ملخص اإلفصاح

 ملخص المعلومات الرئيسية ومذكرة معلومات الصناديق الشرعية.

 .اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة 
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق: -)ب( -5

 2020 سبتمبر –االجتماع الثاني 
 

عقد االجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق بالرياض وبعد التأكد من اكتمال النصاب  تمم 2020 سبتمبر 16إنه في يوم االربعاء الموافق 
 القانوني للمجلس قام المجلس بمناقشة الموضوعات اآلتية:

مراجعة التفويضات الخاصة بإدارة الصندوق )النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق، السياسات المتعلقة بالمشاركة في االكتتابات  .1

 ألولية، السياسات المتعلقة بحقوق التصويت(.ا

 نظرة عامة على السوق. .2

 تقييم السوق والقطاع. .3

 ملخص االقتصاد الكلي. .4

 مقدمة عن التغير في حجم األصول المدارة للصناديق التي يشرف عليها مجلس اإلدارة. .5

 المبارك للصكوك السيادية السعودية.صندوق ل إعادة تقييم الوحدات .6

 ومقارنة األداء مع الصناديق المماثلة في السوق.أداء الصندوق  .7

 شرح تفصيلي عن صناديق األسهم المحلية والتي يشرف عليها مجلس اإلدارة. .8

 االكتتابات التي تمت خالل الفترة وحجم االستثمار بها من خالل الصندوق. .9

 ة.والتي يشرف عليها مجلس اإلدار أسواق النقد والدخل الثابتشرح تفصيلي عن صناديق  .10

 مناقشة التقرير الخاص بااللتزام .11

 مناقشة أي تعدي لحدود االستثمار للصندوق إن وجد. .12

 مناقشة أي تضارب مصالح قد حدث خالل الفترة إن وجد. .13

 مناقشة الغرامات ان وجدت  .14

 مناقشة مدى موافقة االستثمارات للشريعة. .15

 الدخل.مناقشة مدى موافقة الصندوق للضوابط الشرعية واجراءات تطهير  .16

 مناقشة مدى مالئمة عدد الصناديق المشرف عليها من قبل مجلس اإلدارة. .17

 
 وهذا بعد مناقشة ومراجعة كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أعاله فقد قرر مجلس إدارة الصندوق اآلتي:

 .الموافقة على تحديث النظام األساسي لتكوين مجلس إدارة الصندوق 

  السياسات المتعلقة بالمشاركة في االكتتابات االولية.الموافقة على تحديث 

 .الموافقة على تحديث السياسات المتعلقة بحقوق التصويت 

 .الموافقة على تحديث قائمة األشخاص المفوضين بالتعامل على حسابات صناديق االستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 .اعتماد محضر االجتماع السابق لمجلس اإلدارة 
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 مدير الصندوق -ج
 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

وهي التي ستقوم بدور مدير الصندوق  الوطني،للبنك العربي  مملوكة بالكاملشركة العربي الوطني لالستثمار "العربي لالستثمار"، وهي شركة 
 وعنوانها كاالّتي:

 مبنى العربي لالستثمار
 العربي الوطنيدارة العامة للبنك حي المربع، خلف مبنى اإل

 11311، الرياض 220009ص.ب. 
 السعودية المملكة العربية

 920011878هاتف الموحد: ال
 www.anbinvest.com.sa الموقع االلكتروني:

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن -2

 ال ينطبق

 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة  -3

من المجال االستثماري للصندوق كما في نهاية  %55البنوك والمواد األساسية والتي تشكل ما نسبته تركزت استثمارات الصندوق في قطاعي 

، كما رفع الصندوق استثماراته في بعض الشركات بنسبة أعلى من وزنها في المؤشر اإلرشادي واستطاع من خاللها تحقيق عوائد جيدة 2020

 .%9.71بارتفاع نسبته  2020ت الذي أنهى فيه المؤشر اإلرشادي أداء العام مكنته من التفوق على المؤشر االرشادي، في الوق

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة -4
٪. هذا 5.30٪ للمؤشر لنفس الفترة، مما أدى إلى تفوق الصندوق بـ 9.71٪ خالل العام مقابل ارتفاع نسبته 15.01ارتفع أداء الصندوق بنسبة 

ن تذبذباً عالياً نسبياً معظم فترات العام، وقد تمكن الصندوق من تحقيق عوائد ايجابية مقارنة مع المؤشر م 2020وقد شهد المؤشر خالل العام 
 .الستثمارات الصندوقخالل اإلدارة الفعالة 

 تفاصيل التغييرات على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات -5

 الشروط واالحكام/

 ( التعامالت 9إضافة كلمة الكترونياً في الفقرة )-  :إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها.الفقرة الفرعية 

  الفقرة الفرعية: المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية. -( تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11كلمة الكترونياً في الفقرة )إضافة 

 ( حقوق مالكي الوحدات.14إضافة كلمة الكترونياً في الفقرة ) 
 

 مذكرة المعلومات/
  رعية: حقوق مالك الوحداتالفقرة الف –معلومات عامة  (4) الفقرةإضافة كلمة الكترونياً في. 
  المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية الفقرة الفرعية: -تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات  (11) الفقرةإضافة كلمة الكترونياً في. 
  الفقرة الفرعية: إجراءات االشتراك واالسترداد –( التعامل 7الفقرة )إضافة كلمة الكترونياً في. 

 اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارأي معلومة  -6
 ال يوجد أي معلومات اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ القرار.

 نسبة الرسوم المحتسبة في الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق -)ب(- 7
نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على  -)أ(- 7

 الصندوق

 الصندوقال تنطبق على هذا 

 بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة -8
 لم يتم تحصيل أي عموالت خاصة خالل الفترة

 بيانات ومعلومات أخرى -9

 ال توجد بيانات ومعلومات أخرى
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 امين الحفظ -د
 اسم وعنوان أمين الحفظ -1

 شركة البالد لالستثمار 
 11411الرياض ، 140ص.ب 
 السعودية العربية المملكة

 920003636هاتف موحد: 
 www.albilad-capital.com الموقع االلكتروني:
 custody@albilad-capital.comالبريد االلكتروني: 

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته -2
سيقوم أمين الحفظ بحفظ سجالت وحسابات األصول والمطلوبات والمصروفات المتعلقة بالصندوق .سيتم حفظ أصول الصندوق في إدارة أو أكثر 

ً من إدارات الحفظ في مختلف المؤسسات المالية التي يختارها مدير الصندوق .وسيتم فصل أصول الصندوق  عن أصول المدير وعن  فصالً واضحا
 يق االستثمار االخرى وعن أصول أي جهة أخرى ذات عالقة.صناد اصول

وهو مسؤول كذلك عن اتخاد جميع اإلجراءات اإلدارية ، يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات 
 زمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.الال

 رأي أمين الحفظ -3

 مدير الصندوق قد قام باالتي:حسب رأي أمين الحفظ فإن 

 المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا الرأي . -أ

  الرأي.المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ ال تشمل إبداءه لهذا  -ب

 ال توجد مخالفة للصندوق. -ج

 

 المحاسب القانوني - هـ
 اسم وعنوان المحاسب القانوني -1

 إرنست أند يونغ
 6برج الفيصلية، الدور ،2732ص.ب.

 المملكة العربية السعودية ،11461طريق الملك فهد، الرياض 
+ 669 0474273ت: – (1)   

 المحاسب القانوني رأي -2

المالية المعتمدة في وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد التقارير القوائم المالية لصندوق المبارك لألسهم السعودية النقية أُعدت وروجعت  –أ
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

القوائم المالية لصندوق المبارك لألسهم السعودية النقية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول  –ب
 .2020الفترة السنة المنتهية صندوق االستثمار عن 

 القوائم المالية لصندوق المبارك لألسهم السعودية النقية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة –ج
31/12/2020. 

 

 القوائم المالية -و

أُعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ألعداد التقارير المالية  ،2020القوائم المالية لصندوق المبارك لألسهم السعودية النقية في نهاية فترة عام 
 المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(

لقتسملا عجارملا ریرقتو ةعجارملا ةیلاملا مئاوقلا
عجارملا ریرقت

٢٠٢٠ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل



٣٢٣/١١/٤٥لیجستلا مقر
١٠١٠٣٨٣٨٢١يراجتلا لجسلا مقر

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦:فتاھ
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+ 

 +٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦:سكاف

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

)نوینوناق نوبساحم( مھاكرشو غنویو تسنرا ةكرش
 ةینماضت ةكرش
 سیئرلا زكرملا
 رشع عبارلا رودلا–ةیلصیفلا جرب

 دھف كلملا قیرط
٢٧٣٢:ب.ص

١١٤٦١ضایرلا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

لقتسملا عجارملا ریرقت
ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص يف تادحولا يكلام ىلإ
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادملا(

:يأرلا
رامثتسالل ينطولا يبرعلاةكرش لبق نم رادملا )"قودنصلا"(ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنصل ةیلاملا مئاوقلا انعجار دقل
يف تاریغتلا ةمئاقولماشلا لخدلاةمئاقو ،٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك يلاملا زكرملا ةمئاق ىلع لمتشت يتلاو ،)"قودنصلا ریدم"(
  ،ةیلاملا مئاوقلاب ةقفرملا تاحاضیإلاو ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاقوتادحولا يكلاملةدئاعلا ةیكلملا قوقح
.ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم كلذ يف امب

٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك قودنصلل يلاملا زكرملا ،ةیرھوجلا يحاونلا ةفاك نم ،لدعب رھظت ةقفرملا ةیلاملا مئاوقلا نإ ،انیأر يف
ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف  ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل  ًاقفو ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا ھتاقفدتو يلاملا ھئادأو
.نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو

:يأرلا ساسأ
اھحیضوت مت رییاعملا كلت بجومب انتیلوؤسم نإ .ةیدوعسلا  ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعملل اقفو انتعجارم تمت
  ةنھملا بادآو كولس دعاوقل اقفو قودنصلا نع نولقتسم اننإ .انریرقت يف ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح عجارملا تایلوؤسم مسق يف
كلتل اقفو ىرخألا ةیقالخألا انتایلوؤسمب انمزتلا اننأ امك ،ةیلاملا مئاوقلل انتعجارمب ةلصلا تاذ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
.انیأر ءادبإل ساسأ ریفوتل ةمئالمو ةیفاك اھیلع انلصح يتلا ةعجارملا ةلدأ نأ انداقتعاب .دعاوقلا

:ةیلاملا مئاوقلا لوحةمكوحلاب نیفلكملاوةرادإلا تایلوؤسم
  ةیبرعلا ةكلمملا يفةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللًاقفو لداع لكشب اھضرعو ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسم ةرادإلا نإ
لومعملا رامثتسالا قیدانص ةحئال ماكحأو نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو  ةیدوعسلا
اھارت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا نعو ،تامولعملا ةركذمو قودنصلا ماكحأو طورشو ةیلاملا قوسلا ةئیھ ةرادإ سلجم نع ةرداصلا اھب
 .أطخ وأ شغ نع جتان يرھوج ٍفیرحت نم ةیلاخ ةیلام مئاوق دادعإل ةیرورض ةرادإلا

حاصفإلاو ةیرارمتسالا أدبمل اقفو لمعلا يف رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردقم میوقت نع ةلوؤسم ةرادإلا نإف ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع
ىدلةین كانھ نكت مل ام ،ةبساحملا يف ةیرارمتسالا أدبم قیبطتو ،ةیرارمتسالا أدبمب ةقالعلا تاذ رومألا نع ،مئالموھ امبسح
.كلذ فالخب مئالم رایخ كانھ سیل وأ ،ھتایلمع فاقیإ وأ قودنصلا ةیفصتلةرادإلا

 .قودنصلا يف يلاملا ریرقتلا دادعإ ةیلمع ىلع فارشإلا نعنولوؤسمةمكوحلاب نیفلكملانإ

:ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح عجارملا تایلوؤسم
،أطخ وأ شغ نع جتان يرھوج ٍفیرحت نم ةیلاخ لكك ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امیف لوقعم دیكأت ىلع لوصحلا يف انفادھأ لثمتت
  ةعجارملا نأ ىلع ًانامض سیل ھنأ الإ،دیكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وھ لوقعملا دیكأتلا نإ .انیأر نمضتی يذلا عجارملا ریرقت رادصإو
.دوجوم يرھوج ًفیرحت نع ًامئاد فشكتس ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعملل اقفو اھب مایقلا مت يتلا
رثؤتس اھنأ عقوتنكمی لوقعم لكشب ناك اذإ ،اھعومجم يف وأ اھدرفمب ،ةیرھوج دَعُتو ،أطخ وأ شغ نع تافیرحتلا أشنت نأ نكمی

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ ىلع ًءانب نومدختسملا اھذختی يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىلع
ىلع ظفاحنو ينھملا مكحلا سرامن اننإف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعملل اقفو ،ةعجارملا نم ءزجكو
:ـب موقن امك .ةعجارملا لالخ ينھملا كشلا ةعزن
تاءارجإ ذیفنتو میمصتو ،أطخ وأ شغ نع ھجتان تناك ءاوس ةیلاملا مئاوقلا يف ةیرھوجلا تافیرحتلا رطاخم میوقتو دیدحت•

فاشتكا مدع رطخ دعیو .انیأر ءادبإل ساسأ ریفوتل ةمئالمو ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلاو ،رطاخملا كلت ةھجاومل ةعجارم
دمعتم فذح وأ ریوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطنی دق شغلا نأل ،أطخ نع جتانلا رطخلا نمىلعأ شغ نع جتان يرھوج فیرحت
 .ةیلخادلا ةباقرلاتاءارجإلزواجت وأ ةللضم تادافإ وأ
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ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج١٥ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٣

يلاملا زكرملا ةمئاق
٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك

ربمسید٣١
٢٠٢٠

ربمسید٣١
٢٠١٩

يدوعس لایريدوعسلایرحاضیإ

تادوجوملا
٧١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
١٣٬٨٢٥٬٩٠٢١٦٬٣١٥٬٩٢٠ةیدقن ھبشو ةیدقن

──────────────────
١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩١٧٣٬٢٤٣٬٠٧٩تادوجوملا يلامجإ

══════════════════
تابولطملا
٨٠٧٬٤٩٦٧١٩٬٦٣٨ةقحتسمةرادإ باعتأ
١٨١٬٩٥٠٩٢٬١١٩ عفدلا ةقحتسم فیراصم

──────────────────
٩٨٩٬٤٤٦٨١١٬٧٥٧تابولطملا يلامجإ

──────────────────

تادحولا يكلامب ةقلعتملا ةیكلملا قوقح
١٩٠٬٦٣٩٬٥١٣١٧٢٬٤٣١٬٣٢٢)ةیكلملا قوقح يلامجإ(

──────────────────
١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩١٧٣٬٢٤٣٬٠٧٩ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

══════════════════

١٨٬٧٢٤٬٩٨٢١٩٬٤٧٨٬٣٨٥ دادرتسالل ةلباق ةردصم تادحو
══════════════════

١٠٫١٨٨٫٨٥ةدحو لكل دئاعلا تادوجوملا ةمیق يفاص
══════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج١٥ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤

لماشلا لخدلا ةمئاق
٢٠٢٠ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

حاضیإ
٢٠٢٠

يدوعس لایر
٢٠١٩

يدوعس لایر
لخدلا

  لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا نع ققحملا حبرلا يفاص
 ةراسخلا وأ حبرلا

٧٨٬٢٢٠٬٦٧٠١٨٬٧٠١٬٥٠٠

نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا نع ققحملا ریغحبرلا يفاص
 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

٧١٥٬٥٣٩٬١٣١١٬٨١٧٬٠٥٤

٤٬٦٠٢٬٠٩٢٦٬١٦٥٬٤٤٤حابرأ تاعیزوت
-١٬٥٧٠ ىرخأ تاداریإ

──────────────────
٢٨٬٣٦٣٬٤٦٣٢٦٬٦٨٣٬٩٩٨لخدلا يلامجإ

──────────────────
فیراصملا
)٣٬٠٤٨٬٣٠١()٢٬٩١٢٬٧٦٢(٨ةرادإ باعتأ
 )٣٩٨٬٨٣٣()٥٦٣٬٥٢٩(٨ىرخأ باعتأ

──────────────────
)٣٬٤٤٧٬١٣٤()٣٬٤٧٦٬٢٩١(فیراصملا يلامجإ

──────────────────
٢٤٬٨٨٧٬١٧٢٢٣٬٢٣٦٬٨٦٤ةنسلا لخد يفاص

--ةنسلل رخآلا لماشلا لخدلا
──────────────────

٢٤٬٨٨٧٬١٧٢٢٣٬٢٣٦٬٨٦٤ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
══════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج١٥ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥

تادحولا يكلامب ةقلعتملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
٢٠٢٠ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

دادرتسالل ةلباقلا تادحولا تالماعم

:ربمسید  ٣١  يف ةیھتنملا ةنسلل دادرتساللةلباقلا تادحولا تالماعمل ًاصخلم يلی امیف

٢٠٢٠
تادحو

٢٠١٩
تادحو

١٩٬٤٧٨٬٣٨٥٢١٬٣٨٧٬٦٨٢ ةنسلا ةیادب يف تادحولا
──────────────────

٦٦٨٬٨٩٣٧٧٬٦٠١ ةنسلا لالخ ةردصم تادحو
)١٬٩٨٦٬٨٩٨()١٬٤٢٢٬٢٩٦( ةنسلا لالخ ةدرتسم تادحو

──────────────────
)١٬٩٠٩٬٢٩٧()٧٥٣٬٤٠٣( تادحولا يف تاریغتلا يفاص

──────────────────
١٨٬٧٢٤٬٩٨٢١٩٬٤٧٨٬٣٨٥ةنسلا ةیاھن يف تادحولا

══════════════════

٢٠٢٠
يدوعس لایر

٢٠١٩
يدوعس لایر

١٧٢٬٤٣١٬٣٢٢١٦٥٬٥٣٨٬٣٣٥ ةنسلا ةیادب يف تادحولا يكلامب ةقلعتملا ةیكلملا قوقح
──────────────────

٢٤٬٨٨٧٬١٧٢٢٣٬٢٣٦٬٨٦٤ةنسلا لخد يفاص
──────────────────

٢٤٬٨٨٧٬١٧٢٢٣٬٢٣٦٬٨٦٤ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ

ةدرتسملاو ةردصملا تادحولا
٦٬٠٤٢٬٥٤٤٦٩٨٬٢١٢ ةنسلا لالخ ةردصم تادحو
 )١٧٬٠٤٢٬٠٨٩()١٢٬٧٢١٬٥٢٥( ةنسلا لالخ ةدرتسم تادحو

──────────────────
 )١٦٬٣٤٣٬٨٧٧()٦٬٦٧٨٬٩٨١( تادحولا يف تاریغتلايفاص

──────────────────
١٩٠٬٦٣٩٬٥١٣١٧٢٬٤٣١٬٣٢٢ةنسلا ةیاھن يف تادحولا يكلامب ةقلعتملا ةیكلملا قوقح

═══════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج١٥ىلإ١نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦

ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
٢٠٢٠ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

٢٠٢٠
يدوعس لایر

٢٠١٩
يدوعس لایر

٢٤٬٨٨٧٬١٧٢٢٣٬٢٣٦٬٨٦٤ ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ةنسلا لخد يفاص

 :ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص ىلإ لخدلا يفاص ةیوستل تالیدعتلا
  حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا نع ةققحملا ریغ حابرألا يف ةكرحلا

 ةراسخلا وأ
)١٬٨١٧٬٠٥٤()١٥٬٥٣٩٬١٣١(

──────────────────
٩٬٣٤٨٬٠٤١٢١٬٤١٩٬٨١٠

 :لماعلا لاملا سأر تالیدعت
١١٬٨١٤٬٦٤٧)٥٬٣٣٦٬٧٦٧(ةراسخلاو حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا يف صقنلا)ةدایزلا(
٤٥٬٠٠٠-ةنیدملا حابرألا تاعیزوت يف صقن
 )٨٥٨٬٩٨٦(١٧٧٬٦٨٩ىرخألا باعتألاو ةقحتسملا ةرادإلاباعتأ يف )صقن( ةدایز

──────────────────
٤٬١٨٨٬٩٦٣٣٢٬٤٢٠٬٤٧١ةیلیغشتلا ةطشنألا نـم ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص

──────────────────
 ةیلیومتلا ةطشنألا
٦٬٠٤٢٬٥٤٤٦٩٨٬٢١٢ةردصملا تادحولا نم تالصحتم
 )١٧٬٠٤٢٬٠٨٩()١٢٬٧٢١٬٥٢٥( ةدرتسملاتادحولا دادس

──────────────────
 )١٦٬٣٤٣٬٨٧٧()٦٬٦٧٨٬٩٨١(ةیلیومتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص

──────────────────
١٦٬٠٧٦٬٥٩٤)٢٬٤٩٠٬٠١٨( ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا يف ةدایزلا )صقنلا( يفاص

١٦٬٣١٥٬٩٢٠٢٣٩٬٣٢٦ةنسلا ةیادب يف ةیدقنلاھبشو ةیدقنلا
──────────────────

١٣٬٨٢٥٬٩٠٢١٦٬٣١٥٬٩٢٠ةنسلا ةیاھن يف ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا
══════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

٧

ماع-١

قودنصلل يرامثتسالا فدھلا لثمتی .ةدملا ددحم ریغ يرامثتسا  قودنص وھ )”قودنصلا“( ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص نإ
عم ةقفاوتملا ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألا تادنس نم ةعونتم ةظفحم يف تارامثتسالا لالخ نم لیوطلا ىدملا ىلع لاملا سأر ةیمنت يف
ربوتكأ٢٥قفاوملا( ــھ١٤٢٦نابعش٢١خیراتب قودنصلا سیسأت مت .ةحبارم تالماعم كلذ يف امب ةیمالسإلا ةعیرشلا ماكحأ

،٢٢٠٠٠٩  .ب.ص ،رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش وھ قودنصلا ریدم ناونع نإ  .)"كنبلا"( ينطولا يبرعلا كنبلا لبق نم )٢٠٠٥
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،١١٣١١ضایرلا

نع رداصلا )٢٠٠٥وینوی٢٨قفاوملا( ـھ١٤٢٦لوألا ىدامج٢١خیراتبو١-٨٣-٢٠٠٥مقر ةیلاملا قوسلا ةئیھ رارقل ًاقبط
  ىلإ تادوجوملا ةرادإ تایلمع لیوحتب كنبلا ماق ،مھل صخرملا صاخشألاب ةقلعتملا حئاوللا نأشب ةیلاملا قوسلا ةئیھ ةرادإ سلجم
 .٢٠٠٨ریانی١نم ارابتعا كلذو ،كنبلل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش يھو ،)"قودنصلا ریدم"( رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش

ظفحلا تامدخ باعتأ عفد متی .قودنصلل لجسمو ظفح نیمأك لمعلل )"ظفحلا نیمأ"( رامثتسالل دالبلا ةكرش نییعتب قودنصلا ماق
 .قودنصلا لبق نم لجسملاو

ىرخألا تاسسؤملاعم تایقافتا ماربإ قودنصلا ریدمل نكمی امك .قودنصلا ةطشنأل ةماعلا ةرادإلا نع لوؤسم قودنصلا ریدم نإ
.قودنصلا نع ةباین ىرخألا ةیرادإلا تامدخلا وأ ظفحلا تامدخ وأ ةیرامثتسالا تامدخلا میدقتل

ةیماظنلا حئاوللا-٢

قفاوملا( ـھ١٤٢٧  ةجحلا وذ  ٣  خیراتب ةیلاملا قوسلا ةئیھ لبق نم ةرداصلا )"ةحئاللا"( رامثتسالا قیدانص ةحئالل قودنصلا عضخی
  ةحئاللا"( ةدیدجلا رامثتسالا قیدانص ةحئالل )٢٠١٦ربمفون٦قفاوملا( ـھ١٤٣٨رفص٦نم ًارابتعاو )٢٠٠٦ربمسید٢٤

رومألا ىلع صنت يتلاو ،)٢٠١٦ویام٢٣قفاوملا( ـھ١٤٣٧نابعش١٦خیراتب ةیلاملا قوسلا ةئیھ لبق نم ةرداصلا )"ةلدعملا
.اھعابتا ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةلماعلا رامثتسالا قیدانص عیمج ىلع نیعتی يتلا

ةیبساحملا تاسایسلا يف تاریغتلاو دادعإلا سسأ-٣

  ةكلمملا يف ةدمتعملاو ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ًاقفو ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
رییاعملا"ـب ةعمتجم اھیلإ راشی( نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا ةیبرعلا
.)"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

يتلاو ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا ادع امیف .ةیخیراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
.ةیرارمتسالاأدبمو يبساحملا قاقحتسالا أدبم مادختساب كلذكو ،اھل ةلداعلا ةمیقلاب رھظت

،يدوعس لایر برقأل غلابملا ةفاك بیرقت متو ،قودنصلل ةیفیظولا ةلمعلا ربتعی يذلاو ،يدوعسلا لایرلاب ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرع مت
 .كلذ فالخ دری مل ام

ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

 :ةیلاملا ھمئاوق دادعإ دنع قودنصلالبق نم ةقبطملا ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلاب ًانایب يلی امیف

 ةیلاملا تاودألا١-٤

فینصتلا )١(
ىلإاھل يلوألاتابثإلادنع ةیلاملا ھتابولطمو ةیلاملا ھتادوجوم فینصتب قودنصلا موقی ،)٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل ًاقبط
.هاندأ ةنیبملا ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملاتائف

 :اذإ ةرجاتملا ضارغأل هانتقم ةیلاملا تابولطملا وأ ةیلاملا تادوجوملا رابتعا متی ،فینصتلا اذھ قیبطت دنعو

 وأ ،بیرقلا ىدملا ىلع اھئارش ةداعإ وأ اھعیب ضرغل يسیئر لكشب اھدبكت وأ اھیلع ذاوحتسالا مت)أ



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

٨

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا١-٤

)ةمتت( فینصتلا )١(
  يلعف طمن رخآ ىلع لیلد اھنأشب دجویو ًاعم اھترادإ متی ةددحم ةیلام تاودأ ةظفحم نم ًاءزج اھل يلوألا تابثإلا دنع تناك)ب

وأ ،ریصقلا ىدملا ىلع حابرألا قیقحتل

 .)ةلاعف ةیطغت ةادأك ةصصخملا ةیلاملا ةادألا وأ ،يلام نامض دقع لثمت يتلا تاقتشملا ادع امیف( ةقتشم ةادأ نع ةرابع تناك)ج

ةیلاملا تادوجوملا

ىلع ةراسخلا  وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقم وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ًاقحال ةساقمك امإ ةیلاملا ھتادوجوم فینصتب قودنصلا موقی
 :نم لك ساسأ

 .ةیلاملا تادوجوملا ةرادإل ةأشنملاب صاخلا لامعألا جذومن×
 .ةیلاملا تادوجوملل ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا صئاصخ×

.ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم ةیلام تادوجوم·
  لیصحتل ةیلاملا تادوجوملاب ظافتحالا ھفدھ لامعأ جذومن نمض اھئانتقا ةلاح يف ةأفطملا ةفلكتلاب نیدلا ةادأ سایق متی
تاعفد طقف لثمت ةیدقن تاقفدت ،ةددحم خیراوت يف ،يلاملا لصألل ةیدقاعتلا طورشلا نع أشنیو ،ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا
 .مئاقلا يلصألا غلبملا ىلع ةلومعلاو يلصألا غلبملا نم

ةراسخل ا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تادوجوملا·
 :اذإ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب يلاملا لصألا سایق متی

تاعفد طقف لثمت ةیدقن تاقفدت ،ةددحم خیراوت يف ،يلاملا لصألل ةیدقاعتلا طورشلا نع اشنی مل-١
 و ،مئاقلا يلصألا غلبملا ىلع ةلومعلاو يلصألا غلبملا نم

  تاقفدتلا لیصحت وأ ،ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت امإ ھفدھ لامعأ جذومن نمض ھب ًاظفتحم لصألا نكی مل-٢
وأ ،ًاعم عیبلاو ةیدقنلا

  حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ساقملصأك ءاغلإلل لباق ریغ لكشب ،يلوألا تابثالا دنع ،لصألا صیصخت مت-٣
  فالخ أشنی دق يذلاو تابثإلا وأ سایقلا قاستا مدع يرھوج لكشب للقی وأ لیزی كلذب مایقلا ناك اذإ ةراسخلا وأ
 .ةفلتخم سسأ قفو اھنع ةجتانلا رئاسخلاو حابرألا تابثإ وأ تابولطملا وأ تادوجوملا سایق نع كلذ

ضرغل ةیسیئر ةروصب اھیلع ذاوحتسالا مت ةیرامثتسا قیدانصل ةیلام تاودأ يف تارامثت سا قودنصلا تارامثتسا نمضتت·
 .رعسلا يف لجألا ةریصق تابلقتلا نم حبر قیقحت

ةیلاملا تابولطملا

ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تابولطملا·
ضارغأل ءانتقالا فیرعت قابطنا ةلاح يف ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملا سایق متی
.ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقم ةیلام تابولطم يأب قودنصلا ظفتحی ال .اھیلع ةرجاتملا

ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا ةیلاملا تابولطملا·
 .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا كلت فالخب ةیلاملا تابولطملا ةفاك ىلع ةئفلا هذھلمتشت



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

٩

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا١-٤

تابثإلا )٢(
 .ةیلاملا ةادألل ةیدقاعتلا ماكحألا يف ًافرط حبصی امدنع ةیلاملا تابولطملاوأ ةیلاملا تادوجوملا تابثإب قودنصلا موقی

ةمظنألا اھیلع صنت يتلا ةینمزلا ةرتفلا لالخ تادوجوملا میلست بلطتت يتلا–ةیلاملا تادوجوملا عیب وأ ءارش تایلمع تابثإ متی
.لصًألا عیب وأ ءارشب قودنصلا ھیف مزتلی يذلا خیراتلا يأ ،لوادتلا خیراتب  –  )ةیدایتعالا تالماعملا( قوسلاب اھیلع فراعتملا كلت وأ

يلوألاسایقلا )٣(
.ة لداعلا ةمیقلاب يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا تابثإ متی
 .ةراسخلا وا حبرلا يف ًةرشابم تاودألا كلتب ةصاخلا تالماعملا فیلاكت ةفاك تابثإ متیو

،)ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا كلت فالخب( ةلداعلا اھتمیقب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا سایق لصألا يف متی
 .رادصإلا وأ ءارشلا ةیلمعب ةرشابم ةقلعتم ةیفاضإ فیلاكت يأ كلذ يف امب

قحاللا سایقلا )٤(
متیو .ةلداعلا ةمیقلاب ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا ،ةیلاملا تاودألا سایقب قودنصلا موقی ،يلوألا سایقلا دعب
تابولطملاو تادوجوملا نع جتانلا ةراسخلا وأ حبرلا يفاص نمض ةیلاملا تاودألا هذھل ةلداعلا ةمیقلا يف ةقحاللا تاریغتلا تابثإ
حابرألا تاعیزوتو ةلومعلا تابثإ متیو .لماشلا لخدلا ةمئاق يف كلذو ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا
  لخدلا ةمئاق يف حابرأ تاعیزوت فورصم وأ لخدو ةلومع فورصم وأ لخدك ةلقتسم ةروصب تاودألا هذھ نع ةعوفدملا وأ ةققحملا
 .لماشلا

ةیلاملا تاودألا تابثإ نع فقوتلا )٥(
)ةھباشتم ةیلام تادوجوم نم ةعومجم نم ءزج وأ ھنم ءزج ،كلذ قبطنی ذإ ،وأ( يلاملا لصألا تابثإ نع فقوتلا ةیسیئر ةروصب متی
 :دنع )قودنصلل يلاملا زكرملا ةمئاق نم هداعبتسا يأ(

 وأ ،لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتساب ةقلعتملا قوقحلا ءاھتنا·
  فرط ىلإ لماكلاب ةملتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا دادسب دھعتلا وأ لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح لیوحتب قودنصلا مایق·

)ب( وأ ،لصًألل ةبحاصملا عفانملاو رطاخملا ةفاك لیوحتب قودنصلا ماق )أ( ام اذإو "ةیروف تابیترت" قفو ریخأت يأ نود رخآ
 .لصألا ىلع ةرطیسلا لیوحتبماق نكلو ،لصألل ةبحاصملا رطاخملاو عفانملا مظعم ىلع ءاقبإلا وأ لیوحتلاب قودنصلا مقی مل

بجی ھنإف ،ةیروف تابیترت ةیقافتا ماربإ وأ لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح لیوحتب قودنصلا اھیف موقی يتلا تالاحلا يفو
 .ةیكلملل ةبحاصملا رطاخملاو عفانملاب ظافتحالاب ماق ىدم يألو اذإ امیف میوقت ھیلع

ىلع ةرطیسلا لیوحت اھیف متی مل وأ لصألل ةبحاصملا عفانملاو رطاخملا مظعم ىلع ءاقبإلا وأ لیوحت اھیف متی ال يتلا تالاحلا يفو
تابولطملا تابثإب ًاضیأ قودنصلا موقی ،ةلاحلا كلت يفو .ھب رمتسملا قودنصلا طابترا ردقب لصألا تابثإ يف قودنصلا رمتسی ،لصًألا
يتلا تامازتلالاو قوقحلا سكعی يذلا ساسألا سفن قفو اھل ةبحاصملا تابولطملاو ةلوحملا تادوجوملا سایق متی.اھل ةبحاصملا
   .قودنصلا اھیلع ىقبأ

.ھتدم ءاھتنا وأ ھئاغلإ وأ دقعلا يف ددحملا مازتلالا دادس دنع ةیلاملا تابولطملا تابثا نع قودنصلا فقوتی

ةیلاملاتاودألا ةصاقم )٦(
ةیوستل مزلم يماظن قح دوجو دنع طقف كلذو يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلا جردیو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةصاقم متت
تابولطملا دیدستو تادوجوملا عیب وأ يفاصلا ساسأ ىلع تابولطملا عم تادوجوملا ةیوستل ةین دوجو دنعو ،اھتابثإ مت يتلا غلابملا
تادوجوملا ضرع متیو ،ةیقافتالا فارطأ دحأ رثعتی ملام ةیسیئرلا ةصاقملا تایقافتا ىلع امومع كلذ قبطنیالو .دحاو نآ يف
 .يلاملا زكرملا ةمئاق يف يلامجإلاب ةقالعلا تاذ تابولطملاو



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٠

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا١-٤

ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا)٧(
،ةأفطملا ةفلكتلاب ةدیقملا ةیلاملا تادوجوملل ةبحاصملا ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل میوقت ءارجإب ،يلبقتسم ساسأ ىلع ،قودنصلا موقی
  كلذ اًرھش  ١٢  ىدم ىلع  ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ لثمت .رمعلا ىدم ىلعو اًرھش  ١٢  ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ دیدحت متیو
اًرھش  ١٢  لالخ ام ةیلام ةادأ نأشب رثعتلا ثادحأ نع جتنی نأ عقوتملا نم يذلاو رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ نم ءزجلا
ر ئاسخ ساسأ ىلع صصخملا ددحی ،اھتأشن ذنم نامتئالا رطاخم يف ةیرھوج ةدایز ثودح دنع نكل .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیرات دعب
.رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا

لوادتلا خیراتب ةبساحملا٢-٤
يذلا خیراتلا يأ( لوادتلا خیراتب ةیلاملا تادوجوملا عیب وأ ءارشب ةقلعتملا ةیدایتعالا تایلمعلا ةفاك تابثإ نع فقوتلا /تابثإ متی
بلطتت يتلا يھ ةیلاملا تادوجوملا عیب وأ ءارشب ةقلعتملا ةیدایتعالا تایلمعلا نإ .)تادوجوملا عیب وأ ءارشب قودنصلا ھیف مزتلی
.قوسلاب اھیلع فراعتملا كلت وأ ةمظنألا اھیلع صنت يتلا ةینمزلا ةرتفلا لالخ تادوجوملا ةیوست

ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا٣-٤
 لیوحتلل ةلباقلا كونبلا ىدل لجألا ةریصق عئادولاو قودنصلا يف دقنلا نم يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةرھاظلا ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا نوكتت
رھشأ ةثالث ةیلصألا اھقاقحتسا تارتفو ةمیقلا يف تاریغتلا نأشب ةیرھوج ریغ رطاخم ىلإ عضخت يتلاو ةفورعم ةیدقن غلابم ىلإ
   .لقأ وأ

ربتعت ال ةدیقملا شماھلا تاباسحو لــجألا ةریصق ةیدقنلا تامازتلالاب ءافولا ضرـغل ةانتقملا ریغ لــجألا ةریصق تارامثتسالا نإ
.ةیدقن ھبشو ةیدقن

تاباسحلا مصخ دعب ،هالعأ حضوم وھ امك ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا نم ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا نوكتت ،ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق دادعإ ضرغل
.كلذ قبطنی امدنع كونبلا ىدل ةمئاقلا ةفوشكملا

عفدلا ةقحتسملا فیراصملا٤-٤
متیو .ال مأ نیدروملا نم ریتاوف اھب تمدق ًءاوس ،ةملتسملا تامدخلا ءاقل البقتسم عفدلا ةبجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی
 .يلعفلا ةلومعلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحالو ،ةلداعلا ةمیقلاب لصألا يف اھتابثإ

تاصصخملا٥-٤
مازتلالا دادس فیلاكت نأو ،ةقباس ثادحأ نع ةجتان قودنصلا ىلع )ةعقوتم وأ ةینوناق( تامازتلا دوجو دنع تاصصخملا تابثإ متی
ام لدعم مادختساب تاصصخملا مصخ متیھنإف ،اًیرھوج دوقنلل ةینمزلا ةمیقلا رثأ ناك اذإو .ھب قوثوم لكشب اھسایق نكمیو ةلمتحم
يف  ةدایزلا تابثإ متی ،مصخلا مادختسا دنعو .مازتلالاب ةقلعتملا رطاخملا ،اًمئالم نوكی امدنع ،سكعی يذلاو يلاحلا ةبیرضلا لبق
.لیومت ةفلكتك تقولا رورم نع ةجتانلا صصخملا

غلبملا تابثإ متی ،رخآ فرط نم صصخملا ةیوستل ةبولطملا ةیداصتقالا عفانملا ةفاك وأ ضعب دادرتسا اھیف عقوتی يتلا تالاحلا يفو
.ھب قوثوم لكشب ضبقلا قحتسملا غلبملا سایق نكمیو درتسملا غلبملا مالتسا ًالعف دكؤملا نم ناك اذإ لصأك ضبقلا قحتسملا

لخدلا ةبیرضو ةاكزلا٦-٤
ثیح ،لخد ةبیرض وأ ةاكز ةیأ دادس نع ًالوؤسم سیل قودنصلا نإف ةیدوعسلاةیبرعلا ةكلمملا يف يلاحلا يبیرضلا ماظنلل ًاقفو
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف صصخم اھل بنجی مل ھیلعو ،تادحولا يكلام ةیلوؤسم نم كلذ ربتعی



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١١

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

دادرتسالل ةلباقلا تادحولا٧-٤
:دنع ةیكلم قوقح تاودأك دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فنصت

 .قودنصلا ةیفصت ةلاح يف قودنصلا تادوجوم يفاص يف ةیبسانت ةصح دادرتسالل ةلباقلا تادحولا كلام قاقحتسا-
 .ىرخألا ةیلاملا تاودألا تائف ةفاك دعب اھدر متی يتلا ةیلاملا تاودألا ةئف نمض دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فینصت-
  تائف ةفاك دعب اھدر متی يتلا ةیلاملا تاودألا ةئف نمض ةفنصملا دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ةفاكل ةلثامم صئاصخ دوجو-

 .ىرخألا ةیلاملا تاودألا
  يف كلاملا قوقح فالخب رخآ يلام لصأ وأ ةیدقنلا میلستل ةیدقاعت تادھعت يأ دادرتسالل ةلباقلا تادحولا نمضت مدع-

 .قودنصلا تادوجوم يفاص يف ةیبسانت ةصح
  ةیرھوج ةروصب ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع دادرتسالل ةلباقلا تادحولاب ةقلعتملا ةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلا يلامجإ دیدحت-

تادوجوملا يفاصل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا وأ تبثملا تادوجوملا يفاص يف ریغتلا وأ ةراسخلا وأ حبرلاساسأ ىلع
 .ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع قودنصلل تبثملا ریغو تبثملا

  ةیلام تاودأ قودنصلاىدل نوكی الأ بجی ھنإف ،هالعأ صئاصخلا ةفاك نمضتت يتلاو ،دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلإ ةفاضإلاب
 :ىلع لمتشی دقع وأ ىرخأ

  وأ تبثملا تادوجوملا يفاص يف ریغتلا وأ ةراسخلا وأ حبرلا ساسأ ىلع ةیرھوج ةروصب ددحملا ةیدقنلا تاقفدتلا يلامجإ-
.قودنصلل تبثملا ریغو تبثملا تادوجوملا يفاصل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

   .دادرتسالل ةلباقلا تادحولل يقبتملا دئاعلل يرھوجلادیدحتلا وأ دییقتلا نع جتانلا رثألا-

كالتما نع دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فقوت ةلاح يفو .دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فینصت میوقتب ةرمتسم ةروصب قودنصلا موقی
اھفینصت ةداعإب موقیس قودنصلا نإف ،ةیكلم قوقحك اھفینصت متی يكل اھیلع صوصنملا طورشلا ةفاكب ءافولا وأ صئاصخلا ةفاك
  قوقح يف ةقباسلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع ةجتان تاقورف يأ تابثإ عم ،فینصتلا ةداعإ خیراتب ةلداعلا ةمیقلاب اھسایقو ةیلام تابولطمك
قودنصلا نإف ،ةیكلم قوقحك اھفینصت طورشل اھئافیتساو ًاقحال صئاصخلا ةفاك دادرتسالل ةلباقلا تادحولا كالتما ةلاح يفو .ةیكلملا

.فینصتلا ةداعإ خیراتب تابولطملل ةیرتفدلا ةمیقلاب اھسایقو ةیكلم قوقح تاودأك اھفینصت ةداعإب موقیس

.ةیكلم قوقح تالماعمك دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ءاغلإو ءارشو رادصإ تایلمع نع ةبساحملا متی

 .قودنصلاب ةصاخلا ةیكلملا قوقح تاودأ ءاغلإ وأ رادصإو ءارش دنع لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةراسخ وأ حبر يأ تابثإ متی ال

ىلإ ًامسقم ،)يدوعس لایر٢٠١٩:١٩٤٬٧٨٣٬٨٥٠ربمسید٣١( يدوعس لایر١٨٧٬٢٤٩٬٨٣٠قودنصلا لامسأر غلبی
مت دقو .يدوعس لایر١٠اھنم لك ةمیق ،اھب ةمھاسملا تمت )ةدحو٢٠١٩:١٩٬٤٧٨٬٣٨٥ربمسید٣١( ةدحو١٨٬٧٢٤٬٩٨٢

تاودأك اھفینصت متو ،اھب مھاسملا تادحولا هذھ نم قودنصلا لامسأر نوكتی .اھب ةمھاسملا تمت يتلا ةردصملا تادحولا ةفاك دادس
دنع قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص يف ةیبسانتلا قودنصلا ةصح ساسأ ىلع  اھب مھاسملا تادحولا هذھ دادس قحتسی .ةیكلم قوقح
 .قودنصلا ةیفصت

ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق يفاص٨-٤
  ىلع قودنصلا تادوجوم يفاص ةمسقب كلذو يلاملا زكرملا ةمئاق يف ھنع حصفملاو ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق يفاص باستحا متی

.ةنسلا ةیاھن يف ةمئاقلا تادحولا ددع

حابرألا تاعیزوت٩-٤
 كلذ نإف ،ةلوادتملا مھسألا تادنسل ةبسنلاب .اھمالتسا ةیقحأب رارقإلا خیراتب كلذو لماشلا لخدلا ةمئاق يف حابرألا تاعیزوت تابثإ متی
  حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا مھسألا تادنس نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متیو .قباسلا حابرألا تاعیزوت خیراتب ةداع نوكی
 .لماشلا لخدلا ةمئاق يف لقتسم دنب نمض ةراسخلا وأ

ةرادإلا باعتأ١٠-٤
اقفو قودنصلا ةرادإ باعتأ لیمحت متی .لماشلا لخدلا ةمئاق ىلع لمحتو قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع قودنصلا ةرادإ باعتأ تابثإ متی
.قودنصلاب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا يف ھیلع صوصنم وھ امكو قودنصلا ریدم عم اھیلع قفتملا تالدعملل



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٢

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا نع جتانلا ةراسخلا وأ حبرلا يفاص١١-٤
يف تاریغتلا ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا يفاص لثمی
  ل الخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھل يلوألا تابثالا دنع ةفنصملا وأ ةرجاتملا ضارغأل ةانتقملا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا
.فیراصملاو حابرألا تاعیزوتو ةصاخلا ةلومعلا ءانثتساب كلذو ةراسخلا وأ حبرلا

ریغ رئاسخلاو حابرألا دیق سكع نع ةجتانلاو ةنسلل ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلا ةققحملا ریغ رئاسخلاو حابرألا لثمت
رئاسخلاو حابرألا باستحا متی .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةرتف لالخاھقیقحت مت يتلاو ةقباسلا ةرتفلل ةیلاملا تاودألاب ةصاخلا ةققحملا
طسوتملا ةفلكت ةقیرط مادختساب ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا ةیلاملا تاودألا داعبتسا تایلمع نع ةققحملا
تاضوبقملا وأ تاعوفدملا وأ داعبتسالا غلبمو ةیلاملا  ةادألل ةیلصألا ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا رئاسخلاو حابرألا كلت لثمتو .حجرملا
تاودألا كلت ءاقل تانامضلا ىلع شماھلا تاباسح نأشب تاضوبقملا وأ تاعوفدملا ءانثتساب( تاقتشملا دوقع نأشب تمت يتلا ةیدقنلا
 .)ةیلاملا

ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا١٢-٤
متت ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع هدادس وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیسيذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا نإ
تمت دق تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم نیب
:امإ

وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف·
.تابولطملا وأ تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف·

تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ساقت
 .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی مھنأو

تالخدملا مادختسا ةدایزو ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةیفاك تانایب اھنأشب رفوتتو ،فورظلل ًاقفو ةمئالم میوقت قرط قودنصلا مدختسی
 .ةظحالملل ةلباقلا ریغ تالخدملا مادختسا لیلقتو ةظحالملل ةلباقلا

يمرھلا لسلستلا نمض ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفالا وأ ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فنصت
:لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا ىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ ىلعو هاندأ ةروكذملا .ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل

.ةلثامم تابولطم وأ تادوجومل ةطشن قاوسأ يف )ةلدعملاریغ( ةلوادتملا راعسألا :١ىوتسملا·

وأ ةرشابم ةروصب ةظحالملل ةلباق-ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا-ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :٢ىوتسملا·
.ةرشابم ریغ

 .ةظحالملل ةلباق ریغ-ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا-ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :٣ىوتسملا·

مت اذإ امیف دكأتلاب قودنصلا موقی ،رركتم لكشب ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا مئاوقلا يف اھتابثإ متی يتلا تابولطملاو تادوجوملل ةبسنلاب
ةماھلاىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ ىلع( فینصتلا میوقت ةداعإب كلذو ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل يمرھلا لسلستلا نیب لیوحتلا
رركتملا ةلداعلا ةمیقلا سایق نم لكل تاءارجإلاو تاسایسلا دیدحتب قودنصلا موقی .ةیلام ةنس لك ةیاھن يف )لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقل
.رركتملا ریغ ةلداعلا ةمیقلا سایقو

اھمیوقت ةداعإ وأ اھسایق ةداعإ دارملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق يف تاریغتلا لیلحتب قودنصلا موقی ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتبو
مییقت رخآ يف ةقبطملا ةیسیئرلا تالخدملا نم ققحتلاب قودنصلا موقی ،لیلحتلا اذھ ضارغألو .قودنصلل ةیبساحملا تاسایسلل ًاقبط
ةنراقمب اًضیأ قودنصلا موقی امك .ىرخألا ةقالعلا تاذ تادنتسملاو دوقعلا عم مییقتلا باستحا يف ةمدختسملا تامولعملا ةقباطمب كلذو
ریغتلا ناك اذإ ام دیدحتل ةقالعلا تاذ ةیجراخلا رداصملا عم تابولطملاو تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلا
.ًالوقعم

رطاخمو صئاصخو ةعیبط ساسأ ىلع تابولطملاو تادوجوملا تائف دیدحتب قودنصلا ماق ،ةلداعلا ةمیقلا نع حاصفإلا ضرغلو
ةلداعلا ةمیقلاب ةقلعتملا تاحاصفإلا نإ .هالعأ ةروكذملا ةلداعلا ةمیقلا سایق تایوتسمل يمرھلا لسلستلاو تابولطملاو تادوجوملا
 .)١٠( حاضیإ يف اھتشقانم تمت ،اھل ةلداعلا ةمیقلا نع حاصفإلا مت يتلا وأ ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ،ةیلاملا تاودألل



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٣

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا-٤

ةیبنجألا تالمعلا لیوحت١٣-٤
رئاسخلاو حابرألا جردت .تالماعملا ءارجإ خیراوتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأب يدوعسلا لایرلل ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لوحت
 .لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألاتالمعلا لیوحت نع ةجتانلا

  دادعا خیراتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأب يدوعسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا لیوحت داعیو
 .ةیلاملا مئاوقلا

،ةیبنجأ تالمع لیوحت رئاسخ يفاصك لماشلا لخدلا ةمئاق يف لیوحتلا ةداعإ نع ةجتانلا ةیبنجألا تالمعلا لیوحت تاقورف تابثا متی
حبر يفاص دونب نم دنبك اھتابثا متی يتلاو ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا نع ةجتانلا كلت ءانثتساب
 .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا

 ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا-٥

ماكحألا ضعب مادختسا ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اقبط ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی
ةرادإلا نم اًضیأ بلطتی امك .تابولطملاو تادوجوملل ةلجسملا غلابملا ىلع رثؤت يتلا ةماھلا ةیبساحملاتاضارتفالاو تاریدقتلاو
كلذو ةرمتسم ةروصب تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا هذھ میوقت متی .قودنصلل ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت دنع ماكحألا ةسرامم
يتلاو ةیلبقتسملا ثادحألا نأشب تاعقوتلاو ةینھملا ةروشملا ىلع لوصحلا كلذيف امب ،ىرخأ لماوعو ةقباسلا ةربخلا ىلع ًءانب
تاریدقتلا ىلع تالیدعتلا تابثإ متی .ةرمتسم ةروصب ةینعملا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متت .فورظلل ًاقفو ةلوقعم اھنأب دقتعی
:ماكحألا اھیف تسرام يتلا وأ تاضارتفالاو تاریدقتلا ةرادإلا اھیف تمدختسا يتلا ةماھلا يحاونلا يلی امیفو .يلبقتسم رثأب

 ةلداعلا ةمیقلا سایق
  نإ .ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ةلداعلا ةمیقلاب ،ةیكلملا قوقح تاودأ لثم ،ةیلاملا تاودألا يف ھتارامثتسا سایقب قودنصلا موقی
  نیب متت ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع هدادس وأام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
امإ تمت دق تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم
تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف
ةلداعلا ةمیقلا ساقت .قودنصلا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قاوسألا وأ ةیسیئرلا قاوسألا نإ .تابولطملاو
قیقحتل نوعسی مھنأو تابولطملاو تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل
ىلع قوسلا يف لماعتملا فرطلا ةردق رابتعالا نیعب ذخأی يلام ریغ ام لصأل ةلداعلا ةمیقلا سایق نإ .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ
موقیس قوسلا يف رخآ لماعتم ىلإ ھعیب لالخ نموأ لصألا كلذل لضفألاو لثمألا مادختسالا لالخ نم ةیداصتقا عفانم قیقحت
.لثمألاو لضفألا مادختسالا ھمادختساب
   اھل لوادتملا رعسلا ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا دیدحت متی
.تالماعملا فیلاكت ءاقل مصخ يأ نودب ،)ةنئادلا زكارملل بلطلا رعسو ةنیدملا زكارملل ضرعلا رعس(
ةیلاملا تاودألا هذھل ةلداعلا ةمیقلا نع حاصفإلا مت  .ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا  سایقب قودنصلا موقی
 .)١٠( حاضیإلا يف

 ةیرارمتسالا أدبم
،ةیرارمتسالاأدبمل ًاقفو لمعلا يف رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردقمل میوقت ءارجإب قودنصلا ریدم عم نواعتلاب ةرادإلا سلجم ماق
سلجم ىدل سیل ،كلذ ىلع ةوالع .روظنملا لبقتسملا يف لمعلا يف رارمتسالل ةیفاكلا دراوملا ھیدل قودنصلا نأب ةعانق ىلع امھو
أدبمل ًاقفو لمعلا يف رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردقم لوح ًاكوكش ریثی دق يرھوج دكأت مدعب ملع قودنصلا ریدم الو ةرادإلا
.ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت ،ھیلع.ةیرارمتسالا



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٤

ةنسلا لالخ ةقبطملا ةدیدجلا رییاعملا-أ٦

  نم دیدعلا كانھو .قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح دعب ةیراسلا ریغو ةرداصلا تاریسفتلاو تالیدعتلا نم دیدعلا كانھ
.قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثأ اھل سیل نكل ،٢٠٢٠يف ةرم لوأل ةقبطملا تاریسفتلاو تالیدعتلا

رعس لالحإ :)٣٩( يلودلا ةبساحملا رایعمو )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو )٧( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا
يعجرملا ةدئافلا
  نم اًددع سایقلاو تابثإلا رفوی :ةیلاملا تاودألا )٣٩( يلودلا ةبساحملا رایعمو )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلارایعملا ىلع تالیدعتلا
جتن اذإ ةیطغتلا ةادأ رثأتت .يعجرملا ةدئافلا رعس لالحإب ةرشابم رثأتت يتلا رطاخملا ةیطغت تاودأ ةفاك ىلع يرست يتلا تاءافعإلا

  ةیطغت ةادأ وأ ىطغملا دنبلل ةیعجرملا تارشؤملا ىلإ ةدنتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمیق وأ تیقوت نم دكأت مدع تالاح لالحإلا نع
.قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثأ يأ تالیدعتلل دجوی ال .رطاخملا

ةیبسنلا ةیمھألا فیرعت :)٨( يلودلا ةبساحملا رایعمو )١( يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا
  نأ لوقعم لكشب عقوتملا نم ناك اذإ ةیبسن ةیمھأ تاذ نوكت تامولعملا" نأ ىلع صنی ةیبسنلا ةیمھألل اًدیدج اًفیرعت تالیدعتلا مدقت
ىلع كلذو ماع ضرغل ةدعملا ةیلاملا مئاوقلل نویسیئرلا نومدختسملا اھذختی يتلا تارارقلا ىلع اھبجح وأ اھفیرحت وأ اھلافغإ رثؤی
فقوتت ةیبسنلا ةیمھألا نأ تالیدعتلا حضوت ".ةیلاملا مئاوقلل ةدِعُملا ةأشنملا نع ةیلام تامولعم رفوت  يتلاو ،ةیلاملا مئاوقلا كلت ساسأ

فیرحت" نإ .ةیلاملا مئاوقلا قایس يف ،ىرخأ تامولعم عم ةعمتجم وأ ةدرفنم ةروصب تناك ءاوس ،تامولعملا مجحو ةعیبط ىلع
مئاوقلل نویسیئرلا نومدختسملا اھذختی يتلا تارارقلا ىلع رثؤی نأ لوقعملكشب عقوتملا نم ناك اذإ اًیرھوج نوكی تامولعملا
 .ھیلع يلبقتسم رثأ يأ اھل نوكی نأ عقوتملا نم سیلو قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثأ يأ اھل سیل تالیدعتلا هذھ نإ .ةیلاملا

٢٠١٨سرام٢٩خیراتب رداصلا يلاملا ریرقتلل يمیھافملا راطإلا
نم ضرغلا لثمتی .رخآ رایعم يأ يف ةدراولا تابلطتملا وأ میھافملا ھیف ةدراولا میھافملا يغلُت الو اًرایعم سیل يمیھافملاراطإلا نإ
ةیبساحم تاسایس ریوطت ىلع نیِّدعُملا ةدعاسمو ،رییاعملا عضو يف ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم ةدعاسم يف يمیھافملا راطإلا
تآشنملا ىلع كلذ رثؤیس .اھریسفتو رییاعملا مھف ىلع تاھجلا عیمج ةدعاسمو ،يراس رایعم اھیف دجویال يتلا تالاحلا يف ةقستم
،ةدیدجلا میھافملا ضعب لدعملا يمیھافملا راطإلا نمضتی .يمیھافملا راطإلا ىلع ًءانب ةیبساحملا اھتاسایس عضوب تماق يتلا
ىلع رثأ يأ تالیدعتلا هذھل نكی مل .ةماھلا میھافملا ضعب حضویو ،تابولطملاو تادوجوملا تابثإ رییاعمو ةثدحملا تافیرعتلاو
 .قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا

دعب لوعفملا ةیراس ریغو ةرداصلا رییاعملا-ب٦

.قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح دعب ةیراسلا ریغو ةرداصلا تاریسفتلاو رییاعملا نم دیدعلا كانھ
 "نیماتلا دوقع"–)١٧( يلاملا ریرقتلل يلودلارایعملا·
 ةلوادتم ریغو ةلوادتمك تابولطملا فینصت :)١( يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا·
)٣( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا-يمیھافملا راطإلا ىلإ عوجرلا·
)١٦( يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت-دوصقملا مادختسالا لبق تالصحتملا :تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا·
)٣٧( يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا-دوقعلاب ءافولا فیلاكت-اھتراسخ عقوتملا دوقعلا·
ةعباتلا ةكرشلا–ةرم لوأل يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت–)١( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت·

ةرم لوأل ةیلودلا رییاعملل ةقبطملا
  نع فقوتلا ضرغل٪١٠ةبسن رابتخا دودح يف نوكت يتلا باعتألا–ةیلاملا تاودألا )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا·

ةیلاملا تابولطملا تابثإ
 ةلداعلا ةمیقلا تاسایق يف بئارضلا-ةعارزلا )٤١( يلودلا ةبساحملا رایعم·



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٥

ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا-٧

 :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا تانوكمب ًاصخلم يلی امیف

٢٠٢٠ربمسید٣١

ةیوئملا ةبسنلا
 ةیقوسلاةمیقلاةفلكتلا ةیقوسلا ةمیقلل

)رئاسخلا( /حابرألا
ةققحملا ریغ

يدوعس لایريدوعس لایريدوعس لایرةمیقلا فصولا

تاعاطقلا
٤٤٬٠٨١٬١٨٦٦٣٬٤٠١٬٨٢١١٩٬٣٢٠٬٦٣٥٪٣٥٫٦٦كونبلا
٣٣٬٩٦٨٬٢٨٤٤٣٬٤٢٢٬٩٣٥٩٬٤٥٤٬٦٥١٪٢٤٫٤٢ ةیساسألا داوملا
١٣٬٢٣٩٬٠٦٤١٩٬٠٤٢٬٤٤٠٥٬٨٠٣٬٣٧٦٪١٠٫٧١تالاصتالا
٩٬٤٩٨٬٨٨٥١٧٬٠٨٣٬٤٠٢٧٬٥٨٤٬٥١٧٪٩٫٦١ ةیحصلا ةیاعرلا
٤٬٨١١٬٦٢٨٨٬٣٤٧٬١٥٩٣٬٥٣٥٬٥٣١٪٤٫٦٩ ةیساسألا علسلاو ةیذغألا ةئزجت
٤٬١٣٠٬٧٢٩٧٬٨٠٤٬٥٠٠٣٬٦٧٣٬٧٧١٪٤٫٣٩نیمأت
٥٬٢١٥٬٢١٥٥٬٨٩٨٬٢٠٠٦٨٢٬٩٨٥٪٣٫٣٢ةینھملاو ةیراجتلا تامدخلا
٢٬٤٤٤٬٦٤٥٤٬٨٣٠٬٠٠٠٢٬٣٨٥٬٣٥٥٪٢٫٧٢ةیلامكلا علسلاةئزجت
٤٬٥١٤٬٩٨٣٤٬٥٥١٬٠٠٠٣٦٬٠١٧٪٢٫٥٦ةیذغألا جاتنإ
٢٬٨٤٠٬٠١٥٣٬٤٢١٬٦٠٠٥٨١٬٥٨٥٪١٫٩٢لقن

─────────────────────────────────
١٢٤٬٧٤٤٬٦٣٤١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧٥٣٬٠٥٨٬٤٢٣٪١٠٠

═════════════════════════════════

٢٠١٩ربمسید٣١

  ةیوئملا ةبسنلا
ةیقوسلا ةمیقلاةفلكتلاةیقوسلا ةمیقلل

)رئاسخلا( /حابرألا
ةققحملا ریغ

يدوعس لایريدوعس لایريدوعس لایرةمیقلافصولا

تاعاطقلا
٣٦٬٩٤٠٬٢٨٦٥٦٬٨٨٣٬٩٥١١٩٬٩٤٣٬٦٦٥ ٪٣٦٫٢٥كونبلا
٢١٬٢٧٣٬٨٦٢٢٦٬٨٨٥٬٠٩٦٥٬٦١١٬٢٣٤ ٪١٧٫١٣ ةیساسألا داوملا
١٣٬٩٤٣٬٤٠٢١٩٬٦١٤٬٦٠٠٥٬٦٧١٬١٩٨ ٪١٢٫٥٠تالاصتالا
)٢٬٩٩٨٬٤٢٩(١٢٬١٩٤٬٦٢٩٩٬١٩٦٬٢٠٠ ٪٥٫٨٦تاراقعلا ریوطتو ةرادإ
٧٬٢٠٥٬١٦١٨٬٧٧٤٬٧٩٥١٬٥٦٩٬٦٣٤ ٪٥٫٥٩ ةیحصلا ةیاعرلا
٧٬٣٤١٬٩٨٠٨٬٥٥١٬٠٠٠١٬٢٠٩٬٠٢٠ ٪٥٫٤٥ةینھملاو ةیراجتلا تامدخلا
٣٬٦٤٥٬٩٤٦٦٬٧٢٤٬٠٠٠٣٬٠٧٨٬٠٥٤ ٪٤٫٢٨ ةیساسألا علسلاو ةیذغألا ةئزجت
٥٬٦٠١٬٢٠١٦٬٦٣٦٬٠٠٠١٬٠٣٤٬٧٩٩ ٪٤٫٢٣ ةقاطلا
٥٬٩٥٧٬٣٩٤٦٬٣٩٦٬٦١٧٤٣٩٬٢٢٣ ٪٤٫٠٨ةیذغألا جاتنإ
٣٬٢٣٣٬٠٧٨٤٬٤١٦٬٤٠٠١٬١٨٣٬٣٢٢ ٪٢٫٨١ةیلامكلا علسلا ةئزجت
٢٬٠٧٠٬٩٢٨٢٬٨٤٨٬٥٠٠٧٧٧٬٥٧٢ ٪١٫٨٢نیمأت

─────────────────────────────────
١١٩٬٤٠٧٬٨٦٧١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩٣٧٬٥١٩٬٢٩٢ ٪١٠٠

═════════════════════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٦

 )ةمتت(ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا-٧
 :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا يف ةكرحلاب نایب يلی امیف

ربمسید٣١
٢٠٢٠

يدوعس لایر

ربمسید٣١
٢٠١٩

يدوعس لایر

١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩١٦٦٬٩٢٤٬٧٥٢ ةنسلا ةیادب يف امك ةلداعلا ةمیقلا
 )٣٠٬٥١٦٬١٤٧()٢٬٨٨٣٬٩٠٣(ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجومعیبيفاصا

  وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلابةیلاملا تادوجوملا نع ققحملا حبرلا يفاص
ةراسخلا

٨٬٢٢٠٬٦٧٠١٨٬٧٠١٬٥٠٠

  وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلابةیلام تادوجوم نع ققحملا ریغ حبرلا يفاص
ةراسخلا

١٥٬٥٣٩٬١٣١١٬٨١٧٬٠٥٤

──────────────────
١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩ةنسلا ةیاھن يف امكةلداعلاةمیقلا ا

══════════════════

ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا-٨

.كارتشالا دنع كلذو قودنصلا ریدم لبق نم قودنصلا يف نیكرتشملا ىلع٪٢  عقاوب كارتشا موسرلمحت دق

.میوقت موی لك خیراتب تادوجوملا ةمیق يفاص يلامجإ ساسأ ىلع اھباستحا متیو ،اًیونس  ٪١٫٧٥  لدعمب ةرادإ باعتأ قودنصلا عفدی
ةمیق يفاص يلامجإ ساسأ ىلع اھباستحا متی اًیونس ٪١٫٠٠ىصقأ دحب باعتأ لیمحتب قودنصلا ریدم موقی ،كلذ ىلا ةفاضإ
.قودنصلل ىرخألا فیراصملاب ءافولل میوقت موی لك خیراتب تادوجوملا
  ٥٦٣٬٥٢٩اھردقو ىرخألا باعتألاو )يدوعس لایر٢٠١٩:٣٬٠٤٨٬٣٠١( يدوعس لایر٢٬٩١٢٬٧٦٢اھردقو ةرادإلا باعتأ نإ

ریدم لبق نم ةلمحملا باعتألا لثمت ،لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھراھظإ مت يتلا )يدوعس لایر٢٠١٩:٣٩٨٬٨٣٣( يدوعس لایر
.هالعأ نیبم وھ امك قودنصلا
 .يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةنسلا ةیاھن يف قودنصلا ریدمل ةقحتسملا ىرخألا باعتألاو ةقحتسملا ةرادإلا باعتأ راھظإ مت
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةكولمملا تادحولا ىلع ربمسید  ٣١يف تادحولا يكلام باسح لمتشی

٢٠٢٠
تادحو

٢٠١٩
تادحو

١١٤٬٠٩٥١١١٬٦٣٢ةرادإلا سفن تحت قیدانصلبق نم ةكولمم
٣٦٬٥٢٩٣٩٬٨٠٠كنبلا يفظوم لبق نم ةكولمم

──────────────────
١٥٠٬٦٢٤١٥١٬٤٣٢

══════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٧

ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا-٩

  و٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك قودنصلا لبق نم هانتقملا ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا ادع امیف ،ةیلاملا تادوجوملا ىلع ةماع ةرظن يلی امیف
 :٢٠١٩ربمسید٣١

ربمسید٣١
٢٠٢٠

يدوعس لایر

ربمسید٣١
٢٠١٩

يدوعس لایر

ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا
١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا

──────────────────
١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩ةراسخلا وأ حبرلا لالخنم ةلداعلا ةمیقلابةیلاملا تادوجوملا يلامجإ

══════════════════

ربمسید٣١
٢٠٢٠

يدوعسلایر

ربمسید٣١
٢٠١٩

يدوعس لایر

ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تابولطملا
٨٠٧٬٤٩٦٧١٩٬٦٣٨ةقحتسمةرادإ باعتأ
١٨١٬٩٥٠٩٢٬١١٩ عفدلا ةقحتسم فیراصم

──────────────────
٩٨٩٬٤٤٦٨١١٬٧٥٧ةأفطملا ةفلكتلابةیلاملا تابولطملا يلامجإ

══════════════════

ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا-١٠

 .ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ةلداعلا ةمیقلاب ،ةیكلملا قوقح تاودأ لثم ،ةیلاملا تاودألا يف ھتارامثتسا سایقب قودنصلا موقی

متت ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطملیوحت دنع هدادس وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا نإ
تمت دق تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم نیب
تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف امإ
ةلداعلا ةمیقلا ساقت .قودنصلا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قاوسألا وأ ةیسیئرلا قاوسألا نإ .تابولطملاو
قیقحتل نوعسی مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل
 .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ

 اھل لوادتملا رعسلا ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا دیدحت متی
.تالماعملا فیلاكت ءاقل مصخ يأ نودب ،)ةنئادلا زكارملل بلطلا رعسو ةنیدملا زكارملل ضرعلا رعس(

.يلام زكرم ةمئاق لك خیراتب ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا سایقب قودنصلا موقی

ىوتسملا نمض اھفینصتو ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق مت يتلاو ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا طقف قودنصلا ىدل
ةرادإلا دقتعتو ،ةأفطملا ةفلكتلاب ىرخألا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فینصت متی  .ةلداعلا ةمیقلا سایقل يمرھلا لسلستلا نم  ١
اھتدمل ًارظن كلذو ةیرتفدلا اھتمیق براقت ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ىرخالا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةفاكل ةلداعلا ةمیقلا نأب
  نكی مل .ةلداعلا ةمیقلا سایقل يمرھلا لسلستلا نم٢ىوتسملا نمض اھعیمج فنصتو.روفلا ىلع اھلییست ةیناكمإو لجألا ةریصق
 .ةقباسلا ةنسلا وأ ةیلاحلا ةنسلا لالخ ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلل ةفلتخملا تایوتسملا نیب تالیوحت كانھ



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٨

 )ةمتت(ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا-١٠

ةلداعلاةمیقلل يمرھلا لسلستلا
  و٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك قودنصلاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا سایقل يمرھلا لسلستلا يلاتلا لودجلا حضوی

 .ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ةیلام تابولطم ةیأ دجوت ال .٢٠١٩ربمسید٣١

 مادختساب ةلداعلا ةمیقلا سایق

 يلامجإلا

  يف ةلوادتملاراعسألا
 ةطشنلا قاوسألا

 )١  ىوتسملا(

  ةماھلا تالخدملا
 ةظحالملل ةلباقلا

 )٢  ىوتسملا(

  ةماھلا تالخدملا
  ةلباقلا ریغ
 ةظحالملل

 )٣  ىوتسملا(
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك
 ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تادوجوملا
  ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧ )لوادت يف ةجردم(

--

٢٠١٩  ربمسید  ٣١يف امك
 ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تادوجوملا
  ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩ )لوادت يف ةجردم(

--

جراخ وأ ىلإ تالیوحت ءارجإ متی مل امك ،ةنسلا لالخ  ٢  ىوتسملاو  ١  ىوتسملل ةلداعلا ةمیقلا تاسایق نیب تالیوحت ةیأ ءارجإ متی مل
.ةنسلا لالخ ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا تایوتسم نم٣ىوتسملا

ىلع ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل يمرھلا لسلستلا نمض اھنع حاصفالا وأ اھل ةلداعلا ةمیقلا تابثإمتی يتلا ةیلاملا تاودألا ةفاك فنصت
 :لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا ىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ

.ةلثامم تابولطم وأ تادوجومل ةطشن قاوسأ يف )ةلدعملا ریغ( ةلوادتملا راعسألا :١ىوتسملا
ریغ وأ ةرشابم ةروصب ةظحالملل ةلباق-ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا-ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعتمیوقت قرط :٢ىوتسملا
.ةرشابم

  .ةظحالملل ةلباق ریغ-ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا-ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :٣ىوتسملا

ةیلاملارطاخملا ةرادإ تاسایسو فادھأ-١١

 .عفدلا ةقحتسم ىرخألا باعتألاو ةرادإلا باعتأ يف قودنصلاب ةصاخلا ةیسیئرلا ةیلاملا تابولطملا لثمتت

تاعیزوتو ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتساو ةیدقن ھبشو ةیدقن لكش ىلع ةیلام تادوجوم ًاضیأ قودنصلا ىدل
.اھنم ةرشابم ةجتانو ةیداعلا اھلامعأ نم أزجتی الءزج ربتعت يتلاو ةنیدملا حابرألا

 :ةیلاتلا رطاخملل قودنصلاب ةصاخلا ةیلاملا تایلمعلا عضخت

نامتئالا رطاخم
دبكت ىلإ يدؤی امم ةیدقاعتلا ھتامازتلاب ءافولا يف ةیلام ةادأ يف ام فرط قافخإ نع ةجتانلا رطاخملا ىلإ نامتئالا رطاخم ریشت
اھل ةینامتئالا رطاخملا نوكت يتلاو ،ةینامتئالا ةءالملا تاذ تاھجلا عم طقف لماعتلا ةسایس قودنصلا دمتعا .ةیلام ةراسخل قودنصلا
عم تالماعملا نم دحلاو ،نامتئالا رطاخمل تاضرعتلا ةبقارم لالخ نم نامتئالا رطاخم ةبقارم ىلإ قودنصلا ىعسی .ةضفخنم
تاباسحلاب قودنصلا ظفتحی .ىرخألا فارطألا كلتل ةینامتئالا ةءالملل رمتسملامییقتلاو ةقالع تاذ تسیل ةددحم ىرخأ فارطأ
.دیج ينامتئا فینصت تاذ ةیلام تاسسؤم ىدل ةیكنبلا



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

١٩

)ةمتت(ةیلاملا رطاخملا ةرادإ تاسایسو فادھأ-١١

)ةمتت(نامتئالا رطاخم
ربمسید٣١

٢٠٢٠
يدوعسلایر

ربمسید٣١
٢٠١٩

يدوعس لایر

١٣٬٨٢٥٬٩٠٢١٦٬٣١٥٬٩٢٠ةیدقن ھبشو ةیدقن
──────────────────
١٣٬٨٢٥٬٩٠٢١٦٬٣١٥٬٩٢٠
══════════════════

يعاد ال ھنأب ةرادإلادقتعت ،میوقتلا هذھ ىلع ًءانبو ،)٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا تابلطتمل اًقفو میوقت ءارجإب ةرادإلا تماق
 .ةیدقنلا ةبشو ةیدقنلل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ةیرھوج ضافخنا ةراسخ يأ تابثإل

ةلویسلا رطاخم
رطاخم أشنت .ةیلاملا تابولطملاب ةقلعتملا تادھعتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف قودنصلا اھھجاوی يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 .ھل ةلداعلا ةمیقلا براقی غلبمبو ةعرسب ام يلام لصأ عیبىلع ةردقلا مدع نع ةلویسلا

ءافولا نأشب ةلویسلا رطاخمل قودنصلا ضرعتی مث نمو ،عوبسألا يف نیترم تادحولا دادرتسا ىلع قودنصلا ماكحأو طورش صنت
  نإ ثیح اًروف قیقحتلل ةلباق ربتعت ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب قودنصلا تارامثتسا نإ .تادحولا يكلام تادادرتساب
قودنصلا ریدم موقیو .عوبسألا ةلیط تقو يأ يف اھدادرتسا نكمیو ةیدوعسلا ةیلاملا قوسلا يف ةجردم ةیكلملا قوقح تارامثتسا
.اھئوشن دنع تامازتلالاب ءافولل ةیفاكلا لاومألا رفوت نم دكأتلاو ةمظتنم ةروصب ةلویسلا تابلطتم ةبقارمب

قوسلارطاخم
 قوـسلا تاریغتمل ةجیتن ةیلاملا تاودألل ةیلبقتـسملا ةیدقنلا تاقفدتلا وأ ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوـسلا رطاخم لثمت
 ةیلاملا تاودألا نع ةجتانلا رطاخملل ىــصقألا دحلا نإ .مھــسألا راعــسأو ةیبنجألا تالمعلا فرــص راعــسأو ةلومعلا تالدعم لثم
 ةلوبقم تایوتـسم نمـض قوـسلا رطاخم ىلإ تاـضرعتلا ةبقارمو ةرادإ يف لثمتی قوـسلا رطاخم ةرادإ فدھ نإ .ةلداعلااھتمیق لداعی
.دئاعلا ةدایز ىلع لمعلاو

تالومعلا راعسأ رطاخم
.قوسلا ةدئاسلا تالومعلا راعسأ  يف تاریغتلا  ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالومعلا راعسأ رطاخم لثمت
رطاخمل ضرعتی الو ،٢٠٢٠ربمسید٣١يف امك ةمئاع ةلومعب ةطبترم ةیلام تابولطم وأ تادوجوم ةیأ قودنصلا ىدل دجوی ال
.ةماھ تالومع راعسأ

مھسألا راعسأ رطاخم
يف تاریغتلا ةجیتن مھسألا تارامثتسالةلداعلا ةمیقلا يف ةیباجیإلا ریغ تاریغتلاب ةقلعتملا رطاخملا مھسألا راعسأ رطاخم لثمت
رطاخمل قودنصلا تارامثتسا ضرعتت .مھسألا يف قودنصلا تارامثتسا نم مھسألا راعسأ رطاخم أشنت .ةیدرفلا مھسألا ةمیق
ةظفحم عیونت لالخ نم رطاخملا هذھ ةرادإب ةرادإلا سلجم موقی .ةیلبقتسملا راعسألا نم دكأتلا مدع نع أشنت يتلا قوسلا راعسأ
 .ةعانصلا زكرت ءوض يف قودنصلاب ةصاخلا رامثتسالا

ةیساسحلا لیلحت
مھس لكل ةیقوسلا راعسألا ةمیق يف ةلوقعم ةروصب ةلمتحملا ةدایزلا وأ صقنلا نع ةراسخلا وأ حبرلا ىلع رثألا هاندأ لودجلا نیبی

  ةفاك ءاقب لیلحتلا ضرتفیو .ةدح ىلع رامثتسا لكساسأ ىلع تاریدقتلا متت .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ٪٥عقاوب ةدح ىلع
.ةتباث ،ةیبنجألا تالمعلاو تالومعلا راعسأ ةصاخ ،ىرخألا تاریغتملا

٢٠٢٠٢٠١٩ةراسخلاو حبرلا ىلع رثألا
يدوعس لایريدوعس لایر

  نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا )ةراسخ( حبر يفاص
 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

+٥٪ 
-٥٪ 

٨٬٨٩٠٬١٥٣
)٨٬٨٩٠٬١٥٣(

+٥٪ 
-٥٪ 

٧٬٨٤٦٬٣٥٨
)٧٬٨٤٦٬٣٥٨(



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

٢٠

)ةمتت( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ تاسایسو فادھأ-١١

مھسألا راعسأ رطاخم زكرت
اھسایق مت يتلاو ،قودنصلاب ةصاخلا مھسألا ةظفحم اھل ضرعتت يتلا مھسألا راعسأ رطاخمتازكرتل الیلحتيلاتلا لودجلا مدقی
 .)ىرخألا فارطألل يلوألا جاردإلا ناكمل اًقفو( يفارغجلا عیزوتلا بسح ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب

قودنصلا يف تادحولاو مھسألا ةبسن
ربمسید٣١

٢٠٢٠
ربمسید٣١

٢٠١٩

 ٪١٠٠٪١٠٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
تالمعلا رطاخم
ضرعتت ال .يبنجألا فرصلا راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت
 .يدوعسلا لایرلاب ةلجسماھب ةصاخلا ةیلاملا تابولطملا وأ تادوجوملا عیمج نأل كلذو ةماھ تالمع رطاخمل ةكرشلا

تابولطملاو تادوجوملل قاقحتسالا خیراوت لیلحت-١٢

 :يلاوتلا ىلع ،اھدادس وأ اھدادرتسا اھیف عقوتملا ةرتفلا بسح تابولطملاو تادوجوملل لیلحت هاندأ لودجلا حضوی

٢٠٢٠  ربمسید  ٣١يف امك
 لالخ
 اًرھش١٢

 دعب
 يلامجإلا اًرھش١٢

 يدوعس لایر يدوعسلایر يدوعس لایر

 تادوجوملا
١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧-١٧٧٬٨٠٣٬٠٥٧ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
١٣٬٨٢٥٬٩٠٢-١٣٬٨٢٥٬٩٠٢ ةیدقن ھبشو ةیدقن

───────────────────────────
١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩-١٩١٬٦٢٨٬٩٥٩ تادوجوملا يلامجإ

───────────────────────────
 تابولطملا
٨٠٧٬٤٩٦-٨٠٧٬٤٩٦ ةقحتسم ةرادإ باعتأ
١٨١٬٩٥٠-١٨١٬٩٥٠ عفدلا ةقحتسم فیراصم

───────────────────────────
٩٨٩٬٤٤٦-٩٨٩٬٤٤٦ تابولطملا يلامجإ

═══════════════════════════

٢٠١٩  ربمسید  ٣١يف امك
 لالخ
 اًرھش١٢

دعب
 يلامجإلا اًرھش١٢

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر

 تادوجوملا
١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩-١٥٦٬٩٢٧٬١٥٩ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
١٦٬٣١٥٬٩٢٠-١٦٬٣١٥٬٩٢٠ ةیدقن ھبشو ةیدقن

───────────────────────────
١٧٣٬٢٤٣٬٠٧٩-١٧٣٬٢٤٣٬٠٧٩ تادوجوملا يلامجإ

───────────────────────────
 تابولطملا
٧١٩٬٦٣٨-٧١٩٬٦٣٨ ةقحتسم ةرادإ باعتأ
٩٢٬١١٩٩٢٬١١٩ عفدلا ةقحتسم فیراصم

───────────────────────────
٨١١٬٧٥٧-٨١١٬٧٥٧ تابولطملا يلامجإ

═══════════════════════════



ةیقنلا ةیدوعسلا مھسألل كرابملا قودنص
)رامثتسالل ينطولا يبرعلا ةكرش لبق نم رادم(
 )ةمتت( ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يف

٢١

میوقتلل موی رخآ-١٣

 .)٢٠١٩  ربمسید  ٢٩  :٢٠١٩ (  ٢٠٢٠  ربمسید  ٣٠  وھ ةنسلا يف میوقت موی رخآ ناك

ةیلاملا مئاوقلا ىلع١٩-دیفوك ریثأت-١٤

عیرسلا هراشتناب اًفارتعاةحئاج ھنأ ىلع )"١٩-دیفوك"( انوروك سوریف يشفت ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم تنلعأ ،٢٠٢٠سرام لالخ
.ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا كلذ يف امب ،يجیلخلا نواعتلا سلجم ةقطنم ىلع اًضیأ سوریفلا يشفت رثأ دقو .ملاعلا ءاحنأ عیمج يف
ھجو ىلع ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا تماقو .سوریفلا راشتنا ءاوتحا فدھب تاوطخ ملاعلا ءاحنأ عیمج يف تاموكحلا تذختاو
 .دالبلا ىوتسم ىلع لوجتلا رظحو قالغإلا ضرفو ،يعامتجالا دعابتلل تاداشرإ رادصإو ،دودحلا قالغإب صوصخلا

ماق ،لامعالا ةیرارمتساو ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ةطشنالا ضعبل بارطضا نم ھنع جتن امو سوریفلل عیرسلا راشتنالل ةباجتساو
.مھرسأو نیفظوملا ةمالس نامضل دعب نع لمعلا لیعفت كلذ يف امب ،ةیئاقولاو ةیزارتحالا تاءارجإلا  نم دیدعلا ذاختاب قودنصلا ریدم

يشفت ببسب قودنصلاب ةصاخلا ةیلاملاو ةیلیغشتلا جئاتنلا ترثأت ،٢٠٢٠ربمسید٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا خیراتب امك
مت .تادحولا راعسأ ضافخنا هاجتا عم ىشامتی امب قودنصلا تارامثتسال ةلداعلاةمیقلا ضافخنا ةجیتن ةیسیئر ةروصبو١٩-دیفوك
  ةمیقو تادوجوملا ةمیق يفاص يف ةیلاملا مئاوقلا خیرات ىتح قودنصلاب ةصاخلا ةیلاملاو ةیلیغشتلا جئاتنلا ىلع ةحئاجلا رثأ سكع
ریدم رمتسیسو ،ًالبقتسم يلاملا عضولاو ةیدقنلا تاقفدتلا تاقفدتلاو ةیلاملا جئاتنلا ىلع ًاضیأ تاروطتلا هذھ رثؤت دق .تارامثتسالا
.قودنصلل ةیلاملا جئاتنلاو ةیراجتلا لامعألا ىلع كلذ نع جتانلا رثألا ىدمو ةعیبط میوقت يف قودنصلا

ةیلاملا مئاوقلا دامتعا-١٥

.)٢٠٢١سرام٣١  قفاوملا( ـھ١٤٤٢نابعش١٨خیراتب قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت


