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 فيخبر صح

   2011عام لل النهائيةالمالية ئج نتاالعن دو تعلن 
 مليار درهم 8.9% لتبلغ 25.2زيادة العائدات بنسبة  •

مليار درهم  1.8% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 47.8نمو صافي األرباح (قبل خصم حقوق االمتياز) بنسبة  •
 إماراتي

 لكل سهم درهم 0.15بقيمة  2011عن العام  ألسهمااقتراح توزيع أرباحًا نقدية للمرة األولى لحملة  •

 

اليوم عن نتائجها المالية للربع األخير  –شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةِ ش.م.ع  –أعلنت دو  – 2012مارس  6دبي، 

. عمالءي عدد الف نمو مستمرو  قوية نمومعدالت وقد عكست النتائج المالية ، 2011 ديسمبر 31وللسنة المالية المنتهية بتاريخ 

  .2011تقديم اقتراح توزيع أرباحًا نقدية للمرة األولى لحملة أسهمها عن العام عن كما أعلنت الشركة 

 

  :بأكمله 1201للعام  النتائج المالية من أبرز مالمح

 7.1بلغت  والتي 2010عام في ال عائداتال% مقارنة ب25.2 قدرها زيادةب، درهم إماراتي مليار 8,9 بلغت عائداتتحقيق  •

  .درهم إماراتي مليار

درهم  مليار 2.9بما يعادل أي % 44.6بنسبة  EBITDA(1نمو في األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات ( •

 درهم إماراتي. مليار 2.0 كانتحيث  2010مقارنًة بالعام إماراتي، 

درهم إماراتي،  مليار 1.8 تة بالعام الماضي حيث بلغمقارن %47.8حقوق االمتياز) بنسبة خصم نمو صافي األرباح (قبل  •

 .2010عام الدرهم إماراتي في  مليار 1.2مقابل 

درهم إماراتي في عام  مليار 1.0مقابل  2درهم إماراتي مليار 1.1نمو صافي األرباح بعد خصم رسوم االمتياز حيث بلغ  •

السنة المالية فرض حق االمتياز على دو عن ة االتحادية الحكومزيادة بعد إعالن " االمتيازم حق و "رسوقد شهدت ، 2010

                                                 
كأرباح تشغيل قبل خصم الفائدة والضرائب وا'ستھ(ك، ورسوم ا'نخفاض في القيمة، والدخل غير التشغيلي، والمصروفات، ورسوم   EBITDAتقوم دو بحساب  1

  حقوق ا8متياز.  
% من إجمالي إيرادات الشركة. في الربع 5لي صافي الربح با8ضافة إلى % مقابل رسوم حقوق ا8متياز من إجما15احتسبت نسبة   -  2011صافي الربح لعام  2

مليون درھم إماراتي في ھذا الربع وبذلك تكون  185اQخير من العام أجريت تسوية رسم حقوق ا8متياز وفقًا لOع(ن الصادر من الحومة الفيدرالية. أعفي مبلغ 
  مليون درھم إماراتي. 715بلغ م 2011القيمة ا8جمالية لحقوق ا8متياز في عام 
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عائدات الشركة، فوصلت % من إجمالي 5إضافة إلى % من صافي الربح 15قدرها بنسبة  2011ديسمبر  31المنتهية في 

 ما كان وهو 2010عام المليون درهم إماراتي عن  184مقابل  2011لعام  امتيازمليون درهم إماراتي كرسوم  715 إلى

 3 .فقط األرباح% من صافي 15يعادل نسبة 

 درهم 0.24درهم إلى  0.15من  4%60على السهم بنسبة  المبدأية اتزيادة العائد •

 .2010مليون درهم إماراتي في عام  36درهم إماراتي مقابل  مليار 1.4 إلى 5النقدي الحرتدفق ال زيادة في •

 لكل سهمدرهم  0.15بقيمة  2011 اقتراح توزيع أرباحًا نقدية لحملة األسهم عن العام •

 

  :1201من أبرز مالمح النتائج المالية للربع األخير من العام 

  

% مقارنة بالربع األخير 17.9قدرها ، بزيادة درهم إماراتي مليار 2.4إلى  الربع األخير من العامفي  العائداتوصل إجمالي  •

 2011% مقارنة بالربع الثالث من عام 8.0 قدرهاوزيادة  درهم إماراتي، مليار 2.0 العائدات كانتحيث  2010من عام 

 .درهم إماراتي ارملي 2.2حيث بلغت 

خالل الربع األخير من العام لتصل قاعدة عمالء  من عمالء الهاتف المتحرك عميل فعال 278,100االستحواذ على  •

 مليون عميل. 5.2الهاتف المتحرك إلى 

عميل فعال في الربع األخير من  19,300بواقع  اتف المتحرك بنظام الدفع اآلجلفي أعداد عمالء خدمات اله زيادة ثابتة •

حيث  2010 عامال% مقارنة بالربع األخير من 39.6، أي بزيادة قدرها 362,800العام، ليصل إجمالي عدد العمالء إلى 

 تف المتحرك.% من إجمالي قاعدة عمالء الها6.96ويمثل هذا العدد  260,000 عدد العمالءكان إجمالي 

ارتفاع بنسبة األخير من العام. الريع% من قيمة زيادة إيرادات الهاتف المتحرك في 42.1 مثل عمالء نظام الدفع اآلجليُ  •

% في الربع 12.6شكلت الهاتف المتحرك، حيث  من إجمالي عائداتقطاع البيانات  نقطة أساس في مساهمة 340

 .2010ع األخير من عام % في الرب9.2مقابل  2011عام الاألخير من 

                                                                                                                                                                        
مليار درھم  1.3% مقابل رسوم حقوق ا8متياز من إجمالي صافي الربح. صافي الربح بعد احتساب حقوق ا8متياز 15احتسبت نسبة  – 2010لعام  صافي الربح2 

  .2009مليون درھم عن مخصصات عام  268بعد خصم رسوم حقوق ا8متياز وإعفاء قدره  2010مليار درھم صافي ربح عام  1.03إماراتي تمثل 
  
  2009درھم إعفاء المخصصات المذكورة أع(ه عن العام  0.31والذي كان  2010يتضمن العائد على السھم غير المعدل في العام  4
  ة في أنشطة ا'ستثمارالتدفق النقدي الحر على أنه المبالغ النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل مخصوًما منھا صافي النقدية المستخدميعرف  5



                                                                                                                                 
 
 
 
 

 

 

 Page 3 of 13                                                                                                  
 

مليون درهم  848.3حيث بلغت  %25.7بنسبة  EBITDA(6نمو في األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات ( •

% مقارنة بالربع 11.8مليون درهم إماراتي، وزيادة بنسبة  675حيث كانت  2010مقارنًة بالربع األخير من عام إماراتي، 

 .مليون درهم إماراتي 758.7 كانت حيث 2011الثالث من عام 

مليون درهم  497.4 مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت% 15.4حقوق االمتياز) بنسبة  خصمزيادة صافي األرباح (قبل  •

من هذا % عن الربع الثالث 1.8، بزيادة قدرها 2010الربع األخير من عام في  مليون درهم إماراتي 430.9بل إماراتي مقا

 . مليون درهم إماراتي 488.7لغت والتي بالعام 

 

بمرور  في هذا الوقتونحن نحتفل اليوم،  يسرني" ، رئيس مجلس إدارة شركة "دو":أحمد بن بياتعلى النتائج المالية، قال تعليًقا و 

سيرة نمونا تماشيًا عكست معلى مدار العام والتي  التي حققناها، أن أعلن عن النتائج المالية القوية إطالق خدماتنا خمسة أعوام على 

  ."مع خططنا الطموحة

  

توزيع أرباحًا أن يقترح على الجمعية العمومية العادية الموقرة مجلس اإلدارة  قرر، 2011عن العام  القوية وبالنظر إلى نتائجنا المالية "

آخذًا سهم أللأرباح تي اقتراح توزيع للمرة األولى. ويأ 2011عن العام  فلس لكل سهم 15للمرة األولى مما يعادل  سهماألنقدية لحملة 

تمنح  التي ناوخدمات ناومنتجاتتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة  ناوشبكاتعملنا،  فريقاالستثمار في مواصلة على حرصنا  بعين االعتبار

في  از ثقة مساهمينيتعز لخطوة هامة  ألسهم يشكلحملة اتوزيع أرباح لبقتراح هذا االونحن على يقين أن ومساهمينا. نا ئعمالالقيمة ل

  ".القيمةقدرتنا على تحقيق 

  

بلغت ، 2011عام النهاية . ففي اإلمارات كنتيجة للمكانة القوية التي وصلنا إليها في سوقألسهم حملة اباح لر أ ويأتي قرار توزيع"

 نجازاً ويعد هذا إاالتصاالت، اع قطهيئة تنظيم لبيانات في اإلمارات وفًقا  لخدمات الهاتف المتحرك% 46 أكثر من حصتنا السوقية

خمسة ماليين عميل في  وتوفر دو اليوم خدماتها لما يزيد عن. إطالق خدماتناعلى  خمس سنوات فقطكبيرًا لشركة بحداثتنا، وبعد 

  اإلمارات."

  

                                                 
كأرباح تشغيل قبل خصم الفائدة والضرائب وا'ستھ(ك، ورسوم ا'نخفاض في القيمة، والدخل غير التشغيلي، والمصروفات، ورسوم  EBITDAتقوم دو بحساب  6

  حقوق ا8متياز.



                                                                                                                                 
 
 
 
 

 

 

 Page 4 of 13                                                                                                  
 

ي دولة الزخم االقتصادي فبالرغم من التقلبات التي شهدها االقتصاد العالمي خالل األعوام الثالثة السابقة، فإن مناخ االستقرار و 

المنتجات والعروض المبتكرة التي نحرص  من خالل تقديم، إضافة إلى الركائز القوية دعمت مركزنا في السوق اإلمارات العربية المتحدة

لك أدى إلى تلبي احتياجات السوق المحلي بكافة شرائحه، وحرصنا على االمتياز في األعمال التشغيلية. كل ذلعلى االستمرار بطرحها، 

  انعكس بدوره إيجابا على أدائنا المالي. مماكمزودهم المفضل لخدمات االتصال.  نااختيار و كسب ثقة شريحة أكبر من العمالء 

  

لقد أظهرنا طوال األعوام السابقة التزامنا نحو التوطين، حيث ساهمت المبادرات التي تبنيناها في زيادة ملحوظة في نسبة موظفينا من 
% في 39، وتصل إلى 2010% في العام 23بعد أن كانت  2011% في العام 28ن اإلماراتيين العاملين لدى الشركة، بلغت المواطني

ومن أبرز اإلنجازات مناصب اإلدارات العليا. كما حرصنا على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين اإلمارتيين في كافة إمارات الدولة. 
هي األولى من نوعها في الدولة تتمثل في مركز خدمة الُعمالء في  2011طالق مبادرة في العام في مجال التوطين التي نفخر بها إ

   .إمارة الفجيرة الذي يتمًيز بكونه إماراتي بالكامل إدارة وموظفين

  

حقوق  صمخ لقد نما صافي األرباح قبل .بفخر أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا على جميع المستوياتإنه لمن دواعي سروري أن أعلن 

وقد . وهذا إنجاز يدعو للفخر، 2010مليار درهم في العام  1.2مليار درهم بعد أن كان  1.8% ليصل إلى 47.8االمتياز بنسبة 

 بعد خصم حقوق االمتياز إلى رباحاألصافي  وصلف، 2011عن العام فيما يختص برسوم حقوق االمتياز  أبلغتنا الحكومة االتحادية

 ".مليار درهم 1.1

 

التزامنا بالحوكمة المؤسسية السليمة هو إحدى الركائز األساسية لعملنا والتي نفخر بها كأساس للمعادلة المتكاملة التي تعمل بها ن "إ

على مستوى  2011الشركة، وقد توجت جهودنا بحصول شركتنا على المركز األول في تصنيف مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة 

ريقيا تقديرًا لمساعينا المستمرة في تطبيق معايير الحوكمة ضمن الشركة وتجاه المجتمع والبيئة. ويسرني منطقة الشرق األوسط وشمال أف

وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة أن أعلن عظيم فخرنا بهذا اإلنجاز، خاصة حين نأخذ بعين االعتبار أننا حققنا ذلك في زمن 

  قصير.
   

  .تحقيق نتائج مالية قوية.و النمو شعر بالفخر وأنا اعلن سنة أخرى من أ " :ذي لشركة "دو" قائالً عثمان سلطان، الرئيس التنفي وقال
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واسـتحوذنا ؛ علـى مـدى األعـوام الثالثـةبأسـرها منطقـة النموًا فـي  األسرع لنصبح مشغل خدمات االتصالمسيرة ال 2011واصلنا في عام "

الذي كانت محور اهتمامنـا فـي العـام  يزنا خالل العام على تحسين تجربة العميلعلى حصة سوقية أكبر، ويعود الفضل في ذلك إلى ترك

  ، والتي سوف نواصل التركيز عليها.2011

  

وقد شكل النمو في عائدات البيانات محورًا هامـًا مـن إجمـالي عائـدات الهـاتف المتحـرك، كمـا نتوقـع اسـتمرارية نمـو اسـتخدام البيانـات مـع 

  تشار الهواتف الذكية، في السنوات المقبلة.النمو السريع في معدل ان

  

 وقد شهد الخدمات الثابتة للمنازل والتي تشمل الهاتف الثابت واالنترنت السريع والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت نموًا ملحوظًا، ويقتصر
صادي الذي تشهده الدولة، كما نجهز تقديم هذه الخدمات حاليًا على مناطق جغرافية محددة، ويتزامن نمو هذه الخدمات مع النمو االقت

م أنفسنا لالستفادة من تفعيل اتفاقية المشاركة في البنية التحتية التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت. ونتطلع بتفاؤل وثقة لتقدي
  خدمات عالمية المستوى، تعود بالقيمة على عمالئنا في جميع أنحاء الدولة.

  

رفع كفاءة أعمالنا وتدعيم سياسـة ترشـيد اإلنفـاق؛ ممـا مكننـا مـن إدارة نفقاتنـا التشـغيلية وٕانفاقنـا الرأسـمالي  وعلى مدار العام، حرصنا على

. وقـــد واصـــلنا االســـتثمار لتطـــوير إمكانياتنـــا خـــالل العـــام 2011بشـــكل أفضـــل، أدى ذلـــك إلـــى تحقيـــق مســـتويات ربحيـــة جيـــدة فـــي العـــام 

تحسين كفاءة تغطية شبكتنا. كما أجرينا تحديثًا على شبكة البيانات، وخصوًصا شـبكة محطة إرسال، ل 1,275، وأضفنا أكثر من 2011

  الجيل الثالث، لما لها من تأثير على إجمالي اإليرادات،

  

سمعة الشركة في قدرتها على  أهمية كبرى لترسيخ أولينا تطوير قدرات موظفينا فريق عملنا، و وقد واصلنا االستثمار في تطوير مهارات 
 مستقلة استشاريةفي دولة اإلمارات. كما عملنا على تحسين مستويات الوالء والمشاركة من خالل التعاون مع شركة  قطاب المهارات،است

ومن المبادرات التي نفخر بإطالقها برنامج "القيادة" بالتعاون مع إنسياد . متخصصة في قياس مستويات والء ومشاركة عاملينا
(INSEAD) الذي يهدف لتطوير وتدريب القيادة التنفيذية ، كما أطلقنا مبادرات أخرى لتحسين وتطوير و األعمال  العالمية إلدارة

وقد شهدنا على مدى الخمسة أعوام السابقة، . يومًا تدريبيًا لموظفينا خالل العام 5,000الكفاءات العاملة لدينا، فقدمنا ما يزيد عن 
  ف مهارات فريقنا اإلداري وتنميتها لتعزيز مكانة الشركة من خالل أداء فريقها المتميز.سجًال حافًال من اإلنجازات التي عززت توظي
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تحديث نظم تكنولوجيـا المعلومـات لـدينا لتصـبح أكثـر كفـاءة مـن حيـث ل باإلضافة إلى تطوير كفاءات العاملين لدينا، واصلنا االستثمار و

دمات المبتكرة في فترة زمنية وجيزة. وقد ساهم هذا التحديث فـي زيـادة اسـتخدام السرعة والسعة، مما مكننا من طرح أحدث المنتجات والخ

خدماتنا من خالل األنظمة اآللية إلرضاء عمالئنا، وتحقيق زيادة في 

، كمــا 2011. وقـد جنينـا ثمـار هــذا النجـاح علـى مـدار عـام اإليـرادات

نعتزم مواصلة عملنـا الـدؤوب الـذي يهـدف إلـى تحسـين تجربـة العميـل 

، بوضـع اآلليـات التـي ستسـاعدنا علـى رفـع كفـاءة 2012الل العـام خ

األداء وتحقيــق المزيــد مــن التطــور علــى جميــع مســتويات أعمالنــا فــي 

  .2012الشركة خالل العام 

  

  وبذات الثبات والعزم الذي عهدتموه منا، نواصل  تحقيق نتائج قوية، 

بمبـدأ  أؤمـن. إال أننـي أكثـر اعتـداالً ستصبح  مدركين أن فرص النمو

السـتغالل الفـرص السـانحة أمامنــا، ثابـت وهـو أننـا فـي موقـع مناسـب 

ـــا علـــى تقـــديم كـــل مـــا هـــو مـــن خـــالل تطبيـــق اســـتراتيجية ت ركـــز تماًم

مبتكـر للعميــل وتحقيـق كفــاءة التشـغيل. وســوف تتكلـل هــذه الجهــود 

  ".لتقديم خدمات على مستوى عالمي ابمنح قيمة أكبر لمساهمين

  

 تحليل النتائج المالية للعام 2011
 

% حيث بلغ 25.2بواقع  2011خالل العام  العائداتنما إجمالي 

والتي  2010العام في  العائداتمليار درهم إماراتي مقارنة ب 8.9

مليار درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك إلى نمو حصة دو  7.1كانت 

السوقية خالل االثنى عشر شهًرا الماضية، وقد ظلت دو محتفظة 

زود االتصاالت المفضل للغالبية العظمى من عمالء بمكانتها كم

واتف المتحركة الجدد في اإلمارات، حيث استحوذت على اله

  ي)مليون درهم إماراتبالنمو اإليرادات (
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، وبذلك وصلت مليون عميل فعال 5.2إلى في نهاية العام إلى خالل هذا العام، ليصل إجمالي العمالء جديد عميل  883,200

  .2011االتصاالت المعلنة في نهاية العام قطاع % حسب بيانات هيئة تنظيم 46الحصة السوقية إلى 

  

  يساهمون مساهمة قويةذوي الدخل المرتفع  عمالء خدمة الهواتف المتحركة المميزون

  

، 2011خالل عام % 28.8بنسبة زادت عائدات الهواتف المتحركة 

 كانتحيث  2010العام بمليار درهم إماراتي مقارنة  6.8حيث بلغت 

وزيادة القوية لعمالء ا استقطابمعدالت  متوقد ساه ،مليار درهم 5.3

كما ، في هذه الزيادة متوسط عائد خدمات الهاتف المتحرك لكل مستخدم

مشتركين بنظام الدفع اآلجل % في عدد ال39.6قدرها نتج عنها زيادة 

أي ما يساوي  362,800إجمالي العمالء إلى  فوصلخالل العام، 

  هواتف المتحركة. % من إجمالي قاعدة العمالء في ال6.96

 

الهاتف الثابت، خدمة الهاتف الثابت، والتي تشمل  عائداتبلغ 

مليار درهم إماراتي  1.5 ذات النطاق العريضوالتلفزيون، واإلنترنت 

حيث  2010% مقارنة بالعام 25.4، أي بزيادة نسبتها 2011للعام 

خط  530,800، أي بزيادة نحو مليار درهم إماراتي 1.2كانت 

  .7اتقريبً 

  

 تحسن الكفاءة التشغيلية

، المبتكرةعلى الرغم من النمو الملحوظ في عدد العمالء والخدمات 

% إلى 36.5من اإليرادات من نسبة النفقات العامة انخفضت فقد 

 2011%، بينما زاد إجمالي المصروفات العامة عن العام 33.7
                                                 

 تجات على نفس العقد، ُيحَتَسب خًطا واحًدا عن كل خدمة.األرقام الواردة تمثل أعداد الخطوط/ العقود وليس أعداد العمالء. في حالة تعدد المن  7

  والضريبة والمستهلكات األرباح قبل اقتطاع الفائدة
  مليون درهم إماراتي)ال(ب
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مليار  2.6بعد أن كان مليار درهم إماراتي  3% ليصل إلى 15.5بنسبة 

  .2010في العام  درهم إماراتي

  

) EBITDAنمت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات (

مليار درهم إماراتي مقارنة بالعام  2.9% حيث وصلت إلى 44.6بنسبة 

مليار درهم إماراتى. كما شهد هامش الربح  2، حيث كانت 2010

مستهلكات تحسًنا بنسبة اإلجمالي قبل خصم الفائدة والضريبة وال

نقطة أساس عن  442 بنسبة ارتفاع إي ، 2011% في عام 32.94

   .2010في العام  ةالمسجلو % 28.52

  

  نمو قوي لصافي الربح قبل حقوق االمتياز

مقارنة % 47.8مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة قدرها  1.8قبل حقوق االمتياز  2011بلغ صافي أرباح شركة دو خالل عام 

  مليار درهم إماراتي. 1.2حيث بلغ  2010بالعام 

  

% من صافي أرباح الشركة إضافة 15بنسبة  2011إلمتياز" المفروض على "دو" في العام الحكومة االتحادية "رسم حق ا قد حددتو 

  ي.مليار درهم إمارات 1.1، بلغ صافي أرباح العام بعد خصم رسوم االمتياز العائدات% من إجمالي 5إلى 

  

 دفقتتحقيق  وقد واصلت دو أما بشأن "رسم حق اإلمتياز" في السنوات القادمة فسيتم إخطار الشركة عن النسبه المحددة في حينه.

في مليار درهم  1.4، حققت الشركة مرة أخرى مركًزا إيجابًيا قوًيا من حيث التدفقات النقدية، حيث بلغ التدفق النقدي إيجابي رحنقدي 

  مليون درهم إماراتي. 31 كانالذي  2010قارنة بالتدفق النقدي الحر في نهاية م 2011نهاية 

  

. تتضمنت القيمة الغير المعدلة درهم 0.15من  درهم 0.24لتصل إلى % 60بنسبة زيادة العائدات المبدأية على السهم وقد شهدت 

  .ن درهممليو  268 والتي بلغت 2009درهم مخصصات حقوق االمتياز عن العام  0.31والتي بلغت للعائد على السهم 

  إماراتي)درهم مليون ال(ب حقوق االمتيازاألرباح قبل صافي 
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لتصل ارتفاعًا طفيفًا  2011النفقات الرأسمالية خالل العام  شهدت كما

مليار درهم  1.2 تحيث كان 2010العام مقارنة بمليار درهم  1.3إلى 

  إماراتي.

  

  2011تحليل نتائج الربع األخير للعام 

يصل إلى ل 2011خالل الربع األخير من عام  العائداتنما إجمالي 

حيث  2010مليار درهم إماراتي، مقارنة بالربع األخير من عام  2.4

%، مما يعكس القوة 17.9مليار درهم إماراتي، أي بزيادة سنوية  2بلغ 

والنمو المستدام في أعداد عمالء الهاتف المتحرك على مدار االثنى 

% 8.0اإليرادات في زيادة العشر شهًرا الماضية. كما بلغت نسبة 

   .2011ارنة بالربع الثالث من عام مق

  

  مزيد من العمالءال استقطاب

 أكثر من 2011العام خالل الربع األخير من استقطبت دو 

تأكيد ، وهذا عميل جديد من عمالء الهاتف المتحرك 278,100

كمزود االتصاالت المفضل للغالبية العظمى من  نة دوعلى مكا

  مارات العربية المتحدة.عمالء الهواتف المتحركة الجدد في اإل

  

عائد خدمات الهاتف  وزيادة معدلالنمو في قاعدة العمالء شكل 

السيما من عمالء الهاتف المتحرك –المتحرك لكل مستخدم 

البيانات الزيادة في استخدام إضافة إلى  -بنظام الدفع اآلجل

لنمو المستدام الذي حققته "دو" في إيرادات الهاتف رئيسيًا ل دافعاً 

زيادة قدرها درهم إماراتي، وهي  مليار 1.9بلغ  والذيلمتحرك ا

 1.6 كانت، حيث 2010% مقارنة بالربع األخير من عام 19.7

  بت والمتحركنمو في قاعدة عمالء الهاتف الثا
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  النمو في قاعدة عمالء الهاتف المتحرك حسب الخدمات

  

 

 2011الربع األخير من 
  

  نمو العائدات (بالمليون درهم)
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  مليار درهم إماراتي. 1.7 كانتحيث  2011% مقارنة بالربع الثالث من العام 10.2مليار درهم إماراتي، وزيادة قدرها 

  

وي الدخل المرتفع من ذن يعمالء المميز مساهمة ثابتة من ال

  لهاتف المتحرك بنظام الدفع اآلجلفي خدمات ا

شكلت اإليرادات من قاعدة العمالء المميزين من ذوي الدخل 

المرتفع في خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع اآلجل 

%  من النمو في إجمالي العائدات في الربع األخير من 42.1

ادة متوسط % من النمو إلى زي57.9يرجع و  ،2011العام 

  الهاتف المتحرك. في خدمات 8لكل مستخدمعائد ال

  

 19,300دو  استقطبت، 2011خالل الربع األخير من العام و 

عميل جديد من عمالء خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع 

اآلجل بما يؤكد جهود الشركة المستمرة الجتذاب العمالء 

  .المميزين لخدمة الهواتف المتحركة واالحتفاظ بهم

 124زيادة ليصل إلى  معدل العائد لكل مستخدموقد شهد 

 118، بعد أن كان 2011درهم في الربع األخير من العام 

  درهم في الربع الثالث من نفس العام.

  

  استخدام البيانات ارتفاع في 

واصل استخدام بيانات الهاتف المتحرك نموه بوصفه واحًدا من 

% من عائدات الهاتف المتحرك. ارتفعت إيرادات 12.6دات دو من الهاتف المتحرك، وشكَل نحو أهم الركائز التي تعتمد عليها إيرا

 237 صل إلىمليون درهم إماراتي لت 145حيث بلغت  2011% عن الربع األخير من 63.4استخدام بيانات الهواتف المتحركة بنسبة 

  .2011عام المليون درهم إماراتي في الربع األخير من 

                                                 
  بقسمة إجمالي إيرادات الهواتف المتحركة المتكررة على متوسط عدد العمالء خالل ربع العام. متوسط عائد خدمات الهاتف المتحرك لكل مستخدمُيحتسب   8

  نمو في استخدام بيانات الهواتف المتحركة

145 141 151 167 237 
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 مليون درهم 391.2 ذات النطاق العريضالثابت والتي تشمل الهاتف الثابت، والتلفاز، واالنترنت دو لخدمة الخط  عائداتت وقد بلغ

. وهذه زيادة 2010في الربع األخير من العام  مليون درهم إماراتي 326.1 بعد أن كانت%، 20.0إماراتي، أي بزيادة سنوية قدرها 

  .2011عام المليون درهم إماراتي في الربع الثالث من  380.2، حيث كانت اإليرادات % على أساس ربع سنوي2.9بنسبة 

  

ما –مليون درهم إماراتي  813.3العامة  النفقاتبلغ إجمالي 

مقارنة  مقبولةبنسبة زيادة  - العائداتمن  %33.73يشكل نسبة 

الربع  في% 30.84حيث كانت  ،الفترة من العام الماضي بنفس

 استثنائية؛ وهو ما يرجع إلى رسوم 2010لعام األخير من ا

  ربع العام.  خالل

  

  الربحيةمتواصلة في زيادة 

ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات 

)EBITDA 2010% مقارنة بنفس الفترة من العام 25.7بنسبة ، وهي زيادة مليون درهم إماراتي 848.3) في الربع األخير لتصل إلى 

 مليون درهم. 758.7حيث كانت  2011مقارنة بالربع الثالث من العام  %11.8، ونسبة مليون درهم إماراتي 675.0يث كانت ح

 2011% خالل الربع األخير من عام 35.18ليصل إلى ح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات تحسًنا اربوكذلك شهد هامش األ

نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث  121، وبارتفاع 2010% خالل الربع األخير للعام 32.99بـنقطة أساس مقارنة  219ارتفاع وهو 

  %. 33.97 كان حيث 2011للعام 

  

زيادة  محققاً مليون درهم إماراتي،  497.4صافي أرباح قبل حقوق االمتياز بلغ  2011حققت شركة دو في الربع األخير من عام قد و 

  .الثالثعن الربع  %1.8بنسبة زيادة و مليون درهم إماراتي،  430.9كان حيث  2010األخير من العام %  مقارنة بالربع 15.4بنسبة 

 

 2011، حيث بلغت النفقات الرأسمالية خالل الربع األخير من العام نفقات الرأسمالية الخاص بشركة دوبرنامج الالتركيز على ويستمر 

  ى االستثمارات في نشاط الهواتف المتحركة.مليون درهم، يركز أكثر من نصفها عل 330.1مبلغ 

 درهم إماراتي)المليون (ب حقوق االمتيازاألرباح قبل صافي 
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  .2011مليون درهم خالل الربع األخير من العام  617بلغ التدفق النقدي الحر 

    

 المنتجات والخدمات

 تضمنت المنتجات والخدمات والحمالت الترويجية، في الربع األخير ما يأتي:

 

 الهاتف المتحرك:

 .2012أن يبدأ نشره خالل الربع األول من العام )، على 052أعلنت عن طرح رمز جديد هو ( - 

 المحلية المفتوحة المتوافرة مع باقات االشتراك المميز أو باقات إماراتي. ®BlackBerryطرحت خدمة إنترنت  - 

 قدمت استقبال مجاني غير محدود لمكالمات التجوال في السعودية وأسعار جذابة للمكالمات الصادرة أثناء فترة الحج. - 

 سعاًرا خاصة للمكالمات الدولية في عيد األنوار (ديوالي) في غير أوقات الذروة.قدمت أ - 

 طرحت باقة إماراتي الجديدة حصرًيا لإلماراتيين. - 

 للتواصل االجتماعي بخيارات يومية أو شهرية في المحاسبة® Blackberryأنشأت خدمة التواصل االجتماعي المستمر: خدمة  - 

 فيرجين ميجاستور لمزيد من الراحة لعمالئها وسهولة الوصول إليها. افتتاح مراكز مبيعات دو داخل - 

 

 الخطوط الثابتة:

 ) من إنتلسات للمرة األولى في الشرق األوسط.MCPCأدخلت حلول قنوات البث المرئي المتعددة ( - 

 وقعت صفقة الشراكة اإلستراتيجية مع المنطقة الحرة بمطار دبي لتقديم خدمات متكاملة. - 

وفرقة إيه  Sadeت دو على هواك؛ فقدمت من خاللها عدًدا من العروض القوية (فرقة ميتاليكا وتامر حسني وفرقة واصلت حفال - 

 آر رحمان)

 تعاونت مع ياه اليف في مجال خدمات إرسال بث القنوات الفضائية. - 

 االشتراك مع شرطة دبي لتقديم خدمة نقل بيانات الرادارات عبر شبكة الهاتف المتحرك. - 

اتفاقية إستراتيجية مع أكامي تكنولوجيز لتقديم خدمات حوسبة سحابية قوية وآمنة لنقل مقاطع الفيديو والتطبيقات ومحتويات توقيع  - 

 المواقع اإللكترونية.
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 - انتهى  -
  نبذة عن دو

جميع أنحاء الدولة في فبراير  أطلقت دو، مزود خدمات ا/تصا/ت المتكاملة في دولة ا,مارات العربية المتحدة، خدماتھا للھاتف المتحرك في
، حيث توفر دو خدمات الھاتف المتحرك والھاتف الثابت في جميع أنحاء ا,مارات كما توفر خدمة ا,نترنت والتلفزيون المدفوع في 2007

من عام  الرابعبع وبنھاية الر 2007المناطق الحرة في دبي، وطرحت دو خدمة الھاتف الثابت عبر خدمة "اختيار المشغل" وذلك في يوليو 
 مليون عميل. 5.2بلغ إجمالي عمFء دو للھاتف المتحرك  2011

فع بالثانية، ومن بين المبادرات التي كان لدو السبق في تقديمھا: إطFق حملتھا التاريخية لحجز اNرقام لLفراد والمؤسسات وكذلك تطبيقھا نظام الد
الھاتف المتحرك وبطاقة "واو" ,عادة تعبئة الرصيد الفريدة من نوعھا (والتي تتيح للمستخدم  وخدمة تلفزيون الھاتف المتحرك، وخدمة الدفع عبر

ة) حرية ا/ختيار بين رصيد أكثر أو زمن أكثر واVن خيار "دولي أكثر" وھو خيار إعادة تعبئة الرصيد مع رصيد إضافي على المكالمات الدولي
  إضافة إلى الخدمة الذاتية للعمFء.

ة للمؤسسات تقدم دو مجموعة من الخدمات من بينھا مجموعة مستخدمي المؤسسة المحددة ومناطق ا/تصال الدولي المفضلة. ويقدم قسم وبالنسب
 (سماكوم) وغرفة التحكم الرئيسة. خدمات البث بدو منصات تقنية إعFمية متطورة وحلول ا/تصا/ت لمجتمع البث من خFل مرافق تليبورت

مركز بيع في مواقع استراتيجية في أرجاء دولة  30ما يزيد عن  اتجات دو لعمFئھا عبر شبكة موزعين بيع بالتجزئة تضم حاليً تتوفر خدمات ومن
تاجر معتمد أو من خFل مركز المبيعات ا,لكتروني المتاح على الرابط التالي:   3000ا,مارات العربية المتحدة وأكثر من 

buy/eshop.html-to-http://www.du.ae/en/where.  ًبأن مراكز مبيعات دو من المراكز التي توفر خدمات شاملة للھاتف  اعلم
 المتحرك، واختيار الناقل فضFً عن خدمات سداد الفواتير.

% من اNسھم، و شركة ا,مارات للتفنية  19.75% من أسھم دو، وتمتلك شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع  39.5ا,مارات لFستثمار يمتلك جھاز 
% من اNسھم بيمنا يمتلك حملة اNسھم النسبة المتبقية. جدير بالذكر أن أسھم الشركة مطروحة للتداول في سوق دبي 19.5وا/تصا/ت ذ.م.م 

 دو.المالي تحت اسم 
 

االتصال  لمزيد من المعلومات، يرجى
  بـ:

  

  اإلنجليزية باللغة -/المحللونوسائل اإلعالم  باللغة العربية –المسؤول اإلعالمي 

  جيمس هوكسورث  ناهد عاشور

  كابيتال إم إس إل  كابيتال إم إس إل

4988 488 55 971+  658 2111 55 971+  

du@capitalmsl.com    

  
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نالحصاالث انًخكايهت اإلياساث

 انخابؼت ششكخٓأ .(ع.و.ػ) 

 
  انًٕدذة  انبٛاَاث انًانٛت

 
 1133ى٠ّٔزَ  13

 



 

 

 انًٕدذة  انبٛاَاث انًانٛت

  1133ى٠ّٔزَ  13

 

 

 

 صفذت انًذخٕٚاث 

 

 3 ٍث١ْ ِـٍْ حإلىحٍس وٍّش

 

 1 حٌَث١ْ حٌظٕف١ٌٞ وٍّش

 

  4 طم٠ََ ِيلمٟ حٌلٔخرخص حٌّٔظم١ٍٓ

 

 5 ر١خْ حٌَّوِ حٌّخٌٟ حٌّٛكي

 

 6 حٌّٛكي حٌ٘خًِ حٌيهًر١خْ 

 

  7 ر١خْ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌّٛكي

 

 8 كمٛق حٌٍّى١ش حٌّٛكير١خْ حٌظغ١َحص فٟ 

 

 11-9 حٌّٛكيس ز١خٔخص حٌّخ١ٌشحٌكٛي ٠٠خكخص إ



 

  

 كهًت سئٛظ يجهظ اإلداسة
 

 حٌىَحَ، حٌّٔخّْ٘ٛ حٌٔخىس

 

َ  أْ اال ٬ٔ٠ٕخ ال حٌّخ١ٟش، حٌٕٔٛحص هالي ١َِٔطٕخ ٌٍٛ٘ش ٚٔٔظَؿ٪ هيِخطٕخ، ح٣الق ٫ٍٝ أ٫ٛحَ هّٔش رٍَّٚ ح٬ٌخَ ٌ٘ح ٔلظفً ٔلٓ ر١ّٕخ ٝ  ٨ٕٔر  حٌرٍٛح   اٌر

ٟ  حٌّخٟرٟ، ٬ٌٍرخَ   حٌّخ١ٌرش  ٕظرخثؾ حٌ أ٠ري٠ىُ  ر١ٓ أٟ٪ أْ ٠َٟٚٔٔ. ٚطفخإي ػمش رىً حألِخَ اٌٝ أ٠٠خ ٨َٕٔٚ ٚح٫ظِحُ فوَ رىً ٓ  ٚحٌظر ػزرخص َِؤِرخ حٌّرخٌٟ     طزر١

 .ح٤ٌّٛكش ه٤٤ٕخ ِ٪ طّخ١ًٗخ ّٔٛٔخحٌٌٞ ٫ُِ ١َِٔس  

 

ٟ  حاللظٜخىِٓ حٌظمٍزخص حٌظٟ ٗٙي٘خ  رخٌَغُ َ  هرالي  ح٬ٌرخٌّ ْ  حٌٔرخرمش،   حٌؼالػرش  حأل٫رٛح  ح٬ٌَر١رش  حإلِرخٍحص  ىٌٚرش ِٕرخم حالٓرظمَحٍ ٚحٌرِهُ حاللظٜرخىٞ فرٟ       فرب

ٝ  حٌّٕظـرخص حٌم٠ٛش حٌظٟ ى٫ّض َِؤِخ فٟ حٌٔٛق أال ٚ٘رٟ   حٌَوخثِ اٌٝ اٟخفش ،٫ًّ ٌٜخٌلٕخ حٌّظليس ٟ حٌّزظىرَس   ٚح٬ٌرَٚ ٙ  حٌظر ٝ  ٔلرَ ٍ حال ٫ٍر  ٓرظَّح

ًٌه أىٜ اٌٝ ؤذ ػمش ٠َٗلش أوزرَ ِرٓ    وً. حٌظ٘غ١ٍ١ش حأل٫ّخي فٟ حالِظ١خُ ٫ٍٝ ٚكَٕٛخ َٗحثلٗ، رىخفش حٌّلٍٟ حٌٔٛق حكظ١خؿخص طٍزٟ ٚحٌظٟ ر٤َكٙخ،

ح٬ٌخ١ٌّش، ِّرخ ح٬ٔىرْ    حٌّٛحٛفخصحٌّز١ٕش ٫ٍٝ أ٫ٍٝ  ٗزىظٕخٚرخٌظخٌٟ حٍطف٪ ٬ِيي حٌلَوش ٫ٍٝ . ح٬ٌّال  ٚحهظ١خٍُ٘ ٌٕخ وِّٚىُ٘ حٌّف٠ً ٌويِخص حالطٜخي

 .ريٍٖٚ ا٠ـخرخ ٫ٍٝ أىحثٕخ حٌّخٌٟ

 

ٓ  ٔمي٠رش  أٍرخكرخً ٩ُٛٔ ٌلٍّش أٓرّٕٙخ   أْ حإلىحٍس ِـٍْ حلظَحف، ؿخ  1133اٌٝ ٔظخثـٕخ حٌّخ١ٌش ٫ٓ ح٬ٌخَ  ٚرخ٨ٌَٕ َ  ٫ر ٝ  ٌٍّرَس  1133 ح٬ٌرخ  35 رم١ّرش   حألٌٚر

 .1131 ِخٍّ فٟ ح٬ٔمخىٖ حٌّمٍَ ح١ِّٛ٬ٌش حٌـ١٬ّشي حؿظّخ٩ حٌّٔخ١ّ٘ٓ هال ٌّٛحفمش حاللظَحف ٌ٘ح ٤١َٓٚف. ُٓٙ ٌىً فٍْ

 

٠يي  لٛٞ، ِخٌٟ رؤىح  َِفٛلًخ ٤٠َِىًح ٛل١ًخ ًّٔٛح َٗوظٕخ ٗٙيص فمي. حٌٔٛق فٟ ا١ٌٙخ ٍٕٚٛخ حٌظٟ ٌٍّىخٔش طظ٠ٛـًخ إّٔٓٙخ ٌلٍّش أٍرخف ط٠ُٛ٪ لَحٍ ٠ٚؤطٝ

ٗ  ٌّرخ  ٚٚفًمرخ . ١ٍ٫ٗ طلم١مٕخ ٬ٌّيالص ّٔٛ فٟ ح٬ٌخثيحص ٟ٘ حأل٫ٍٝ فٟ ح٤ٌّٕمش ألٞ ِ٘رغً ٌوريِخص حالطٜرخي ٫ٍرٝ ِريٜ حٌؼالػرش أ٫رٛحَ حأله١رَس          ح١ٌٙجرش  أ٫ٍٕظر

َ  ٔٙخ٠رش فٟ % 46ٔٔزش كٜظٕخ ِٓ ٓٛق حٌٙخطف حٌّظلَن فٟ ىٌٚش حإلِخٍحص ح٬ٌَر١ش حٌّظليس  رٍغض فمي حالطٜخالص، ل٤خ٩ ٌظ١٨ُٕ ح٬ٌخِش  ٬٠ٚري  ،1133 ٫رخ

ًُحٌ٘ح  َ  ػمرش  رخوظٔخرٕخ ح١ٌَٛ ٔفوَ إٔخ. 1133فٟ ٔٙخ٠ش  فم٢ ٕٓٛحص هِّْٓ  ألً ٘ٛ حٌّلٍٟ حٌٔٛق فٟ طٛحؿئخ أْ حإل٫ظزخٍ ر١٬ٓ أهًٌح وز١ًَح أـخ ٓ  أوؼر  ِر

 .٠ٔظويِْٛ ر٘ىً ف٬خي ِٕٚظ٨ُ هيِخطٕخ حإلِخٍحص ىٌٚش فٟ ١ّ٫ً ِال١٠ٓ هّٔش

 

ٚلري  . ١ٍِ1133رخٍ ىٍ٘رُ فرٟ ح٬ٌرخَ      8;3ِمخٍٔرش رخ٬ٌرخَ حٌٔرخرك، ك١رغ ٚٛرً اٌرٝ       % 48 رٕٔزش 1133 ٫خَ فٟ حالِظ١خُ كمٛق لزً حألٍرخف ٛخفٟ ّٔخ ٌمي

ٟ ، 1133حٓظٍّٕخ لَحٍ حٌلىِٛش حالطلخى٠ش ف١ّخ ٠وظٚ رٕٔرزش كرك حالِظ١رخُ ٫رٓ ح٬ٌرخَ       ٝ  %5 ٔٔرزش  طلي٠ري  ٚ٘ر ٚ    ٫ٍر ٓ % 35اؿّرخٌٟ ا٠رَحىحص حٌ٘رَوش،   ِر

 .ىٍُ٘ ١ٍِخٍ 3;3 حالِظ١خُ ٍَٓٛ هُٜ ر٬ي حألٍرخف ٛخفٟ ؿ٬ً ِّخ. 1133 ى٠ّٔزَ 13 فٟ حٌّٕظ١ٙش حٌّخ١ٌشٌٍٕٔش  ٌٍَ٘وش ح٠ٌٕٛٔش حألٍرخف ٛخفٟ

 

ٛ  ٘رٌح  ٌٕلمك وٕخ ِٚخ ح٘ظّخِٕخ، وً ِلٍٛ ىًِٚخ طلظً حٌظٟ حٌز٠َ٘ش ِٛحٍىٔخ ٟ٘ حٌلم١م١ش ػَٚطٕخ اْ َ  حٌّٕر ٟ  ٌرٛال  ٚحٌظمري ً  ف٠َرك  طفرخٔ ٓ  رخٌ٘رَوش  ح٬ٌّر  ؿٙرش  ِر

ٟ  حٌّزرخىٍحص  ٓخّ٘ض ك١غ حٌظ١٣ٛٓ، ٔلٛ حٌظِحِٕخ حٌٔخرمش حأل٫ٛحَ ٣ٛحي أ٧َٙٔخ وّخ. أهَٜ ؿٙش ِٓ وفخ حطٗ رظ٠ٛ٤َ حٌّظٛحًٛ ٚح٘ظّخِٕخ فرٟ   طز١ٕٕخ٘رخ  حٌظر

ٓ  حإلِخٍحط١١ِٓٓ حٌّٛح١ٕ٣ٓ  ٧ِٛف١ٕخ٠ُخىس ٍِل٧ٛش فٟ ٔٔزش  ٜ  ح٬ٌرخ١ٍِ ٟ % 18 رٍغرض  حٌ٘رَوش،  ٌري َ  فر ٟ % 11 وخٔرض  أْ ر٬ري  1133 ح٬ٌرخ َ  فر ، 1131 ح٬ٌرخ

ٝ  كَٛرٕخ  وّخ. ح١ٍ٬ٌخ حإلىحٍحص ِٕخٛذ فٟ% 19 اٌٝ ٚطًٜ َ  ٫ٍر ٙ  طرٛف١ ً  فرَ ٓ ؿي٠ريس   ٫ّر ٓ  ٌٍّرٛح١ٕ٣ ٟ  حإلِرخٍط١١ ٓ . حٌيٌٚرش  اِرخٍحص  وخفرش  فر ُ  ِٚر  أررَ

ٓ  حألٌٚٝ ٟ٘ 1133 ح٬ٌخَ فٟ ِزخىٍس ا٣الق رٙخ ٔفوَ حٌظٟ حٌظ١٣ٛٓ ِـخي فٟ حإلٔـخُحص ٟ  ٫ٛٔٙرخ  ِر ً  حٌيٌٚرش  فر ٟ  طظّؼر ِ  فر ٟ  ح٬ٌُّرال   هيِرش  َِور  اِرخٍس  فر

  .٧ِٛٚف١ٓ اىحٍس رخٌىخًِ اِخٍحطٟ رىٛٔٗ ٠ظ١ًِّ حٌٌٞ حٌفـ١َس

 

ض ؿٙٛىٔرخ  حٌَوخثِ حألٓخ١ٓش حألهَٜ ٬ٌٍّٕخ ٚحٌظٟ ٔفوَ رٙخ ٟ٘ ط٤ز١ك حٌلٛوّش ح١ٌٍّٔش وؤٓخّ ٬ٌٍّخىٌش حٌّظىخٍِش حٌظٟ ط٬ًّ رٙخ حٌَ٘وش، ٚلي طٛؿر  اكيٜ

ِ رلٜٛي َٗوظٕخ  ُ    ٫ٍٝ حٌَّوِ حألٚي فٟ طٜر١ٕف  ٝ  1133كٛوّرش  /ئٗرَ ٓرظخٔيٍى دٔري ررٍٛ ِٔرظٜٛ ٤ِٕمرش حٌ٘رَق حألٚٓر٢ ٚٗرّخي أف٠َم١رخ طمري٠ًَح         ٫ٍر

َ ٠ٚمر١ُّ   .حٌّٔظَّس فٟ ط٤ز١ك ٬ِخ١٠َ حٌلٛوّش ّٟٓ حٌَ٘وش ٚطـخٖ حٌّـظّ٪ ٚحٌز١جش ٌّٔخ١٫ٕخ ٝ  51 حٌر   حٌ٘رَوخص  حٌّئٗر ٟ  حأل٫ٍر  حألٚٓر٢  حٌ٘رَق  ٤ِٕمرش  فر

ٟ . ٚحٌز١جرش  حٌّـظّر٪  طـخٖ حٌَ٘وخص ٌٖ٘ فٟ حٌلٛوّش ١٬ٌّخٍ كيىٖ ِم١خّ 111 ِمخرً رؤىحثٙخ ٠ظ٬ٍك ف١ّخ اف٠َم١خ ّٚٗخي ٓ  ٚرخ١ٌٕخررش  ٠ٚٔرَٔ  أ٠٫رخ   ؿ١ّر٪  ٫ر

 . ل١َٜ ُِٓ فٟ ًٌه كممٕخ إٔٔخ حال٫ظزخٍ ر١٬ٓ ٔؤهٌ ك١ٓ هخٛش حإلٔـخُ، رٌٙح فؤَخ ١٨٫ُ أ٫ٍٓ أْ حإلىحٍس ِـٍْ

 

ٟ  حٌ٘رَوش  أ٫ّرخي  ٚاىحٍس حٌّٔرظيحِش  حٌظ١ّٕش ٌظلم١ك كممٕخٖ حٌٌٞ رخٌظميَ ٚٔفوَ حٌّـظّ٪، ٔلٛ حٌظِحِٕخ ٔٛحًٛ إٔخ ٓ  ،ر٘رىً ِٔرئٚي   حٌّـرخالص  ِوظٍرف  فر  ِر

ٚرخٌظرخٌٟ طم١ٍرً    حٌٛلرٛى  ِٓ حٓظٙالوٕخ طم١ًٍ ٫ٍٝ ٓخ٫يص حٌظٟ ح١ٌّٔ٘ش، رخ٤ٌخلش ط٬ًّ حٌظٟ حٌظم٠ٛش وّل٤خص ِزخىٍحص هالي ِٓ حٌز١جٟ حٌظؤػ١َ طل١ٔٓ هالي

ً  ِٓ ٠ٌِّي حألٚي حٌّٔظيحِش حٌظ١ّٕش طم٠ََ اٌٝ حٌَؿ٩ٛ ٠ّٚىٓ ،ٔٔزش حٔز٬خع حٌىَرْٛ فٟ حٌـٛ  ٚح٬ٌّخىٌرش  ألٓٔرٕخ  حٌٔر١ٍّش  ٌٍلٛوّرش  ط٤ز١مٕرخ  كرٛي  حٌظفخٛر١

ٝ  حٌّٛل٬ِش حأل٣َحف اٌٝ َٗوظٕخ ح٠ّٔض ٚلي. حٌَ٘وش رٙخ ط٬ًّ حٌظٟ حٌّظىخٍِش ٟ  ح١ٌّؼرخق  ٫ٍر ُ  ح٬ٌرخٌّ ٌ  حٌّظلريس  ٌألِر َ  ِٕر ٞ  ،1118 ٫رخ ٞ  حٌرٌ  رخٌّزرخىة  ٠ٕرخى

 .ح١ٌِٟٛ حألىح  فٟ حٌفٔخى ِٚىخفلش ٚحٌز١جش ٚح٬ًٌّ حإلٔٔخْ ٌلمٛق حألٓخ١ٓش ح٬ٌَ٘

 

ٚطل٨رٝ   حٌلخ١١ٌٓ ِٔخ١ّٕ٘خ ٫ٍٝ رخٌفخثيس ٓظ٬ٛى حٌّٔظيحِش، حٌظ١ّٕش طـخٖ ِٔخ١٫ٕخ أْ ػمش ٫ٍٝ ٚٔلٓ رخالٓظيحِش، حٌيٌٟٚ حالٓظؼّخٍ ِـظّ٪ ح٘ظّخَ الك٨ٕخ ٌمي

 . ٫ٍٝ طمي٠َُ٘

 

٠ٌّٕخ ّٔٛٔخ ِٓ  ٌمي ، ٚٔٔخُ٘ ريٍٚٔخ رفوَ فٟ ى٫رُ ٘رٌٖ حٌَإ٠رش، ٚٔلرٓ ٔفورَ ح١ٌرَٛ ررؤْ ٠ىرْٛ ٌٕرخ          1111 ٬ٌخَ ٚحٓظَحط١ـ١ظٙخ حإلِخٍحص ىٌٚش كىِٛش ٍإ٠شغ

ز٘رَ ٚحأل٫ّرخي   َِوًِح ف٬خاًل فٟ ل٤خ٩ ٬ٍ٠ذ ىًٍٚح ِل٠ًٍٛخ فٟ حٌظ٤ٍٛ حاللظٜخىٞ ٚحالؿظّخ٫ٟ ٌٍيٚي، ٠ٚٔخُ٘ فٟ طم٠ٛش ىٌٚش حإلِخٍحص وٕم٤ش حٓظم٤خد ٌٍ

ٌَإ٠ظٙخ ٚى٫ّٙخ  حٌلى١ّش، حٌّظليس ح٬ٌَر١ش حإلِخٍحص ىٌٚشٚأٚى فٟ ٌ٘ح ح١ٌٔخق، أْ أطٛؿٗ روخٌٚ حٌ٘ىَ ٚح٬ٌَفخْ ٌم١خىس . ؼّخٍحص ٚحألفىخٍ ٚحإلريح٩ٚحالٓظ

 . حٌّظٛحًٛ ٌزٕخ  ٚط٤ٍٛ حٌيٌٚش ٍٚهخ  ٓىخٔٙخ

 

ًَح، ٓ  دهَ ٬ٌخَ حٚطلم١مٗ اىحٍطٗ ٌىفخ س حإلىحٍٞ ف٠َمٕخ ٚهخٛش حٌّظ١ِّ، أىحثُٙ ٫ٍٝ رخٌَ٘وش ح٬ٌخ١ٍِٓ أَٓس إٔ٘ت أٌْٟ  حّٓلٛح ٚأه١  حٌّخ١ٌرش  حإلٔـرخُحص  ِر

 . رٕخ حٌغخ١ٌش ٚػمظىُ ٌٕخ حٌّٔظَّ ٌي٫ّىُ – حٌىَحَ حٌَ٘وش ِٔخّٟ٘ –ٌل٠َحطىُحٌوخٙ  رخٌ٘ىَ أطٛؿٗأْ  أٚى وّخ. ٚحٌظ٘غ١ٍ١ش

 

 .1131 ح٬ٌخَ فٟ ٌىُٚحؿذ ١ٍ٫ٕخ أْ ٔوٍمٙخ  حٌظٟ حٌم١ّش رظ١٨٬ُ ِٕخ حٌظِحًِخ ح٬ٌخَ، ٌ٘ححٌزٕخ  ٫ٍٝ ٔـخكخطٕخ حٌظٟ كممٕخ٘خ  ٕٓٛحًٛ ٫ٙيطّٛٔخ، ٚوّخ

 

 بٛاث بٍ أدًذ

 اإلداسة يجهظ سئٛظ



 

  

 

 انخُفٛز٘ انشئٛظ كهًت
 

 حٌىَحَ، حٌّٔخّْ٘ٛ حٌٔخىس

 

ًِخ كممٕخ لي" ىٚ" َٗوش فٟ إٔٔخ فوَ رىً أ٫ٍٓ أْ ح٬ٌخَ ٌٌٙح أىح ٔخ أٓظ٬َٝ اً ٠َٟٔٔ  .حٌمٛٞ ٚحألىح حٌّخٌٟ حح١ٌِّّ حٌّٕٛ ِٓ دهًَح ٫خ

 

ٛ  ٚٔلٓ ػمش ٫ٍٝ وٕخ ٌمي ٟ  ٔو٤ر َ  ٤ٍِر٪  فر َ  ح٠ٌَخى٠رش  ِىخٔظٕرخ  أْ 1133 ح٬ٌرخ ٟ  ٓظٔرظّ َ  ٘رٌح  فر ٝ  ٚأٔٙرخ  ح٬ٌرخ َ  ٓرظظو٤ ى٫رخثُ ٍٓرخٌش    ٚوخٔرض  ،حٌٔرخرمش  حال٫رٛح

 هالي ِٓ ٌٍّٔخ١ّ٘ٓ ٫خثي أف٠ً ٔلمك ٚأْ ٬ٌٍخ١ٍِٓ،  حٌّظ١ِّس ٌٍىفخ حص حألٌٚٝ حٌٛؿٙش ٔىْٛ ٚأْ ٫ّال ٔخ، َٟٟٔ أْ: حٌَ٘وش ٟ٘ حألْٓ حٌظٟ ٚؿٙظٕخ

 .حألف٠ً ٔلٛ ٚحٌّـظّ٪ حالطٜخالص ل٤خ٩ طٛؿ١ٗ فٟ رفوَ ٔٔخُ٘ ٚرٌٌه حالرظىخٍ، ٫ٍٝ ٚليٍس ١ِِّس ط٘غ١ٍ١ش وفخ س

 

رٍَّٚ هّٔش أ٫ٛحَ ٫ٍٝ ا٣الق هيِخطٕخ فٟ ٓٛق ىٌٚش حإلِخٍحص ح٬ٌَر١ش حٌّظليس، ٬ٔ٠ئٟ أْ أإوي ح١ٌَٛ رىً ػمش إٔٔرخ طّىٕرخ    1131ٔلظفً فٟ ٫خَ  ٚر١ّٕخ

 . ٚحّٓلٛح ٌٟ حْ أٓظ٬َٝ ١ٍ٫ىُ ر٬ٞ ح٬ٌٕخ٠ٚٓ حألٓخ١ٓش ِٓ ٌ٘ح حٌٕـخف. ٓخٌظٕخ رىخفش أر٬خى٘خِٓ طلم١ك ٍ

 

 انزابج انًانٙ ٔاألداء انخشغٛهٛت أػًانُا فٙ انخغٕٚش يٍ أػٕاو خًغت

 

 ٫خثريحص  كممٕرخ  ك١رغ  حف٠َم١رخ   ٚٗرّخي  حالٚٓر٢  حٌ٘رَق  ٤ِٕمرش  فٟ ًّٔٛح حالطٜخي ٌويِخص ِ٘غً أ٩َٓ ٌٕٜزق حٌّٕٛ ٬ِخىٌش طلم١ك 1133 ٫خَ فٟ ٚحٍٕٛخ

َ  ٓرٛل١ش  كٜش ٫ٍٝ حالٓظلٛحً ٚحٍٕٛخ وّخ. حٌٔخرك ح٬ٌخَ ٫ٓ% 15 ِٓ رؤوؼَ ٠ُخىس ٟٚ٘ ح٬ٌخَ، هالي اِخٍحطٟ ىٍُ٘ ١ٍِْٛ 9;8 رٍغض ل١خ١ٓش  رٍغرض  ،أوزر

 .حٌّظلَن حٌٙخطف ٌويِخصف٬خي  ١ّ٫ً ١ٍِْٛ 1;5 اٌٝ أٍٚٛظٕخ ،%46 ح٬ٌخَ ٔٙخ٠ش فٟ

َ  ٬ِريي  ٠ُخىس اٌٝ ح٘ظّخِٕخ ِلٍٛ حطـٗ ،ف٬خي ١ّ٫ً ِال١٠ٓ حٌؤّش ٫ّالثٕخ ٫يى طـخُٚ ِٚ٪ ٚح٢ْ ً  ح٬ٌخثري  ِظٛٓر٢  ٠ُٚرخىس رخٌيل١مرش   حالٓرظويح َ  ٌىر  ِٔرظوي

ُ  331ر   ِمخٍٔش 1133 ح٬ٌخَ هالي ىٍُ٘ 339 رٍغ ك١غ ٟ  ىٍ٘ر َ  فر ً  ٬٠ٚرٛى .  1131 ح٬ٌرخ ٟ  حٌف٠ر ٝ  ًٌره  فر ٓ هرالي ح٬ٌرخَ ٫ٍرٝ     طَو١ِٔرخ  اٌر  طـَررش  طلٔر١

 .ح١ّ٬ًٌ

 

ٟ  حٌّظلرَن  حٌٙرخطف  ٫خثيحص اؿّخٌٟ ِٓ% 31ِخ ٠ِ٠ي ٫ٓ  ٔٔزظٗ رٍغض ك١غ ٘خًِخ ِلًٍٛح حٌز١خٔخص ٫خثيحص فٟ حٌّٕٛ ٗىً ٚلي َ  فر  ٔظٛلر٪  وّرخ  ،1133 ح٬ٌرخ

ِ  حكظالٌٙخ ٚوٌٌه حٌز١خٔخصحٓظَّح٠ٍش ّٔٛ حٓظويحَ  َ  َِور ٟ  ً ٛريحٍس  أوؼر َ  ك١رغ  ح٬ٌخثريحص،  فر ٝ  ٚحٌزلرٛع  حٌظلٍر١الص  ط٘ر١ ٛ  اٌر ٟ  ٓر٠َ٪  ّٔر ٍ  ٬ِريي  فر  حٔظ٘رخ

 .حٌّمزٍش حٌٕٔٛحص فٟ حٌٌو١ش، حٌٙٛحطف

 

ٟ  ٚحٌزرغ حٌٔر٠َ٪   ٚحالٔظَٔرض  حٌؼخرض حٌٙخطفٌٍّٕخُي ٚحٌظٟ طًّ٘  حٌؼخرظش حٌويِخص فٟ ًّٔٛح أ٠٠خ 1133 ٫خَ ٗٙي َ  حٌظٍف٠ِرٛٔ َ  حإلٔظَٔرض،  ٫زر ُ  ٠ٚمظٜر  طمري٠

ِ  وّخ حٌيٌٚش، ط٘ٙيٖ حٌٌٞ حاللظٜخىٞ حٌّٕٛ ِ٪ حٌويِخص ٌٖ٘ ّٔٛ ٠ٚظِحِٓ ِليىس، ؿغَحف١ش ِٕخ٣ك ٫ٍٝ كخ١ًٌخ حٌويِخص ٌٖ٘ ً  ٌالٓرظفخىس  أٔفٔرٕخ  ٔـٙر  ِٕظف١٬ر

ٟ  حٌظلظ١ش حٌز١ٕش فٟ حٌّ٘خٍوش حطفخل١ش ُ  ١٘جرش  أ٫ٍٕظٙرخ  حٌظر ُ  ٚػمرش  رظفرخإي  ٚٔظ٤ٍر٪ . حالطٜرخالص  ل٤رخ٩  ط٨ٕر١ ٝ  رخٌم١ّرش  ط٬رٛى  حٌّٔرظٜٛ،  ٫خ١ٌّرش  هريِخص  ٌظمري٠  ٫ٍر

 .حٌيٌٚش أٔلخ  ؿ١ّ٪ فٟ ٫ّالثٕخ

 

ٓ  ِىٕٕرخ  ِّرخ  حإلٔفرخق   ط١َٗي ١ٓخٓش ٚطي١٫ُ أ٫ّخٌٕخ وفخ س ٍف٪ ٫ٍٝ كَٕٛخ ح٬ٌخَ، ِيحٍ ٫ٍٚٝ ٟ  ٚأفخلٕرخ  حٌظ٘رغ١ٍ١ش  ٔفمخطٕرخ  اىحٍس ِر ً  حٌَأٓرّخٌ  أف٠رً،  ر٘رى

 رٕٔرزش  ّٔٛ٘خ (EBITDA) ٚحٌّٔظٍٙىخص ٚح٠َ٠ٌزش حٌفخثيس حلظ٤خ٩ لزً حألٍرخف ٚحٍٛض وّخ. 1133 ح٬ٌخَ فٟ ؿ١يس ٍرل١ش ِٔظ٠ٛخص طلم١ك اٌٝ ًٌه أىٜ

 ٚٗرٙي . (EBITDA)ٚحٌّٔرظٍٙىخص  ٚح٠ٌر٠َزش  حٌفخثيس حلظ٤خ٩ لزً حألٍرخففٟ ٘خِٖ % 94;11ِلممش رٌٌه  اِخٍحطٟ، ىٍُ٘ ١ٍِخٍ 9;1 اٌٝ ٌظًٜ% 45

َ  ِمخٍٔش% 48 رٕٔزش ٍِل٧ًٛخ حٍطفخ٫ًخ حالِظ١خُ كمٛق هُٜ لزً حٌَرق ٛخفٟ ً  ك١رغ  حٌٔرخرك  رخ٬ٌرخ ٝ  ٚٛر ٍ  8;3 اٌر ُ  ١ٍِرخ ٟ  ىٍ٘ر ٟ  اِرخٍحط  ٚلري . 1133 فر

 حٌٕٔش ٫ٓ ٌٍَ٘وش ح٠ٌٕٛٔش حألٍرخف ٛخفٟ ِٓ% 35ٚ حٌَ٘وش، ا٠َحىحص اؿّخٌٟ ٫ٍٝ% 5 رٕٔزش" ىٚ"َٗوش  ٫ٍٝ حالِظ١خُ كك حالطلخى٠ش حٌلىِٛش كيىص

 .ٟاِخٍحط ىٍُ٘ ١ٍِخٍ 3;3 اٌٝ حالِظ١خُ كمٛق هُٜ ر٬ي حألٍرخف ٛخفٟ ٠ًٜ ٚرٌٙح ،1133 ى٠ّٔزَ 13 رظخ٠ٍن حٌّٕظ١ٙش حٌّخ١ٌش

 

ٓ  أوؼَ حٓظؼَّٔخ ك١غ ،1133 ح٬ٌخَ هالي اِىخ١ٔخطٕخ ٌظ٠ٛ٤َ حالٓظؼّخٍ ٚحٍٕٛخ ٚلي ٍ  1;3 ِر ُ  ١ٍِرخ ٟ  ىٍ٘ر ٟ  اِرخٍحط ُ  ٗرزىظٕخ  فر . ح٬ٌٍِّٛرخص  طىٌٕٛٛؿ١رخ  ٨ٔٚر

ً  ؿي٠ري  ِٛلر٪  311 ر٬ّريي  أٞ آٍخي، ِل٤ش 3،175 ِٓ أوؼَ ٚأٟفٕخ ٓ  ٗرَٙ،  ور ٝ  طلري٠ًؼخ  أؿ٠َٕرخ  وّرخ  .ٗرزىظٕخ  طغ١٤رش  وفرخ س  ٌظلٔر١  حٌز١خٔرخص،  ٗرزىش  ٫ٍر

ًٛخ َ  ٌظٜرزق  ٌي٠ٕخ ح٬ٌٍِّٛخص طىٌٕٛٛؿ١خ ٨ُٔ طلي٠غ اٌٝ اٟخفش حإل٠َحىحص، اؿّخٌٟ ٫ٍٝ طؤػ١َ ِٓ ٌٙخ ٌّخ حٌؼخٌغ، حٌـ١ً ٗزىش ٚهٜٛ ٓ  وفرخ س  أوؼر  ك١رغ  ِر

ٟ  حٌظلري٠غ  ٘رٌح  ٓخُ٘ ٚلي. ٚؿ١ِس ١ُِٕش فظَس فٟ حٌّزظىَس ٚحٌويِخص حٌّٕظـخص أكيع ٣َف ِٓ ِىٕٕخ ِّخ ٚح٬ٌٔش، ح٫ٌَٔش َ  ٠ُرخىس  فر ٓ  هريِخطٕخ  حٓرظويح  ِر

 .حإل٠َحىحص فٟ ٠ُخىس ٚطلم١ك ٫ّالثٕخ، إلٍٟخ  ح١ٌ٢ش حأل٨ّٔش هالي

 

 أدائُا فٙ سكٛضة ػًالئُا إسضاء

 

 ،ِٓ حٌّئٓٔخص ٚحألفرَحى  ح٬ٌّال  حكظ١خؿخص طٍزٟ ِزظىَس ٌّٕظـخص ٣َكٕخ اٌٝ رخإلٟخفش ح٬ٌٍِّٛخص، طىٌٕٛٛؿ١خ ٚأ٨ّٔش حٌ٘زىش طلي٠غحٓظؼّخٍٔخ فٟ  ٓخُ٘

  ى٠ًٍٚؤ ٠ـ٠َٗ حٌٌٞ حالٓظز١خْ ٔظخثؾ ٫ٍٝ ًٌه ٌم١خّ ٬ٔٚظّي. رٗ ٔفوَ أـخُ ٌٚ٘ح ،1133 ح٬ٌخَ هالي هيِخطٕخ ؿٛىس ٫ٓ ح٬ٌّال  ٍٟخ ِٔظ٠ٛخص حٍطفخ٩ فٟ

ً  حألرلخع َِوِ ٓ " حٌّٔرظم ٟ  ح٬ٌّرال   ٍٟرخ ٍِل٧ٛرًخ فرٟ ِٔرظ٠ٛخص     حٍطفخ٫رخ ك١رغ أٟٚرلض ٘رٌٖ حٌٕظرخثؾ      ،(Nielsen)" ١ٍٔٔر ٜ ِّرخ ٬٠ىرْ    1133 فر  ِري

 .حٌـخٔذ ٌ٘ح فٟ كممٕخٖ حٌٌٞ حٌظ٤ٍٛ

 

وخْ ٘يفٙخ ط١٤َ وخفش حٌٛٓخثً حٌظٟ  1131 ٫خَ ٔٙخ٠ش فٟلي ؿخ ص ٔظ١ـش ه٤ش ٣ّٛكش ٚؿي٠ش ريأٔخ٘خ   ح٬ٌّال  ٍٟخ ِٔظ٠ٛخص ٠ُخىس أْ اٌٝ أ١َٗ أْ ٚأٚى

ٝ  ًٌه أوخْ ٓٛح  ، ٫ّالثٕخطّىٕٕخ ِٓ طل١ٔٓ طـَرش  ٜ  ٫ٍر ٟ  حٌوريِخص  أٚ حٌّٕظـرخص ٠ورظٚ رـرٛىس    ف١ّرخ  أٚ حٌ٘رزىش  أىح  ِٔرظٛ أٚ وفرخ س أىح    ٤َٔكٙرخ،  حٌظر

 ح١ّ٬ًٌ طـَرش طل١ٔٓ اٌٝ ٠ٙيف حٌٌٞ حٌيإٚد ٫ٍّٕخ ِٛحٍٛش ٬ٔظَِ وّخ ،1133 ٫خَ ِيحٍ ٫ٍٝ حٌٕخؿق حٌزَٔخِؾ ٌ٘ح ػّخٍ ؿ١ٕٕخ ٚلي. َِحوِ هيِش ح٬ٌّال 

َ  هرالي  حٌ٘رَوش  فٟ أ٫ّخٌٕخ ِٔظ٠ٛخص ؿ١ّ٪ ٫ٍٝ حٌظ٤ٍٛ ِٓ ح٠ٌِّي ٚطلم١ك ىح حأل وفخ س ٍف٪ ٫ٍٝ ٓظٔخ٫ئخ حٌظٟ ح١ٌ٢خص رٟٛ٪ ،1131 ح٬ٌخَ هالي  ح٬ٌرخ

1131. 

 

 

 

 



 

  

 يٍ انؼايهٍٛ فٙ دٔنت اإلياساث انؼشبٛت انًخذذة انًخًٛضة نهكفاءاث األٔنٗ انٕجٓت َكٌٕسؤٚخُا فٙ أٌ  حشعٛخ

 

ِٚٓ هالي ٫ٍّٕخ ٌٍٕٔش حٌؼخٌؼش ٫ٍرٝ  . ػَٚطٕخ حٌلم١م١ش، ٌٌح أ١ٌٕٚخ ط٠ٛ٤َ ليٍحص ٧ِٛف١ٕخ رىخفش ِٔظ٠ٛخطٗ ح١٧ٌٛف١ش أ١ّ٘ش وزَٜ ٘ٛ ٫ٍّٕخ ف٠َك أْ ٔئِٓ ٔلٓ

ٟ  ٍِل٧ٛرخً  ٚحٍطفخ٫رخً  ط٤ًٍٛح ٗٙئخ ٫خ١ٍِٕخ، ِٚ٘خٍوش ٚال  ِٔظ٠ٛخص ل١خّ فٟ ِظوٜٜش حٓظ٘خ٠ٍش َٗوش ٟٚ٘ ،(Gallup)حٌظٛحٌٟ ِ٪ َٗوش ؿخٌٛد   فر

. ٌٚ٘ح ى١ًٌ ٫ٍٝ حٍطفخ٩ ٠ُخىس حٌظفخ٫ً ٚحٍطزخ١ حٌّر٧ٛف١ٓ رخ٠ٌٛٙرش حٌّئٓٔر١ش    ،(Gallup)  ح٬ٌخ١ٌّش ؿخٌٛد ِئَٗ كٔذ  ٌٖ٘ ٚحٌّ٘خٍوش حٌٛال  ِٔظ٠ٛخص

َ ح٬ٌخ١ٌّرش إلىحٍس حأل٫ّرخي حٌرٌٞ ٠ٙريف      (INSEAD)رخٌظ٬رخْٚ ِر٪ أٔر١خى    " حٌم١رخىس " رَٔرخِؾ ِٚٓ حٌّزرخىٍحص حٌظرٟ ٔفورَ رب٣اللٙرخ       ١رخىس حٌم ٚطري٠ٍذ  ٌظ٤ر٠ٛ

َ    5،111، وّخ أ٣ٍمٕخ ِزخىٍحص أهَٜ ٌظل١ٔٓ ٚط٠ٛ٤َ حٌىفخ حص ح٬ٌخٍِش ٌي٠ٕخ، فميِٕخ ِخ ٠ِ٠ي ٫ٓ  حٌظٕف٠ٌ١ش  ٚحٛرٍٕخ وّرخ  . ٠ًِٛخ طي٠ٍز١ًخ ٧ٌّٛف١ٕرخ هرالي ح٬ٌرخ

٫ٓ ح٬ٌخَ حٌّخٟٟ، ٍٚٚٛض ٌٖ٘ % 11، ِمخٍٔش رٕٔزش %18 حإلِخٍحط١١ٓ حٌّٛح١ٕ٣ٓ ِٓ ح٬ٌخ١ٍِٓ ٔٔزش ٌظًٜ حٌَ٘وش، فٟ حٌظ١٣ٛٓ ٔٔزش ٠ُخىس ٫ٍٝ ح٬ًٌّ

ٝ  ٗٙئخ ٚلي .فٟ ِٕٜذ حإلىحٍحص ح١ٍ٬ٌخ% 19حٌٕٔزش اٌٝ  ٜ  ٫ٍر َ  حٌؤّرش  ِري ٓ  كرخفالً  ٓرـالً  حٌٔرخرمش،  أ٫رٛح ٟ  حإلٔـرخُحص  ِر  ِٙرخٍحص  ط١٧ٛرف  ٫رُِص  حٌظر

 .حٌّظ١ِّ ف٠َمٙخ أىح  هالي ِٓ حٌَ٘وش ِىخٔش ٌظ٠ِ٬ِ ٚط١ّٕظٙخ حإلىحٍٞ ف٠َمٕخ

 

 انًانٙ ٔيشكضَا انخشغٛهٙ أدائُا كفاءة خالل يٍ نًغاًُْٛااأليزم  انمًٛت حذمٛك

 

ً  ، حٌّخ١ٌش اىحٍطٕخ وفخ س طل١ٔٓ ٫ٍٝ ح٬ًٌّ ،1133 ح٬ٌخَ هالي ٚحٍٕٛخ ً  حٌظٔري٠ي  ًٌره  ٚٗرّ ً  حٌىخِر ٟ  ٌٍظٔر١ٙ ٞ  حالثظّرخٔ ٗ  رٍغرض  حٌرٌ ُ  ١ٍِرخٍحص  1 ل١ّظر  ىٍ٘ر

 .حٌظ٠ًّٛ ِٜٚخىٍ حٌٕمي٠ش ح١ٌٌٔٛش هالي ِٓ اِخٍحطٟ

 فٟ ل٠ٛش ١ِّٛ٫ش ١ِِح١ٔش ٫ٍٝ حٌلٜٛي رٌٌه فخٓظ٬٤ٕخ ٫خَ، هالي 1133 ِظٛحٍٛش ِخ١ٌش فظَحص أٍر٪ ِيحٍ ٫ٍٝ ا٠ـخر١ش ٔمي٠ش طيفمخص طلم١ك ٚحٍٕٛخ ٚلي

ُ  ٔمي٠رش  أٍرخف أٚي رظ٠ُٛ٪  حإلىحٍس ِـٍْ أٚٛٝ فمي حٌمٛٞ، حٌّخٌٟ حألىح  ٌٌٙح ٚٔظ١ـش. 1133 ح٬ٌخَ ٔٙخ٠ش ٓ  ٌألٓرٙ َ  ٫ر ٟ . 1133 ح٬ٌرخ  حاللظرَحف،  ٘رٌح  ٠ٚرؤط

ٍ  فٟ حالٓظَّحٍ ٫ٍٝ ١ٌلؼٕخ ح١ِّٛ٬ٌش، حٌـ١٬ّش حؿظّخ٩ فٟ حٌّٔخ١ّ٘ٓ ٌّٛحفمش ٠و٠٪ حٌٌٞ َ  حالٓرظؼّخ  ٌظلم١رك  ٚهريِخطٕخ  ِٕٚظـخطٕرخ  ٚأ٨ّٔظٕرخ  ٗرزىظٕخ  ٌظ٤ر٠ٛ

 .ٌٍّٔخ١ّ٘ٓ حألِؼً حٌم١ّش

 

 انكفاءة ٔصٚادة انًُٕ ػهٗ ٔػضًٚت ٔارمت خغٗ 2102

 

ٛ ٤ٔفت ٌ٘ح ح٬ٌخَ ح٬ٌّ٘ش حٌوخِٔش ٌظمري٠ُ ىٚ هريِخطٙخ فرٟ ىٌٚرش حإلِرخٍحص،       ر١ّٕخ ٛ رظفرخإي   ٔو٤ر َ  ٔلر ٞ  ٚح٬ٌرَِ  حٌؼزرخص  ررٌحص  1131 ح٬ٌرخ  ِٕرخ،  ٫ٙريطّٖٛ  حٌرٌ

ِ  هالي ِٓ ٌّٔخ١ّٕ٘خ، ٠ِخفش ل١ّش طلم١ك٫ٍٝ  ليٍطٕخ ِٓ ِظفخثٍْٛ ٚٔلٓ. حٌظ٘غ١ٍ١ش حٌىفخ س ٍٚف٪ ح١ّ٬ًٌ طـَرش٫ٍٝ ٍأّ لخثّش أ٠ٌٛٚخطٕخ  ٚح١٬ٟٓ  ط٠ِ٬ر

 .حٌيٌٚش فٟ حٌّف٠ًح٬ٌَٜٞ  حالطٜخالص وّ٘غً" ىٚ" َِوِ

 ٫ّال ٔررخأٚى أْ أٗررىَ  وّررخ ،ألىحثٙررُ ح١ٌّّررِ ٚطفررخ١ُٔٙ ٌ٘ررَوظُٙ" ىٚ" ٫خثٍررش فررٟ ح٬ٌررخ١ٍِٓ ٌـ١ّرر٪ ٚطمرري٠َٞ حِظٕررخٟٔ هررخٌٚ ٫ررٓ أ٫ررَد أْ ، ٌررٟ حٓررّلٛح

ْ ١ٌْٚ دهَح، أ٫َد ٫رٓ هرخٌٚ حِظٕرخٟٔ أل٠٫رخ       ٚأه١ًَح. َٚٗوخ ٔخ ِٚٔخ١ّٕ٘خ٫ٍٝ ػمظُٙ حٌظٟ ٬ٔظِ رٙخ حٌ٘رَوش حٌّرٛلَ ٌري٫ُّٙ حٌّٔرظَّ       اىحٍس ِـٍر

 .ٚطٛؿ١ٙخطُٙ حٌلى١ّش

 

 .1131 ٫خَ اٌٝ ٚطفخإي ػمش رىً ٬ًِخ ٨ٌَٕٕ

 

 عهغاٌ ػزًاٌ

 انخُفٛز٘ انشئٛظ

  







 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  انًٕدذ انشايم بٛاٌ انذخم 
    ى٠ّٔزَ 13ٌٍٕٔش حٌّٕظ١ٙش فٟ 

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى ا٠٠خف 

    

 197;174;7 681;854;8 18 حإل٠َحىحص

(931;951;1)  طىٍفش حٌّز٬١خص  (1;471;793)  

  -------------------- -------------------- 

 116;611;4 773;911;5  إجًانٙ األسباح

  -------------------- -------------------- 

    

(649;163;4) 39 حٌَّٜٚفخص ح١ِّٛ٬ٌش ٚحإلىح٠ٍش   (1;116;515)  

 861;51 171;63 13 ا٠َحىحص حٌظ٠ًّٛ

(617;331) 13 َِٜٚفخص حٌظ٠ًّٛ  (311;399)  

(146;36) 578;15 11 أهَٜ( َِٜٚفخص)  /ا٠َحىحص  

  -------------------- -------------------- 

 198;116;3 346;831;3  األسباح لبم سعٕو دك اإليخٛاص

    

3-11 فٟ طمي٠َ ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ ٌٍٕٔٛحص حٌٔخرمش حٌظغ١َ  - 168;148 

    

(556;734) 11 ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ  (381;935)  

  -------------------- -------------------- 

 413;131;3 591;197;3  أسباح انغُت

  -------------------- -------------------- 

  413;131;3 591;197;3  حٌّٕٔٛرش ٌّخٌىٟ حٌَ٘وشحألٍرخف ٚحإل٠َحىحص حٌ٘خٍِش 

  ========== ========== 

 13;1 14;1 14 (ىٍُ٘)أٍرخف حٌُٔٙ  

  ========== ========== 

     
 .حٌّٛكيس ِٓ ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ال ٠ظـِأ ؿِ ًح  11اٌٝ  9ط٘ىً حإل٠٠خكخص حٌّيٍؿش ٫ٍٝ حٌٜفلخص ِٓ 

 

 .4اْ طم٠ََ ِيلمٟ حٌلٔخرخص حٌّٔظم١ٍٓ ِيٍؽ ٫ٍٝ حٌٜفلش 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 بٛاٌ انخذفماث انُمذٚت انًٕدذ
    ى٠ّٔزَ 13ٌٍٕٔش حٌّٕظ١ٙش فٟ 

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى ا٠٠خف 

    
    

 15 1;161;111 1;353;153 
  (4;961)  (8;169)   

  141;813 (113;516)  
  (31;141)  (57;431)  
  334;668 (134;418)   

  419;778 (51;971)  

 (58;149)  69;533 
  (41;533)  11;811 

  1;781 3;516 
  (9;391)  (6;398)  

  -------------------- -------------------- 
  1;911;197 3;587;114 

  -------------------- -------------------- 
    

  (3;155;693)  (3;171;414)  
  - 3;391 

  (351;717)  (318;918)  

(911;31)     غ١َ حٌمخرً ٌإلٌغخ  حٌحالٓظويحَ  كك اٌٝ اٟخفش  - 
  63;171 51;861  

  (331;617)  (311;399)  
  15;578 116 

  -------------------- -------------------- 
  (3;546;137)  (3;553;391)  

  -------------------- -------------------- 
    

  - (341;868)  
  - 573;419 

  - 191،514 
  3;419;151 3;158;135  

 (1;115;519)  - 

  -------------------- -------------------- 
  (3;786;387)  3;881;181  

  -------------------- -------------------- 
  (419;317)  3;936;134 

  1;785;478 869;164 

  -------------------- -------------------- 
 33 1;176;173 1;785;478 

  ========== =========== 

  
 .حٌّٛكيس ِٓ ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ال ٠ظـِأ ؿِ ًح  11اٌٝ  9ط٘ىً حإل٠٠خكخص حٌّيٍؿش ٫ٍٝ حٌٜفلخص ِٓ 

 

 .4اْ طم٠ََ ِيلمٟ حٌلٔخرخص حٌّٔظم١ٍٓ ِيٍؽ ٫ٍٝ حٌٜفلش 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  بٛاٌ انخغٛشاث فٙ دمٕق انًهكٛت انًٕدذ

 ى٠ّٔزَ 13حٌّٕظ١ٙش فٟ  ٌٍٕٔش
  

) 

 
 

  
 

 

 

       
       

 4;111;111 - 37;481 16;815 - (3;151;767) 1;793;541 
 573;419 - - - - - 573;419 

 - 191;514 - - - - 191;514 

- - - - - 3;131;413 3;131;413 

 - - 18;861 - - - 18;861 
 - - - 313;141 - (313;141) - 

 ------------------ ------------------ ------------------ ---------------- -------------------- -------------------- ------------------ 
 4;573;419 191;514 46;145 357;868 - (71;179) 5;195;767 

 =========== ========= ========= ======== ========== ========== ========= 

        
 4;573;419 191;514 46;145 357;868 - (71;179) 5;195;767 

 - - - - - 3;197;591 3;197;591 

 - - 15;579 - - - 15;579 
 - - - 319;759 - (319;759) - 

   - - - - 685;734 (685;734) - 

 ------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------------------- ------------------- -------------------- 
 4;573;419 191;514 73;914 167;617 685;734 118;718 6;138;916 

 ========= ======== ======== ======== ========== ========== ========== 

 

 (.ٗت ال: 1131)أٌف ىٍُ٘ اِخٍحطٟ  734;685طزٍغ  ٚ (ال ٗت: 1131)حٌٛحكي  ٌٍُٔٙ اِخٍحطٟىٍُ٘  35;1 ِمظَكش ٔمي٠ش أٍرخف ط٬٠ُٛخصطُ الظَحف * 

 

 .حٌّٛكيس ِٓ ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ال ٠ظـِأ ؿِ ًح  11اٌٝ  9ط٘ىً حإل٠٠خكخص حٌّيٍؿش ٫ٍٝ حٌٜفلخص ِٓ 

 

 .4اْ طم٠ََ ِيلمٟ حٌلٔخرخص حٌّٔظم١ٍٓ ِيٍؽ ٫ٍٝ حٌٜفلش 

 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذةإٚضاداث 

 

 انٕضغ انمإََٙ ٔاألَشغت انشئٛغٛت -0

ٌمي طُ طؤ١ْٓ حٌَ٘وش رّٛؿذ حٌمَحٍ  .ِليٚىس ِٔئ١ٌٚش ًحص٫خِش  ِٔخّ٘ش َٗوش ٟ٘"( حٌَ٘وش( )".٩.َ.ٕ) حٌّظىخٍِش ٌالطٜخالص حإلِخٍحص َٗوش اْ

ى٠ّٔزَ  18رظخ٠ٍن  77967ٍلُ  طلضحٌَ٘وش فٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ  طٔـ١ًٌمي طُ . 1115ى٠ّٔزَ  18حٌٜخىٍ رظخ٠ٍن  1115 ٌٕٔش 479حٌُٛحٍٞ ٍلُ 

 13حٌّٕظ١ٙش فٟ  ٌٍٕٔٗحٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌّٛكيس ٌٍَ٘وش  اْ .ح٬ٌَر١ش حٌّظليس حإلِخٍحصىرٟ،  511666 د.ح٬ٌٕٛحْ حٌَث١ٟٔ ٌٍَ٘وش ٘ٛ ٙ اْ. 1115

 .َٚٗوخطٙخ حٌظخر٬شط٠ُ حٌَ٘وش  1133 ى٠ّٔزَ

 

ح٬ٌَر١ش  حإلِخٍحصفٟ ىٌٚش  حٌٍٜش ًحصٚحإلٔظَٔض ٚحٌزغ ٚهيِخص حالطٜخالص  ٚحٌٕمخٌش حٌؼخرظشحالطٜخالص  هيِخصطمي٠ُ  فٝحٌَث١ٔ١ش  حٌَ٘وش أ٘يحف طظّؼً

 . 1117فزَح٠َ 33حٌظـخ٠ٍش ٌٍَ٘وش فٟ  ح١ٍّ٬ٌخص ريأص ٚلي ،حٌّظليس

 

حٌَ٘وش " حٌّليٚىس حٌمخر٠ش ٓظؼّخٍحصٌإل حٌّظىخٍِش ٌالطٜخالص حإلِخٍحص َٗوش ،رخٌىخًِ ٌٙخطخر٬ٗ ٍِّٛوش  َٗوش حٌَ٘وش أٓٔض 1131 ٕٓش هالي

 .1111ـزً ٫ٍٟ ٫خَ ر٤ٌّٕمش حٌلَس رخرخٌوخٍؽ  حٌّئٓٔشرخٌوخٍؽ ٚفمخ ٌٍٛحثق حٌَ٘وخص  ِئٓٔشطؤٓٔض وَ٘وش " حٌظخر٬ش

 

ٓز١ً  ٫ٍٝ ِٔظمزال ف١ٙخ حإلٓظؼّخٍ فٝ حٌَ٘وش طَغذ حٌظٝ حألٓخٟٓ أ٫ّخٌٙخ ٤ٔخق هخٍؽ ؿي٠يسأ٤٘ٔش  فٝ حإلٓظؼّخٍ٘ٛ حٌظخر٬ش ٌٍَ٘وشحٌَث١ٔٝ  حٌٙيف

 .حٌظـخٍٞ ٔ٘خ٣ٙخحٌظخر٬ش   حٌَ٘وٗ طزيأ ٌُ 1133ى٠ّٔزَ 13وّخ فٟ  ،حٌّؼخي حٌّلظٜٛ، ٚٚٓخثً حإل٫الَ، ٚحٌز١خٔخص، ٚهيِخص حٌم١ّش ح٠ٌّخفش ٌالطٜخالص

 

 ػذاد أعظ اإل -2

 

 بٛاٌ انخٕافك ( 0

 

 ٚفمًخ ٚوٌٌه حٌي١ٌٚش حٌّلخٓز١ش ح٬ٌّخ١٠َ ِـٍْ لزً ِٓ ح٤ٌّزمش ٚطف١َٔحطٙخ حٌي١ٌٚش حٌّخ١ٌش حٌظمخ٠ٍَطُ ا٫يحى ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌّٛكيس ٚفمًخ ٬ٌّخ١٠َ  ٌمي

 (.ٚط٬ي٠الطٗ) 3984 ٬ٌخَ 8 ٍلُ حٌّظليس ح٬ٌَر١ش حإلِخٍحص ٌيٌٚش حالطلخىٞ حٌمخْٔٛ ٌّظ٤ٍزخص

 

   انًؼاٚٛش ٔانخفغٛشاث انجذٚذة انخٙ نى ٚخى حغبٛمٓا بؼذ( 2

 

، ٚحٌظٟ ٌُ ٠ظُ ط٤ز١مٙخ فٟ ٠1133ٕخ٠َ  3ح٠ٌٕٛٔش حٌظٟ طزيأ ر٬ي  ٍفظَحصٌِٓ ح٬ٌّخ١٠َ حٌـي٠يس ٚحٌظ٬ي٠الص ٫ٍٝ ح٬ٌّخ١٠َ ٚحٌظف١َٔحص طىْٛ ف٬خٌش  يىٕ٘خن ٫

 ح١٬ٌّخٌٍٍَ٘وش، رخٓظؼٕخ   حٌّٛكيس٠ىْٛ ٌٙخ طؤػ١َ ٘خَ ٫ٍٝ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش  أْح٬ٌّخ١٠َأْ أ٠خ ِٓ ٌٖ٘  حٌّظٛل٪غ١َ ِٚٓ . حٌّٛكيسا٫يحى ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش 

 ١َغأْ ٠ ٠ّىٓحٌٌٞ ، 1131ٚ ٌٍَ٘وش ٌٕٔش حٌّٛكيس حٌّخ١ٌش ز١خٔخصٌٍ خاٌِح١ِ ٛزقأ ٚ حٌٌٞ ،" ىٚحص حٌّخ١ٌشأل"ِٓ ٬ِخ١٠َ حٌظمخ٠ٍَ حٌّخ١ٌش حٌي١ٌٚش  9ٍلُ 

  .ٖطؤػ١َ ِيٜ طليى ٌُٚ ِزىَ، ٚلض فٟ ح١٬ٌّخٍ ٌ٘ح ال٫ظّخى طو٢٤ ال حٌَ٘وشٚ . حٌّخ١ٌش ٛؿٛىحصحٌّط١ٕٜف ٚل١خّ 

 
 انخٕدٛذأعاط ( 3

 

 ح٤١ٌَٔسحٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٌٍَ٘وخص حٌظخر٬ش فٟ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌّٛكيس ِٓ طخ٠ٍن ري   اىٍحؽ٠ظُ . طو٠٪ ٤١ٌَٔس حٌّـ٫ّٛشحٌَ٘وخص حٌظخر٬ش ٟ٘ و١خٔخص 

 .ح٤١ٌَٔس ٍهطكظٝ طخ٠ٍن حٔظٙخ  

 

 انمٛاط أعاط ( 4

 

 .ٌمي طُ ا٫يحى ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌّٛكيٖ ٚفمًخ ٌّزيأ حٌظىٍفش حٌظخ٠ٍو١ش

 

 انؼًهت انشعًٛت ٔػًهت ػشض انبٛاَاث انًانٛت   ( 5

 

  .ح٬ٌَر١ش حٌّظليس ِمَرًخ اٌٝ ألَد ٫يى ٛل١ق رخ٢الف ٟٚ٘ ٫ٍّش حٌيٌٚش حٌظٟ طم٪ ف١ٙخ حٌَ٘وش حإلِخٍحصريٍُ٘  سحٌّٛكيٌمي طُ ٫َٝ ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش 

 

 أسباح انغٓى( 6

 

ٌٍَ٘وش  ح٬ٌخى٠شٌلٍّش حألُٓٙ أٍرخف حٌُٔٙ ِٓ هالي لّٔش حألٍرخف أٚ حٌؤخثَ كظٔخد ٠ظُ ح. ح٬ٌخى٠شُٔٙ ألٍرخف حٌط٬َٝ حٌَ٘وش ح٬ٌٍِّٛخص حألٓخ١ٓش 

  .حٌفظَس حٌَّؿق ٬ٌيى حألُٓٙ ح٬ٌخى٠ش هاليحٌّظ٢ٓٛ ٫ٍٝ 

 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 (حابغ)  ػذادأعظ اإل -2
 

  اعخخذاو انخمذٚشاث ٔاألدكاو( 7

 

حٌظمخ٠ٍَ حٌّخ١ٌش حٌي١ٌٚش ِٓ حإلىحٍس ٟٚ٪ حألكىخَ ٚحٌظمي٠َحص ٚحالفظَحٟخص حٌظٟ طئػَ ٫ٍٝ ٬ِخ١٠َ رّخ ٠ظفك ِ٪  حٌّٛكيس٠ظ٤ٍذ ا٫يحى حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش 

طظُ َِحؿ٬ش . ٚلي طوظٍف حٌٕظخثؾ حٌف١ٍ٬ش ٫ٓ طٍه حٌظمي٠َحص. ط٤ز١ك ح١ٌٔخٓخص ٚحٌّزخٌغ حٌّمٍَس ٌٍّٛؿٛىحص ٚح٤ٌٍّٛرخص ٚحإل٠َحىحص ٚحٌَّٜٚفخص

ٔظَّ ٠ٚظُ حال٫ظَحف رخٌظ٬ي٠الص ٫ٍٝ حٌظمي٠َحص حٌّلخٓز١ش فٟ حٌفظَس حٌظٟ ٠ظُ ف١ٙخ ط٬ي٠ً حٌظمي٠َ ٚفٟ أٞ حٌظمي٠َحص ٚحالفظَحٟخص حٌظخر٬ش ٌٙخ ر٘ىً ِ

 . فظَحص ِٔظمز١ٍش طظؤػَ رظٍه حٌظ٬ي٠الص

 

ٚحٌظمي٠َحص حٌظٟ ط٤ٕٛٞ  ّٛكيسحٌاْ حألكىخَ ح٫ٌّٟٛٛش ِٓ لزً حإلىحٍس فٟ ط٤ز١ك ٬ِخ١٠َ حٌظمخ٠ٍَ حٌّخ١ٌش حٌي١ٌٚش حٌظٟ ٌٙخ طؤػ١َ ٘خَ ٫ٍٝ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش 

الص ٚح٬ٌّيحص ٫ٍٝ ِوخ٣َ ٘خِش ٌٍظ٠ٛٔخص حٌّخى٠ش فٟ حٌٕٔش حٌظخ١ٌش طظؤٌف رٍٜٛس ٍث١ٔ١ش ِٓ حٌم١ُ حٌّظزم١ش ٚحأل٫ّخٍ حإلٔظخؿ١ش ٌزٕٛى حٌّّظٍىخص ٚح٢

 .شٚحٌّٛؿٛىحص غ١َ حٌٍّّٛٓش ِٚوٜٚ حٌي٠ْٛ ح٬ٌّيِٚش ٚحٌّ٘ىٛن فٟ طل١ٍٜٙخ ِٚوٜٚ حٌّوِْٚ ر٤ٟ  حٌلَو

  

 انغٛاعاث انًذاعبٛت انٓايت  -3

 

  .٫ٕي حٌظ٬خًِ ِ٪ حٌزٕٛى حٌظٟ ط٬ظزَ ِخى٠ش ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌّٛكيس ٌٍَ٘وش سِٛكي شطُ ط٤ز١ك ح١ٌٔخٓخص حٌّلخٓز١ش حٌظخ١ٌش ر٠َ٤م

 

 انًًخهكاث ٔاٜالث ٔانًؼذاث ( 0

 

٣َف ًح ر١خْ حٌّٛؿٛىحص حٌّٔظلًٛ ١ٍ٫ٙخ ِٓ  ٠ٚظُ. حالٓظٙالن حٌّظَحوُ ٚهٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش٠ظُ ل١ي حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحص رخٌظىٍفش ٔخلًٜخ 

٫ٍٝ ألٔخ١ حٌ٘خًِ ٠ٚظُ طل١ًّ حالٓظٙالن ٫ٍٝ ر١خْ حٌيهً . ٚهٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش حالٓظٙالن حٌّظَحوُ ٔخلًٜخ رم١ّٙخ ح٬ٌخىٌش رظخ٠ٍن حالٓظلٛحً ٫اللش

 : ٚحٌفظَس حٌّمخٍٔش ٚف١ّخ ٠ٍٟ حأل٫ّخٍ حإلٔظخؿ١ش حٌّميٍس ٌٍفظَس حٌلخ١ٌش. حإلٔظخؿ١ش حٌّميٍس ٌزٕٛى حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحصِظٔخ٠ٚش ٫ٍٝ ِيٜ حأل٫ّخٍ 

 

 انغُٕاث 

 

 15 - 11 ِزخٟٔ

 31 - 1 دالص ِٚخو١ٕخص

 5 أػخع ٚطَو١زخص

 4 ١ٓخٍحص

 

 ٠ظُ طل٠ًٛ حأل٫ّخي حٌَأّٓخ١ٌش ل١ي حإلٔـخُ اٌٝ ،ٚر٬ي حٌظ٘غ١ً. ٛخف١ش ِٓ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ر١خْ حأل٫ّخي حٌَأّٓخ١ٌش ل١ي حالٔـخُ رخٌظىٍفش ا٫يحى ٠ظُ

 .ٚفمخ ١ٌٔخٓخص حٌَ٘وش كظٔخد حإلٓظٙالن ١ٍ٫ٙخح ٠ٚظُ ٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحصح

 

لظٜخى٠ش ٌٍزٕي فٟ كخي وخْ ِٓ حٌّلظًّ طيفك حٌفٛحثي حإل حٌيفظ٠َش٠ظُ حال٫ظَحف رظىٍفش حٓظزيحي ؿِ  ِخ ِٓ أكي رٕٛى حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحص رخٌم١ّش 

٠ٚظُ حال٫ظَحف . ٌٍـِ  حٌّٔظزيي حٌيفظ٠َش٠مخف حال٫ظَحف رخٌم١ّش ا٠ٚظُ . حٌّٔظمز١ٍش حٌّظ٠ّٕش فٟ حٌـِ  اٌٝ حٌَ٘وش ٠ّٚىٓ ل١خّ طىٍفظٗ رٍٜٛس ِٛػٛلش

 .ٚ حٌؤخثَ ٫ٕي طىزي٘خرظىخ١ٌف ح١ٌٜخٔش ح١ِٛ١ٌش ٌٍّّظٍىخص ٚح٬ٌّيحص ّٟٓ حألٍرخف أ

 

ٌٍزٕي  حٌيفظ٠َشٚح٬ٌّيحص ِٓ هالي ِمخٍٔش حٌّظلٜالص ِٓ حالٓظز٬خى رخٌم١ّش  ٚح٢الص حٌؤخثَ ِٓ حٓظز٬خى أكي رٕٛى حٌّّظٍىخص ٚأ٠ظُ طلي٠ي حألٍرخف 

 .حإل٠َحىحص حألهَٜ فٟ حألٍرخف أٚ حٌؤخثٌَٖ٘ حألٍرخف أٚ حٌؤخثَ ّٟٓ ٜخفٟ ر حال٫ظَحف٠ٚظُ . ح٬ٌّٕٟ

  

 

 انشٓشة انخجاسٚت ( 2

 

٠ٚظُ . حالٓظلٛحً ١ٍ٫ٙخحٌظٟ طُ حٌّّىٓ طلي٠ي٘خ خ٠ٌِخىس فٟ طىٍفش حالٓظلٛحً ٫ٓ حٌم١ّش حٌٔٛل١ش ح٬ٌخىٌش ٌٍّٛؿٛىحص ٚح٤ٌٍّٛرخص رظّؼً حٌَ٘ٙس حٌظـخ٠ٍش ط

 . هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش حٌّظَحوّش ٔخلًٜخٔوفخٝ فٟ حٌم١ّش ٠ٚظُ طَك١ٍٙخ رخٌظىٍفش وخٔض ط٬َٟض ال اًح ّخف١ٌظلي٠ي  حهظزخٍ حٌَ٘ٙس حٌظـخ٠ٍش ٠ًٕٛٓخ

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 )حابغ)انغٛاعاث انًذاعبٛت انٓايت  -3

 

 انًٕجٕداث غٛش انًهًٕعت ( 3

 

رخٌظىٍفش ٔخلًٜخ حإل٣فخ  حٌّظَحوُ ٚهٔخثَ حٔوفخٝ  ،طىْٛ ٌٙخ أ٫ّخٍ أظخؿ١ش ِليىسظٟ ٚحٌ ،حٌظٟ طٔظلًٛ ١ٍ٫ٙخ حٌَ٘وشحٌّٛؿٛىحص غ١َ حٌٍّّٛٓش  ٠ظُ ل١خّ

 . حٌّظَحوّشحٌم١ّش 

 

ٌٖ٘  ٟ طىْٛ ف٠ٍٗ١ن حٌظخح٫ظزخًٍح ِٓ حٌظ ،شحٌّميٍس ٌٍّٛؿٛىحص غ١َ ح٠ٌٍّّٚٓٛظُ حكظٔخد حإل٣فخ  ر٠َ٤مش حٌم٢ٔ حٌؼخرض ٫ٍٝ ِيٜ حأل٫ّخٍ حإلٔظخؿ١ش 

 : وّخ ٠ٍٟحَ ِظخكش ٌالٓظوي حٌّٛؿٛىحص

    غُٕاثان 

 

  5 ٬ٌٍِّٛخص  رَحِؾ طىٌٕٛٛؿ١خ ح

  11 طٜخالص حال ٍهٜشٍَٓٛ 

    35-31    حالٓظويحَ غ١َ حٌمخرً ٌإلٌغخ   كك
 

 انًٕجٕداث انًؤجشة ( 4

 

٫ٕي حال٫ظَحف . ط١ٍ٠ّٛش ا٠ـخ٠ٍظُ ط١ٕٜف ٫مٛى حإل٠ـخٍ حٌظٟ طلظف٦ رّٛؿزٙخ حٌَ٘وش ر٘ىً ؿَٛ٘ٞ رىخفش ِوخ٣َ ٚحِظ١خُحص حٌٍّى١ش ٫ٍٝ أٔٙخ ٫مٛى 

الكمًخ ٌال٫ظَحف حٌّزيثٟ، . ، أ٠ّٙخ ألًٌٍلي حألىٔٝ ٌيف٬خص حإل٠ـخٍحٌّزيثٟ، ٠ظُ ل١خّ حٌّٛؿٛىحص حٌّئؿَس رم١ّش ِٔخ٠ٚش ٌم١ّظٙخ ح٬ٌخىٌش أٚ حٌم١ّش حٌلخ١ٌش 

 . ٠ظُ حكظٔخد حٌّٛؿٛىحص ٚفمًخ ١ٌٍٔخٓش حٌّلخٓز١ش ح٤ٌّزمش ٫ٍٝ ٌٖ٘ حٌّٛؿٛىحص

 

 . ط٘غ١ٍ١ش ٚال ٠ظُ حال٫ظَحف رخٌّٛؿٛىحص حٌّئؿَس فٟ ر١خْ حٌَّوِ حٌّخٌٟ ٌٍَ٘وش ا٠ـخٍحألهَٜ ٫مٛى  حإل٠ـخٍٛى طّؼً ٫م

     

 انًخضٌٔ( 5

 

 رٕٛى ٠ٜخي وً رٕي ٌِٓظىٍفش ٫ٍٝ حٌَّٜٚفخص حٌّظىزيس إلٚط٘ظًّ ح. ، أ٠ّٙخ ألًحٌّّىٓ طلم١مٙخ حٌّوِْٚ رخٌظىٍفش أٚ ٛخفٟ حٌم١ّش حٌّميٍس ل١خ٠ّظُ 

٬َٓ حٌز١٪ حٌّميٍ فٟ ١ٓخق ٚطَطىِ ٛخفٟ حٌم١ّش حٌّّىٓ طلم١مٙخ ٫ٍٝ . ٫ٍٝ أٓخّ حٌّظ٢ٓٛ حٌَّؿق، ٠ٚظُ طلي٠ي٘خ حٌّوِْٚ ٌّىخٔٗ ٬ٟٚٚٗ حٌلخ١١ٌٓ

 .حٌز١٪ حٌالُِش إلؿَح حأل٫ّخي حال٫ظ١خى٠ش ، ٔخلًٜخ حٌظىخ١ٌف حٌّميٍس 

 

 األدٔاث انًانٛت ( 6

 
 انًانٛت غٛش انًشخمت انًٕجٕداث( 6-0

 

٠ٚظُ حال٫ظَحف رىخفش حٌّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش حألهَٜ . رخٌمَٚٝ ٚحٌٌُِ حٌّي٠ٕش ٚحٌٛىحث٪ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌظٟ ٔ٘ؤص ف١ٗ طمَٛ حٌَ٘وش رٍٜٛس ِزيث١ش رخال٫ظَحف

 .ألىحس ح١ٕ٬ٌّشحٌوخٛش رخ ٣َفًخ فٟ حألكىخَ حٌظ٬خلي٠شرٍٜٛس ِزيث١ش فٟ طخ٠ٍن حٌٜفمش حٌظٟ طٜزق رّٛؿزٙخ حٌَ٘وش 

 

١ش أٚ ش رب٠مخف حال٫ظَحف رخٌّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش ٫ٕي حٔظٙخ  حٌلمٛق حٌظ٬خلي٠ش ٌٍَ٘وش فٟ حٌلٜٛي ٫ٍٝ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش ِٓ طٍه حٌّٛؿٛىحص حٌّخٌطمَٛ حٌَ٘و

ٌٍّٛؿٛىحص  حٌٍّى١شوخفش ِوخ٣َ ٚحِظ١خُحص  فٟ ٬ِخٍِش ٠ظُ هالٌٙخ طل٠ًٛ حٌظ٬خلي٠ش حٌلمٛق فٟ حٌلٜٛي ٫ٍٝ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش ٫ٕيِخ طمَٛ حٌَ٘وش رظل٠ًٛ

 . ٍٛرخص ِٕفٍٜشطلظف٦ رٙخ حٌَ٘وش وّٛؿٛىحص أٚ ٤ِطٕ٘ؤ أٚ  حٌظٝ ٠ٚظُ حال٫ظَحف رؤ٠ش فٛحثي فٟ حٌّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش حٌّلٌٛش .رٍٜٛس ف١ٍ٬ش حٌّخ١ٌش

 

 .ٚحٌٕمي ِٚخ ٬٠خىٌٗٚحٌٌُِ حٌّي٠ٕش  حٌمَٚٝ :حٌظخ١ٌش حٌّخ١ٌش غ١َ حٌّ٘ظمش حٌّٛؿٛىحص ٌيٜ حٌَ٘وش

 

٠ٚظُ حال٫ظَحف رّؼً ٌٖ٘ حٌّٛؿٛىحص . طظّؼً حٌمَٚٝ ٚحٌٌُِ حٌّي٠ٕش رّٛؿٛىحص ِخ١ٌش ًحص ىف٬خص ػخرظش أٚ ِّىٓ طلي٠ي٘خ غ١َ ِيٍؿش فٟ ٓٛق ٢٘ٔ

٠ٕش رخٌظىٍفش ح٤ٌّفؤس ال٫ظَحف حٌّزيثٟ، ٠ظُ ل١خّ حٌمَٚٝ ٚحٌٌُِ حٌّير٬ي ح .حٌظىخ١ٌف حٌّٕٔٛرش ِزخَٗس ٬ٌٍّخٍِشرؤإلٟخفش اٌٝ رٍٜٛس ِزيث١ش رخٌم١ّش ح٬ٌخىٌش 

 .١ٍش، ٔخلًٜخ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّشرخٓظويحَ ٠َ٣مش حٌفخثيس حٌف٬

 

حٌٌُِ حٌّي٠ٕش حٌظـخ٠ٍش ٚحألهَٜ رّخ فٟ ًٌه حٌٌُِ حٌّي٠ٕش حٌوخٛش رلمٛق حالِظ١خُ ٚحٌٌُِ حٌّي٠ٕش ٫ٍٝ حٌّٔظلك ِٓ ٣َف ًٚ ٫اللش ٚط٘ظًّ حٌمَٚٝ 

 . حٌّّٕٛكش

 

اْ حٌٔلٛرخص حٌَّٜف١ش ٫ٍٝ . حألٍٛيس حٌٕمي٠ش ٚحٌٛىحث٪ طلض ح٤ٌٍذ ًحص حٓظلمخلخص أ١ٍٛش ِيطٙخ ػالػش أَٗٙ أٚ أل٫ًٍٝ  ش٠٘ظًّ حٌٕمي ِٚخ ٬٠خىٌ

ر١خْ حٌظيفمخص ِٓ اىحٍس حٌٕمي ٌيٜ حٌَ٘وش ٠ظُ اىٍحؿٙخ وؤكي ٫ٕخَٛ حٌٕمي ِٚخ ٬٠خىٌٗ ٌغَٝ   حٌّى٘ٛف حٌظٟ ٠ظُ ٓيحى٘خ ٫ٕي ح٤ٌٍذ ٚط٘ىً ؿِ ًح ال ٠ظـِ

  .  حٌٕمي٠ش
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  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

  (حابغ)انغٛاعاث انًذاعبٛت انٓايت  -3
 

 (حابغ) األدٔاث انًانٛت( 6
 

 انًغهٕباث انًانٛت غٛش انًشخمت( 6-2

 

 .أل٣َحف ًحص ٫اللش ٚحٌٌُِ حٌيحثٕش حٌظـخ٠ٍش ٚحألهَٜ ك٠ٛ٣ً حألؿً ٚ ِٔظل حٌمَٚٝ حٌَّٜف١ش: ٌيٜ حٌَ٘وش ح٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش غ١َ حٌّ٘ظمش حٌظخ١ٌش

 

ر٬ي حال٫ظَحف حٌّزيثٟ، ٠ظُ .٠ظُ حال٫ظَحف رّؼً ٌٖ٘ ح٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش رٍٜٛس ِزيث١ش رخٌم١ّش ح٬ٌخىٌش رخإلٟخفش اٌٝ حٌظىخ١ٌف حٌّٕٔٛرش ِزخَٗس ٬ٌٍّخٍِش

 .خثيس حٌف١ٍ٬شل١خّ ٌٖ٘ ح٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش رخٌظىٍفش ح٤ٌّفؤس رخٓظويحَ ٠َ٣مش حٌف

 

 . َٛ رخٌٛفخ  رخٌظِحِخطٙخ حٌظ٬خلي٠ش أٚ ٫ٕيِخ ٠ظُ حٌغخإ٘خ أٚ حٔظٙخإ٘خم٠مخف حال٫ظَحف رخ٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش ٫ٕيِخ طبطمَٛ حٌَ٘وش ر

 

ٍَ٘وش لخرً ٌٍظٕف١ٌ ٫ٕيِخ، ٚفم٢ ٫ٕيِخ، ٠ىْٛ ٕ٘خن كك لخٟٔٛٔ ٌ طخ٠ٍن حٌظم٠ََطظُ ِمخٛش حٌّٛؿٛىحص ٚح٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش ٠ٚظُ ٫َٝ ٛخفٟ حٌّزٍغ فٟ 

 .رظ٠ٛٔش حٌّزٍغ ٚطٕٛٞ حٌَ٘وش اِخ اؿَح  ط٠ٛٔش ٫ٍٝ أٓخّ ٛخفٟ حٌّزٍغ أٚ طلم١ك حٌّٛؿٛىحص ٚط٠ٛٔش ح٤ٌٍّٛرخص فٟ ٔفْ حٌٛلض

 

 سأط انًال( 6-3

 

٫مٛى حٌو١خٍحص حٌّظ٬ٍمش رخألُٓٙ ح٬ٌخى٠ش ٟٚخف١ش حٌّٕٔٛرش ِزخَٗس الٛيحٍ حألُٓٙ ٠ٚظُ حال٫ظَحف رخٌظىخ١ٌف حإل ،٠ظُ ط١ٕٜف حألُٓٙ ح٬ٌخى٠ش ولمٛق ٍِى١ش

 .وخلظ٤خ٩ ِٓ كمٛق حٌٍّى١ش

 

 حٕصٚغ أسباح ػهٗ األعٓى انؼادٚت (6-4

 

 .٫ٍٝ حألُٓٙ ح٬ٌخى٠ش و٤ٍّٛرخص فٟ حٌفظَس حٌظٟ طظُ حٌّٛحفمش ١ٍ٫ٙخ ِٓ لزً حٌّٔخ١ّ٘ٓ فٟ حٌَ٘وشحٌيف٪ ٠ظُ اىٍحؽ ط٬٠ُٛخص حألٍرخف حٌّٔظلمش 

 

 انًخصصاث( 7

 

ٍؿش حال٫ظَحف رخٌّوٜٜخص ٫ٕيِخ ٠ىْٛ ٌيٜ حٌَ٘وش حٌظِحَ لخٟٔٛٔ أٚ أ٘خثٟ لخثُ، ٔظ١ـش ٌليع ٓخرك ٠ٚىْٛ ِٓ حٌّلظًّ أْ ٠ئىٞ اٌٝ طيفمخص هخ٠ظُ 

حٌٕمي٠ش ٠ٚظُ طلي٠ي حٌّوٜٜخص ٫ٓ ٠َ٣ك هُٜ حٌظيفمخص . ٌظِحٌَظِحَ، وّخ ٠ىْٛ ِٓ حٌّّىٓ اؿَح  طمي٠َ ٬ِمٛي ٌّزٍغ حإلٌفٛحثي حلظٜخى٠ش ٌظ٠ٛٔش حإل

 . ح٠َ٠ٌزش حٌٌٞ ٬٠ىْ طم١١ّخص حٌٔٛق حٌلخ١ٌش ٌم١ّش حألِٛحي فٟ ًٌه حٌٛلض ٚحٌّوخ٣َ ًحص حٌٍٜش رخ٤ٌٍّٛرخص ر٬ّيي ِخ لزًحٌّٔظمز١ٍش حٌّظٛل٬ش 

  

يكافآث َٓاٚت انخذيت ( 8

 

 حأل٨ّٔش ٌٖ٘ رّٛؿذ حٌَ٘وش حٌظِحِخص طىْٛ ك١غأل٨ّٔش حٌظمخ٫ي حٌظٟ طي٠َ٘خ حٌيٌٚش وّيف٫ٛخص اٌٝ ه٢٤ ِٔخّ٘ش ِليىس  حٌّيف٫ٛخص٠ظُ حٌظ٬خًِ ِ٪ 

 .ِليىس أ٨ّٔش رّٛؿذ حٌٕخطـش ٌظٍه ِٔخ٠ٚش

 

 ِِح٠خ) 39 ٍلُ حٌيٌٟٚ حٌّلخٓزش ١٬ٌّخٍ ٚفمخ ًٌٚه حٌّظٛل٬ش حٌظىٍفش ٚكيس ٠َ٤ٌمش ٚفمخ حكظٔخرٗ ٠ظُحٌويِش ٧ٌٍّٛف١ٓ غ١َ حٌّٛح١ٕ٣ٓ  ٔٙخ٠ش ِوٜٚ

ٚحٌم١ّش حٌلخ١ٌش  ح٫ٗ١ٕ٬ٌٍّٝ أٓخّ حٌم١ّش حٌلخ١ٌش ٌالٌظِحِخص  ٠ٚظُ حال٫ظَحف رخٌّوٜٚ. ِ٪ َِح٫خس لٛح١ٔٓ ح٬ًٌّ فٟ ىٌٚش حإلِخٍحص ( ح٧ٌّٛف١ٓ

ص رخٓظويحَ حفظَحٟخص كٛي ٬ِيي حٌّظ٢ٓٛ حٌٕٔٛٞ ٠ٌٍِخىس فٟ حٌَٚحطذ ، ِٚظ٢ٓٛ فظَس حٌظ١٧ٛف ِٓ غ١َ ِٛح٣ٕٟ ىٌٚش حإلِخٍح حكظٔخرٙخٌظِحِخص ٠ظُ الٌ

أ٬ٓخٍ  طلي٠ي٠ظُ . ٌالىحٍسٚطلٔذ حالفظَحٟخص حٌّٔظويِش ٫ٍٝ أٓخّ ػخرض ٌىً فظَس، ٚط٬ىْ أف٠ً طمي٠َ . ح٬ٌَر١ش حٌّظليس، ٬ِٚيي حٌوُٜ حٌّٕخٓذ 

 .حٌظمخ٠ٍَ طخ٠ٍن ف٬ِٟيي حٌظ٠وُ ألف٠ً طمي٠َ ِظخف كٛي  حٌوُٜ ٚفمخ

 

 اَخفاض انمًٛت( 9

 

 انًٕجٕداث انًانٛت ( 9-0

 

فٝ طخ٠ٍن وً طم٠ََ ٌظلي٠ي ِخ اًح وخْ ٕ٘خٌه ى١ًٌ ٫ِٟٛٛٝ ٫ٍٝ  ِٓ هالي حألٍرخف أٚ حٌؤخثَ رخٌم١ّش ح٬ٌخىٌش حٌيفظ٠َش٠ظُ طم١١ُ حٌّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش غ١َ 

ػض ر٬ي حال٫ظَحف ٬٠ظزَ حألًٛ حٌّخٌٟ لي ط٬َٝ الٔوفخٝ فٟ حٌم١ّش اًح وخْ ٕ٘خٌه ى١ًٌ ٫ِٟٟٛٛ ١٘٠َ اٌٝ أْ ٕ٘خن هٔخٍس لي كي. حٔوفخٝ ل١ّظٙخ

 .   ِٛػٛلشحٌّزيثٟ رخٌّٛؿٛىحص ٚأْ ٌٖ٘ حٌؤخٍس ٌٙخ طؤػ١َ ٍٓزٟ ٫ٍٝ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌّٔظمز١ٍش حٌّميٍس ٌٌٙح حألًٛ ٚحٌٌٞ ٠ّىٓ طمي٠َٖ رٍٜٛس 

  

ٚحٌم١ّش حٌلخ١ٌش ٌٍظيفمخص حٌٕمي٠ش  حٌيفظ٠َشٌم١ّش ٠ظُ حكظٔخد هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ٌٍّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش حٌظٟ ٠ظُ ل١خٓٙخ رخٌظىٍفش ح٤ٌّفؤس ٫ٍٝ أٔٙخ حٌفَق ر١ٓ ح

٠ٚظُ حال٫ظَحف رخٌؤخثَ ّٟٓ حألٍرخف أٚ حٌؤخثَ ٠ٚظُ ٫ىٔٙخ فٟ كٔخد ِوٜٚ ِمخرً . ر٬َٔ حٌفخثيس حٌف٬ٍٟ حألٍٟٛ  حٌّٔظمز١ٍش حٌّميٍس ِوِٜٛش

٫ٕيِخ ٠ظٔزذ كيع الكك . فخٝ فٟ حٌم١ّش ِٓ هالي طالٟٗ حٌو٠ُٜٚظُ حالٓظَّحٍ فٟ حال٫ظَحف رخٌفٛحثي ٫ٍٝ حٌّٛؿٛىحص حٌوخ٬ٟش الٔو. حٌٌُِ حٌّي٠ٕش

 . هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش، ٠ظُ ٫ىْ حالٔوفخٝ فٟ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ِٓ هالي كٔخرخص حألٍرخف أٚ حٌؤخثَ فٟفٟ حٔوفخٝ ل١ّش 
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  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

  (حابغ)انغٛاعاث انًذاعبٛت انٓايت  -3
 

 (حابغ)  اَخفاض انمًٛت( 9

 

  غٛش انًانٛت  انًٕجٕداث( 9-2

 

فٟ كخي . ٌٍّٛؿٛىحص غ١َ حٌّخ١ٌش ٌيٜ حٌَ٘وش رظخ٠ٍن وً طم٠ََ ٌظلي٠ي ِخ اًح وخْ ٕ٘خٌه أٞ ِئَٗ ٫ٍٝ حٔوفخٝ فٟ حٌم١ّش حٌيفظ٠َشطظُ َِحؿ٬ش حٌم١ُ 

ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌَ٘ٙس حٌظـخ٠ٍش ٚحٌّٛؿٛىحص غ١َ حٌٍّّٛٓش حٌظٟ ٌٙخ أ٫ّخٍ حٔظخؿ١ش غ١َ . ٚؿٛى ِؼً ًٌه حٌّئَٗ،  ٠ظُ طمي٠َ ل١ّش حألًٛ حٌمخرٍش ٌالٓظَىحى

 حٌم١ّشوخٔض  اًح حٌم١ّش حٔوفخٝ هٔخٍس حال٫ظَحف ٠ظُ. س أٚ ٌُ طٜزق ِظخكش ٌالٓظويحَ ر٬ي، ٠ظُ طمي٠َ حٌم١ّش حٌمخرٍش ٌالٓظَىحى وً ٕٓش فٟ ٔفْ حٌٛلضِليى

 .ٌألٓظَىحى حٌمخرٍش حٌم١ّٗطظـخُٚ  حٌٍٜش ًحص ٌٍٕميحٌّٕظـش  حٌٛكيسٌألًٛ أٚ  حٌيفظ٠َش

 

٠ظُ هُٜ حٌظيفمخص . أوزَأْ حٌم١ّٗ حٌمخرٗ ٌألٓظَىحى ٌألًٛ حٚ حٌٛكيس حٌّٕظـش ٌٍٕمي ٘ٝ حٌم١ّش ِٓ حالٓظويحَ أٚ حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش ٔخلًٜخ طىخ١ٌف حٌز١٪، أ٠ّٙخ 

 ٚحٌّوخ٣َ ٌٍٕمي ح١ٌِِٕٗ ٌٍم١ّٗ ٗحٌلخ١ٌ حٌٔٛق طغ١َحص ٬٠ىْ ٚحٌٌٞل١ّظٙخ حٌلخ١ٌٗ ربٓظويحَ ٬ِيي هُٜ لزً ح٠َ٠ٌزٗ  اٌٝحٌٕمي٠ٗ حٌّٔظمز١ٍٗ حٌظمي٠َ٠ٗ 

ٌغَٝ اهظزخٍ حٔوفخٝ حٌم١ّٗ ٠ظُ طـ١ّ٪ حٌّٛؿٛىحص حٌظٟ ال٠ّىٓ اهظزخٍ٘خ ر٘ىً فَىٞ فٟ أٛغَ ِـ٫ّٛٗ ِٓ  ،ٌٍٕمي حٌّٕظـش حٌٛكيٖ أٚ رخالًٛ حٌّظ٬ٍمٗ

ـُ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش ٌٍّٛؿٛىحص حألهَٜ أٚ حٌٛكيس حٌّٛؿٛىحص حٌظٟ طٌٛي طيفمخص ٔمي٠ٗ ِٓ حإلٓظويحَ حٌّظٛحًٛ ٚحٌظٟ ٟ٘ ِٔظمٍٗ احٌٝ كي وز١َ ِٓ ك

٠ظُ طـ١ّ٪ ٌٛكيحص حٌّٕظـش ٌٍٕمي ٚحٌظٟ طُ طو١ٜٚ  ،ًٍٕ٘خ ٌٔمف اهظزخٍ حٌم٤خ٩ حٌظ٘غ١ٍٟ رغَٝ حهظزخٍ أوفخٝ حٌم١ّٗ ٌٍَٖ٘ٙ حٌظـخ٠ٍش ،حٌّٕظـش ٌٍٕمي

. أىٔٝ ِٔظٜٛ ٌَّحلزش حٌَٖ٘ٙ حٌظـخ٠ٍش ألغَحٝ ا٫يحى حٌظمخ٠ٍَ حٌيحه١ٍش حٌَ٘ٙس حٌظـخ٠ٍش ٌٙخ، ك١غ ٬٠ىْ حٌّٔظٜٛ حٌٌٞ ٠ظُ ف١ٗ حهظزخٍ حٔوفخٝ حٌم١ّٗ

ف١ي ِٓ ىِؾ اْ حٌَٖ٘ٙ حٌظٟ طُ حٌلٜٛي ١ٍ٫ٙخ ِٓ هالي ىِؾ حأل٫ّخي ٠ظُ طو١ٜٜٙخ ٫ٕي حألٓظلٛحً اٌٝ حٌٛكيحص حٌّٕظـش ٌٍٕمي ٚحٌظٟ ٠ظٛل٪ ٌٙخ أْ طٔظ

 .حأل٫ّخي ًحص حٌٍٜش

 

طو١ٜٚ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ح٬ٌّظَف رٙخ ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌٛكيحص حٌّٕظـ١ش ٌٍٕمي ٠ظُ . حٌؤخثَأٚ  حألٍرخف فٟش ٔوفخٝ حٌم١ّح رؤخثَ ٫ظَحفحال ٠ظُ

فٟ ِـ٫ّٛش  حألهَٜأٚاًل، ٌوفٞ حٌم١ّش حٌيفظ٠َش ألٞ َٗٙس طـخ٠ٍش ِوٜٜش ٌّـ٫ّٛش ِٓ حٌٛكيحص حٌّٕظـش ٌٍٕمي ػُ ٌوفٞ حٌم١ّش حٌيفظ٠َش ٌٍّٛؿٛىحص 

 .طٕخٓزٟ أٓخّ ٫ٍٝ يٌٍٕم حٌّٕظـشحٌٛكيحص 

 

ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌّٛؿٛىحص حألهَٜ، ٠ظُ طم١١ُ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ح٬ٌّظَف رٙخ فٟ فظَحص . ال ٠ظُ ٫ىْ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش حٌّظ٬ٍمش رخٌَ٘ٙس حٌظـخ٠ٍش

 . ٓخرمش رظخ٠ٍن وً طم٠ََ ٬ٌَّفش ف١ّخ اًح وخْ ٕ٘خٌه ِئَٗحص ٫ٍٝ حٔوفخٝ حٌؤخثَ أٚ ٫يَ ٚؿٛى٘خ

 

٠ٚظُ ٫ىْ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش فم٢ اٌٝ . ّش اًح وخْ ٕ٘خن طغ١َ فٟ حٌظمي٠َحص حٌّٔظويِش ٌظلي٠ي حٌم١ّش حٌمخرٍش ٌالٓظَىحى٠ٚظُ ٫ىْ هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١

٣فخ ، اًح ٌُ ٠ىٓ لي طُ حال٫ظَحف حٌظٟ وخْ ١ٓظُ طلي٠ي٘خ، ٛخف١ش ِٓ حالٓظٙالن أٚ حإل حٌيفظ٠َشٌألًٛ حٌم١ّش  حٌيفظ٠َشحٌلي حٌٌٞ ال طظـخُٚ ف١ٗ حٌم١ّش 

 .رؤخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش

 

 انًؼايالث بانؼًالث األجُبٛت  ( 01

 

٠ٚظُ طل٠ًٛ حٌّٛؿٛىحص . ح٬ٌَر١ش حٌّظليس ٚفمًخ أل٬ٓخٍ حٌَٜف حٌٔخثيس رظخ٠ٍن ح٬ٌّخٍِش حإلِخٍحص٠ظُ طل٠ًٛ ح٬ٌّخِالص رخ٬ٌّالص حألؿٕز١ش اٌٝ ىٍُ٘ 

حٌّٛؿٛىحص ر١ّٕخ ٠ظُ طل٠ًٛ . حٌظم٠ََح٬ٌَر١ش حٌّظليس ٚفمًخ أل٬ٓخٍ حٌَٜف حٌٔخثيس رظخ٠ٍن  حإلِخٍحصٚح٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش رخ٬ٌّالص حألؿٕز١ش اٌٝ ىٍُ٘ 

٠ٚظُ  ،ح٬ٌَر١ش حٌّظليس ٚفمًخ أل٬ٓخٍ حٌَٜف حٌٔخثيس حإلِخٍحص، اٌٝ ىٍُ٘ ٟ ٠ظُ ر١خٔٙخ رخٌظىٍفش حٌظخ٠ٍو١شٚح٤ٌٍّٛرخص غ١َ حٌّخ١ٌش رخ٬ٌّالص حألؿٕز١ش، ٚحٌظ

 خف أٚ حٌؤخثَل١ي فَٚق حٌَٜف ّٟٓ حألٍر

 

 االػخشاف باإلٚشاداث  ( 00

 

ش ٍَٚٓٛ طظّؼً حإل٠َحىحص رخٌّزخٌغ حٌّفٛطَس أٚ حٌّٔظلمش ِمخرً هيِخص حالطٜخالص حٌّميِش ٚطًّ٘ ٍَٓٛ حالٓظويحَ ٍَٚٓٛ حالٗظَحن حٌَ٘ٙٞ حٌؼخرظ

٠ٚظُ حال٫ظَحف رخإل٠َحىحص ِٓ هيِخص حالطٜخالص  ،ح٠ٌّخفشحٓظويحَ هيِش حإلٔظَٔض ٍَٚٓٛ طف١٬ً حٌويِش ٍَٚٓٛ ح٬ٌّخِالص ٍَٚٓٛ هيِخص حٌم١ّش 

 . ٫ٕيِخ ٠ظُ طمي٠ُ حٌويِخص ٚطىْٛ ٛخف١ش ِٓ حٌوِٜٛخص ٚحٌَّىٚىحص حٌّّٔٛف رٙخ

 

 .حٌز٠خث٪٫ٍٝ ٚحٌلِٔٛخص حٌوِٜٛخص حٌظـخ٠ٍش  ٚ حٌَّطـ٬خص ٠ظُ ل١خّ حإل٠َحىحص ِٓ ر١٪ حٌز٠خث٪ رخٌم١ّش ح٬ٌخىٌش ٌٍّزٍغ حٌّٔظٍُ أٚ حٌّٔظلك، ٛخفٟ ِٓ

ظلك ٫ٕٚيِخ ٠ظُ حال٫ظَحف رخإل٠َحىحص ٫ٕيِخ ٠ظُ طل٠ًٛ ِوخ٣َ ٚحِظ١خُحص حٌٍّى١ش حٌٙخِش اٌٝ حٌّ٘ظَٞ ٫ٕٚيِخ ٠ىْٛ ِٓ حٌّلظًّ حٓظَىحى حٌّزٍغ حٌّٔ

حٌز٠خث٪ ٫ٕٚيِخ ٠ّىٓ ل١خّ ٍس ٠ّٚىٓ طمي٠َ حٌظىخ١ٌف حٌّظَحفمش ٚحإل٫خىس حٌّلظٍّش ٌٍز٠خث٪ رٍٜٛس ِٛػٛلش ٫ٕٚيِخ ال ٠ىْٛ ٕ٘خن حٍطزخ١ ِٔظَّ ر١ٓ حإلىح

 . ل١ّش حإل٠َحىحص رٍٜٛس ِٛػٛلش

 

 . اٌٝ حٌّزٍغ حألٍٟٛ حٌّظزمٟ ٬ِٚيي ح٬ٌخثي ح٤ٌّزك حٓظٕخىًح٠ٚظُ حال٫ظَحف رخٌفخثيس حٌّلممش ٫ٍٝ حٌٛىحث٪ حٌَّٜف١ش ٫ٍٝ أٓخّ حٌظٕخٓذ حٌِِٕٟ 
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  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

 ( حابغ)انغٛاعاث انًذاعبٛت انٓايت  -3

 

 انخًٕٚم  بئٚشاداث ٔ حكانٛف  االػخشاف( 02

 

٫ظَحف رب٠َحىحص حٌظ٠ًّٛ ٠ظُ حالٚ ،ٚحٌؤخثَأِٓ حألِٛحي حٌّٔظؼَّس ح٬ٌّظَف رٙخ فٝ كٔخرخص حألٍرخف  ٫ٍٝ ا٠َحىحص حٌفخثيسطًّ٘ ا٠َحىحص حٌظ٠ًّٛ 

 . ٓظويحَ ٠َ٣مش حٌفخثيس حٌف١ٍ٬شخحٌّٔظلمش فٝ كٔخرخص حألٍرخف ٚحٌؤخثَ ر

 

ش ٠ٚظُ حال٫ظَحف ٠ظُ ىف٪ فٛحثي حٌظ٠ًّٛ ٫ٍٝ ط١ٙٔالص حٌمَٚٝ حٌظٟ طُ حٌلٜٛي ١ٍ٫ٙخ ِٓ حٌٍّٛى٠ٓ ٚحٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش ٚفمًخ ٬ٌٍّيالص حٌظـخ٠ٍش حال٫ظ١خى٠

حاللظَحٝ حٌّٕٔٛرش اٌٝ ك١خُس أٚ أ٘خ  أٚ أظخؽ حٌّٛؿٛىحص  طظُ ٍٍّٓش طىخ١ٌف. فٟ حٌفظَس حٌظٟ ٠ظُ طىزي٘خ ف١ٙخ حٌ٘خًِ رٙخ وَّٜٚفخص ّٟٓ ر١خْ حٌيهً

 . ح١ٕ٬ٌّش وـِ  ِٓ طىٍفش حٌّٛؿٛىحص

 

 يؼايالث انذفغ ػهٗ أعاط األعٓى  ( 03

 

٧ِٛف١ٓ، ِ٪ ح٠ٌِخىس حٌّمخرٍش فٟ كمٛق  وَّٜٚفخص٧ٌٍّٛف١ٓ  حٌّميِش٫ٍٝ حألُٓٙ  سحٌَّطىِ حٌٔيحى ِىخفآصِٕق خٌم١ّش ح٬ٌخىٌش فٟ طخ٠ٍن ر٠ظُ حال٫ظَحف 

ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رّىخفآص حٌيف٪ حٌَّطىِ ٫ٍٝ حألُٓٙ حٌوخ٬ٟش ١ٌَٚ٘ غ١َ . ىْٚ ١َٗ حٌّىخفآص٫ٍٝ ِيٜ حٌفظَس ٠ٜزق ف١ٙخ ح٧ٌّٛفْٛ ِٔظلم١ٓ ٌٌٖٙ حٌٍّى١ش، 

ٌٍفَٚق ر١ٓ حٌٕظخثؾ  ط٠ٛٔخص ح٠ش ٛؿيٚأٔٗ ال طٌٖ٘ ح٨ٌَٚف َِطز٤ش رخٌّٕق، ٠ظُ ل١خّ حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش فٟ طخ٠ٍن حٌّٕق ٌٍيف٬خص ٫ٍٝ أٓخّ حألُٓٙ ٌز١خْ 

 . حٌّظٛل٬ش ٚحٌٕظخثؾ حٌف١ٍ٬ش

 

 انمغاػاث يؼهٕياث( 04
 

 ٠ظ٤ٍذ. حٌظ٘غ١ٍ١ش ٌم٤خ٫خصح: ِٓ ٬ِخ١٠َ حٌظمخ٠ٍَ حٌّخ١ٌش حٌي١ٌٚش 8ٍلُ  ١٬ٌٍّخٍ ٣زمخفٜخف ٫ٕٙخ حٌّظ٬ٍمش رخٌم٤خ٫خص حٌظ٘غ١ٍ١ش ٌٍَ٘وش ٠ظُ حإل ح٬ٌٍِّٛخص

 ِٓ ِٕظ٨ُ ر٘ىً َِحؿ٬ظٙخ ٠ظُ حٌظٟ حٌيحه١ٍش حٌظمخ٠ٍَ ٫ٍٝ رٕخً  حٌم٤خ١٫ش ح٬ٌٍِّٛخص ٫ٓ حإلفٜخف ٠ظُ أْ ِٓ ٬ِخ١٠َ حٌظمخ٠ٍَ حٌّخ١ٌش حٌي١ٌٚش 8ٍلُ  ١٬ٌّخٍح

 .أىحثٗ ٚطم١١ُ ٌٍم٤خ٩ حٌّٛحٍى ٌظ٠ُٛ٪ حٓظويحِٙخ ٠ُ حٌظٟ ٌٍَ٘وش حٌَث١ٟٔ حٌظ٘غ١ٍٟ حٌمَحٍ ٛخٔ٪ لزً

 

 انذكٕيٛت انًُخ (05
 

 حٌّٜخ٠ٍف ٫ٓ حٌّـ٫ّٛش ط٬ٛٝ حٌظٟ رخٌّٕق، ٠ٚظُ حال٫ظَحف حال١ّٓش ٌم١ّظٙخ ٚفمخ حٌٕمي٠ش غ١َ رخٌّٛؿٛىحص حٌّظ٬ٍمش حٌلى١ِٛش رخٌّٕق ٠ظُ حال٫ظَحف

 أكي طىخ١ٌف ٫ٓ حٌّـ٫ّٛش ط٬ٛٝ حٌظٟ حٌّٕق أِخ .حٌّٜخ٠ٍف رظٍه رٙخ ٬٠ظَف حٌظٟ حٌفظَس ٔفْ فٟ ِٕظ٨ّش ر٠َ٤مش حٌَرق أٚ حٌؤخٍٖ فٟ ح٬ٌّظَف رٙخ

 .ٍٍّٓظٙخ ٫ٕي حٌّٛؿٛىحص ٌظٍه حإلٔظخؿٟ حٌّظٛل٪ ح٬ٌَّ ِيٜ ٫ٍٝ ِٕظ٨ّش ر٠َ٤مش حٌّّٛكي حٌيهً ر١خْ فٟ رٙخ حال٫ظَحف ف١ظُ حٌّٛؿٛىحص
 

 حذذٚذ انمٛى انؼادنت  -4

 

ٚلي طُ طلي٠ي حٌم١ُ ح٬ٌخىٌش . ٠ظ٤ٍذ ٫يى ِٓ ح١ٌٔخٓخص ٚحإلفٜخكخص حٌّلخٓز١ش ٌٍَ٘وش طلي٠ي حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش ٌٍّٛؿٛىحص ٚح٤ٌٍّٛرخص حٌّخ١ٌش ٚغ١َ حٌّخ١ٌش

 . أٚ حإلفٜخف رٕخً  ٫ٍٝ ح٤ٌَق حٌظخ١ٌش/ألغَحٝ حٌم١خّ ٚ

   

 انذغاباث انًذُٚت ٔانزيى انًذُٚت األخشٖ ( 0

 

ٌٔٛق ش ح٬ٌخىٌش ٌٍلٔخرخص حٌّي٠ٕش ٚحٌٌُِ حٌّي٠ٕش حألهَٜ رخٌم١ّش حٌلخ١ٌش ٌٍظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌّٔظمز١ٍش ِوِٜٛش ر٬ّيي حٌفخثيس حٌٔخثي فٟ ح٠ظُ طمي٠َ حٌم١ّ

 . حٌظم٠ََرظخ٠ٍن 

 

 انًغهٕباث انًانٛت غٛش انًشخمت ( 2

 

ر٬ّيي  حٌم١ّش حٌلخ١ٌش ٌٍظيفمخص حٌٕمي٠ش ٌٍّزٍغ حألٍٟٛ ٌٍٚفخثيس ِوِٜٛش  ا٠ٌٝظُ حكظٔخد حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش، حٌظٟ ٠ظُ طلي٠ي٘خ ألغَحٝ حإلفٜخف، حٓظٕخىًح 

 .حٌظم٠ََحٌفخثيس حٌٔخثي فٟ حٌٔٛق رظخ٠ٍن 

 
 ػًهٛاث انذفغ ػهٗ أعاط األعٓى( 3

 

٫ٍٝ ٬َٓ ِيهالص حٌم١خّ  ط٘ظًّٚ. ٌٍظ١٬َٔ( رالن ٓىٌِٛ)رخٓظويحَ ًّٔٛؽ ه١خٍحص  ٬ٌمٛى حٌو١خٍحص حٌوخٛش رؤُٓٙ ح٧ٌّٛف٠ٚٓ١ظُ ل١خّ حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش 

ٌٍظمٍزخص حٌظخ٠ٍو١ش ح٬ٌّيٌش ٚفمًخ  ّظ٢ٓٛ حٌَّؿقحٌَّطىِس ٫ٍٝ حٌ)ص حٌّظٛل٬ش فٟ حأل٬ٓخٍ ٚحٌظمٍزخحٌُٔٙ فٟ طخ٠ٍن حٌم١خّ ٚأ٬ٓخٍ حألىٚحص فٟ حٌّّخٍٓش 

حٌَّطىِ ٫ٍٝ حٌوزَس حٌظخ٠ٍو١ش ٚحٌٍٔٛن ح٬ٌخَ )حٌّظٛل٬ش  ألىٚحص، ٚحٌّظ٢ٓٛ حٌَّؿق أل٫ّخٍ ح(ٌٍظغ١َحص حٌّظٛل٬ش ٔظ١ـش ح٬ٌٍِّٛخص حٌّظخكش رٍٜٛس ٫خِش

 (. حٌٕٔيحص حٌلى١ِٛشحٌَّطىِ ٫ٍٝ ) ِوخ٣َحٌظٟ ال ط٤ٕٛٞ ٫ٍٝ رخإلٟخفش اٌٝ ٬ِيي حٌفخثيس  ٚط٬٠ُٛخص حألٍرخف حٌّظٛل٬ش ،(ٌلخًِ ٫مي حٌو١خٍ
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  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

  إداسة انًخاعش انًانٛت -5

 

 َظشة ػايت 

 

 : اْ حٌَ٘وش ٬َِٟش ٌٍّوخ٣َ حٌظخ١ٌش حٌٕخطـش ٫ٓ حٓظويحِٙخ الىٚحص ِخ١ٌش

 

  َحالثظّخِْوخ٣ 

 ِوخ٣َ ح١ٌٌٔٛش 

 ِوخ٣َ حٌٔٛق 

 

 ٚحإلؿَح حص حٌّظز٬ش ِٓ لز١ًٔخٓخص حٌ٘يحف ٚحأل وّخ ٠ٜفٌىً ِٓ حٌّوخ٣َ حٌٌّوٍٛس أ٫الٖ  حٌَ٘وش ٠٠خف ٬ٍِِٛخص كٛي ط٬ٌَٝ٘ح حإل ٠َٝ٬

 .حٌّٛكيٖ ٌٖ٘ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٠ّٟٓظُ اىٍحؽ حإلفٜخكخص حٌى١ّش ٫الٚس ٫ٍٝ ًٌه، . ٌيٜ حٌَ٘وش ٍأّ حٌّخياىحٍس ٌٚم١خّ ٚاىحٍس حٌّوخ٣َ  حٌَ٘وش

 

ِٔئٚاًل ٫ٓ أ٠٠ًخ ٠ىْٛ ِـٍْ حإلىحٍس وّخ . ىحٍس ِوخ٣َ حٌَ٘وش ٚحإلَٗحف ١ٍ٫ٗإل حإل٣خٍ ح٬ٌخَٟٚ٪  ٫ٓ ش٫خِ ِٔئٚي رٍٜٛس حٌَ٘وش ِـٍْ اىحٍس

 .ٍّوخ٣َحٌَ٘وش ١ٌٓخٓخص اىحٍس  ِٚظخر٬ش ا٫يحى

 

١ٙخ ٌَٚلخرش ٠ظُ ٟٚ٪ ١ٓخٓخص اىحٍس حٌّوخ٣َ ٌيٜ حٌَ٘وش ٌظلي٠ي ٚطل١ًٍ حٌّوخ٣َ حٌظٟ طٛحؿٙٙخ حٌَ٘وش ٟٚٚ٪ حٌليٚى حٌّمزٌٛش ٌٍّوخ٣َ ٚٔمخ١ حٌظلىُ ف

١ٓخٓخص ٚأ٨ّٔش اىحٍس حٌّوخ٣َ ٌظ٬ىْ حٌظغ١َحص فٟ ٧َٚف حٌٔٛق ٚأ٤٘ٔش ٠ٚظُ رٍٜٛس ِٕظ٨ّش َِحؿ٬ش  ،حٌّوخ٣َ ٚحالٌظِحَ رخٌليٚى ح٫ٌّٟٛٛش

 .ُٙطٙيف حٌَ٘وش ِٓ هالي ٬ِخ١٠َ ٚاؿَح حص حٌظي٠ٍذ ٚحإلىحٍس اٌٝ هٍك ر١جش طلىُ ٨ٔخ١ِش ٚرٕخ س ٬٠ٟ ف١ٙخ وخفش ح٧ٌّٛف١ٓ أىٚحٍُ٘ ٚحٌظِحِخط. حٌَ٘وش

 

حص اىحٍس حٌَ٘وش ٌٍّوخ٣َ، وّخ طمَٛ رَّحؿ٬ش ر١ٔخٓخص ٚاؿَح ٌالٌظِحَ  حٌَ٘وش ش اىحٍسٌيٜ حٌَ٘وش حإلَٗحف ٫ٍٝ و١ف١ش َِحلزحٌَّحؿ٬ش طظٌٛٝ ٌـٕش 

فٟ حٌم١خَ ريٍٚ٘خ  حٌَّحؿ٬شٌـٕش رّٔخ٫يس  شحٌيحه١ٍ حٌَلخرش٠مَٛ لُٔ . ٫ٍٝ ٟٛ  حٌّوخ٣َ حٌظٟ طٛحؿٙٙخ حٌَ٘وش إلىحٍس حٌّوخ٣َ حإل٣خٍ ح٬ٌخَ ِالثّش

رؤ٫ّخي َِحؿ٬ش ِٕظ٨ّش ِٚظوٜٜش إلؿَح حص اىحٍس حٌّوخ٣َ ٚحأل٨ّٔش حٌَلخر١ش حٌوخٛش رٙخ ٠ٚظُ طمي٠ُ طمخ٠ٍَ  شحٌيحه١ٍ حٌَلخرش٠ٚمَٛ لُٔ . حإلَٗحفٟ

 . حٌَّحؿ٬شرٕظخثؾ حٌَّحؿ٬ش اٌٝ ٌـٕش 

 
 يخاعش االئخًاٌ

 

حِخطٗ ٌؤخثَ ِخ١ٌش فٟ كخي ٫ـِ أكي ح٬ٌّال  أٚ حأل٣َحف حٌّمخرٍش ألىحس ِخ١ٌش ِخ ٫ٓ حٌٛفخ  رخٌظِ حٌَ٘وشطظّؼً حٌّوخ٣َ حالثظّخ١ٔش رّوخ٣َ ط٬َٝ 

 . حٌّزخٌغ حٌّٔظلمش ٌٍَ٘وش ِٓ ح٬ٌّال  ٫ٓرٍٜٛس ٍث١ٔ١ش  ِوخ٣َ حالثظّخْ ٚطٕ٘ؤ حٌظ٬خلي٠ش،

 

 انزيى انًذُٚت انخجاسٚت ٔاألخشٖ

  
ِٓ طؤػ١َ ألً حٌَ٘وش ٌٗ طؤػ١َ  مخ٫يس ٫ّال ٌحٌـغَحفٟ ظ٠ُٛ٪ حٌاْ . رٍٜٛس ٍث١ٔ١ش رخٌّٔخص حٌفَى٠ش ٌىً ١ّ٫ً ٠ظؤػَ ّوخ٣َ حإلثظّخْحٌَ٘وش ٌ ط٬َٝاْ 

 .حالثظّخِْوخ٣َ 

 

 ط٘ظًّ ٚلي. أكىخَ ١َٚٗٚ حٌَ٘وشؿيحٍطٗ حالثظّخ١ٔش لزً ٫َٝ  ٌٍظ٬َف ٠ٍٝ٫ظُ رّٛؿزٙخ طل١ًٍ وً ١ّ٫ً ؿي٠ي رٟٛ٪ ١ٓخٓش حثظّخ١ٔش لخِض حإلىحٍس 

٠ظُ ٟٚ٪ . ل٤خ٫خص ح٬ًٌّ ٌيٜ ح١ّ٬ًٌ ٚحٌَّؿ١٬خص حٌَّٜف١ش فٟ ر٬ٞ حٌلخالصٚ ،ِظخكش طىْٛ ٫ٕيِخحٌظ١ٕٜفخص حٌوخٍؿ١ش، ٫ٍٝ َِحؿ٬ش حٌَ٘وش 

ٌٖ حٌليٚى رٜفش ْٚ ٣ٍذ ِٛحفمش ِٓ حإلىحٍس ح١ٍ٬ٌخ، ٠ٚظُ َِحؿ٬ش ٘حٌظٟ طّؼً حٌلي حأللٜٝ ٌٍّزٍغ حٌّفظٛف ى١ٔش ٌىً ١ّ٫ً ٚفمًخ ٌٌٖٙ ح١ٌٔخٓش حٌليٚى حالثظّخ

 .ِٕظ٨ّش

 

لخٟٔٛٔ ٚكـُ حأل٫ّخي و١خْ أٚ  ٜفَى ِخ اًح وخْ ح٠ً١ّ٬ٌظُ ط١ٕٜف ح٬ٌّال  ٚفمًخ ٌّٔخطُٙ حالثظّخ١ٔش رّخ فٟ ًٌه ٬ٌٍّال ،  ٫ٕي َِحلزش ِوخ٣َ حالثظّخْ

 . ِ٪ حٌَ٘وشٚؿٛى ٫اللخص ِخ١ٌش ٓخرمش ٚحأل٫ّخي حٌـي٠يس أٚ حٌّئٓٔش ٚ شحٌّظٛل٬

 

 حأل٫ّخي٣ٚز٬١ش ٚكـُ ط٤ٍذ حٌَ٘وش ٚىحث٪ أٚ ّٟخٔخص ِمخرً ِٕق ط١ٙٔالص حثظّخ١ٔش ٌٌٍُِ حٌّي٠ٕش حٌظـخ٠ٍش ٚحألهَٜ ٚطو٠٪ ٌٕظخثؾ طم١١ُ حٌّوخ٣َ  لي

 .حٌّظٛل٬ش ِٓ لزً ح١ّ٬ًٌ

  

٠ظّؼً ح٬ٌَٕٜ حٌَث١ٟٔ . حٌّي٠ٕش حٌظـخ٠ٍش ٚحأله٠َّٜؼً طمي٠َ٘خ ٌٍؤخثَ حٌّظىزيس ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌٌُِ حٌٌٞ طمَٛ حٌَ٘وش رٟٛ٪ ِوٜٚ الٔوفخٝ حٌم١ّش 

حٌز١خٔخص حٌٔخرمش  اٌٌٍٝؤخثَ حٓظٕخىًح حإلؿّخٌٟ ٠ٚظُ طلي٠ي حٌّوٜٚ . حٌظٟ طُ طىزي٘خ ٌُٚ ٠ظُ طلي٠ي٘خ ٌٍؤخثَحإلؿّخٌٟ  ّزٍغخٌٌٌٙح حٌّوٜٚ ر

 .  الكٜخث١خص حٌٔيحى ٌٍّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش حٌّّخػٍش

  

 يخاعش انغٕٛنت
 

إلىحٍس ح١ٌٌٔٛش ر٠ّخْ  حٌَ٘وش٠ٚظّؼً ِٕٙؾ . ٌظِحِخطٙخ حٌّخ١ٌش ٫ٕي حٓظلمخلٙخ٫ٓ حٌٛفخ  رخ حٌَ٘وشطظّؼً ِوخ٣َ ح١ٌٌٔٛش رخٌّوخ٣َ حٌٕخطـش ٫ٓ ٫يَ ليٍس 

أ٫ّخي  ط٬َٝىْٚ طىزي هٔخثَ غ١َ ِمزٌٛش أٚ  ٚح٨ٌَٚف حٌلَؿش،فٟ ح٨ٌَٚف ح٬ٌخى٠ش  ،حِظالوٙخ ىحثًّخ ١ٌٓٛش وخف١ش ٌٍٛفخ  رخٌظِحِخطٙخ ٫ٕي حٓظلمخلٙخ

حٌظ٘غ١ٍ١ش  حٌَّٜٚفخصٌظغ١٤ش  ٫ٍٝ حٌفٍٛحٌظٟ ٟ٘ ِظخكش ٚ ٠ٚظُ حٓظؼّخٍ ؿِ  وز١َ ِٓ أِٛحي حٌَ٘وش فٟ حٌٕمي ِٚخ ٬٠خىٌٗ  .ٌّوخ٣َ حٌَ٘وش أٚ ٬ّٓظٙخ

.حٌّخ١ٌش حألٌظِحِخص طغ١٤شحٌّظٛل٬ش ، رّخ فٟ ًٌه   



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

(حابغ)إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة   
 

 (حابغ)إداسة انًخاعش انًانٛت  -5
 

 يخاعش انغٕق
 

 ألُٓٙٚأ٬ٓخٍ حأ٬ٓخٍ حٌفخثيس أ٬ٓخٍ َٛف ح٬ٌّالص حألؿٕز١ش ٚحٌظغ١َحص فٟ أ٬ٓخٍ حٌٔٛق ِؼً  طؤػ١َ ٫ٓ حٌظٟ لي طٕظؾطظّؼً ِوخ٣َ حٌٔٛق رظٍه حٌّوخ٣َ 

ِ٪ ٌّوخ٣َ حٌٔٛق ّٟٓ ٬ِخ١٠َ ِمزٌٛش  َ حٌٔٛق ٘ٛ اىحٍس ٍٚلخرش حٌظ٬َٝاىحٍس ِوخ٣ِٓ ٙيف حٌاْ . حٌّخ١ٌش ٙخأٚ ل١ّش أىٚحط حٌَ٘وشا٠َحىحص ٫ٍٝ 

 .طلم١ك أ٫ٍٝ ٫خثي ِّىٓ

 

 :حٌَ٘وش ٌّوخ٣َ حٌٔٛق ِٓ ٠ٕ٘ؤ ط٬َٝ

 ِوخ٣َ ح٬ٌّالص 

 ِوخ٣َ أ٬ٓخٍ حٌفخثيس

 

 يخاعش انؼًالث 

 

ف١ّخ  .ح١ٌٍٛٚفٟ حٌّمخَ حألٚي اْ حٌَ٘وش ٬َِٟش ٌّوخ٣َ ح٬ٌّالص ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌّز٬١خص ٚحٌّ٘ظ٠َخص ر٬ّالص أهَٜ غ١َ ح٬ٌٍّش ح١ٌَّٓش ٌٍَ٘وش، ٟٚ٘ 

كخ١ًٌخ ػخرض ٟ حإلِخٍحط٠ظ٬ٍك ر٬ّخِالص حٌَ٘وش رخٌيٚالٍ حأل٠َِىٟ، فبْ حٌَ٘وش ١ٌٔض ٬َِٟش ٌّوخ٣َ ح٬ٌّالص حألؿٕز١ش ك١غ حْ ٬َٓ َٛف حٌيٍُ٘ 

  . أِخَ ٬َٓ َٛف حٌيٚالٍ حأل٠َِىٟ

 

 فبْ حٌظ٬َٝ ٌٌٌه ك١غ أْ ٨٬ُِ ٬ِخِالص حٌَ٘وش طظُ رخ٬ٌٍّش حٌّل١ٍش أٚ رخٌيٚالٍ حأل٠َِىٟ،. حألؿٕز١ش ٙخ ٌّوخ٣َ ح٬ٌّالصطمَٛ حٌَ٘وش رظغ١٤ش ط٬َٟ

ألهَ رخإلٟخفش اٌٝ  ٚلضاال أْ لَحٍ حٌظغ١٤ش ِٓ ِوخ٣َ ح٬ٌّالص ٠ظٛلف ٫ٍٝ ِظ٤ٍزخص ح٬ٌٍّش ِٓ . ٬ٍّالص حألؿٕز١ش ِليٚىٌ ٘خِش ٌّوخ٣َ َٛف

  . ٧َٚف حٌٔٛق ٚوالّ٘خ ٠ظُ ٍٛيٖ رٜفش ِٔظَّس

 

 يخاعش أعؼاس انفائذة 

 

 .اًح وخْ ًٌه ِٕخٓزًخ ثيسحٌفخ أ٬ٓخٍِمخ٠٠ش  ٫مٛى حٌيهٛي فٝ حٌٌٞ ٠٘ظًّ ٫ٍٝحٌفخثيس  أ٬ٓخ٣ٍخٍ ح٬ٌخَ إلىحٍس ِوخ٣َ اىحٍس حٌَ٘وش ٫ٍٝ حإلٚحفمض 

 

 إداسة سأط انًال

  

٠ٛش ٌٍلفخ٥ ٫ٍٝ ػمش حٌّٔظؼَّ ٚحٌيحث١ٕٓ ٚحٌٔٛق رخإلٟخفش اٌٝ ى٫ُ حٌظ٠ٛ٤َ حٌّٔظمزٍٟ اْ ١ٓخٓش ِـٍْ حإلىحٍس ٟ٘ حٌلفخ٥ ٫ٍٝ لخ٫يس ٍأّٓخ١ٌش ل

 .ٍرخفحألأ٘يحفٙخ ٠ٛ٣ٍش حألؿً ٌظلم١ك حٌَ٘وش ف١ّخ ٠ظ٬ٍك ه٤ش ح٬ًٌّ ٠ٛ٣ٍش حألؿً ٠ٚمَٛ ِـٍْ حإلىحٍس رّظخر٬ش حىح  . ٌأل٫ّخي

 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 ( حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 انًًخهكاث ٔاٜالث ٔانًؼذاث -6

 

 انغٛاساث األراد ٔانخشكٛباث اٜالث ٔانًؼذاث انًباَٙ                                 

لٛذ أػًال سأعًانٛت 

 اإلجًانٙ اإلَجاص

 أنف دسْى أنف دسْى أنف دسْى أنف دسْى أنف دسْى أنف دسْى                                 

       انخكهفت

 138;346;7 848;319;1 311;1 674;391 365;766;4 118;47 ٠1131ٕخ٠َ  3فٟ 

 198;363;3 611;148 - 457;11 118;791 - حإلٟخفخص

 - (116;654) - 918;4 138;649 - طل٠ٛالص

 (373;16) - - (117;11) (344;6) - حٌّٛؿٛىحصِٓ كٌف /  حٓظز٬خى

  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 145;183;8 155;814;3 311;1 131;396 647;113;6 118;47 1131ى٠ّٔزَ  13فٟ 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 145;183;8 155;814;3 311;1 131;396 647;113;6 118;47 ٠1133ٕخ٠َ  3فٟ 

 567;348;3 151;376 314 154;18 159;944 - حإلٟخفخص

 - (151;111;3) - 611;9 751;111;3 - طل٠ٛالص

ِٛؿٛىحص غ١َ طل٠ًٛ اٌٝ 

 (181;91) - - - (181;91) - حٌٍّّٛٓش

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 711;119;9 155;977 117;1 666;111 174;179;8 118;47 2100دٚغًبش  30فٙ 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

/  اَخفاض انمًٛت/  االعخٓالن

       *يخصص انخمادو

 811;118;3 341;36 759;3 814;313 511;931 571;8 ٠1131ٕخ٠َ  3فٟ 

 533;571 153;6 156 831;14 359;541 111;1 حٌٕٔش٫ٍٝ  حٌّلًّ

 (115;11) - - (769;36) (566;1) - حٌّٛؿٛىحص ِٓكٌف / حٓظز٬خى 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 978;593;3 394;11 135;1 867;319 196;447;3 816;31 1131ى٠ّٔزَ  13فٟ 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 978;593;3 394;11 135;1 867;319 196;447;3 816;31 ٠1133ٕخ٠َ  3فٟ 

 789;831 - 389 581;43 784;769 114;1 حٌٕٔشحٌّلًّ ٫ٍٝ 

ِٛؿٛىحص غ١َ طل٠ًٛ اٌٝ 

 (614;31) - - - (614;31) - حٌٍّّٛٓش

 313;43 113;7 - - 911;11 - ِوٜٚ حٌظمخىَ/ حٔوفخٝ حٌم١ّش 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 114;416;1 195;19 114;1 449;353 346;141;1 141;31 2100دٚغًبش  30فٙ 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

       ٛخفٟ حٌف١ّش حٌيفظ٠َش

 167;689;6 163;831;3 318 345;86 553;754;4 411;16 1131ى٠ّٔزَ  13فٟ 

                                 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

       صافٙ انفًٛت انذفخشٚت

 496;911;6 861;947 11 137;81 118;819;5 368;14 2100دٚغًبش  30فٙ 

                                 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 

 
 حٌّّٕٛكش رخألٍٝ ٠ظ٬ٍك ف١ّخ( ىٍُ٘ اِخٍحطٟ 3:  1131) اِخٍحطٟ ىٍُ٘ 3 حٌزخٌغش حال١ّٓش حٌم١ّش ٫ٍٝ حٌَ٘وش ٌّزخٟٔ حٌيفظ٠َش حٌم١ّش ط٘ظًّ

 .حٌلىِٛش لزً ِٓ ٌٍَ٘وش
 

.حإلٔـخُ ل١ي حٌَأّٓخ١ٌش حأل٫ّخيِوٜٚ حٌظمخىَ ٠وٚ ح٢الص ٚح٬ٌّيحص ٚ  / حٔوفخٝ حٌم١ّش*



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  (حابغ)إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة 
 

 انًٕجٕداث غٛش انًهًٕعت ٔانشعٕو انًؤجهت  -7

 

 بشايج حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث   ( 7-0

 بشايج لٛذ االعخخذاو                                 

 أػًال أعًانٛت

 األجًال فٛذ اإلَجاص

 أنف دسْى أنف دسْى أنف دسْى                                 

    انخكهفت 

 313;717 719;335 411;633 ٠1131ٕخ٠َ  3فٟ 

 135;319 441;75 571;11 حإلٟخفخص

(111;45) 111;45 طل٠ٛالص  - 

(39) حٌّٛؿٛىحصكٌف ِٓ /  حٓظز٬خى  - (39)  

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

 317;816 941;345 387;691 1131ى٠ّٔزَ  13فٟ 

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

 317;816 941;345 387;691 ٠1133ٕخ٠َ  3فٟ 

 114;313 - 114;313 حإلٟخفخص

(154;17) 154;17 طل٠ٛالص  - 

(596;35) - حٌّٛؿٛىحص حٔوفخٝ ل١ّش  (35;596)  

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

 555;953 991;91 565;858 2100دٚغًبش  30فٙ 

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

    اإلعفاء

 933;176 - 933;176 ٠1131ٕخ٠َ  3فٟ 

 178;315 - 178;315 حٌّلًّ ٫ٍٝ حٌٕٔش

(8) حٌّٛؿٛىحصكٌف ِٓ /  حٓظز٬خى  - (8)  

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

 183;431 - 183;431 1131ى٠ّٔزَ  13فٟ 

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

 183;431 - 183;431 ٠1133ٕخ٠َ  3فٟ 

 617;367 - 617;367 حٌّلًّ ٫ٍٝ حٌٕٔش

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

 888;579 - 888;579 2100دٚغًبش  30فٙ 

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 

    ٛخفٟ حٌم١ّش حٌيفظ٠َش

 846;411 941;345 916;177 1131ى٠ّٔزَ  13فٟ 

                                 ========== ========== ========== 

    صافٙ انمًٛت انذفخشٚت

 370.667 92.991 278.677 2100دٚغًبش  30فٙ 

 ========== ========== ========== 
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 ( حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 (حابغ) انًٕجٕداث غٛش انًهًٕعت ٔانشعٕو انًؤجهت -7

 

 سعٕو حشخٛص االحصاالث   ( 7-2
 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى 

   

 451;311 116;94 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ

 (116;6) (111;6) حإل٣فخ  هالي حٌٕٔش

 ------------------- ------------------- 

 116;94 111;88 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ

 ========== ========== 

ح٬ٌَر١ش حٌّظليس ٌٍلٜٛي ٫ٍٝ  حإلِخٍحصٍَٓٛ ٍهٜش حالطٜخالص رخٌََٓٛ حٌّفَٟٚش ٫ٍٝ حٌَ٘وش ِٓ لزً ١٘جش ط١٨ُٕ حالطٜخالص ريٌٚش  طظّؼً

٠ٚظُ ا٣فخ  حٌََٓٛ ٫ٍٝ ألٔخ١ ِظٔخ٠ٚش ٫ٍٝ ِيٜ . ح٬ٌَر١ش حٌّظليس حإلِخٍحصحٌظَه١ٚ حٌوخٙ رظ٘غ١ً َٗوش طمَٛ رظمي٠ُ هيِخص حطٜخالص فٟ ىٌٚش 

 .ٕٓش ِٓ طخ٠ٍن ِٕق حٌَهٜش ِٓ لزً ١٘جش ط١٨ُٕ حالطٜخالص 11فظَس 

 

 دك االعخخذاو غٛش انمابم نإلنغاء ( 7-3
 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى 

 181;311 531;93 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ

 - 173;91 حٌظل٠ٛالص هالي حٌٕٔش/  حإلٟخفخص

 (571;8) (599;37) حإل٣فخ  هالي حٌٕٔش

 ------------------- ------------------- 

 531;93 181;364 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ

 ========== ========== 

كٍٛي  حٓظويحَ ككحطٜخالص ٌٍلٜٛي ٫ٍٝ  ّ٘غًٌىف٬ٙخ  طُطظّؼً فٟ حٌََٓٛ حٌظٟ  1133 ٫خَ هالي ٌإلٌغخ  حٌمخرً غ١َحالٓظويحَ  كك حٌٝا

ِٓ حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحص، ٠ٚظُ ا٣فخ  حٌََٓٛ  حٌّلٌٛش ٚىٌٚش حإلِخٍحص ح٬ٌَر١ش حٌّظليس  فٟ ِليىسرّٛحل٪  حٌّظ٬ٍمشٚ  حٌّغٍمش حألِخوٓ فٟ ٌٍظغ١٤ش

.ٕٓٛحص ٫31ٍٝ ألٔخ١ ِظٔخ٠ٚش ٫ٍٝ ِيٜ فظَس   

ِٓ لزً َٗوش ِ٘غٍش ٨ٌٕخَ وخرالص حأل١ٌخف حٌز٠َٜش ٌٍلٜٛي ٫ٍٝ كك حٓظويحَ ىٚحثَ حٌىخرالص حٌز٠َٜش حٌزل٠َش  ِلٍّش ٍَٓٛطًّ٘ أ٠٠خ  ٚ  

. ٕٓش ِٓ طخ٠ٍن ط٘غ١ً ٨ٔخَ حٌىخرالص ٠ٚ35ظُ ا٣فخ  حٌََٓٛ ٫ٍٝ ألٔخ١ ِظٔخ٠ٚش ٫ٍٝ ِيٜ فظَس , حٌوخٛش رٙخ ٌىخرالص ح ٨ٔٚخَ  

 

 انشٓشة انخجاسٚت (7-4

 13 ِٓ ح٫ظزخٍح ًٌٚه.( َ.َ.ً) حٌلَس ح٤ٌّٕمش ٌالٓظؼّخٍحص ط١ىَٛ ٌَ٘وش رخٌىخًِ ٍِّٛوش طخر٬ش َٗوخص ػالع ِٚٛؿٛىحص أ٫ّخي ٫ٍٝ حٌَ٘وش أٓظلًٛص

 .حٌّٔظلًٛس حٌّٛؿٛىحص ٌٜخفٟ ح٬ٌخىٌش حٌم١ّش ٫ٓ حٌَ٘ح  ػّٓ فٟ حٌّيف٫ٛش ح٠ٌِخىس طّؼً حٌظـخ٠ٍش حٌَ٘ٙس. 1115 ى٠ّٔزَ

 
 2100 1131 

 ىٍُ٘أٌف  أنف دسْى 

   

 549;151 549;151 

 ========== ========== 

 
 حٌٕميٞ حٌظيفك هُٜ ٠َ٣مش رخٓظويحَ ٌٍٕمي حٌّٕظـش ٌٍٛكيس ٌالٓظَىحى حٌمخرٍش حٌم١ّش ٚطليى ، ٠ٕٛٓخ حٌَ٘وٗ رٗ طمَٛ حٌظـخ٠ٍش حٌَ٘ٙس ل١ّش حٔوفخٝ أهظزخٍ

 .حإلىحٍس ِـٍْ ١ٍ٫ٙخ ٚحفك حٌظٟ ٕٓٛحص ػالع ٌفظَس حٌّّظيس ح٬ًٌّ ه٤ش أٓخّ ٫ٍٝ

 

 . طو١ٜٚ حٌَ٘ٙس حٌظـخ٠ٍش ٌٛكيط١ٓ ِٕظـظ١ٓ ٌٍٕمي ّٚ٘خ ١ٍّ٫خص حٌزغ ٚأ٫ّخي حٌٙخطف حٌؼخرض ٠ظُ

 

 .: 1 ّٔٛ ٬ِيي ٚ:  51;6 هُٜ ٬َٓ طظ٠ّٓ حالٓظويحَ ل١ي حٌم١ّش ٌلٔخد حٌَث١ٔ١ش حالفظَحٟخص

 انشعٕو انًؤجهت  ( 7-5
 2100 1131 

 ىٍُ٘أٌف  أنف دسْى 

 614 4;187 

 ========== ========== 

طُ فَٝ ٍَٓٛ طو١ٜٚ أٍلخَ حٌٙٛحطف . ٍَٓٛ حٌظَه١ٚ حٌٕٔٛٞ رخٌََٓٛ حٌّلٍّش ِمخرً حٌظَه١ٚ حٌٜخىٍ ٌٍَ٘وش ٌظمي٠ُ هيِخص حالطٜخالص طظّؼً

ٌمي طُ فَٝ ٍَٓٛ حٓظويحَ ِـخي حٌظَىى ًٌٚه ٌٍّٔخف ٌٍَ٘وش رخٓظويحَ طَىىحص . ٌّٕق حٌَ٘وش كك حٓظويحَ ٤ٔخق ِٓ أٍلخَ حٌٙٛحطف حٌّظلَوش ٚحٌؼخرظش

 . ِوظٍفش
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  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 يؼايالث األعشاف راث انؼاللت -8

 

حٌظٟ ر٬ُٓٛٙ ِّخٍٓش طؤػ١َ ٍِل٥ٛ  ٚحٌَ٘وخص حٌَث١١ٔ١ٓحأل٣َحف ًحص ح٬ٌاللش ٫ٍٝ ِٔخّٟ٘ حٌَ٘وش ٚأ٠٫خ  ِـٍْ اىحٍطٙخ ٧ِٛٚفٟ حإلىحٍس  ط٘ظًّ

 . ٚطظُ ح٬ٌّخِالص ِ٪ حأل٣َحف ًحص ح٬ٌاللش ٚفمخ ٌألكىخَ ٚح١ٌَٚ٘ ح٬ٌّظّيس ِٓ لزً اىحٍس حٌَ٘وش أٚ ِـٍْ اىحٍطٙخ. ١ٍ٫ٙخ

 

 ػاللت ثرا فاعشأإنٗ /انًغخذك يٍ( 8-0
  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

     ػاللت  ثف رااعشأانًغخذك يٍ 

 116;94 196;343 .(َ.َ.ً)حو١َٔٛ ط١ٍىَٛ 

 - 389;33 ٌإلٌىظ١َٔٚخص ح٠َّٚ

 ------------------- ------------------- 

 351;585 94;116 

  ========== ========== 

      

     ػاللت أعشاف راث إنٗانًغخذك 

 319;78 598;14 .(َ.َ.ً)ح٤ٌّٕمش حٌلَس  ٌالٓظؼّخٍحص ط١ىَٛ

  ========== ========== 

 

 

  ِٓ طٔظز٬ي ٚ ح٬ٌخى٠ش حٌٔٛق رم١ّش ٫اللش ًحص ٌأل٣َحف حإلطٜخالص هيِخص طميَ ٚ. حٌظـخ٠ٍش رخأل٬ٓخٍ ح٬ٌاللش ًحص حأل٣َحف ِ٪ ح٬ٌّخِالص ؿ١ّ٪ طٕفٌ

 .ح٬ٌخَ ٌٌٙح ٫اللش ًحص حأل٣َحف ِ٪ ٬ٌٍّخِالص حألؿّخ١ٌش حٌم١ّش ٬٠ىْ حٌظخٌٟ حٌـيٚي. ٫ٕٙخ حٌّفٜق ٫اللش ًحص أل٣َحف ح٬ٌّخِالص

    
  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

    .(َ.َ.ً)ح٤ٌّٕمش حٌلَس  ٌالٓظؼّخٍحص ط١ىَٛ
 567;58 119;78  حٌّظ٫ٕٛش ٚحٌويِخص حٌّىخطذ أ٠ـخٍ

 911 113;14  ط٠ٛ٤َ حٌز١ٕش حٌظلظ١شل١ّش 

 611;341;3 991;746;3  حٌّز٬١خص ٛخفٟ -٬ِظّي  ٩ُِٛ - .(َ.َ.ً)حو١َٔٛ ط١ٍىَٛ 

 776;419 133;175  ٛخفٟ حٌّز٬١خص  -٬ِظّي  ٩ُِٛ - ٌإلٌىظ١َٔٚخص ح٠َّٚ

 917;31 366;33  ا٠ـخٍ َِوِ حٌز١خٔخص ٚ حٌويِخص -.( َ.َ.ً) حٌز١خٔخص ٨ٌُٕ أـخُحص

  ========== ========== 

 

   
 انخؼٕٚضاث إنٗ يٕظفٙ اإلداسة انشئٛغٍٛٛ ( 8-2

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

 919;11 316;18 حالِظ١خُحص ل١َٜس حألؿً ٧ٌٍّٛف١ٓ

 318;3 131;3 ط٠٠ٛ٬خص ٔٙخ٠ش حٌويِش

 433 645 حِظ١خُحص ر٬ي حٌظمخ٫ي

 751;11 761;7 حألُٓٙ ٫ٍٝحٌظ٠٠ٛ٬خص ح٬ٌّظّيس 

 514;34 141;8 *      ِىخفؤس أ٠٫خ  ِـٍْ حإلىحٍس

  -------------------- -------------------- 
  45;781 67;715 

  ========== ========== 

ٚ ًٌه رّٛحفمش حٌّٔخ١ّ٘ٓ فٟ حالؿظّخ٩ حٌٕٔٛٞ ٬ٌخَ  ١ٍِ1119ْٛ ىٍُ٘ ِظ٬ٍمش ر٬خَ  6;5طظ٠ّٓ ِزٍغ  1131أ٠٫خ  ِـٍْ حإلىحٍس ٬ٌخَ  ِىخفؤس *

 .١ٍِ1133ْٛ ىٍُ٘ ِىخفؤس أل٠٫خ  ِـٍْ حإلىحٍس ٬ٌخَ  7;8ٚلي طُ طو١ٜٚ ِزٍغ . ٚحٌظٟ طظ٠ّٓ ِىخفؤس أ٠٫خ  ِـٍْ حإلىحٍس 1131
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  (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 انذغاباث انًذُٚت -9

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

 171;634 511;615   ٌٍويِخص ٚ حٌّٕظـخص شٌلٔخرخص حٌّي٠ٕح

 (415;138) (743;115) (3-9ٍحؿ٪ ح٠٠خف ) ِوٜٚ حٌي٠ْٛ حٌّ٘ىٛن فٟ طل١ٍٜٙخ: ٔخلًٜخ

  -------------------- -------------------- 

 615;195 793;119 ٛخفٟ حٌلٔخرخص حٌّي٠ٕش ٌٍويِخص ٚ حٌّٕظـخص

 -------------------- -------------------- 

 481;618 531;188 حٌّٔظلك ِٓ ِ٘غٍٟ أطٜخالص ده٠َٓ

 (141;3) (459;1) (3-9ٍحؿ٪ ح٠٠خف ) حٌّ٘ىٛن فٟ طل١ٍٜٙخِوٜٚ حٌي٠ْٛ : ٔخلًٜخ

 -------------------- -------------------- 

 117;617 154;186 ٛخفٟ حٌّٔظلك ِٓ ِ٘غٍٟ أطٜخالص ده٠َٓ

 -------------------- -------------------- 

 519;89 755;365 فٛحط١َغ١َ ِيٍؿٗ فٟ حٌا٠َحىحص 

 -------------------- -------------------- 

 413;311;3 611;883 ٌلٔخرخص حٌّي٠ٕشح

  ========= ========= 

 حذصٛهٓا فٙ انًشكٕن انذٌٕٚ يخصص فٙ انذشكت( 9-0
 

 :حٌظـخ٠ٍش حٌّي٠ٕش رخٌٌُِ ٠ظ٬ٍك ِخ فٟ ٌهًٚ طل١ٍٜٙخ فٟ حٌّ٘ىٛن حٌي٠ْٛ ِوٜٚ فٟ حٌلَوش ٠ٍٟ ف١ّخ
 

  
2100 1131 

  
 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى

   ٌلٔخرخص حٌّي٠ٕش ٌٍويِخص ٚ حٌّٕظـخصحِوٜٚ     
   

 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ
 

138;415 83;191 

 هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ح٬ٌّظَف رٙخ
 

91;791 354;516 

 حٌّلٌٚف هالي حٌٕٔش
 

(1;486) (37;393) 

  
-------------------- -------------------- 

 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ
 

115;743 138;415 

  
-------------------- -------------------- 

    
 ِوٜٚ حٌّٔظلك ِٓ ِ٘غٍٟ أطٜخالص ده٠َٓ

   
 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ

 
3;141 3;719 

 حٔوفخٝ حٌم١ّش ح٬ٌّظَف رٙخ( ٫ىْ( /هٔخثَ
 

3;136 (466) 

  
-------------------- -------------------- 

 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ
 

1;459 3;141 

  
-------------------- -------------------- 

 طل١ٍٜٙخ فٟ حٌّ٘ىٛن ٌٍي٠ْٛ حٌّوٜٚ اؿّخٌٟ
 

118;111 139;678 

  
========= ========= 

 
 .17طُ حالفٜخف ٫ٓ ط٬َٝ حٌَ٘وش ٌّوخ٣َ حالثظّخْ ِٚوخ٣َ ح٬ٌّالص ٚهٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌلٔخرخص حٌّي٠ٕش فٟ حال٠٠خف 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

(حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة  
 

 خشٖ   األًذُٚت انزيى ان -01

                                            

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

 591;195 718;146 ٍٓف١خص ٌٍٍّٛى٠ٓ

 856;9 417;8 فٛحثي ِي٠ٕش

 131;1 783;4 لَٚٝ ٧ٌٍّٛف١ٓ

 933;9 785;41 ٚدهَٜٚىحث٪  

  -------------------- -------------------- 

  111;713 438;169 

  ========= ========= 

   

 .٠٠17خف طُ حالفٜخف ٫ٓ ط٬َٝ حٌَ٘وش ٌّوخ٣َ حالثظّخْ ِٚوخ٣َ ح٬ٌّالص ٚهٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌٌُِ حٌّي٠ٕش حألهَٜ فٟ حإل

 

   انُمذ ٔيا ٚؼادنّ                                                       -00
  1133 2101 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

(          فٟ كٔخرخص ٚىحث٪ ٚ كٔخرخص طلض ح٤ٌٍذ)ٌيٜ حٌزٕٛن   1;175;946 1;784;961 

 538 415 فٟ حٌٜٕيٚق

  -------------------- -------------------- 

حٌٕمي ِٚخ ٬٠خىٌٗٛخفٟ   1;176;173 1;785;478 

  ========= ========= 

 

رٕٛن ىحهً ىٌٚش ٠ظُ ا٠يح٩ وخفش حٌٛىحث٪ فٟ . ٌٍٕٔش%  45;4ٚ % 85;1هالي حٌٕٔش، طَحٚكض حٌفخثيس حٌّىظٔزش ِٓ حألٍٛيس فٟ كٔخرخص حٌٛىحث٪ ِخ ر١ٓ 

 .ح٬ٌَر١ش حٌّظليس حإلِخٍحص

 

 انمشٔض انًصشفٛت عٕٚهت األجم -02

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

      

 111;111;1 371;818 (أ) حٌمَٚٝ حٌَّٜف١ش ٠ٛ٣ٍش حألؿً

 135;158;3 958;461;3 (د) طَط١زخص حٌَ٘ح  حإلثظّخٔٝ

  -------------------- -------------------- 

  1;171;318 4;158;135 

 (111;111;1) - حألؿ٠ٛ٣ًً حٌـِ  حٌّظيحٚي ِٓ حٌمَٚٝ حٌَّٜف١ش : ٔخلٚ

 (581;351) (951;391) حإلثظّخٔٝ حٌـِ  حٌّظيحٚي ِٓ طَط١زخص حٌَ٘ح           

  -------------------- -------------------- 

  1;179;376 914;715 

  ========= ========= 

 

١ٍِْٛ ىٍُ٘  1;818ٚ ًٌه رم١ّش  ؿي٠يس ط١ًٙٔحٌلٜٛي ٫ٍٝ  ٚطُ ،1133 ١ٔٛ٠ٛ فٟ ًٌٚه١ٍِخٍحص ىٍُ٘  1 رم١ّشلَٝ لخثُ  رٔيحى حٌَ٘وش لخِض( أ  )

٠و٠٪ حٌظ١ًٙٔ  ،(١ٔٛ٠1134ٛ  11)طخ٠ٍن حألٓظلمخق حٌٕٙخثٟ  فٟرخٌىخًِ،  حٌـي٠ي حٌظ٠ً١ٙٔظُ ٓيحى . ؿِثٟ ٌٍٔيحى وظ٠ًّٛ( ١ٍِْٛ ىٚالٍ أ٠َِىٟ 111)

 :ّخ١ٌش حألٓخ١ٓش حٌَّفمشحٌح١ٌَٚ٘  ف١ّخ ٠ٍٟ ٚحٌظ١ًٙٔ غ١َ ٠ِّْٛ  ٚ. ٠ٕٛٓخ% 45;3+ اٌٝ فخثيس ٚفمخ أل٬ٓخٍ حٌفخثيس حٌٔخثيس ر١ٓ رٕٛن ٌٕيْ 

 

 حٌظم٠ََ طخ٠ٍن فٟ حٌّٕظ١ٙش َٗٙح 31حٌ  ٌفظَسح٬ٌّيي ٚ حٌّٛكي  حٌَ٘وش ٛخفٟ ل١ّش ح٬ٟخف ػالػش ٫ٓ ح٤ٌٍّٛرخص ٌٜخفٟ حٌّٛكي حإلؿّخٌٟ ٠ِ٠ي أال  -

 .حٌٍٜش ًٚ

 

 31حٌ  ٌفظَس 3 حٌٝ 1 ٫ٓ حٌّٛكيس حٌظ٠ًّٛ طىخ١ٌف ٛخفٟ حٌٝ ٚحال٣فخ  ٚحالٓظٙالن ٚح٠َ٠ٌزش حٌفٛحثي حكظٔخد لزً حٌّٛكيس حالٍرخف ٔٔزش طمً أال  -

 .حٌٍٜش ًٚ حٌظم٠ََ طخ٠ٍن فٟ حٌّٕظ١ٙش َٗٙح

 

 ٚح٠َ٠ٌزش حٌفٛحثي حكظٔخد لزً ح٬ٌّيٌش حٌّٛكيس حالٍرخف ح٬ٟخف ػالػش ٫ٓ ٬٠خىٌٗ ِٚخ حٌّٛكي حٌٕمي ٔخلًٜخ حٌَّٜف١ش حٌي٠ْٛ حؿّخٌٟ ٔٔزش ط٠ِي أال  -

 .حٌٍٜش ًٚ حٌظم٠ََ طخ٠ٍن فٟ حٌّٕظ١ٙش َٗٙح 31حٌ  ٌفظَس ٚحال٣فخ  ٚحالٓظٙالن
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(حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة  

 

 (حابغ) انمشٔض انًصشفٛت عٕٚهت األجم -02
 

 :ٟوخ٢ط ٍِٛى٠ٓػالػش  ِٓ ١ٍ٫ٙخ حٌلٜٛي طُ حٌظٟ ٚحٌَ٘ح  حإلثظّخٟٔ طَط١زخص أٓظويِض حٌَ٘وش (  د )

 

 8;165: 1131) .(١ٍِْٟٛ ىٚالٍ أ٠َِى 371)١ٍِْٛ ىٍُ٘  4;614ِٓ حؿّخٌٟ (.١ٍِْٟٛ ىٚالٍ أ٠َِى 91;331)١ٍِْٛ ىٍُ٘  5;438  -3
أل٬ٓخٍ  ٠و٠٪ حٌظ١ًٙٔ اٌٝ فخثيس ٚفمخ(. 1119ٓزظّزَ  19)٠ظُ ٓيحى حٌظ١ٙٔالص رخٌىخًِ، ر٬ي ػالع ٕٓٛحص ِٓ طخ٠ٍن حإلطفخق  . (١ٍِْٛ ىٍُ٘

 . ٠ٕٛٓخ% 6;1 + حٌفخثيس حٌٔخثيس ر١ٓ رٕٛن ٌٕيْ

 

١ٍِْٛ ىٚالٍ  7;168)١ٍِْٛ ىٍُ٘  3;987ٟ ِٓ اؿّخٌفٟ ٓلذ وخًِ ٚ ٔٙخثٟ ( ١ٍِْٟٛ ىٚالٍ أ٠َِى 1;111)١ٍِْٛ ىٍُ٘ اِخٍحطٝ  1;818  -1

٠و٠٪ . 1133ِظٔخ٠ٚش، ارظيأ  ِٓ ٠ٕخ٠َ٠ظُ ٓيحى حٌظ١ٙٔالص ٫ٍٝ ٫َ٘س ألٔخ١ ٜٔف ٠ٕٛٓش  .(١ٍِْٛ ىٍُ٘ 9;767: 1131) )ٟأ٠َِى

 .حٌٕٔشهالي ( ١ٍِْٛ ىٚالٍ أ٠َِىٟ 4;48)١ٍِْٛ ىٍُ٘  8;377ٚ لي طُ ٓيحى  .٠ٕٛٓخ% 85;1حٌظ١ًٙٔ اٌٝ ِظ٢ٓٛ ٬َٓ  فخثيس ٠زٍغ 

 

 7;14: 1131)  (١ٍِْٛ ىٚالٍ أ٠َِىٝ 1;117)١ٍِْٛ ىٍُ٘  4;761ِٓ اؿّخٌٝ ( ١ٍِْٛ ىٚالٍ أ٠َِىٝ 1;44)١ٍِْٛ ىٍُ٘ اِخٍحطٝ  5;363 -1
٠و٠٪ حٌظ١ًٙٔ حالثظّخٟٔ اٌٝ ِظ٢ٓٛ . 1131 ٓزظّز٠َظُ ٓيحى حٌظ١ٙٔالص ٫ٍٝ ٫َ٘س ألٔخ١ ٜٔف ٠ٕٛٓش ِظٔخ٠ٚش، ارظيأ  ِٓ  .(١ٍِْٛ ىٍُ٘

 .٠ٕٛٓخ% 1;3+فخثيس حٌٔخثيس ر١ٓ رٕٛن ٌٕيْ     ح٬ٌَٓ 

١ٍِْٛ ىٚالٍ   7;11)١ٍِْٛ ىٍُ٘ 9;75ِٓ اؿّخٌٝ فٟ ٓلذ وخًِ ٚ ٔٙخثٟ ( ١ٍِْٛ ىٚالٍ أ٠َِىٝ 7;11)١ٍِْٛ ىٍُ٘ اِخٍحطٝ  9;75 -4

ال ٠و٠٪ اٌٝ حٌظ١ًٙٔ حالثظّخٟٔ . 1131 ٓزظّزَٜٔف ٠ٕٛٓش ، ارظيأ  ِٓ هّٔش ألٔخ١ ٠ظُ ٓيحى حٌظ١ٙٔالص ٫ٍٝ  .(الٗت: 1131) (أ٠َِىٝ

 .٬َٓ فخثيس

 

 ششٔط ٔجذٔل عذاد انذٍٚ

 :أكىخَ حٌمَٝ حٌلخٌٝف١ّخ ٠ٍٟ ١َٚٗ ٚ 

2100دٚغًبش  30        1131ى٠ّٔزَ  13   

ٛتانفائذة اإلعً انؼًهت   عُت اإلعخذماق    تمًٛت اإلعًٛان  شم١ّش حإل١ّٓحٌ انمًٛت انذفخشٚت  حٌيفظ٠َش حٌم١ّش   

 أٌف ىٍُ٘     أٌف ىٍُ٘      أنف دسْى     أنف دسْى            

                

 715;514;1 715;514;1 - - 1133 %15;3+  حإلِخٍحصرٕٛن  ىٍُ٘ لَٝ رٕىٝ ٠ِّْٛ  

 165;475 165;475 - - 1133 %15;3+ رٕٛن ٌٕيْ ىٚالٍ لَٝ رٕىٝ ٠ِّْٛ  

 - - 371;818 371;818 1134 %45;3+ رٕٛن ٌٕيْ ىٚالٍ لَٝ رٕىٝ ٠ِّْٛ  

 763;165 763;165 473;438 473;438 1131 %61;1+ رٕٛن ٌٕيْ ىٚالٍ حثظّخٟٔ َٗح  طَط١زخص

 913;767 913;767 378;818 378;818 1135 %85;1ػخرض           ىٚالٍ حثظّخٟٔ َٗح  طَط١زخص

 651;14 651;14 453;363 453;363 1137 %11;3+ رٕٛن ٌٕيْ ىٚالٍ حثظّخٟٔ َٗح  طَط١زخص

 - - 858;75 858;75 1131 الٗت ىٚالٍ حثظّخٟٔ َٗح  طَط١زخص

       -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

        1;171;318 1;171;318 4;158;135 4;158;135 

        ========== ========== ========== ========== 

 

    
   انذغاباث انذائُت ٔانًغخذماث                                         -03

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ نف دسْىأ  

 417;561;3 674;579;3 حٌٌُِ حٌيحثٕش حٌظـخ٠ٍش ٚحٌّٔظلمخص 

 476;916 111;465 ِ٘غٍٟ أطٜخالص ده٠َٓإنٗ حٌّٔظلك 

 114;311 111;366 حٌّٔظلمخص ٧ٌٍّٛف١ٓ

 193;51 619;75 ح٬ٌّال ٚىحث٪ 

 653;39 763;11 حٌّلظـِحص حٌيحثٕش  

 571;111 615;181 حإل٠َحىحص حٌّئؿٍش

 935;381 556;734 ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُحٌّٔظلمش 

 117;14 944;11 أهَٜ

  -------------------- -------------------- 
  1;416;384 1;119;771 

  ======= ========= 
 
 حٌّظلريس  ح٬ٌَر١رش  حإلِخٍحص، ٚحٌٜٕخ٫ش حٌّخ١ٌش ُٚحٍس اٌٝأٓخّ َٗٙٞ  ٫ٍٝ 1133ى٠ّٔزَ  13ىف٪ ٍَٓٛ كك حألِظ١خُ حإلطلخىٞ ٌٍٕٔش حٌّٕظ١ٙش فٟ  ١ظُٓ

 .1131 ٫خَ ِٓ حألٚي حٌَر٪ ر٬ي
 

 . 17طُ ر١خْ ط٬َٝ حٌَ٘وش ٌّوخ٣َ ح٬ٌّالص ِٚوخ٣َ ح١ٌٌٔٛش ف١ّخ ٠ظ٬ٍك رخٌلٔخرخص حٌيحثٕش ٚحٌّٔظلمخص فٟ حال٠٠خف 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

   انًٕظفٍٛيخٛاصاث ا -04

 
2100 1131 

 
 أٌف ىٍُ٘ نف دسْىأ

 حؼٕٚضاث َٓاٚت انخذيت 

 511;61 734;77 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ    

 189;11 811;14 حٌّلًّ ٫ٍٝ حٌٕٔش

(391;9) حٌّيف٫ٛخص هالي حٌٕٔش  (6;398)  

 
-------------------- -------------------- 

 734;77 116;311 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ

 
========== ========== 

 ٫ٍٝ أٓخّ حالفظَحٟخص حٌٙخِش حٌظخ١ٌش حٌّوٜٚ طم١١ُ ٚطُ

         

 2100 1131 

   

ٕٓٛحص31حٌٟ  7 متوسط مذة العمل   ٕٓٛحص31حٌٟ  7  

%5 متوسط المعذل السنوي لزيادة الرواتب  5%  

%55;1 معذل الخصم  1;55%  

 ========== ========== 

 سأط انًال -05

 
2100 1131 

 573;418;573;4 573;418;573;4 (ٌٍُٔٙ ىٍُ٘ 3 حال١ّٓش حٌم١ّش)  رٗ حٌَّٜف حٌّخي ٍأّ   

 

============ =========== 

   

 

2100 1131 

 
 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى

  111;111;4 419;573;4   حالفظظخكٟ ح١ٌَٛي -حٌّٜيٍ ٚ حٌّيف٩ٛ 

  419;573 - اٛيحٍ هالي حٌٕٔش

 

-------------------- -------------------- 

  419;573;4 419;573;4 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ -انًصذس ٔ انًذفٕع 

 

========== ========== 

 

 أُٓٙ  573;418;573 ٛيحٍح ٠َ٣ك ٫ٓ حٌَ٘وش ِخي ٍأّ فٟ ٠ُخىس ٫ٍٝ ح٬ٌخى٠ش غ١َ ح١ِّٛ٬ٌش حٌـ١٬ّش فٟ حٌّٔخ١ّ٘ٓٚحفك ، 1131 ِخ٠ٛ 33 فٟ

 17 فٟ حألُٓٙاٛيحٍ  ٚطُ. طٕخٓزٟ أٓخّ ٫ٍٝ وً ٌٍّٔخ١ّ٘ٓ(  ٌٍُٔٙ حال١ّٓش حٌم١ّش ىٍُ٘ 3 ) ٌٍُٔٙ ىٍُ٘ 75;3 رم١ّش:  75 طزٍغ ر٬الٚس ؿي٠يس ٫خى٠ش

ٛ١ٔٛ٠ 1131. 
 

 

       ػالٔة األعٓى-06

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

 - 514;191ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ  

 - 418;573 

 - (15;167)  

  -------------------- -------------------- 
 514;191 514;191 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ 

 ======== ======== 
 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 انذفغ ػهٗ أعاط األعٓى ادخٛاعٙ -07

  2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى  

 145;46 914;73 حكظ١خ٣ٟ حٌيف٪ ٫ٍٝ أٓخّ حألُٓٙ

  ========== ========== 
 

ٌٍلٜٛي ٫ٍٟ ه١خٍحص أُٓٙ طُ ط٠ٛٔظٙخ ِٓ كمٛق  ًٌٚهحٌّظخف ٌٍّيٍح  حٌَث١١ٔ١ٓ حٌّوظخ٠ٍٓ ٚرَٔخِؾ ه١خٍحص أُٓٙ ٌٍّيٍح  حٌظٕف١٠ٌ١ٓ  حٌَ٘وش ٌيٜ

 .ٌّيٍح  حٌظٕف١٠ٌ١ٓ ِٓ ِٕلش حال٣الق ِٚو٢٤ ِٕلش ٠ٕٛٓشحٚ ٠ظىْٛ رَٔخِؾ ه١خٍحص أُٓٙ . حٌٍّى١ش
 

هيِرش حٌّري٠َ   ٠ظُ آظلمخق رَٔخِؾ ه١خٍحص حألُٓٙ ٌٍّيٍح  حٌظٕف١٠ٌ١ٓ ٫ٕي اوظّرخي فظرَس هيِرش ِلريىس ٠ٕٚظٙرٝ ٫ٕري حأللرَد ِرٓ ٔٙخ٠رش حٌٜرالك١ش أٚ أظٙرخ             
ِظٛٓر٢ ٓر٬َ   ٠ظُ طلي٠ري حٌٔر٬َ حٌّٔرظويَ رخكظٔرخد     ، ٚحألٍرخف فٝ ٌٖ٘ حٌو١خٍحص ط٬٠ُٛخص ال ٠ٛؿي كمٛق ط٠ٜٛض أٚ حٌلٜٛي ٫ٍٝ كٜش ِٓ. حٌظٕف١ٌٜ

 .٠َٛ ِٓ طخ٠ٍن ريح٠ش فظَس هيِخص رَٔخِؾ ه١خٍحص حألُٓٙ 11حإللفخي ح١ٌِٛٝ ٌّيس 
 

٠رظُ حكظٔرخد حٌم١ّرش ح٬ٌخىٌرش     ٚ ،و١رخٍحص حألٓرُٙ  ٌحألٓرُٙ حٌّّٕٛكرش ررخٌَؿ٩ٛ اٌرٝ حٌم١ّرش ح٬ٌخىٌرش        ه١رخٍحص ٠ظُ ل١خّ حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش ٌٍويِخص حٌّٔرظٍّش ِمخررً   
 .و١خٍحصٌظ١٬َٔ حٌ( رالن ٓىٌِٛ)ًّٔٛؽ  ٫ٍٝ أٓخّ ه١خٍحص حألٌُٓٙزَٔخِؾ 

 
 وّرخ  1133 ى٠ّٔزَ 13 فٟ ًٌٚهف١ّخ ٠ٍٟ طفخ١ًٛ رَٔخِؾ ه١خٍحص حألُٓٙ ٌٍّيٍح  حٌظٕف١٠ٌ١ٓ ٚحالفظَحٟخص حٌّٔظويِش الكظٔخد حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش ٌٍو١خٍحص 

 : ٟ٘ٛ ِٟٛق فٟ حٌـيٚي ح٢ط
 

يخٛاصاث ا األعٓى بشَايج
 انًُذت

 ( أنف)

 انخٛاساث ػذد
حى  انخٙ

يصادسحٓا 
 *(أنف)

 انخٛاساث ػذد
 انًغخخذيت

 (أنف)

  انخٛاساث ػذد
غٛش 

 ًغخخذيتان
 (أنف)

حاسٚخ  حاسٚخ انبذاٚت
 االعخذماق

 حاسٚخ اإلَخٓاء

 1131أر٠ًَ  13 1119أر٠ًَ  13 1116أر٠ًَ  11 195;3 614;34 151 169;36 حٌّٕقا٣الق رَٔخِؾ 

 ١ٔٛ٠1131ٛ  11 ١ٔٛ٠1131ٛ  11 ١ٌٛ٠1117ٛ   3 451;36 - 636 166;37 1117حٌٕٔٛٞ حٌّٕق رَٔخِؾ 

 ١ٔٛ٠1134ٛ  11 ١ٔٛ٠1133ٛ  11 ١ٌٛ٠1118ٛ  3 918;11 - 117;3 175;15 1118حٌٕٔٛٞ حٌّٕق رَٔخِؾ 

 ١ٔٛ٠1135ٛ  11 ١ٔٛ٠1131ٛ  11 ١ٌٛ٠1119ٛ  3 116;16 - 583;3 587;17 1119حٌٕٔٛٞ حٌّٕق رَٔخِؾ 

 ١ٔٛ٠1136ٛ  11 ١ٔٛ٠1131ٛ  11 ١ٌٛ٠1131ٛ  3 939;16 - 615 554;17 1131حٌٕٔٛٞ حٌّٕق رَٔخِؾ 

 ١ٔٛ٠1137ٛ  11 ١ٔٛ٠1134ٛ  11 ١ٌٛ٠1133ٛ  3 486;17 - - 486;17 1133حٌٕٔٛٞ حٌّٕق رَٔخِؾ 

 
 ه١خٍحص طُ ِٜخىٍطٙخ ٔظ١ـش ِغخىٍس ِي٠َ٠ٓ طٕف٠ٌ١ٓ ٌٍَ٘وش*
 

 : ٟ٘ ٌٍو١خٍحص ح٬ٌخىٌش حٌم١ّش ٌلٔخد حٌّٔظويِش حالفظَحٟخصٚ حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش 

 
انمًٛت انؼادنت نكم  األعٓى بشَايج

 (دسْى)إيخٛاص 

 فٙ انغٓى عؼش

 انمٛاط حاسٚخ

 الُٚغٕ٘ فائذة يؼذا انًخٕلؼت انخمهباث

 يخاعش ػهٗ

 انًٕظف بماء يؼذل

 %311 %11;3 %51 53;1 55;3 حٌّٕق رَٔخِؾ ا٣الق

 %311 %75;3 %47 53;1 18;1 1117 حٌٕٔٛٞحٌّٕق  رَٔخِؾ

 %311 %51;1 %41 53;1 18;1 1118 حٌٕٔٛٞحٌّٕق  رَٔخِؾ

 %311 %51;1 %41 53;1 91;1 1119 حٌٕٔٛٞحٌّٕق  رَٔخِؾ

 %311-95 %15;3 %41 93;3 61;1 1131 حٌٕٔٛٞحٌّٕق  رَٔخِؾ

 %311-91 %11;3 %13 33;1 84;1 1133 حٌٕٔٛٞحٌّٕق  رَٔخِؾ

 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة

 

 االدخٛاعٙ انمإََٙ   -08

 

ِٓ ٛخفٟ % ٠31ظُ طل٠ًٛ  ،ٚوٌٌه ٚفمًخ ٌزٕٛى طؤ١ْٓ حٌَ٘وش( ٚط٬ي٠الطٗ) 3984ٌٕٔش  8ح٬ٌَر١ش حٌّظليس ٍلُ  حإلِخٍحصٚفمًخ ٌٍمخْٔٛ حالطلخىٞ ٌيٌٚش 

٠ٚظ١٬ٓ اؿَح  طٍه حٌظل٠ٛالص كظٝ ٠ٜزق ١ٍٛي حالكظ١خ٣ٟ حٌمخٟٔٛٔ ِٔخ٠ًٚخ ٌٕٜف ٍأّ حٌّخي  ،حألٍرخف ٠ًٕٛٓخ اٌٝ حكظ١خ٣ٟ لخٟٔٛٔ غ١َ لخرً ٌٍظ٠ُٛ٪

 .حٌّيف٩ٛ ٌٍَ٘وش

 

 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى 

  815;16 868;357 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ

 141;313 759;319   هالي حٌٕٔشحٌظل٠ًٛ اٌٝ حالكظ١خ٣ٟ حٌمخٟٔٛٔ 

 ------------------ ------------------ 
 868;357 617;167 ح١ٌَٛي حٌوظخِٟ

 ======== ======== 

 

  انًصشٔفاث انؼًٕيٛت ٔاإلداسٚت -09
 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى 

   

 341;819 653;911 حٌَٚحطذ َِٜٚٚفخص ِظ٬ٍمش رخ٧ٌّٛف١ٓ

 118;111 996;413 هيِخص هخٍؿ١ش ٚط٬ٙيحص

 134;43 199;43 أط٬خد آظ٘خٍحص 

 374،876 311;136 ٚحٌََٓٛ ًحص حٌٍٜش حالطٜخالصٍَٓٛ ٍهٜش 

 189;111 875;116 َِٜٚفخص حٌّز٬١خص ٚحٌظ٠ٛٔك

 614;737 138;115;3 َِٜٚفخص حالٓظٙالن ٚحإل٣فخ 

  797;565 113;716 ط٘غ١ً ١ٛٚخٔش حٌ٘زىش

 886;318 416;351 حإل٠ـخٍ ٚحٌَّحفك

 856;311 611;91 حٌّوٜٚ ٌٌٍُِ حٌّي٠ٕش

 153;6 357;71 حٔوفخٝ ل١ّش حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحص

 171;69 463;96 َِٜٚفخص ِظ٫ٕٛش

 -------------------- -------------------- 
 4;163;649 1;116;515 

 ======== ======== 
 

 حشغٛهٛت إٚجاسػمٕد  -21

 

 إٚجاسػمٕد 

 :حٌظ٘غ١ٍ١ش غ١َ حٌمخرٍش ٌإلٌغخ  وّخ ٠ٍٟ حإل٠ـخ٠ٍٔظلك ىف٪ ل١ّش ٫مٛى 

 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى 

 956;115 611;393 ألً ِٓ ٕٓش

 173;149 551;113 ف١ّخ ر١ٓ ٕٓش ٚهّْ ٕٓٛحص

 319;31 141;57 أوؼَ ِٓ هّْ ٕٓٛحص

 -------------------- -------------------- 
 581;131 565;366 

 ======== ======== 
 

ر٬ي  حإل٠ـخٍٕٓٛحص ِ٪ ه١خٍ طـي٠ي ٫مي  5ٌفظَس  حإل٠ـخ٫ٍٚخىس ِخ طّظي ٫مٛى . طٔظؤؿَ حٌَ٘وش ٫يى ِٓ حٌّٔظٛى٫خص ٚح٬ٌمخٍحص ٚحٌّٛحل٪ ٌظ٘غ١ً ٗزىظٙخ

 . ١َٚٗ طّٔق ر٠ِخىس ٠ٕٛٓش ط٬ىْ حإل٠ـخٍحص حٌٔخثيس فٟ حٌٔٛق حإل٠ـخ٠ٍّىٓ أْ طظ٠ّٓ ٫مٛى . ًٌه حٌظخ٠ٍن
 

 حإل٠ـخٍأٌف ىٍُ٘ وَّٜٚفخص ّٟٓ ر١خْ حٌيهً حٌ٘خًِ ف١ّخ ٠ظ٬ٍك ر٬مٛى  645;138 ، طُ حال٫ظَحف رّزٍغ 1133ى٠ّٔزَ  13هالي حٌٕٔش حٌّٕظ١ٙش فٟ 

 .(أٌف ىٍُ٘  193;111: 1131)حٌظ٘غ١ٍ١ش 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

   إٚشاداث ٔيصشٔفاث انخًٕٚم                                           -20
  

 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى 

   إٚشاداث انخًٕٚم

 861;51 171;63 ا٠َحىحص حٌفخثيس  

 ======== ======== 

   انخًٕٚم      يصشٔفاث

 153;346 687;337 حٌظ٠ًّٛ      َِٜٚفخصاؿّخٌٝ 

(719;51) - (1 – 1ا٠٠خف )حٌظ٠ًّٛ َِٜٚفخص ٍٍّٓش : ٔخلًٜخ  

 -------------------- -------------------- 

 141;91 687;337 ٛخفٝ َِٜٚفخص حٌظ٠ًّٛ

(161;4) َٛف ح٬ٌّالص هٔخثَ(/ أٍرخف)  9;857 

 -------------------- -------------------- 

 331;617 311;399 

 ======== ======== 

 

 أخشٖ  ٔ يصشٔفاث  إٚشاداث -22

 

١ٍ٫ٙخ  حٌّٕٜٛٙ  حٌمخ١ٔٛٔش حٌّٕخ٫ُخص ِمخرً حٌّوٜٜٗ (ٟٗ  ال:  1131) ىٍُ٘ ١ٍِْٛ  1;31 حٓظَىحى طظ٠ّٓ حٌلخ١ٌش حٌفظَس هالي أهَٜ، ا٠َحىحص

 ال:  1131) ى١ٍٍُِْ٘ٛ  1;31ٚرخإلٟخفش اٌٝ أٔٙخ طظ٠ّٓ . حٌلخ١ٌش حٌٕٔش هالي ط٠ٛٔظٙخ أٚ كٍٙخ طُ ٚحٌظٟ 1131 ى٠ّٔزَ 13 فٟ حٌّٕظ١ٙش حٌٕٔش هالي
 .أه٠َٓ ِ٘غ١ٍٓ ِ٪ حٌّٛحل٪ َٗحوش ِٓ حإل٠َحىحصٚوٌٌه  ِليىس، ٌَ٘وخصِٓ حٌزخ٣ٓ ٬ٌٔش ٚط١ٙٔالص  رظؤؿ١َ حٌّظ٬ٍمشٚ  (ٟٗ 

 

 دك اإليخٛاص  -23

 

ى٠ّٔزَ  13حٌّٕظ١ٙش فٟ  ٌٍٕٔشحٌيف٪  حٌّٔظلمش٫ٍٝ أْ ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ  1131 فزَح٠َ 5 رظخ٠ٍنرّٛؿذ لَحٍ ِـٍْ حٌٍُٛح   طؤو١يحطٍمض حٌَ٘وش 

 .حٌظ٠ُٛ٪ لزًِٓ ٛخفٟ حألٍرخف ٬ٌٍخَ % 35اؿّخٌٟ حإل٠َحىحص رخإلٟخفش اٌٝ   ٫ٍٝ:  5ر٬ّيي  1133

 ى٠ّٔزَ 13حٌّٕظ١ٙش فٟ  حٌٕٔش٫ٓ  مشحٌّٔظل٫ٍٝ أْ ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ  1133 ٠ٕخ٠َ 36 رظخ٠ٍنرّٛؿذ لَحٍ ِـٍْ حٌٍُٛح   طؤو١يحطٍمض حٌَ٘وش 

 . : ِٓ ٛخفٟ حألٍرخف ٬ٌٍخَ 35ر٬ّيي  1131

 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى 

   

 - 681;854;8 ٬ٌٍخَحإل٠َحىحص اؿّخٌٟ 

 198;116;3 346;831;3 حألٍرخف ح٠ٌٕٛٔش لزً ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ

 ِٓ ٛخفٟ حألٍرخف ح٠ٌٕٛٔش لزً حٌظ٠ُٛ٪% ٫35ٍٝ اؿّخٌٟ حإل٠َحىحص رخإلٟخفش اٌٝ % 5 ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ

 935;381 556;734 (حٌظ٠ُٛ٪ لزًِٓ ٛخفٟ حألٍرخف ح٠ٌٕٛٔش % 35: 1131) 

 ======== ======== 

 

 دك اإليخٛاصانذشكّ فٙ يخصص سعٕو ( 23-0

1131 2100 
  أنف دسْى أٌف ىٍُ٘  

 
 ح١ٌَٛي حالفظظخكٟ 935;381 148;168

- (381;935)  مذفوع خالل السنة 

 حٌٕٔش٫ٍٝ حٌّلًّ  556;734 935;381
(168;148)   حٌؤخثَ ٚ حألٍرخف فٟ ّٔظَىسحٌ حٌََٓٛ طمي٠َ فٟ حٌظغ١َ - 

-------------------- -------------------- 
 حٌوظخِٟ ح١ٌَٛي 556;734 935;381

======== ======== 
    

 

 
 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ)إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة 
 

 أسباح  انغٓى  -24

 2100 1131 

   

 413;131;3 591;197;3 (أٌف ىٍُ٘)أٍرخف حٌٕٔش 

 759;191;4 419;573;4 (ح٬ٌيى رخألٌف)٬يى حألُٓٙ حٌّظ٢ٓٛ حٌَّؿق ٌ

 13;1 14;1 ٍرق حٌُٔٙ رخٌيٍُ٘

 ======== ======== 

 
 

 انُمذٚت يٍ األَشغت انخشغٛهٛتانخذفماث  -25

 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى 

   

 413;131;3 591;197;3 أٍرخف حٌٕٔش    

   :  ط٠ٛٔخص ٌ 

 461;567 789;831 حٓظٙالن حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحص

 178;315 617;367 ا٣فخ  رَحِؾ طىٌٕٛٛؿ١خ ح٬ٌٍِّٛخص

 796;34 811;11 ا٣فخ  حٌّٛؿٛىحص غ١َ حٌٍّّٛٓش

 189;11 811;14 ِوٜٚ حِظ١خُحص ٔٙخ٠ش حٌويِش

 153;6 357;71 حٔوفخٝ ل١ّش حٌّّظٍىخص ٚح٢الص ٚح٬ٌّيحص

 117;53 554;51 حٌظ٠ًّٛ َِٜٚٚفخصا٠َحىحص 

 861;18 579;15 ٬ِخِالص َِطىِس ٫ٍٝ حألُٓٙ طّض ط٠ٛٔظٙخ ٚفمًخ ٌلمٛق حٌٍّى١ش

(578;15) أهَٜ( ا٠َحىحص)/ َِٜٚفخص   36;146 

 -------------------- -------------------- 

  153;353;1 111;161;1 ٛخفٟ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش لزً حٌظغ١َحص فٟ ٍأّ حٌّخي ح٬ٌخًِ

 ======== ======== 
 

 االنخضاياث انغاسئت ٔاالسحباعاث  -26

 

: 1131)أٌف ىٍُ٘ ٫ٍٝ حٌظٛحٌٟ   891;11ٚأٌف ىٍُ٘  585;485;3ٌيٜ حٌَ٘وش حٌظِحِخص ٍأّٓخ١ٌش لخثّش ّٟٚخٔخص َِٜف١ش لخثّش طزٍغ 
 (. أٌف ىٍُ٘ ٫ٍٝ حٌظٛحٌٟ 191;39أٌف ىٍُ٘ ِٚزٍغ   146;614;3

 

 

 األدٔاث انًانٛت  -27

 

 يخاعش االئخًاٌ( 27-0

 
 حٌظ٬َٝ ٌّوخ٣َ حالثظّخْ

حٌظ٬َٝ حأللٜٝ ٌّوخ٣َ حالثظّخْ رظخ٠ٍن  وخْٚف١ّخ ٠ٍٟ . ٌّوخ٣َ حالثظّخْألٜٝ  حٌظ٬َٝ ٌٍلي طّؼًح٬ٌخىٌش ٌٍّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش  شحٌَّكٍش ٚحٌم١ّحٌم١ّش 

 : حٌظم٠ََ

 انمٛى انؼادنت انذفخشٚتانمًٛت  ٠٠خكخصا 

  2100 1131 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى  

      

 413;311;3 611;883 413;311;3 611;883 9 حٌلٔخرخص حٌّي٠ٕش

 169;438 713;111 169;438 713;111 31 حٌٌُِ حٌّي٠ٕش حألهَٜ

 116;94 585;351 116;94 585;351 3-8 حٌّٔظلك ِٓ أ٣َحف ًحص ٫اللش

  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  3;117;886 3;615;316 3;117;886 3;615;316 

  ======== ======== ======== ======== 
 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

 (حابغ)األدٔاث انًانٛت  -27
 

 (حابغ) يخاعش االئخًاٌ( 27-0
 

 خغائش اَخفاض انمًٛت 
 :حٓظلمخق حٌٌُِ حٌّي٠ٕش حٌظـخ٠ٍش ف١ّخ ٠ٍٟ طٛح٠ٍن

 حٔوفخٝ حٌم١ّش حإلؿّخٌٟ اَخفاض انمًٛت اإلجًانٙ 

 2100 2100 2101 2101 

 أٌف ىٍُ٘  أٌف ىٍُ٘  أنف دسْى  أنف دسْى  

     

 - 331;516 - 333;615 ٌُ طظـخُٚ طخ٠ٍن حٓظلمخلٙخ

 417 915;111 114;3 544;339 ٠َٛ 11 - 1 ِِٓٔظلمش 

 669;71 468;181 851;51 114;347 ٠َٛ 381 - 13 ِِٓٔظلمش 

 611;345 591;111 346;156 833;197 ٠َٛ 381أوؼَ ِٓ  ِِٓٔظلمش 

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
 3;389;811 118;111 3;141;179 139;678 

 ======== ======== ======== ======== 
 

ّي٠ٓ، فٟ كخي ٠ظُ حٓظويحَ كٔخرخص ِوٜٚ حٌٌُِ حٌّي٠ٕش حٌظـخ٠ٍش ٌم١ي هٔخثَ حٔوفخٝ حٌم١ّش ِخ ٌُ طَٜ حٌَ٘وش أٔٗ ِٓ غ١َ حٌّلظًّ حٓظَىحى حٌّزٍغ حٌ

 . حٌّٛؿٛىحص حٌّخ١ٌش ِمخرًوخٔض حٌّزخٌغ غ١َ لخرٍش ٌالٓظَىحى ٠ظُ كٌفٙخ ِزخَٗس 

 

 يخاعش انغٕٛنت( 27-2
 

 :حالٓظلمخلخص حٌظ٬خلي٠ش ٤ٌٍٍّٛرخص حٌّخ١ٌش ِ٪ حٌم١ُ ح٬ٌخىٌشف١ّخ ٠ٍٟ 
 

 ---------------------------- حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌظ٬خلي٠ش     -----------------------------------   2100دٚغًبش  30

حٌم١ّش  حٌم١ُ ح٬ٌخىٌش 
 حٌيفظ٠َش

ٍٗٙٛ أٚ  6 حإلؿّخٌٟ
 ألً

6-31 َٙٗ ٕٓش 3-1  أوؼَ ِٓ  
 ٕٓظ١ٓ

 أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ انًشخمت األدٔاث انًانٛت غٛش

        

 981;185 191;746;3 518;399 141;319 311;173;1 318;171;1 318;171;1 ٠ٛ٣ً لَٚٝ َِٜف١ش

حٌٌُِ حٌيحثٕش حٌظـخ٠ٍش 
 ٚحٌّٔظلمخص

1;316;181 1;316;181 1;316;181 1;316;181 - - - 

حٌّٔظلك اٌٝ ِ٘غٍٟ 
 ده٠َٓحطٜخالص 

465;111 465;111 465;111 465;111 - - - 

 - - - 619;75 619;75 619;75 619;75 ٚىحث٪ ح٬ٌّال 

 - - - 763;11 763;11 763;11 763;11 حٌّلظـِحص حٌيحثٕش

 - 619;378 178;157 619;378 556;734 556;734 556;734 ِظ١خُحٌّٔظلمشٍَٓٛ كك حال

 - - - 944;11 944;11 944;11 944;11 أهَٜ

 14;598 14;598 14;598 14;598 - - - 

 - 116;311 - - 116;311 116;311 116;311 ِظ١خُحص ح٧ٌّٛف١ٓح

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 5;816;116 5;816;116 5;915;118 1;164;115 556;786 1;118;155 185;981 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

        

 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

 (حابغ)األدٔاث انًانٛت  -27
 

 (حابغ) يخاعش انغٕٛنت( 27-2
 

 -------------------------------- حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌظ٬خلي٠ش     -------------------------   2101دٚغًبش  30

انمًٛت  انمٛى انؼادنت 
 انذفخشٚت

ٍٗٙٛ أٚ  6 حإلؿّخٌٟ
 ألً

6-31 َٙٗ ٕٓش 3-1  أوؼَ ِٓ  
 ٕٓظ١ٓ

 أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ أٌف ىٍُ٘ انًانٛت غٛش انًشخمتاألدٔاث 

        

 133;111 711;613 466;91 891;343;1 191;386;4 135;158;4 135;158;4 ٠ٛ٣ً حألؿً لَٚٝ

حٌٌُِ حٌيحثٕش حٌظـخ٠ٍش 
 حٌّٔظلمخص 

1;111;111 1;111;111 1;111;111 1;111;111 - - - 

حٌّٔظلك اٌٝ ِ٘غٍٟ 
 أطٜخالص ده٠َٓ

916;476 916;476 916;476 916;476 - - - 

 - - - 193;51 193;51 193;51 193;51 ٚىحث٪ ح٬ٌّال 

 - - - 653;39 653;39 653;39 653;39 حٌّلظـِحص حٌيحثٕش

 - - 935;381 - 935;381 935;381 935;381 ِظ١خُحٌّٔظلمش الٍَٓٛ كك ح

 - - - 117;14 117;14 117;14 117;14 أهَٜ

 78;319 78;319 78;319 78;319    

 - 734;77 - - 734;77 734;77 734;77 ِظ١خُحص ح٧ٌّٛف١ٓح

 ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------- 
 7;411;933 7;411;933 7;553;989 6;145;861 174;183 699;417 111;133 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 

 

 يخاعش انؼًالث األجُبٛت( 27-3

 انخؼشض نًخاعش انؼًالث األجُبٛت 

 

 : ف١ّخ ٠ٍٟ ط٬َٟخص حٌَ٘وش ٌّوخ٣َ ح٬ٌّالص حألؿٕز١ش حٓظٕخىًح ٌٍم١ُ حال١ّٓش

 

 
 2100دٚغًبش  30

 

 1131ى٠ّٔزَ  13

 

 ----------------------- أٌف ىٍُ٘  ----------------------- ----------------------- أنف دسْى  ----------------------- 

 ٓظ١ٌَٕٝؿ١ٕٗ ح ٠ ٍٛٚ ىٚالٍ أ٠َِىٟ عخشنُٛٗجُّٛ ا ٚـٕسٔ دٔالس أيشٚكٙ 

       

 116;3 751;7 551;339 114 697;1 457;51 حٌٌُِ حٌّي٠ٕش حٌظـخ٠ٍش

(177;358) حٌٌُِ حٌيحثٕش حٌظـخ٠ٍش  (5;441)  (376)  (157;396)  (8;915)  (111)  

 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
اؿّخٌٟ ط٬َٝ ح١ٌِّح١ٔش 

 314;3 (385;3) (641;317) 348 (745;1) (811;317) ح١ِّٛ٬ٌش

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 

 

 :ف١ّخ ٠ٍٟ ٬ِيالص حٌَٜف حٌٙخِش ح٤ٌّزمش هالي حٌٕٔش

  

 عؼش انصشف يخٕعظ

 انصشف كًاعؼش 

 انخمشٚش فٙ حاسٚخ

 1133 1131 1133 1131 

 6715;1 6715;1 6715;1 6715;1 ىٚالٍ أ٠َِىٟ 3

3 ٍٚٛ٠ 5;3113 4;8875 4;7516 4;9358 

 7113;5 7169;5 6819;5 8869;5 ؿ١ٕٗ حٓظ١ٌَٕٝ 3

     

 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

 (حابغ)األدٔاث انًانٛت  -27
 

 (حابغ) يخاعش انؼًالث األجُبٛت( 27-3
 (حابغ)انخؼشض نًخاعش انؼًالث األجُبٛت 

 
 حذهٛم انذغاعٛت

 

كمٛق حٌٍّى١ش ٚحألٍرخف ٚحٌؤخثَ رخٌّزخٌغ ( ٔمٚ/)ى٠ّٔزَ وخْ ١ٌئىٞ اٌٝ ٠ُخىس 13ِمخرً ح٬ٌّالص حٌظخ١ٌش فٟ % 31ٟ رٕٔزش حإلِخٍحطحٌيٍُ٘  حٍطفخ٩اْ 

 . فخثيس ، ٓظزمٝ ػخرظشح٠ٌفظَٝ ٌ٘ح حٌظل١ًٍ أْ ؿ١ّ٪ حٌّظغ١َحص حألهَٜ حٌّظ٬ٍمش ر٬ّيالص . حٌّٟٛلش أىٔخٖ

   

 2100 2101 

 دسْىأنف  أنف دسْى (خغائش/)أسباح

   

 561;51 618;19 حٌيٚالٍ أ٠َِىٟ

 579 418;3 ح١ٌٍٛٚ

 (619) (87) ٓظ١ٌَٕٟحٌـ١ٕٗ حال

 ======== ======== 

 

 . ى٠ّٔزَ ١ٓىْٛ ٌٗ ٔفْ حٌظؤػ١َ ح٬ٌىٟٔ 13ِمخرً ح٬ٌّالص حٌّٟٛلش أ٫الٖ فٟ % 31رخٌّمخرً فبْ حٔوفخٝ حٌيٍُ٘ رٕٔزش 

 

 . اْ حٌظؤػ١َ ٫ٍٝ كمٛق حٌٍّى١ش فٟ وً كخٌش ِٓ حٌلخالص حٌّٟٛلش أ٫الٖ ١ٓىْٛ رٕفْ ل١ّش حٌّزخٌغ حٌّز١ٕش أ٫الٖ

 

 يخاعش أعؼاس انفائذ ( 27-4

 انخؼشض نًخاعش أعؼاس انفائذة

 

 :ٍفخثيس ٌيٜ حٌَ٘وشٌف١ّخ ٠ٍٟ ر١خْ ِٛؿِ ٫ٓ أ٬ٓخٍ حٌفخثيس ٌألىٚحص حٌّخ١ٌش حٌوخ٬ٟش 

 حٌيفظ٠َشحٌم١ّش  

 2100 1131 

 أٌف ىٍُ٘ أنف دسْى 

   األدٔاث انًانٛت راث أعؼاس فائذة يخغٛشِ

 111;111;1 371;818 لَٚٝ َِٜف١ش ٠ٛ٣ٍش حألؿً

 135;158;3 958;461;3 حثظّخٟٔ َٗح  طَط١زخص

 -------------------- -------------------- 
 1;171;318 4;158;135 

 ======== ======== 

 انذغاعٛتحذهٛم 

 

. حٌؤخثَ رخٌّزخٌغ حٌّٟٛلش أىٔخٖ أٚكمٛق حٌٍّى١ش ٚ حألٍرخف ( حٌٕمٚ/ )ٔم٤ش أٓخّ فٝ طخ٠ٍن حٌظم٠ََ وخْ ١ٌئىٜ اٌٝ ٠ُخىس  311اْ ٠ُخىس أ٬ٓخٍ حٌفخثيس 

 .ٓظزمٝ ػخرظش ،٬ِيالص َٛف ح٬ٌّالص حألؿٕز١شٚر٘ىً هخٙ  ،٠ٚفظَٝ ٌ٘ح حٌظل١ًٍ أْ ؿ١ّ٪ حٌّظغ١َحص حألهَٜ

 

 أنف دسْى دسْىأنف  

 2100 2101 

   (خغائش/)أسباح

(135;18) حألىٚحص حٌّخ١ٌش ًحص أ٬ٓخٍ فخثيس ِظغ١َٖ  (37;185)  

   

 

 . ى٠ّٔزَ ١ٓىْٛ ٌٗ ٔفْ حٌظؤػ١َ ح٬ٌىٟٔ 13ٔم٤ش أٓخ١ٓش فٟ  311 ر  رخٌّمخرً فبْ حٔوفخٝ أ٬ٓخٍ حٌفخثيس

 

 . حٌٍّى١ش فٟ وً كخٌش ِٓ حٌلخالص حٌّٟٛلش أ٫الٖ ١ٓىْٛ رٕفْ ل١ّش حٌّزخٌغ حٌّز١ٕش أ٫الٖاْ حٌظؤػ٫َ١ٍٝ كمٛق 

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
 

 (حابغ)األدٔاث انًانٛت  -27
 

 انؼادنت انمًٛت( 27-5

 
 .حٌيفظ٠َش ل١ّظٙخ طمخٍد ٌٍَ٘وش حٌّخ١ٌشٌألىٚحص  ح٬ٌخىٌش حٌم١ّش

 

 انؼادنّ نهمًّٛ انخغهغم
 

ٌٌٌٚه حٌظًٍٔٔ حٌَِٟٙ ٌإلفٜخف ٫ٓ حٌم١ّش ح٬ٌخىٌش ال٤ٕ٠زك  حٌظم٠ََ ٛيٍٚ طخ٠ٍن فٟ ح٬ٌخىٌش رخٌم١ّش ل١خٓٙخ ٠ظُ حٌظٟٚ  ِخ١ٌش أىٚحص ٌي٠ٙخ١ٌْ  حٌَ٘وش

 .٫ٍٝ حٌَ٘وش
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 .فم٢ حٌّظليس ح٬ٌَر١ش حإلِخٍحص ىٌٚش فٟ ١ٍّ٫خص ٌي٠ٙخ حٌَ٘وش

 

 :حٌظخٌٟ حٌٕلٛ ٫ٍٝ ٌأل٫ّخي ٍث١ٔ١ش ل٤خ٫خص ألٍر٬ش٠ظُ ط١٨ُٕ حٌَ٘وش 

 

إلٔظَٔض حٌالٍٓىٟ ٚحٞ ح خصهيِخص حٌٜٛص ٚحٌز١خٔخص ٚحٌّلظٜٛ ٚهيِ ٚطًّ٘ ٚحألفَحىاٌٝ حٌّئٓٔخص  حٌّظٕمٍٗ حٌويِخصحٌٙخطف حٌّظلَن ٠ميَ  ل٤خ٩ -

 .فخٞ

 

 حٌ٘زىشٚهيِخص  ٚطًّ٘ هيِخص حإلٔظَٔض ٚحٌزغ حٌظٍف٠ِٟٛٔ ٫زَ حالٔظَٔض. اٌٝ حٌّئٓٔخص ٚحألفَحى  شحٌٙخطف حٌؼخرض ٠ميَ هيِخص حالطٜخي حٌٍٔى١ ل٤خ٩ -

 .حٌٙخطف١ش ٚحالطٜخالصإلٔظَٔض ٚححإلفظَح١ٟٗ حٌوخٛٗ ٌٍّئٓٔخص 

 

 حالطٜخالص كَوش ِٓ حٌٛحٍىس حٌويِخص ٚطًّ٘. حٌي١ٌٚش ٚ حٌّل١ٍش حالطٜخالص ٌّ٘غٍٟ ٚحٌز١خٔخص حٌٜٛص هيِخص ٠ميَ حإلطٜخالص ِ٘غٍٟ هيِخص ل٤خ٩ -

.حهَٞ حٌٟ ٔم٤ش ِٓه١ٛ٤ حإلطٜخي حٌّئؿَس  ٚ حٌي١ٌٚش حٌظـٛحي اطفخل١خص ٚ ، حٌي١ٌٚش حٌٜٛط١ش  

 

 .َٚٗوخص حإل٫الَ حٌزغ َٗوخصٚهيِخص حٌزغ اٌٝ  حٌّظىخٍِش حٌٜٕخ١٫ش حأللّخٍ هيِخص ٠ميَ حٌزغ هيِخص ل٤خ٩ -

 

 ٚحٌَّٜٚفخص ،ا٠َحىحص َِٜٚٚفخص حٌظ٠ًّٛٚ حٌَّٜٚفخص ٚ ٚح١ِّٛ٬ٌش، حإلىح٠ٍش حٌّٜخ٠ٍف لزً حٌظ٘غ١ٍ١ش حألٍرخف اؿّخٌٟ فٟ حٌم٤خ٩ ٔظخثؾ طظّؼً -

 .لزً ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ ٚ٘ٛ حٌّم١خّ حٌٌٞ ٠ظُ طمي٠ّش أل٠٫خ  ِـٍْ اىحٍس حٌَ٘وش ٌغَٝ طو١ٜٚ حٌّٛحٍى ٚطم١١ُ أىح  حٌم٤خ٩ ٚ حألهَٜ ٚحإل٠َحىحص
 

 2100 دٚغًبش 30

 انبذ خذياث إالجًانٙ

 يشغهٙ خذياث

 انجٕال انزابج اإلحصاالث

 
      2100 2100 2100 2100 2100 

 دسْى  أنف دسْى  أنف دسْى  أنف دسْى  أنف دسْى  أنف 

 
 ا٠َحىحص حٌم٤خ٩ 148;819;6 443;476;3 114;171 691;365 681;854;8      

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

 ِٔخّ٘خص حٌم٤خ٩ 143;611;4 445;191;3 518;341 747;64 773;911;5 

 
========= ========= ========= ========= 

 (4;163;649)  

    
 حٌظىخ١ٌف غ١َ ح٫ٌُّٛش

(16;976)  

    

ا٠َحىحص َِٜٚٚفخص حٌظ٠ًّٛ ٚحإل٠َحىحص 

 حألهَٜ
------------------ 

     3;831;346 

    
 حألٍرخف لزً ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ

      (734;556)  

    
 ِظ١خُكك حال

------------------ 

     3;197;591 

    
 أٍرخف حٌٕٔش

========= 

      

  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 (حابغ) إٚضاداث دٕل انبٛاَاث انًانٛت انًٕدذة
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  2101دٚغًبش  30

 هيِخص حٌزغ االؿّخٌٟ

 ِ٘غٍٟ هيِخص

 حٌـٛحي حٌؼخرض حإلطٜخالص

       1131  1131  1131  1131  1131  

 ىٍُ٘  أٌف ىٍُ٘  أٌف ىٍُ٘  أٌف ىٍُ٘  أٌف ىٍُ٘  أٌف 

 
 ا٠َحىحص حٌم٤خ٩ 791;133;5 115;377;3 999;416 171;358 197;174;7      

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

 ِٔخّ٘خص حٌم٤خ٩ 614;411;1 335;898 738;111 849;61 116;611;4 

 
========= ========= ========== ========= 

 (1;116;515)  

    
 حٌظىخ١ٌف غ١َ ح٫ٌُّٛش

(67;681)  

    

ٚحإل٠َحىحص  ا٠َحىحص َِٜٚٚفخص حٌظ٠ًّٛ

 حألهَٜ

------------------ 

     3;116;198 

    
 حألٍرخف لزً ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ

      

168;148 

    

 ٍَٓٛ كك حإلِظ١خُ طمي٠َ فٟ حٌظغ١َ

 ٌٍٕٔٛحص حٌٔخرمش

(381;935)  

    
 ِظ١خُكك حال

------------------ 

     3;131;413 

    
 أٍرخف حٌٕٔش

========= 

      
 

ِٞ ِٓ  ٌُ ٠ظُ طلي٠ي حٌم٤خ٫خص حٌّفٜق ٫ٕٙخ ك١غ أْ أغٍذ حٌّٛؿٛىحص حٌؼخرظش حٌظ٘غ١ٍ١ش ٠ظُ ىِـٙخ ر٘ىً وخًِ ر١ٓ ِٛؿٛىحص ٤ٍِٚٛرخص حٌَ٘وش اٌٝ أ

حٌالَُ  ٌٌح طَٜ حٌَ٘وش أٔٗ ١ٌْ فٟ حإلِىخْ طمي٠ُ افٜخكخص كٛي حٌم٤خ٫خص ف١ّخ ٠ظ٬ٍك ربؿّخٌٟ حٌّٛؿٛىحص ٚح٤ٌٍّٛرخص ك١غ أْ حٌفًٜ. حٌم٤خ٫خص

 . ٌٍز١خٔخص حٌّظخكش غ١َ ِظٛفَ

 




