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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 ماع .1
 

 يناثلا ىدامج 25 خيراتب  31/م مقر يكلملا موسرملا بجومب ،ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ،(كنبلا) رامثتسالل يدوعسلا كنبلا سسأت
 1010011570 مقر يراجتلا لجسلا بجومب كنبلا لمعي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف (1976 وينوي 23قفاوملا ) ـه 1396

 :2021 ربمسيد 31) ا ًءعرف 51 اهددعو هعورف ةكبش لالخ نم (1977 سرام 16 قفاوملا) ـه 1397 لوألا  عيبر 25 خيراتب
 :يلي امك وه كنبلل يسيئرلا زكرملا ناونع نإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف (ا ًءعرف 52 :2021 ربمتبس 30 و ا ًءعرف 51

 
 رامثتسإلل يدوعسلا كنبلا
 ةماعلا ةرادإلا

 3533.ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،11481 ضايرلا

 
 ةقفاوتم ةيفرصم تامدخ و تاجتنم هئالمعل كنبلا مدقي امك .ةيفرصملا ةئزجتلا تامدخو ةيراجتلا ةطشنألا عاونأ ةفاك كنبلا مدقي
 نم ٍةةأشنُمم ةلقتسم ةيعرش ةئيه ةطساوب اهيلع فارشإلاو اهدامتعا متي يتلاو (ةدئافلا بنجت أدبم ىلع ةمئاق) ةيمالسالا ةعيرشلا عم
   .كنبلا لبِقق

 دادعإلا سسأ .2
 

 رايعمل ا ًءقفو 2022 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتفلو يف امك ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ مت
 ىرخألا تارادصإلاو ريياعملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هدامتعا مت امك ،"ةيلحرملا ةيلاملا ريراقتلا" 34 مقر يلودلا ةبساحملا
 تامولعملا ةفاك ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه نمضتت ال .نيبساحملاو نيعجارملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا
 ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا عم نمازتلاب اهتءارق بجي يلاتلابو ،ةيونسلا ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا يف اهجاردإ بولطملا تاحاضيإلاو
  .2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسللو يف امك ةدحوملا

 
 فالخب روكذم وه ام ءانثتساب ،فلأ برقأل اهبيرقت متيو يدوعسلا لايرلاب ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه ضرع متي
 .كلذ

 
 يتلاو تاضارتفالاو تاريدقتلاو ماكحألا ضعب مادختسا ةرادإلا نم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ بلطتي
 ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق .فيراصملاو لخدلاو تابولطملا ،تادوجوملل ةنلعملا غلابملاو ،ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت ىلع رثؤت
 تاريدقتلا رداصمو ةيبساحملا تاسايسلا يف ةقبطملاو ةرادإلا لبق نم ةعبتملا ىرخألا ةمهملا ماكحألا ىشامتت .تاريدقتلا هذهل ةجيتن
 ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةقبطملا كلت عم ،ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ دنع دكأتلا مدع تالاح يف
 .2021 ربمسيد 31 ةيهتنملا ةنسللو يف امك ةدحوملا

 
       قفاوملا ـه1444 يناثلا عيبر 6 خيراتب كنبلا ةرادإ سلجم لبق نم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دامتعا مت 

 .2022 ربوتكأ 31
 

 ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ .3
 

 نيعمتجم مهيلإ راشي) ةيلاتلا ةعباتلا هتاكرشل ةيلاملا مئاوقلاو كنبلل ةيلاملا مئاوقلا ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه لمشت
 :(ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه يف ةعومجملاب

 
 يف ةلجسُمم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،(لاتيباك رامثتسالا) "ةطاسولاو ةيلاملا قاروألل رامثتسالا ةكرش"    (أ

 قفاوملا) ـه1428 بجر 8 خيراتب رداص 1010235995 مقر يراجتلا لجسلا بجومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 لاتيباك رامثتسالا ةكرشل ةسيئرلا ةطشنألا نمضتت ،كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب ةكولمم يهو (2007 ويلوي 22

 ةصاخلا رامثتسالا ظفاحمو تارامثتسالا قيدانص ةرادإ ،ةيطغتلاب دهعتلا ،ليكوو ليصأك ةيلاملا قاروألا يف لماعتلا
 ،ةيلاملا قاروألا لامعأب ةصاخلا ظفحلاو ،تاراشتسالا ،بيترتلا تامدخ ميدقتو ،ءالمعلا نع ةباينلاب

 
 بجومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسُمم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو "ةيراقعلا رامثتسالل يدوعسلا ةكرش"  (ب

 يهو (2009 ويام 25 قفاوملا) ـه1430 ىلوألا ىدامج 29 خيراتب رداص 1010268297 مقر يراجتلا لجسلا
 كنبلا نع ةباين نامضك ةيكلملا كوكصب ظافتحالا وه ةكرشلل يساسألا فدهلا .كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب ةكولمم
 ،تاراقعلاب ةقلعتملا ضارقإلا تالماعمب قلعتي اميف

 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)

 

 

 

9 
 

 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 (ةمتت) - ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ .3
 
 2017 ويلوي 18 خيراتب نامياك رزج يف ةلجسُمم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو "ةدودحملا قاوسألل بياص ةكرش"  (ج

 ىلإ ةفاضإلاب ةيلاملا تاقتشملا تايلمعب مايقلاب ةكرشلا هذه صتختو .كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب ةكولمم يهو
 .كنبلا نع ةباينلاب ءارشلا ةداعإ تايلمع

 
 

 لكشب سيلو طقف كنبلاب ةقالعلا تاذ تاحاضيإلل ةراشإلل ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإلا هذه يف كنبلا ىلإ ةراشإلا متي
 .ةعومجمك عمجم

  
 تاسايسلا عم ةلثامم ةيبساحم تاسايس مادختساب كلذو كنبلل ةيلاملا ةرتفلا سفن نع ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا مئاوقلا دادعإ متي
 لبق نم ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا عم ىشامتتل ،ةجاحلا دنع ،ةعباتلا تاكرشلل ةيبساحملا تاسايسلا ليدعت متي .كنبلل ةيبساحملا
 .ةعومجملا

 
 مئاوقلا يف ةعباتلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا جاردإ متي .ةعومجملا لبق نم اهيلع رطيسُممو اهيف رمثتسُمم تاكرش يه ةعباتلا تاكرشلا
 .ةعومجملا ةطساوب ةرطيسلا هذه فقوت خيرات ىتح ةرطيسلا ءدب خيرات ذنم ةزجوملا ةيلحرملا ةدحوملا ةيلاملا

 
 ناك اذإ ام ريدقت ضرغلو .تيوصتلا قوقح ماظنب رادُمت ال ثيحب اهتطشنأ ميمصت مت يتلا كلت اهنأب مظنم نايكب ةأشنملا فرعُمت
 ةأشنملا ميمصتو نم ضرغلا لثم لماوع ةدع رابتعالاب ذخأت ةعومجملا نإف ،اهيف رمثتس ُمملا ةأشنملا كلت ىلع ةطلسلا ةعومجملل
 مجحو ،اهيف رمثتسملا ةأشنملا عم ةقالعلا ةعيبط ،اهيف رمثتسُمملا ةأشنملاب ةقلعتملا ةطشنألا هيجوتل ةيلمعلا ةردقملا ،اهيف رمثتسملا
 لوصح خيرات ذنم مظنم نايكب ةأشنملا كلتل ةيلاملا مئاوقلا ديحوت متي .اهيف رمثتسُمملا ةأشنملا هذه نم دئاوعلا يف فالتخالل ضرعتلا
 رمثتس ُمملا ةكرشلا ىلع ةعومجملا رطيست ،ديدحتلا هجو ىلع .ةرطيسلا نع ةعومجملا فقوت خيرات ىتحو ةرطيسلا ىلع ةعومجملا
 :ةعومجملا ىدل ناك اذإ طقف اهيف

 
 تاذ ةطيييشنألا هيجوت ىلع ةيلاحلا ةردقلا اهحنمت يتلا ةمئاقلا قوقحلا يأ) اهيف رمثتيييسُمملا ةكريييشلا ىلع ةرطييييسلا •

 .(اهيف رمثتسُمملا ةكرشلل ةلصلا
 و ،اهيف رمثتسُمملا ةكرشلا عم اهتكراشم نم ةريغتم دئاوعل ،قوقحلا وأ ،ضرعتلا رطاخم •
 .اهدئاوع غلابم ىلع ريثأتلل اهيف رمثتسُمملا ةكرشلا ىلع اهتطل ُمس مادختسا ىلع ةردقلا •

 
 رابتعالا يف ةعومجملا ذخأت ،اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلا يف ةلثامم قوقح وأ تيوصتلا قوقح نم ةيلقألا ةعومجملا ىدل نوكي امدنع
  ،كلذ يف امب ،اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلا ىلع ةطل ُمس اهيدل ناك اذإ ام مييقت دنع ةلصلا تاذ فورظلاو قئاقحلا ةفاك

 اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلل نيرخآلا تيوصتلا قوقح يلماح عم ةيدقاعتلا تابيترتلا •
 ىرخألا ةيدقاعتلا تابيترتلا نع ةئشانلا قوقحلا •
 .مهسألا لثم ةيكلملا قوقح تاودأ نم ةحونمملا ةلمتح ُمملا تيوصتلا قوقحو ةعومجملل تيوصتلا قوقح •

 
 تاريغت دوجو ىلإ ريشت لاوحألاو قئاقحلا تناك ام اذإ اهيف رمثتسُمم ةكرش ىلع رطيست تناك اذإ ام مييقت ةداعإب ةعومجملا موقت
 ةعباتلا ةكرشلل تافورصملاو تاداريإلاو تابولطملاو تادوجوملا جاردإ متي .ةثالثلا ةرطيسلا تانوكم نم رثكأ وأ دحاو يف
 ىتح ةرطيسلا ىلع ةعومجملا لوصح خيرات نم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةنسلا لالخ ةدعبتس ُمملا وأ ةارتشُمملا
 .ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا نع ةعومجملا فقوت خيرات
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 (ةمتت) - ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ .3
 

 ىلع ةرطيسلا ةعومجملا تدقف اذإ .ةيكلملا قوقح ةلماعمك لماعي ،ةرطيسلا نادقف نود ،ةعباتلا ةكرشلا ةيكلم ةصح يف ريغت يأ
 :اهنإف ،ةعبات ةكرش

 
 ؛ةعباتلا ةكرشلل تابولطملا و (ةرهشلا كلذ يف امب) تادوجوملا دعبتست •
 ؛ةرطيس ُمملا ريغ ةصحلا صخت قوقح ةيأل ةيرتفدلا ةميقلا دعبتست •
 ؛ةيكلملا قوقح يف ةلجسملا ةمكارتملا فرصلا راعسأ تاقورف دعبتست •
 ؛ملتسُمملا لباق ُمملل ةلداعلا ةميقلاب فرتعت •
 ؛هب ظفتحُمم رامثتسا يأل ةلداعلا ةميقلاب فرتعت •
 و ؛ةراسخلا وأ حبرلا يف زجع وأ ضئاف يأب فرتعت •
 رئاسخلا وأ حابرألا ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف اًءقباس اهب فرتعُمملا دونبلا نم مألا ةكرشلا ةصح فينصت ديعُمت •

 تاذ تابولطملا وأ تادوجوملا داعبتساب ةعومجملا تماق ول بلطتي امك ،اًءمئالم نوكي امبسح ،ةاقبُمملا حابرألا وأ
 .ةرشابملا ةلصلا

 
 قودنصلا ىلع رطيست ةعومجملا تناك اذإ ام ديدحت نإ .رامثتسالا قيدانص نم ددع يف قودنصلل ريدمك ةعومجملا لمعت
 باعتأو ةلجسم صصح يأ لمشت يتلا) قودنصلا يف ةعومجملل ةعمجملا ةيداصتقالا حلاصملا مييقت ىلع ةداع زكرتي يرامثتسالا
 نيرمثتسملل ليكوك لمعت اهنأ ىلإ ةعومجملا تصلخ ،كلذل ةجيتنو .قودنصلا ريدم ةلازإ يف نيرمثتسملا قوقحو (ةعقوتملا ةرادإلا
 .قيدانصلا هذه ديحوت متي مل يلاتلابو ،تالاحلا عيمج يف

 
 هذه دادعإ دنع ةعومجملا تاكرش نيب ةلخادتملا تالماعملا نم ةجتان فيراصم وأ لخد يأو ةلخادتملا ةدصرألا داعبتسا متي
    .ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا

 ةيبساحملا تاسايسلا مهأل صخلم .4
 

 كلت عم ىشامتت ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ يف ةعبتملا تاضارتفالاو تاريدقتلاو ةيبساحملا تاسايسلا نإ
 .2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل ةيونسلا ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ يف ةعبتملا

 
 ىرخألا تاريسفتلا وأ تاليدعتلا وأ ريياعملا

 
 اهل نكي مل يتلاو ،2022 رياني 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلل ةيراسلا تاريسفتلا وأ تاليدعتلا وأ ريياعملا ،يلي اميف
 :ةعومجملل ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت
 

 تاليدعتلاو ريسفتلاو رايعملا  فصولا  ذافنلا خيرات
 أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 ليربا 1 دعب وأ يف

2021. 

 ويام يف .نيرجأتسملل راجيإلا تازايتما حنم مت ،19 - ديفوك ةحئاجل ةجيتن 
 يلودلا رايعملا ىلع اًلاًليدعت ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم رشن ،2020

 ام مييقت نم نيرجأتسملل ةيرايتخا ةيلمع ةليسو رفوي 16 مقر يلاملا ريرقتلل
 31 يف .راجيإلا دقعل اًلاًليدعت دعي 19 - ديفوكب قلعتملا راجيإلا زايتما ناك اذإ
 نم ديدمتلل ااًليفاضإ اًلاًليدعت ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم رشن ،2021 سرام

 ةبساحملا رايتخا نيرجأتسملل نكميو .2022 وينوي 30 ىلإ 2021 وينوي 30
 يف .تاًليدعتلا هذه دوجو مدع لاح يف ةقيرطلا سفنب هذه راجيإلا تازايتماب
 ةريغتم راجيإ تاعوفدمك زايتمالا ةبساحم كلذ نع جتنيس ،تالاحلا نم ريثك
 ضافخنا ىلإ تدأ يتلا ةلاحلا وأ ثدحلا اهيف ثدحي يتلا (تارتفلا) ةرتفلا يف
 .ةعفدلا

 يلودلا رايعملا ىلع ليدعت 
 دوقع" ،16 مقر يلاملا ريرقتلل
 راجيإلا تازايتما - "راجيإلا
 ديدمت 19 - ديفوكب ةلصلا تاذ
 ةيلمعلا ةليسولا

     
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) - ةيبساحملا تاسايسلا مهأل صخلم .4

 
 تاليدعتلاو ريسفتلاو رايعملا  فصولا  ذافنلا خيرات
 أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 رياني 1 دعب وأ يف

2022. 

 ثِّدِّددحُمت "لامعألا تاعومجم" ،3 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا ىلع تاًليدعتلا 
 ةيلاملا ريراقتلل راطإل موهفمل 3 يلاملا ريرقتلل  يلودلا رايعملا يف ااًلعجرم
 .لامعألا تاعومجمل ةيبساحملا تابلطتملا رييغت نود
 
 تآشنملاو تاكلتمملا" ،16 مقر يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تاًليدعتلا
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا ةفلكت نم مصخلا نم ةأشنملا عنمت "تادعملاو
 لحم لصألل ةأشنملا ريضحت ءانثأ تاجتنملا عيب نم ةملتسملا غلابملاب
 ةفلكتلاو هذه تاعيبملا تادئاعب ةأشنملا فرتعت فوس ،كلذ نم اًلالدب .مادختسالا
 .لخدلا ةمئاق يف ةلصلا تاذ
 
 تامازتلالاو تاصصخملا" ،37 يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تاًليدعتلا ددحت
 اذإ ام مييقت دنع ةأشنملا اهنمضتت يتلا فيلاكتلا "ةلمتحملا لوصألاو ةئراطلا
 .ةراسخ يف ببستيس دقعلا ناك
 
 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا ىلع ةفيفط تاًليدعت ةيونسلا تانيسحتلا لخدُمت

 يلودلا رايعملاو ،"يلاملا ريرقتلل  ةيلودلا ريياعملل ةرم لوأل قيبطتلا" ،1
 ،41 يلودلا ةبساحملا رايعمو ،"ةيلاملا تاودألا" و ،9 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل
 مقر يلاملاريرقتلل يلودلا رايعملل ةبحاصملا ةيحيضوتلا ةلثمألاو "ةعارزلا" و

 ."راجيإلا دوقع" ،16

 قاطنلا ةقيض تاًليدعتلا نم ددع 
 ريرقتلل ةيلودلا ريياعملا ىلع
 ةبساحملا رايعم و 3 يلاملا
 ضعبو 37و 16 يلودلا
 ريياعملا ىلع ةيونسلا تانيسحتلا
 9و 1 يلاملا ريرقتلل ةيلودلا
 يلودلا ةبساحملا رايعم و 16و

41. 

 
 اهمكح يفامو ةيدقنلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن .5

 
 2021 ربميييسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبيييس 30 يف امك يدوعيييسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةديييصرألاو ةيدقنلا دنب نوكتي (أ

  :يلي امك

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 809.309  754.291  735.135 قودنصلا يف دقن
 3.157.000  2.290.000  3.064.000 ةيسكع ءارش ةداعإ ةيقافتا
 (178.915)  (491.067)  (103.362) يفاص ،ىرخأ ةدصرأ
 3.787.394  2.553.224  3.695.773 (ب5 حاضيإ) ةيماظنلا ةعيدولا لبق ةدصرأو ةيدقن
 3.323.556  3.348.455  3.231.971 ةيماظن ةعيدو
 7.110.950  5.901.679  6.927.744 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن

 
 كنبلا ىدل ةيماظن ةعيدوب ظافتحالا كنبلا ىلع نيعتي يدوعسلا يزكرملا كنبلا نع ةرداصلا تاميلعتلاو كونبلا ةبقارم ماظنل ا ًءقبط
 .رهش لك ةياهن يف بسحُمت ،ىرخألا عئادولاو ،لجألو ،راخدالاو ،بلطلا تحت عئادولا نم ةددحم ةيوئم ةبسنب يدوعسلا يزكرملا
 يف ام و ةيدقنلا نم اًءءزج تسيل يهف يلاتلابو كنبلل ةيمويلا تايلمعلا ليومتل ةيماظنلا ةعيدولا كلت مادختسا هب حومسملا ريغ نم
 .اهمكح
 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) - اهمكح يفامو ةيدقنلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن .5
 

 ربمتبيييييييس 30 يف امك ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف ةجردملا اهمكح يف امو ةيدقنلا دنب نوكتي  (ب
  :يتآلا نم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022

 

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن

 3.787.394  2.553.224  3.695.773 (أ5 حاضيإ) ةيماظنلا ةعيدولا ادعام
 لالخ قحتست ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 1.411.195  5.454.060  3.137.819 ءانتقالا خيرات نم رهشأ ةثالث
 5.198.589  8.007.284  6.833.592 اهمكح يف امو ةيدقنلا

 
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ .6

 
   ربمييسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبييس 30 يف امك يفاييص ،ىرخألا ةيلاملا تاييسييسؤملاو كونبلا ىدل ةدييصرأ دنب نوكتي (أ

 :يتالا نم 2021

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 798.752  2.360.185  2.051.951 ةيراج تاباسح
 612.443  3.094.225  1.085.976 لاملا قاوسأ تاعاديإ
 1.411.195  5.454.410  3.137.927 ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ يلامجإ
 (4.061)  (8.632)  (5.126) نامتئالا رئاسخ صصخم
 1.407.134  5.445.778  3.132.801 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 
 
 يف ةيهتنملا ةنسللو 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ب

 :يلي امك صخلتت 2021 ربمسيد 31

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 3.202  3.202  8.632 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 859  5.430  (3.506) (25 حاضيإ) نامتئالا رئاسخ صصخم
 4.061  8.632  5.126 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 
 
 يفاص ،تارامثتسا .7

 
 :يلي امم صخلتت 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،تارامثتسالا (أ

 

  

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 ةأفطملا ةفلكتلاب - تارامثتسالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 -  -  4.806.682 ةتباث ةلومعب نيد تادنس   
 -  -  58.880 ةمئاع ةلومعب نيد تادنس   
 -  -  4.865.562 نيدلا تادنس يلامجإ   
 -  -  (2.230) نامتئالا رئاسخ صصخم   
 -  -  4.863.332 (يفاص) ةأفطملا ةفلكتلاب - تارامثتسالا

       
 

   نم ةلداعلا اهتميقب ةجردملا - تارامثتسالا     
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ   

 
     

 27.493.837  27.320.882  20.735.717 ةتباث ةلومعب نيد تادنس         
 1.301.819  1.022.190  991.040 ةمئاع ةلومعب نيد تادنس   
 28.795.656  28.343.072  21.726.757 نيدلا تادنس يلامجإ   
 329.367  356.023  221.562 مهسأ   
   نم ةلداعلا اهتميقب ةجردملا - تارامثتسالا
 29.125.023  28.699.095  21.948.319 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ   

 ةلداعلا ةميقلا لالخ ةجردملا – تارامثتسالا      
 رئاسخلاو حابرألل 

      
 143.021  128.474  121.353 ةيرامثتسا قيدانص   
 32.034  14.182  10.704 ىرخأ تادنس   
 ةلداعلا ةميقلا لالخ ةجردملا – تارامثتسالا
 175.055  142.656  132.057 رئاسخلاو حابرألل 

 29.300.078  28.841.751  26.943.708 يفاص ،تارامثتسا      
 

 
 8.6 :2021 ربمسيد 31) 2022 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 8.6 ىلع مهسألا يف ةعومجملا تارامثتسا لمتشت
 قلعتي اميف ةقباسلا تاونسلا يف كنبلا اهيلع ذوحتسا يتلاو (يدوعس لاير نويلم 8.6 :2021 ربمتبس 30 ،يدوعس لاير نويلم
  .فلسلاو ضورقلا ضعب ةيوستب

 
 ربمسيد 31) 2022 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 212.9  غلبمب مهسألا يف ةيجيتارتسا تارامثتسا ةعومجملا ىدل

 جيلخلاو طسوتملا ةکرش كلذ يف امب (يدوعس لاير نويلم 320.3 :2021 ربمتبس 30 ،يدوعس لاير نويلم 347.3 :2021
 راجيإلا دوقع ليجستل ةيدوعسلا ةکرشلاو (ةينامتئالا تامولعملل ةيدوعسلا ةكرشلا) ةمس ةکرشو ينواعتلا نيمأتلا ةداعإو نيمأتلل
 .يليومتلا

 
 30 ،يدوعس لاير رايلم 14.0 :2021 ربمسيد 31) يدوعس لاير رايلم 11.9 ،2022 ربمتبس 30 يف امك تارامثتسالا لمشت
 رظنا).ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملا عم ءارشلا ةداعإ تايقافتا بجومب اهب دهعتلا مت يتلاو (يدوعس لاير رايلم 13.3 :2021 ربمتبس
 (12 حاضيإ

 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 
 
 (ةمتت) – يفاص ،تارامثتسا .7
 
 31 يف ةيهتنملا ةنسللو 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ب
 :يلي امك 2021 ربمسيد

 

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 31.385  31.385  26.185 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 333  (5.200)  2.148 (25 حاضيإ) نامتئالا رئاسخ صصخم
 31.718  26.185  28.333  ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

        
 امم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك نيمهاسملا قوقح نمض ةفنصملا ىرخألا تايطايتحالا نوكتت (ج

 :يلي
      

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
   نيدلا تادنس مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا (رئاسخلا)
   ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا   
 660.677  584.548  (1.063.861) نامتئالا رئاسخ صصخم لبق   
                        ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا نيدلا تادنسل نامتئالا رئاسخ صصخم
 31.718  26.185  26.103  ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم  
   نيدلا تادنس مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا (رئاسخلا)
  ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا   
 692.395  610.733  (1.037.758) نامتئالا رئاسخ صصخم دعب   
      ةجردملا مهسألا مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا (رئاسخلا) 

 31.914  (21.821)  (156.284) ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب

 (27.083)  (25.298)  (25.298) ةددحملا عفانملا ططخ يف ةيراوتكإلارئاسخلا
 (2.712)  (1.551)  (1.551) ةليمزلا تاكرشلل ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا دونب يف ةصحلا
 694.514  562.063  (1.220.891) ىرخألا تايطايتحالا

                         



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

  يفاص ،فلسو ضورق .8
 
 امم 2021 ربميييسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبيييس 30 يف امك ةأفطملا ةفلكتلاب ةفنيييصملا يفايييص ،فليييسلاو ضورقلا صخلتت (أ

 :يلي
 

 (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30
 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

  60.664.461   10.450.767   4.565.355   45.648.339 1 ةلحرملا
  3.146.479    62.558    651.371    2.432.550  2 ةلحرملا
  1.745.864    444    794.336    951.084  3 ةلحرملا
  65.556.804    10.513.769    6.011.062    49.031.973  ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
  1.198.672    115.737    1.082.935      -  ةلماع ريغ فلسو ضورق
  66.755.476    10.629.506    7.093.997    49.031.973  فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (2.090.297)   (135.349)   (1.188.800)   (766.148)  نامتئالا رئاسخ صصخم
 64.665.179   10.494.157   5.905.197   48.265.825  يفاص ،فلسو ضورق

 
 (ةققدم) 2021 ربمسيد 31

 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

 52.870.856  9.937.011  4.047.107  38.886.738 1 ةلحرملا
 4.205.369  80.328  615.326  3.509.715 2 ةلحرملا
 1.583.525  445  780.660  802.420 3 ةلحرملا
 58.659.750  10.017.784  5.443.093  43.198.873 ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 1.108.597  111.136  968.019  29.442 ةلماع ريغ فلسو ضورق
 59.768.347  10.128.920  6.411.112  43.228.315 فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (1.965.233)  (148.438)  (999.669)  (817.126) نامتئالا رئاسخ صصخم
 57.803.114  9.980.482  5.411.443  42.411.189 يفاص ،فلسو ضورق

 
 (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

 52.938.317  10.044.934  3.535.213  39.358.170 1 ةلحرملا
 4.671.533  93.912  1.080.508  3.497.113 2 ةلحرملا
 1.532.340  446  734.713  797.181 3 ةلحرملا
 59.142.190  10.139.292  5.350.434  43.652.464 ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 1.087.560  89.646  966.972  30.942 ةلماع ريغ فلسو ضورق
 60.229.750  10.228.938  6.317.406  43.683.406 فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (1.939.301)  (178.844)  (974.030)  (786.427) نامتئالا رئاسخ صصخم
 58.290.449  10.050.094  5.343.376  42.896.979 يفاص ،فلسو ضورق

                          



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)

 

 

 

16 
 

 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 (ةمتت) - يفاص ،فلسو ضورق .8
 
 ةنسللو 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل فلسو ضورقل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ب

 :يلي امك صخلتت 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 1.755.424  1.755.424  1.965.233 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 225.042  254.432  (101.103) (25 حاضيإ) نامتئالا رئاسخ صصخم
 56.431  71.355  294.457 ةدرتسملا غلابملا
 (97.596)  (115.978)  (68.290) ةبوطشم نويد 
 1.939.301  1.965.233  2.090.297 (أ) ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

  
 ةميقب ةلمتحم ةينامتئا ةراسخ تاصصخم تابثإب ةعومجملا تماق ،19 ديفوك ةحئاج ببسب ةدئاسلا ةيداصتقالا فورظلل ًءارظن (أ)

 ضورقلا ةظفحمل (يدوعس لاي نويلم 186.8 :2021 ربمتبس 30) 2022 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 114.7
  .ليصافتلا نم ديزملل 26 حاضيإلا عجار .جذومنلا دعب تابكارتلاو ،فلسلاو

  ةليمز تاكرش يف تارامثتسا .9
 

 (ةيدوعيييسلا ةيبرعلا ةكلمملا) سيربيييسكإ ناكيرمأ ةكريييش ةيكلم يف كنبلا ةيييصح ةليمز تاكريييش يف تارامثتيييسإلا نميييضتت (أ
 ةكرش ،%38 ةبسنب (اًءقباس ريجأتلل ةيدوعسلا سكروأ ةكرش) (لاني) ريجأتلل ةيدوعسلا لاني ةكرش ،%50 ةبسنب (سكمأ)
 يترتفل ةليمز تاكرييييش يف تارامثتييييسالا ىلع ةكرحلا صخلتت .%22.4 ةبييييسنب (كالمأ) يراقعلا ليومتلل ةيملاعلا كالمأ
 :يلي امك 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسللو 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 845.744  845.744  883.700 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 25.226  54.808  54.725 لخدلا يف ةصحلا
 (18.014)  (18.013)  (31.570) حابرأ تاعيزوت
 -  1.161  - ىرخألا ةلماشلا لخدلا دونب يف ةصحلا
 852.956  883.700  906.855 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 لخدلاو ،2021 و 2022 ربمتبييييس 30 يف امك ةليمزلا تاكرييييشلا ةيكلم قوقحو تابولطمو تادوجومل صخلم ،يلي اميف  (ب

 :امهيسفن نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل فيراصملاو
 (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30  (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30 
 كالمأ  لاني  سكمأ  كالمأ  لاني  سكمأ 
 1.313.261  تادوجوملا يلامجإ

 

1.464.556  3.567.471  854.310  1.481.906  3.506.164 
 936.956 تابولطملا يلامجإ

 

556.659  2.376.450  521.468  592.362  2.373.977 

 376.305 ةيكلملا قوقح
 

907.897  1.191.021  332.842  889.544  1.132.187 

 290.955 لخدلا يلامجإ
 

96.081  71.114  210.203  88.286  142.575 

 263.610 فيراصملا يلامجإ
 

47.198  44.176  201.776  55.374  67.367 
  

 يف اهتايلمع لك ذيفنتب تاكريييشلا كلت موقت ثيح ةيدوعيييسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ضايرلا يف ةليمز ةكريييش لكل ييييسيئرلا زكرملا عقي
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
  يفاص ،ةسوململا ريغ تامولعملا ةينقت تادوجومو يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم .10

 

 امم 2021 ربميييسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبيييس 30 يف امك يفايييص ،مادختيييسالا قح لويييصأو تادعمو تاكلتمم صخلتت  (أ
 :يلي

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 1.104.336  1.110.405  1.123.350 ينابملاو يضارألا      
 179.414  180.834  193.407 ةرجأتسُمملا ينابملا ىلع تانيسحت
 415.297  428.226  438.873 تارايسلاو تادعملاو ثاثألا

 316.393  314.256  311.751 ةرجؤملا لوصألا مادختسا قح
 2.015.440  2.033.721  2.067.381 ةفلكتلا يلامجإ
 (1.009.631)  (1.035.160)  (1.097.993) مكارتملا كالهتسالا اًءصقان
 1.005.809  998.561  969.388 يعرفلا يلامجإلا
 3.468  987  - زاجنإلا روط يف عيراشم
 1.009.277  999.548  969.388 يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم

 

 :يلي امم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،ةسوملم ريغ تادوجوم صخلتت (ب

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
      
 538.083  561.253  629.021 يلآلا بساحلا جمارب
 18.295  18.295  18.295 ةرهشلا
 556.378  579.548  647.316 ةفلكتلا يلامجإ
 (268.883)  (282.987)  (327.393) مكارتملا كالهتسالا اًءصقان
 287.495  296.561  319.923 يعرفلا يلامجإلا
 71.723  72.718  91.613 زاجنإلا روط يف عيراشم
 359.218  369.279  411.536 يفاص ،ةسوملم ريغ تادوجوم

 
 ىرخأ تابولطمو يفاص ،ىرخأ تادوجوم .11

 
 :يلي امم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،ىرخألا تادوجوملا صخلتت (أ

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 102.049  172.958  154.095 نورخآ نونيدمو ءالمع ممذ
 41.643  36.763  34.174 اًءمدقم ةعوفدم فيراصم
 46.169  17.607  887.456 (أ) ىرخأ

 189.861  227.328  1.075.725 ىرخألا تادوجوملا عيمج
 (122)  (94)  (138) نامتئالا رئاسخ صصخم اًءصقان
 189.739  227.234  1.075.587 يفاص ،ىرخأ تادوجوم

 
 .2022 ربمتبس 30يف امك ("ارميج")  ةيملاعلا ةيسيئرلا ءارشلا ةداعإ تايقافتا بجومب اهب ظفتحملا شماوهلا ىرخأ لمشت (أ)



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) -ىرخأ تابولطمو يفاص ،ىرخأ تادوجوم .11

 
 31 يف ةيهتنملا ةنسللو 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ب

 :يلي امك صخلتت 2021 ربمسيد

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 275  275  94 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 (153)  (181)  44 (25 حاضيإ) نامتئالا رئاسخ صصخم
 122  94  138 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 :يلي امم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك ىرخألا تابولطملا صخلتت  (ج

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ) 
 356.159  235.262  241.787 يفاص ،ةاكزلا ةيوست تامازتلا
 146.653  164.775  275.823  ةقحتسم فيراصم
 210.078  204.131  232.932 يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا رئاسخ صصخم
 233.080  231.890  202.343 راجيإلا تامازتلا
 207.111  193.747  218.006 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم
 174.319  236.161  267.921 ةقحتسملا ةاكزلا

 199.348  242.278  161.840 ةقحتسم نيفظوم عفانم و بتاور
 66.106  69.675  83.810 ءالمعلاب ةصاخ تابولطم
 48.961  49.000  48.113 ةينوناقلا ىواعدلا صصخم
 70.717  54.745  10.071 ةلجؤملا ةيموكحلا حنملا لخد
 8.921  10.763  6.037 ةلجؤم باعتأ
 117.790  86.381  98.503 ىرخأ
 1.839.243  1.778.808  1.847.186    يـلاـمجإلا

 
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ .12

 
 

 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ صخلتي (أ
 :يلاتلا وحنلا ىلع

 

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 3.944  7.162  10.763 ةيراجلا تاباسحلا
 12.711.861  13.385.749  12.511.625 ءارشلا ةداعإ تايقافتا
 1.206.462  2.233.042  1.522.322 لاملا قوس عئادو
                 ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا  نم عئادو

 6.114.317  6.166.655  6.060.195 (ب 12 حاضيإ) يفاص
 20.036.584  21.792.608  20.104.905 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ

 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) – يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ .12

 
 :يلي امم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادو نوكتت (ب

 قاقحتسالا خيرات

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
2022 -  2.500.000  2.500.000 
2023 2.825.340  525.340  525.340 
2024 624.660  624.660  594.660 
2025 2.810.069  2.810.069  2.810.069 

 6.430.069  6.460.069  6.260.069 يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةموصخم ريغ عئادو
 (315.752)  (293.414)  (199.874) أفطملا ريغ مصخلا :اصقان
 6.114.317  6.166.655  6.060.195 يفاص ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا  نم عئادو

 
  ءالمعلا عئادو .13

  :يلي امم  2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك ءالمعلا عئادو صخلتت

 

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 24.898.243  25.145.207  32.407.756 لجأل عئادو
 1.550.397  2.147.244  1.664.201 راخدا عئادو
 26.448.640  27.292.451  34.071.957 ةصاخ تالومعب عئادولا عومجم
 32.547.436  31.951.963  29.597.238 بلطلا تحت عئادو
 1.864.524  2.240.583  3.935.626 ىرخأ عئادو
 60.860.600  61.484.997  67.604.821 ءالمعلا عئادو

                                         



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
   2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

  تاقتشملا .14
 ربمتبييييس 30 يف امك ةيمييييسالا غلابملاب ليلحت عم ةقتييييشملا ةيلاملا تاودألل ةبلاييييسلاو ةبجوملا ةلداعلا ةميقلا هاندأ لودجلا سكعي (أ

 ةياهن يف ةمئاقلا تالماعملا مجح ىلع ا ًءريييييييشؤم ربتعت يتلاو ،ةيميييييييسالا غلابملا نإ .2021 ربميييييييسيد 31 و 2021 و 2022
 قوييسلا رطاخم سكعت ال ةيمييسالا غلابملا نإف كلذك .اهب ةقلعتملا ةيلبقتييسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةرورييضلاب سكعت ال ،ةنييسلا/ةرتفلا
 .تاقتشملل ةبجوملا هلداعلا ةميقلاب هدودحم ًءةماع نوكت يتلاو ةعومجملا اهل ضرعتت يتلا نامتئإلا رطاخم الو

 

 
 2022 ربمتبس 30

 (ةققدم ريغ)
 2021 ربمسيد 31

 (ةققدم)
 2021 ربمتبس 30

 (ةققدم ريغ)

 

 غلابملا ةلداعلا ةميقلا
 ةيمسالا

 غلابملا ةلداعلا ةميقلا
 ةيمسالا

 غلابملا ةلداعلا ةميقلا
 ةبلاسلا ةبجوملا ةبلاسلا ةبجوملا ةبلاسلا ةبجوملا ةيمسالا

          :ةرجاتملا ضارغأل ةانتق ُمملا
   يبنجألا فرصلا دوقع  
 1.734.004 13.189 13.361 2.606.683 2.837 4.148 1.696.627 7.662 7.724 ةلجآلا  

 8.534.053 123.962 124.801 8.478.876 137.702 138.503 8.931.062 163.444 166.085 تالومعلا راعسأ تاضياقم  

 7.745.340 165.228 165.236 7.747.058 190.434 190.441 6.700.898 87.581 87.589 تالومعلا راعسأ تارايخ 

ييم  نييم طوييحييتييلا ضارييغأل ةايييينييتييقُم
          :ةلداعلا ةميقلا رطاخم

 12.571.561 854.914 - 12.116.598 686.300 - 9.067.185 - 457.075 تالومعلا راعسأ تاضياقم  

 قحلملل ةيدقنلا ةلويييييييييسلا شماوه
 - EMIR 226.782 212.764 - 167.277 (787.126) - 181.367 (941.659)و

 30.584.958 215.634 484.765 30.949.215 230.147 500.369 26.395.772 471.451 945.255 يعرفلا يلامجإلا

 حايييييضيإ) ةليمز ةكريييييش عيب رايخ
 - - 215.075 - - 163.602 - - 106.601 (ج14

 30.584.958 215.634 699.840 30.949.215 230.147 663.971 26.395.772 471.451 1.051.856 يلامجإلا
 

 .ةيلاملا تاقتشملاو تالدابملل يملاعلا داحتالا تاهيجوت عم ةقفاوتم ةيسيئر ةيقافتا كنبلا مربأ ،ةيلاملا تاقتشملا ةرادإ نم ءزجك (ب
 كلت نم ءزجكو .كنبلا ةطييييساوب ةعابُمملا وأ ةارتييييشُمملا ةيلاملا تاقتييييشملا تاجتنم طورييييشو دونب ديحوت مت ،ةيقافتالا هذهل اًءقفوو
 لدابت قيرط نع نييييسحم ريعييييست ىلع لييييصحي نأ كنبلل قحلملا كلذ حمييييسي .(قحلملا) نامتئالا معد قحلم عيقوت مت ةيقافتالا
  .رخآلا فرطلا وأ كنبلا حلاصل كلذو يدقن نامضك اًءيقوس ةفّررعملا غلابملا
 ىرخألا فارطألاو كنبلا مزتلي ،ةيبوروألا ىرخألا فارطألا عم اهماربإ مت يتلا ةلومعلا راعيييييييسأ تاييييييييضياقم صخي امبو
 ةيزكرملا ةيييصلاخملل ةيبوروألا تاعيريييشتلا نم ةعومجم يه .(EMIR) ةيبوروألا قويييسلل ةيتحتلا ةينبلا تاميظنتب ةيبوروألا
 ،رطاخملا ةرادإ ريياعم ذيفنتو تاقتشملا دوقع نع غالبإلا تابلطتم ةمظنألا نمضتت .قوسلا جراخ ةلوادتملا تاقتشملل ميظنتلاو
  دوقع عيمج لوادت متي ،كلذل اًءقفو .ةيراجتلا تاعدوتسملاو ةيزكرملا ةلباقملا فارطألل ةكرتشم دعاوق عضتو
 دقنلا لدابتو ةييصاقملا تابيترت لالخ نم لباقم يزكرم فرط لالخ نم اهتيوييست متيو تاييصروبلا يف هذه ةيرايعملا تاقتييشملا
  .ةلويسلا رطاخمو رخآلا فرطلا نامتئا رطاخم نم دحلل
 يدوعس لاير نويلم 14.1 كنبلا حلاصل ىرخألا فارطألا ةطساوب EMIRو قحلملل اهب ظفتح ُمملا ةيدقنلا تانامضلا يفاص غلب
 لاير نويلم 1.123 :2021 ربمتبييييس 30 ،يدوعييييس لاير نويلم 954.4 :2021 ربمييييسيد 31) 2022 ربمتبييييس 30 يف امك
   .ىرخألا فارطألل ةعوفدملا يلوألا شماهلا تاعوفدم EMIRـل  ةيدقنلا ةلويسلا شماوه لمشت .(يدوعس
 نوكي امدنع EMIRو قحلملل ةيدقنلا ةلويييسلا شماوه كلذ يف امب تاقتييشملل ةبلاييسلاو ةبجوملا ةلداعلا ميقلا ةيوييست/ةييصاقم متي
 فارتعالل وأ ، ٍةفاص ساسأ ىلع ةيوستلا ةعومجملا يونت امدنعو اهب فرتعملا غلابملا دادس يف ذيفنتلل لباق ينوناق قح كلانه
  .هسفن تقولا يف تابولطملا ةيوست و تادوجوملاب
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) – تاقتشملا .14

 
 حايييضيإ يف اهل ةردقملا ةميقلا نيميييضت متي ،ةليمز ةكريييش عم ةمئاق ةييييسيئر ةيقافتا يف لوخدلا نم ءىيييشان عيب رايخ كنبلا ىدل (ج

 ىدم ىلع هتسرامم نكمي يذلاو ءارشلا يف رايخلا رخآلا فرطلا يطعُمت امك عيبلا يف رايخلا كنبلا ةيقافتالا طورش يطعُمت .أ14
 ،عيبلا رايخ يطعُمي .ذيفنتلا ةميق نم لقأ ءارشلا رايخ ربتعُمي ثيح ،روكذملا عيبلا رايخ مييقتب طقف كنبلا موقي .ةكارشلا ةيقافتا ةدم
 ىلع ًءءانب كلذو ،رايخلا كلذ نم دحاو ماع دعب ةليمزلا ةكريشلا يف هتيصح لباقم ةعفد مالتيسا يف قحلا كنبلا ،هذيفنت مت لاح يف

    .ةيقافتالا نمض اًءقبسم اهيلع قفتم غيص
  يلاملا نامضلا دوقعو ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا .15
 ربميييييييسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبيييييييس 30 يف امك ةعومجملل نامتئإلاب ةقلعتملا ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا صخلتت (أ

 :يلي امك 2021

 

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 2.472.665  2.482.529  2.507.742 ةيدنتسم تادامتعا

 8.750.233  9.262.957  8.969.874 نامض تاباطخ
 851.087  718.144  908.741 ءالمعلا تالوبق
 12.073.985  12.463.630  12.386.357 يلاملا نامضلا دوقع يلامجإ
 256.916  251.302  774.591 ءاغلإلل ةلباق ريغ نامتئإلا حنمل تامازتلا
  12.330.901  12.714.932  13.160.948 نامتئإلاب ةقلعتملا ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا

  :2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا ةدوج نع تامولعم يلاتلا لودجلا حضوي (ب

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 11.105.903  11.377.970  11.741.481 1 ةلحرملا
 571.166  685.228  448.579 2 ةلحرملا
 396.916  400.432  196.297 3 ةلحرملا
 12.073.985  12.463.630  12.386.357 يلامجإلا

  
 2021 و 2022 ربمتبييس 30 يف نيتيهتنملا رهييشأ ةعييستلا يترتفل يلاملا نامييضلا دوقعل نامتئالا رئاييسخ صييصخم يف ةكرحلا (ج

 :يلي امك صخلتت 2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسللو

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 210.554  210.554  204.131 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 (476)  (6.423)  28.801 (25 حاضيإ) نامتئالا رئاسخ صصخم
 210.078  204.131  232.932 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

   
 ىواعدلا ءاقل صيييصخم يأ بنجُمي مل .ةعومجملا ديييض ةماقم ةيئايييضق ىواعد كانه تناك ،ةيدايتعالا ةعومجملا لامعأروط يف  (د

 ضعبل تاصصخم بينجت مت دقف كلذ عمو .ةيرهوج رئاسخ دبكت يف اهببست عقوتملاريغ نم هنأ نيينوناقلا نيراشتسملا دافأ يتلا
 .ةينهملا ةدافإلا ىلع ًءءانبو ةعومجملا حلاص ريغ يف اهجئاتن نوكت نأب ةرادإلا عقوتت يتلا ةينوناقلا ىواعدلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
  ةيليغشتلا تاعاطقلا .16

 
 متي يتلاو ةعومجملل ةيييييساييييسألا رييييصانعلاب ةييييصاخلا ةيلخادلا ةيرادإلا ريراقتلا ساييييسأ ىلع ةيليغييييشتلا تاعاطقلا فيرعت متي (أ

 مييقتو دراوملا عيزوت ضارغأل كلذو يليغيييييشتلا رارقلل ذختمك ةيفيظولا هتفيييييصب كنبلا ةرادإ سلجم ةطيييييساوب اًءيرود اهتعجارم
 جئاتن سايقل اًءحوضو رثكألا رشؤملا ربتعي كلذ نأ ةرادإلا دقتعت ثيح عاطقلا حبر ساسأ ىلع ءادألا سايق متي .تاعاطقلل ءادألا
 .هسفن لاجملا يف لمعت ىرخأ ٍةتاسسؤمل تاعاطقلا

 
 سايق متي .ةرادإلا نم هدامتعا متام بيييييسحب ةداتعملا ةيراجتلا طوريييييشلاو ماكحألل اًءقفو ةيليغيييييشتلا تاعاطقلا نيب تالماعتلا متت
  .ةدحوملا ةزجوملا لخدلا ةمئاق يف ةضورعملا كلتل ةلثامم ةقيرطب ةرادإلا سلجمل ةمدقملاو ةيجراخلا فارطألا نم تاداريإلا
 يف ييييسيئرلا اهطايييشن ةعومجملا سرامت .ةيليغيييشتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفلتخملا تاعاطقلل تابولطملاو تادوجوملا لثمت
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 
  .عاطقلل رئاسخلا وأ حابرألا سايق ةقيرط ىلع ريغت يأ أرطي مل

 
 :يلي امم ةعومجملل ةيليغشتلا تاعاطقلا نوكتت

 
 .مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملاو دارفألل ىرخأ ةينامتئا تاجتنمو عئادوو ضورق .ةئزجتلا عاطق

 
  .تاسسؤملاو ىربكلا تاكرشلل ىرخأ ةينامتئا تاجتنمو عئادوو ضورق .تاكرشلا عاطق

 
 ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالاو ،ةنيزخلا تامدخو تارامثتسالاو ،لاملا قاوسأ .تارامثتسالاو ةنيزخلا عاطق

  .اهب ةقلعتملا ةطشنآلاو
 

  .ةيلاملا قاروألل ظفحلاو ةروشملا ميدقتو ةرادإو لماعتلا تامدخ .ةطاسولاو لوصألا ةرادإ عاطق
 

 .مكحتلاو ىرخألا ةرادإلا تادحوو يئانثتسالا نامتئالا ،معدلا ماهم .ىرخأ
 

 ةجردُمملا دراوملا ليوحت راعسأ يفاص ةمهاسم نمضتت .دراوملا ليوحت راعسأ دامتعاب ةيليغشتلا تاعاطقلا ىلع ةلومعلا لَّممحت
 دئاعو تادوجوملا فيلاكتل دراوملا ليوحت راعييسأ دعب عاطق لكل ةييصاخلا تالومعلا لخد يفاييص هاندأ ةيعاطقلا تامولعملا يف
 .نييجراخ ءالمع نم هالعأ ىرخألا تاعاطقلا تاداريإ ةفاك .تابولطملا

 
 تادوجوم يلاييمجإ نم اييهريراييقت عفر متي يتلا تاييعاييطقلا نأييييييييشب كيينبلا ةرادإ سلجمل ةييمدييقملا ةيييعاييطقلا تاييمولعملا نوكتت (ب

 لبق لخدلاو تايلمعلا فيراييييييييصمو ،تايلمعلا لخد يلامجإو 2021 و 2022 ربمتبيييييييس 30 يف امك ةعومجملا تابولطمو
 :يلي امم نيخيراتلا كنيذ يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ةاكزلا تاصصخم
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 
 
  (ةمتت) - ةيليغشتلا تاعاطقلا .16

  (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30

  ىرخأ  يلامجإ

  عاطق
 لوصألا ةرادإ
  ةطاسولاو

 ةنيزخلا عاطق
  تارامثتسالاو

  عاطق
  تاكرشلا

  عاطق
   ةئزجتلا

 تادوجوملا يلامجإ  20.871.706  43.068.920  38.218.187  689.470  3.688.352  106.536.635

 تابولطملا يلامجإ  24.370.146  10.915.239  53.266.387  69.712  1.406.879  90.028.363

 ةصاخلا تالومعلا (ةراسخ) لخد يفاص   529.219    1.241.563    246.482    34.079   (34.795)    2.016.548 

 دراوملا ليوحت راعسأ تاليوحت يفاص   210.978   (509.563)    280.999      -    17.586      - 

 2.016.548    (17.209)   34.079    527.481    732.000    740.197   
 راعسأ قيبطت دعب تالومعلا يفاص
 دراوملا ليوحت

 ،ةيكنب تامدخ باعتأ (ةراسخ) لخد   30.039    91.045    21.927   113.416  (19.218)    237.209 
 ىرخألا تايلمعلا (ةراسخ) لخد   66.522    52.277    92.699    1.354   (118.798)    94.054  يفاص

  تايلمعلا (ةراسخ) لخد يلامجإ   836.758    875.322    642.107   148.849  (155.225)    2.347.811 
  ةرشابم تايلمع فيراصم   246.233    55.922    34.832    78.056      -    415.043 
 ةرشابم ريغ تايلمع فيراصم   253.359    133.014    247.025      -      -    633.398 

 (57.651)   3    44    (1.359)   (131.728)   75.389   
 نامتئالا رئاسخ تاصصخم (سكع)
 ىرخألا رئاسخلاو

  تايلمعلا فيراصم يلامجإ   574.981    57.208    280.498    78.100    3    990.790 
 تايلمعلا (ةراسخ) لخد   261.777    818.114    361.609    70.749   (155.228)    1.357.021 
 ةليمزلا تاكرشلا لخد يف ةصحلا     -      -    54.725      -      -    54.725 

  ةاكزلا تاصصخم لبق (ةراسخلا) لخدلا  261.777   818.114   416.334   70.749   (155.228)   1.411.746 
 

  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

  ىرخأ  يلامجإ

  عاطق
 لوصألا ةرادإ
  ةطاسولاو

 ةنيزخلا عاطق
  تارامثتسالاو

  عاطق
  تاكرشلا

  عاطق
   ةئزجتلا

 تادوجوملا يلامجإ  18.760.934  39.049.422  38.528.615  613.093  2.688.058  99.640.122

 تابولطملا يلامجإ  23.139.562  8.493.052  50.915.133  69.908  334.406  82.952.061

 ةصاخلا تالومعلا (ةراسخ) لخد يفاص  505.290  910.648  306.874  18.727  (17.117)  1.724.422
 دراوملا ليوحت راعسأ تاليوحت يفاص  2.807  (412.612)  415.828     -  (6.023)  -

1.724.422  (23.140)  18.727  722.702  498.036  508.097  
 راعسأ قيبطت دعب تالومعلا يفاص

 دراوملا ليوحت
 يفاص ،ةيكنب تامدخ باعتأ لخد  26.889  72.657  18.484  139.456  (11.213)  246.273

 ىرخألا تايلمعلا (ةراسخ) لخد  50.350  42.342  35.860  8.289  (78.192)  58.649

  تايلمعلا (ةراسخ) لخد يلامجإ  585.336  613.035  777.046  166.472  (112.545)  2.029.344
  ةرشابم تايلمع فيراصم  234.977  53.552  34.373  71.589  -  394.491

 ةرشابم ريغ تايلمع فيراصم  199.640  110.409  205.046  -  -  515.095

225.605  -  (153)  1.192  62.466  162.100  
 رئاسخلاو نامتئالا رئاسخ تاصصخم
 ىرخألا

  تايلمعلا فيراصم يلامجإ  596.717  226.427  240.611  71.436  -  1.135.191
 تايلمعلا (ةراسخ) لخد  (11.381)    386.608    536.435    95.036   (112.545)    894.153 
 ةليمزلا تاكرشلا لخد يف ةصحلا     -      -    25.226      -      -    25.226 

  ةاكزلا تاصصخم لبق (ةراسخلا) لخدلا  (11.381)   386.608   561.661   95.036   (112.545)   919.379 
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 
 ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .17

           
  .ةدحوم ةزجوم ةيلحرم يلام زكرم ةمئاق لك خيراتب ةلداعلا ةميقلاب تاقتشملاك ةيلاملا تاودألا مييقتب ةعومجملا موقت (أ
 

 نيب ةيدايتعا ةيلمع يف مازتلا ليوحتل عوفدملا رعيييييسلا وأ ليييييصأ عيبل همالتيييييسا متييييييس يذلا رعيييييسلا اهنأب ةلداعلا ةميقلا فرعُمت
 :امإ اهذيفنت متي ةيلمعلا نأ ضارتفا ىلع ةلداعلا ةميقلا سايق ىنبُمي .مييقتلا خيراتب قوسلا يف نيلماعتم

 
 وأ ،مازتلالل وأ لصألل يسيئرلا قوسلا يف   •
 .يسيئرلا قوسلا بايغ ةلاح يف كلذو ،مازتلالل وأ لصألل ةيلضفأ قوس رثكأ يف   •

 
 ةلداعلا ةميقلا ميقُمت .ةعومجملا لبق نم هل لوخدلا نكمملا نم نوكي نأ ةيلضفأ رثكألا قوسلا وأ يسيئرلا قوسلل بجي هنإف كلذك
 نيلماعتملا نأ ةيضرف ىلع كلذو مازتلا وأ لصأ ريعستل قوسلا يف نولماعتملا اهلمعتسي تاضارتفا مادختسإب مازتلا وأ لصأل
 ةعفنم قيقحتل قويييسلا يف لماعتملا ةردق رابتعإلا يف يلام ريغ ليييصأل ةلداعلا ةميقلا ذخأت .ةيدايييصتقا ةعفنم ليييضفأل نوعيييسي
 فيظوتلاب موقيس هرودب يذلاو قوسلا يف رخآ لماعتمل عيبلا لالخ نم وأ لصألل ىلعألاو لثمألا فيظوتلا لالخ نم ةيداصتقإ
 .لصألل ىلعألاو لثمألا

 
 ميظعت دنع كلذو ،ةلداعلا ةميقلا سايقل ةحاتم ةيفاك تانايب و ،مئالم وهام بيييييييسحب ،ةبيييييييسانم مييقت قرُمط ةعومجملا مدختيييييييست
 .اهتظحالم نكمُمي ال تايطعم مادختسا ليلقتو اهتظحالم نكمم تايطعم مادختسا

 
 ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف اهنع حاييييييصفإلا مت وأ ةلداعلا ةميقلاب اهييييييسايق متي يتلاو ،تابولطملاو تادوجوملا لك فينييييييصت متي
 لكيييشب ةلداعلا ةميقلا سايقل يرهوج تايطعم ىوتيييسم ىندأل كلذو ،هاندأ روكذملا يمرهلا ليييسليييستلا نميييض ،ةدحوملا ةزجوملا

    :ماع
 لوصولا ةأشنملل نكمي يتلاو ةقباطتم ةيلام ةادأل وأ ةيلاملا ةادألا سفنل ةطشنلا قاوسألا يف ةنلعملا راعسألا .لوألا ىوتسملا
 ،(ليدعت نودب) سايقلا خيراتب اهيلا

 
 يتلاو ىرخأ مييقت قرط وأ ةهباشملا ةيلاملا تابولطملا وأ تادوجوملل ةطشنلا قاوسألا يف ةنلعملا راعسألا .يناثلا ىوتسملا
 و ،اهتظحالم نكمي ةيقوس تامولعم ىلع ةينبم ةيرهوجلا تايطعملا عيمج اهيف نوكت

 
 .اهتظحالم نكمي ةيقوس تامولعم ىلع ةينبم ةيرهوجلا تايطعملا عيمج اهيف نوكتال يتلا مييقتلا قرط .ثلاثلا ىوتسملا

 
 ررقُمت ةعومجملا نإف ،رركتم لكييشب ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف اهب فرتعملا تابولطملاو تادوجوملل ةبييسنلاب
 ىوتييييسم ىندأ ىلع ًءاءانب) فينييييصتلا ريدقت ةداعإ لالخ نم يمرهلا لييييسلييييستلا يف تايوتييييسملا نيب ليوحت ثدح دق ناك ام اذإ
 .يلام ريرقت لك خيرات ةياهن يف (ماع لكشب ةلداعلا ةميقلا سايقل يرهوج تايطعم

 
 ةلوادتملا ريغ عيبلل ةحاتملا ةيلاملا تادوجوملا لثم رركتملا ةلداعلا ةميقلا سايق نم  ٍةلكل تاءارجإلاو تاسايسلا ةعومجملا ددحُمت
 .ةرمتسملا ريغ تايلمعلا يف عيزوتلل ةانتقملا تادوجوملا لثم رركتملا ريغو

 
 نييجراخلا نيمّريقملا ءالؤهل ةجاحلا ديدحت متي امك .ةددحم تادوجوم مييقت ضارغأل رخآل تقو نم نييجراخ نيمّريقم نييعت متي

 ريياعملاب مازتلالاو ةيلالقتيسالا ،ةعميسلا ،قويسلاب ةفرعملا ريياعم ىلع ًءاءانب نييجراخلا نّريميقملا رايتخإ متي .يونيس سايسأ ىلع
 .ةينهملا

 
 وأ اهمييقت ةداعإ بولطملاو تابولطملاو تادوجوملا ميق ىلع تاكرحلا ليلحتب ةعومجملا موقت ةيلام مئاوق لك دادعإ خيراتب
 ةييييسيئرلا تايطعملا نم تبثتلاب ةعومجملا موقت ،ليلحتلا اذه ضارغألو .ةعومجملل ةيبيييساحملا تايييساييييسلل ًءاقفو اهريدقت ةداعإ

 نراقُمت امك .ةليييييصلا تاذ ىرخألا تادنتيييييسملاو دوقعلا عم مييقتلا بايييييستحا ةيلمع يف تامولعملا ةقباطم ةطيييييساوب مييقت رخآل
  .ًءالوقعم رييغتلا ناك اذإ ام ديدحتل ةيجراخلا رداصملا عم تابولطملاو تادوجوملا لكل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا ةعومجملا
 ،اهتعيبط ساييييييييسأ ىلع تايبولطملاو تادوجوملا تايئف دييديحتب ةيعومجملا موقت ،ةيلدايعلا ةيميقلا نع حاييييييييصفإلا ضارغألو 
 .هالعأ روكذم وه امك ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا كلذكو تابولطملا وأ تادوجوملاب ةقلعتملا رطاخملاو اهصئاصخو
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 
 
  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .17
 
 ةيلاملا تاودألل يمرهلا لييييسلييييستلا تايوتييييسم بييييسحب ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملل ةلداعلا ميقلا هاندأ لودجلا صخلي (ب

 نع تامولعم هاندأ لودجلا نمييييضتيال .2021 ربمييييسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبييييس 30 يف امك ةلداعلا ةميقلاب ةلجييييسملا
 ةرويييييصب براقت ةيرتفدلا ةميقلا كلت تناك ام اذإ ىتح ةلداعلا ةميقلاب اهيييييسايق متي مل يتلا ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا
 .ةلداعلا ةميقلا ةلوقعم

 
  (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30

  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا
 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

1.051.856  106.601  945.255  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا 

21.948.319  13.284  1.185.975  20.749.060 
  لالخ نم تارامثتسالا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسالا   111.301  -  20.756  132.057
 يلامجإلا 20.860.361  2.131.230  140.641  23.132.232

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

471.451  -  471.451  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألا  

 يـلاـمجإلا -  471.451  -  471.451
 

  (ةققدم) 2021 ربمسيد 31
  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا

 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

663.971  163.602  500.369  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا 

28.699.095  13.282  1.528.729  27.157.084 
  لالخ نم تارامثتسالا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسالا   117.776  -  24.880  142.656
 يلامجإلا 27.274.860  2.029.098  201.764  29.505.722

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

230.147  -  230.147  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألا  

 يـلاـمجإلا -  230.147  -  230.147
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .17
  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا
 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

699.840  215.075  484.765  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا 

29.125.023  13.272  4.240.703  24.871.048 
  لالخ نم تارامثتسالا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسالا   132.117  -  42.938  175.055
 يلامجإلا 25.003.165  4.725.468  271.285  29.999.918

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

215.634  -  215.634  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألا  

 يـلاـمجإلا -  215.634  -  215.634
 

 جذامن و ةيلمعلا رعييييييس نيب قرفلا فرعُمي .ةيلاملا ةادألل ةيلمعلا رعييييييس نع ريعييييييستلا جذامن نع ةجتانلا ةميقلا فلتخت نأ نكمي
 نوكي ىتح لجؤت يتلاو ةيلمعلا ةدم لالخ اهئافطإ قيرط نع امإ اهب فارتعالا متي .(لوألا مويلا رئاسخو حابرأ) ييييييييـب ريعستلا
 نإ .داعبتييييسالا لالخ نم اهب فارتعالا متي وأ ،اهتظحالم نكمي ةيقوييييس تامولعم مادختييييساب ةلداعلا ةميقلا ديدحت ةعاطتييييسالاب
 و حابرأ سكع نود ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا لماييشلا لخدلا ةمئاق يف ةرييشابم اهب فرتعُمي ةلداعلا ةميقلا يف ةقحاللا تاريغتلا

  .ةلجؤملا لوألا مويلا رئاسخ
 30 يف ةيهتنملا ةرتفلل ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاق يف اهتميق جردُمملاو ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا يلامجإ غلبي

 ةراسخ :2021 ربمتبس 30) يدوعس لاير نويلم 57 غلبمب ةراسخ ،ةبسانملا مييقتلا جذامن مادختساب ةردقُمملاو ،2022 ربمتبس
  .(يدوعس لاير نويلم 121.5  غلبمب
 هذه ربتعت .كونب تادنييسو ةيدوعييس تاكرييش تادنييس نم نوكتت يتلاو نيد تادنييس ىلع تارامثتييسالل يناثلا ىوتييسملا يوتحي
 نكمي تايطعم مادختساب تادنسلا هذه مييقت متي ،طشنلا قوسلا يف ةلوادتملا راعسألا بايغ يف .ةلوادتم ريغ ماع لكشب تادنسلا
 تارييشؤم ىلع ًءءانب وأ تادنييسلا ردييصُمم سفنل اهذيفنت مت ةيلمع رخآ رعييس وأ ةلثامتملا تاودألل دئاعلا تامولعم لثم اهتظحالم
 تاودألا كلتل ةفلتخم لماوع نع ةبييساحملا يرورييضلا نم نوكي امدنع تامييقتلا نم اًءءزج تاليدعتلا ربتعت .ةلوادتملا قوييسلا
 نميييييييض اهفينيييييييصتب كنبلا ماق دقف ،اهتظحالم نكمي تارامثتيييييييسالا كلتل ةمهملا تايطعملا نوك .تاودألا كلت لاجآ كلذ يف امب
   .يناثلا ىوتسملا
 تارايخ وأ ةلجآ يبنجأ فرييييص دوقع نمييييضتت ةددعتم تاقتييييشم دوقع ىلع يناثلا ىوتييييسملل ةقتييييشملا ةيلاملا تاودألا يوتحت
 نمييضتت .عييساو فارتعاب عتمتت ريعييست جذامن مادختييساب تاقتييشملا هذه مييقت متي .ةلومعلا راعييسأ تاييضياقمو ،يبنجالا فرييصلا
 جذامن مادختييسابو ةيلاحلا ةميقلا باييستحا مادختييساب ،يلبقتييسملا يرايعملا ريعييستلا جذامن مادختييسا ،اًءقيبطت ريعييستلا تاينقت رثكأ

 راعسأ نمضتت ةفلتخم قوس تايطعم ةدع جمد ةيلمع جذامنلا هذه تمدختسا .راشتنالا ةعساو (زلوكس كالب) ريعستلا تارايخ
  .يناثلا ىوتسملا نمض اهفينصت مت دق تاقتشملا هذه نإف يلاتلابو ،دئاعلا تاينحنمو ،ةلجألا راعسألاو ،يبنجأ فرص

 ريغلا ةيجيتارتييسالا تارامثتييسالا ضعبو ،ةييصاخ ةيكلم قيدانييص يف تارامثتييسا ىلع تارامثتييسالل ثلاثلا ىوتييسملا يوتحي
 مادختيييساب تادنيييسلا هذه مييقت متي يلاتلابو ،طيييشن قويييس يف ةلوادتم ريغ ماع لكيييشب تادنيييسلا هذه ربتعت .مهيييسألا يف ةلوادتم
 دامتعالا نكمي ريدقت ريييشؤمك لئادبلا كلت نم يأ بيغت امدنع وأ ،رخآ يجراخ فرط وأ تادنيييسلا رديييصُمم نم ةدراو تايطعم
  .ةفلكتلاب تادنسلا كلت مييقت متت هنإف ،هيلع
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

   (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .17
 اهمربأ يتلاو ةيلاحلا ةيسيئرلا ةيقافتالا نم ئشانلا عيبلا رايخل ينمضلا قتشملا ثلاثلا ىوتسملل ةيلاملا تاودألا تاقتشم نمضتت
 كنبلا مدختسي ،اذه عيبلا رايخل ةلداعلا ةميقلا ديدحت ضرغلو .(ج14 حاضيإ رظنا) ةليمز ةكرش يف رامثتسالا صخي اميف كنبلا
 قوييسلا يف اهتظحالم نكميال ةددحم تايطعم جذومنلا اذه بلطتي .ًءالوبقو اًءراييشتنا عييسوألا تارايخلا ريعييستل نيدح وذ اًءجذومن
 هيف رفوتت يتلا تقولا سفن يف ،ةليمزلا ةكريييييشلا عم ةييييييسيئرلا ةيقافتالا يف اهديدحت مت تايطعملا هذه ضعب نإف كلذك .يلاحلا
 قيبطتب ةرادإلا مايق تايطعملا كلت ضعب بلطتت ،كلذل ةفاضإلاب .ةليمزلا ةكرشلل ةقباسلا لامعألا جئاتن نمض تايطعملا ضعب
 يتلاو ،ةليمزلا ةكرشلل ةيليغشتلا جئاتنلا ىلع ةمهملا راثآلاو ةليمزلا ةكرشلل ةيلبقتسملا جئاتنلا نع تاريدقت ىلع يوتحت ماكحأ
 رايخلا تايطعم نم ديدعلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .يسيئرلا رامثتسالل ةلداعلا ةميقلا ريدقتو ،رايخلا ذيفنتل ةجيتنك رهظت نأ نكمي
  .ضعبلا اهضعب ىلع دمتعت
 ديزت نأ نكمي ةلداعلا ةميقلا نإف ،ةئاملاب10 بلايييس وأ ةئاملاب 10 بجومب تايطعملل ةمهملا تاريدقتلا هيف ريغتت يذلا لاحلا يف
 لاير نويلم  32.4 :2021 ربمتبيييييس 30) 2022 ربمتبيييييس 30 يف امك يدوعيييييس لاير نويلم 33.1 براقي امب ضفخنت نأ وأ

 امك يدوعس لاير نويلم 14.6 براقي امب ضفخنت وأ ديزت نأ نكميو ،ةليمزلا ةكرشلل ةيلبقتسملا جئاتنلا ريدقتل ةجيتن (يدوعس
 تايلمعلا جئاتن ىلع ةددحملا تاريثأتلا ريدقتل  ًءةجيتن (يدوعييس لاير نويلم 13.7 :2021 ربمتبييس 30) 2022 ربمتبييس 30 يف
 يف امك يدوعييس لاير نويلم  16.1 براقي امب ضفخنت وأ ديزت نأ نكميو ،رايخلا ذيفنتل ةجيتن رهظت دق يتلاو ةليمزلا ةكرييشلل

   .يسيئرلا رامثتسالل ةلداعلا ةميقلا ريدقتل ًءةجيتن (يدوعس لاير نويلم 24.2 :2021  ربمتبس 30) 2022 ربمتبس 30
 يفو ،تايطعملا نم ةيئزج لكب ةييصاخلا ماكحألاو ةربخلا ىلع ،ةيييساييسألا هجوألا ةفاك نم ،ةعومجملل ةمهملا تاريدقتلا ىنبُمت 
 لك يف  ًءالوقعم ربتعي ةلداعلا ةميقلا ريدقت نأ نم دكأتلل رذحلاب مستت تايطعملا نأ نم دكأتلل ةبجاولا ةيانعلا لذب متي ،لاوحألا لك
  .ةلداعلا ةميقلا كلتل ةعومجملا تاريدقت نع لبقتسملا يف ةققحتملا غلابملا فلتخت دق ،نكلو .لاوحألا

 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ثلاثلا ىوتسملل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا هاندأ لودجلا صخلي (ج
  :2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلاو

 

 ربمتبس 30
2022 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)
 397.016  397.016  201.764 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ةلداعلا ةميقلا

 (125.731)  (195.252)  (61.123) ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا يفاص
 271.285  201.764  140.641 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ةلداعلا ةميقلا

 
 رهشأ ةعستلا ةرتف لالخ 3 ىوتسملا وأ 2 ىوتسملا نم يأ ىلإ 2 ىوتسملا وأ 1 ىوتسملا نم يأ نم تاليوحت كانه نكت مل
 .2022 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
   (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .17
 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملل ةردقملا ةلداعلا ميقلا هاندأ لودجلا صخلي (د

 كلتل ةيرتفدلا ميقلا عم  ًءةنراقم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةلداعلا ةميقلاب اهليجست متي مل يتلاو 2021 ربمسيد
 .دونبلا

  (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30
 ةلداعلا ميقلا
  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا
 :ةيلام تادوجوم   

 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 3.132.801  3.132.801
 يفاص ،ةأفطملا ةفلكتلاب اهب ظفتحم تارامثتسا 4.863.332  4.392.698

 يفاص ،فلسو ضورق 64.665.179  69.547.061
 يلامجإ 72.661.312  77.072.560

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 20.104.905  20.104.905
  ءالمعلا عئادو 67.604.821  67.092.446
 يلامجإ 87.709.726  87.197.351

  
  (ةققدم) 2021 ربمسيد 31

 ةلداعلا ميقلا
  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا

 :ةيلام تادوجوم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 5.445.778  5.445.778

 يفاص ،فلسو ضورق 57.803.114  58.638.152
 يلامجإ 63.248.892  64.083.930

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 21.792.608  21.792.608
  ءالمعلا عئادو 61.484.997  59.978.185

 يلامجإ 83.277.605  81.770.793
 
 
 
 
 

  
  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

 
 
 
 
 

 ةلداعلا ميقلا
  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا
 :ةيلام تادوجوم   

 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 1.407.134  1.407.134
 يفاص ،فلسو ضورق 58.290.449  62.691.072
 يلامجإ 59.697.583  64.098.206

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 20.036.584  20.036.584
  ءالمعلا عئادو 60.860.600  60.399.113
 يلامجإ 80.897.184  80.435.697



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
   (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .17

 ،قوسلا راعسأ ساسأ ىلع ،ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا جذامن مادختساب يفاص ،فلسلاو ضورقلل ةردقملا ةميقلا باستحا مت
 ةميقلا ربتعت .ضورق ةظفحم لكل قاقحتيييييسالا خيراوتل ردقملا حجرملا طيييييسوتملا مادختيييييساب ضورقلا ظفاحم نم ةظفحم لكل
 تاريدقت ربتعتو .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا ليييسليييستلا يف لوألا ىوتيييسملا نميييض ةأفطملا ةفلكتلاب اهب ظفتحملا تارامثتيييسالل ةلداعلا
 تاييسييسؤملاو كونبلل ةدييصرأل قحتييسملاو ىرخألا ةيلاملا تاييسييسؤملاو كونبلا ىدل ةدييصرأ نم ةقحتييسملا غلابملل ةلداعلا ةميقلا
  .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا يف ثلاثلا ىوتسملا اهنأ ىلع ءالمعلا عئادو يفاصو فلسلاو ضورقلاو ىرخألا ةيلاملا
 ةميقلا نع اًءيرهوج فلتختال ،ةدحوملا ةيلحرملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةجردملا ريغ ىرخألا ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا نإ
 ىدل ةديييييصرأ نم ةقحتيييييسملا غلابملل ةلداعلا ةميقلا ةميقلا جردُمت .ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةجردملا ةيرتفدلا
 فلتخت ال ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأل قحتسملاو ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

 راعيييسأب يرهوج فالتخا دوجو مدع ببيييسب ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةجردملا ةيرتفدلا ةميقلا نع اًءيرهوج
 ةيدقاعتلا تارتفلا رييييصق ببييييسبو ،اهيلع دقاعتُمملا راعييييسألل ةهباييييشملا ةيلاملا تاودألل قوييييسلا يف ةدئاييييسلا ةييييصاخلا تالومعلا
      .ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرألاو كونبلا ىدل ةدصرألل

 
 نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
 

  نامتئالا رطاخم    (أ
 هتامازتلاب ءافولا ىلع ام ٍةفرط ةردقم مدع يف رطاخم كلت لثمتت و اهل ضرعتت يتلا نامتئالا رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت
 نع يييساييسأ لكييشب نامتئالا رطاخمل ضرعتلا أييشني .ةيلام ةراييسخل رخآلا فرطلا دبكت ىلإ يدؤي امم ،ةددحم ةيلام ةادأ نأييشب
يييييضيأ دجوت .ىرخألا تارامثتيييييسالاو فليييييسلاو ضورقلا ةظفحم يف دوجوملا نامتئالاب ةقلعتملا رطاخملا  يف نامتئا رطاخم اًء
 ءالمعلل رثعتلا تالامتحا ةعومجملا مَييقُمت .نامتئالا حنمل تامازتلالا لثم ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق جراخ ةيلاملا تاودألا
يييضيأ ةعومجملا مدختيييست امك ،يلخاد ٍةرطاخم فينيييصت ماظن مادختيييساب  تالاكو لبق نم دعم يجراخ رطاخم فينيييصت  ماظن اًء
 دوقع لادبتسال ةعقوتملا ةفلكتلا يف تاقتشملاب قلعتي اميف ةعومجملا ىدل نامتئالا رطاخم لثمتت .كلذ نكمأ ام ةيسيئر فينصت
 موقت امك ،ةلوبقملا نامتئالا رطاخم ىوتيييييييسمب مكحتلاو مهتامازتلاب ءافولا يف ىرخألا فارطألا قافخإ ةلاح يف تاقتيييييييشملا
 .ءالمعلل ضارقإلا ةطشنأ يف ةعبتُمملا بيلاسألا سفن مادختساب ىرخألا فارطألا مييقتب ةعومجملا

 
 سفن يف مهلامعأ ةيييييييسرامم وأ ةلثامم تاطايييييييشنل ىرخألا فارطألا نم ددع ةلوازم دنع نامتئالا رطاخم يف زكرتلا رهظي
 دنع ةيدقاعتلا مهتامازتلاب ءافولا ىلع مهتردقم يف رثؤتييييس يتلا ةيداييييصتقالا صئاييييصخلا سفن مهل نوكي وأ ةيفارغجلا ةقطنملا

 ىدم نامتئالا رطاخم يف تازكرتلا رهظُمت .ىرخألا فورظلا وأ ةييييييييساييييييييسلا وأ ةيدايييييييصتقالا فورظلا يف تاريغت ثودح
 .ةنيعم ةيفارغج ةقطنم وأ عاطق ىلع رثؤت تاروطت يأ لباقم ةعومجملا ءادأ ةيساسح
 
 ةفيظول ةلقتسم ةعجارم نمضتت يتلاو نامتئالا رطاخم ةرادإ ضرغب ةرادإلا سلجم نم هدامتعا مت لماش راطإ ةعومجملا ىدل
 رطاييخمل ضرعتلا ةييباييقر قيرط نع ناييمتئالا رطاييخم ةييبقارمب ةييعومجملا موقت .ناييمتئالا رطاييخم ةيييلمع ةييبقارمو ناييمتئالا
 ةرادإ تايييساييييس ميميييصت مت .رارمتيييساب فارطألا هذهل ةيلاملا ةءالملا مييقتو ةددحم فارطأ عم تالماعملا نم دحلاو نامتئالا
 .ةعوضوملا دودحلاب مازتلالاو رطاخملا ةبقارمو ةمئالملا رطاخملا دودح عضوو ديدحت نم ةعومجملا نكمتتل نامتئالا رطاخم
 وأ تالماعملا لافقإب اًءنايحأ ةعومجملا موقت امك .مظتنم لكيييشب ةعويييضوملا دودحلا لباقم رطاخملل يلعفلا ضرعتلا ةباقر متيو
 .نامتئالا رطاخم ليلقتل ىرخأ ٍةفارطأ حلاصل اهنع لزانتلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18

 
  نامتئالا رطاخم ةرادإ (ب

 وأ نينيعم دارفأب ةييييييصاخلا رطاخملا يف زكرتلا يدافتل ضارقإلا ةظفحم عيونتب كلذو نامتئالا رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت
   .ةيداصتقالا تاعاطقلا وأ ةنيعم ةطشنأ وأ نكامأ يف ءالمعلا نم ةعومجم
 ةظفحم نمييييض نامتئالا رطاخم ةدوج ةرادإ يف ةدعاييييسملل ةادأك مدختييييسي يذلاو نامتئالل فينييييصت ماظن ةعومجملا مدختييييست
 هذهل تاييصييصخم هيجوت ىلع لمعتو ةميقلا ةييضفخنمو ةلماعلا ظفاحملا نيب لييصفت تاجرد نمييضتي فينييصتلا اذه .ضورقلا
 مييقت ريياعمو ةيلام لماوع ىلع ًءءانب هدح ىلع ليمع لك فينييييييصت ةعومجملا ددحت .ةددحم ىرخأ تاييييييصييييييصخمو ظفاحملا
 ةدوج ،يراجتلا عاطقلا ،لاملا سأر لكيه ،ةلويييييسلا ،ةيحبرلا ،ضرقلا ةمدخ نم  ًءالك يطغت ةيييييصخييييشو ةيعوييييضوم ةيراجت
 لبق نم قثوتو عجار ُمت يتلاو نيييييضرتقملا عيمج ىلع ةيرود ةدوج تافينييييصت لمعب ةعومجملا موقت .ةكرييييشلا ةءالمو ،ةرادإلا
 تاريغتلا سكعتل رطاخملا ةرادإ ةمظنأو تاييسايييس ةعجارمب ماظتناب ةعومجملا موقت .ضرغلا اذهل ةلقتييسم رطاخم ةرادإ ةدحو
  .ةيميظنتلا تاهيجوتلاو ةئشانلا تاسرامملا لضفأو ةيجراخلا ةيداصتقالا ةئيبلاو تاجتنملاو قاوسألا يف

  نامتئالا رطاخم ضيفخت    (ج
 نمضتت .فلسلاو ضورقلل نامتئالا رطاخم ضيفخت نيمأتل تانامضب ةيدايتعالا ينامتئالا اهلمع ةرود لالخ ةعومجملا ظفتحت
 ةيلحم مهيييسأ ،ةيدقاعتو ةيلام تاناميييض ،ىرخأ ةيدقن عئادوو بلطلا تحت عئادو ،لجأل عئادو ييييسايييسأ لكيييشب تاناميييضلا هذه
 ضورقلل ةلثامم ضورقو ةيراجت ضورق لباقم تاناميييييييضلا هذهب ظافتحالا متي .ىرخأ ةتباث تادوجومو تاراقع ،ةيبنجأو
 بلطو تانامييضلل ةيقوييسلا ةميقلا ةبقارمب ةرادإلا موقت .ققحتلل ةلباقلا ةيفاييصلا ةميقلا بييسح تانامييضلا هذه ةرادإ متيو ةيراجتلا

 بلطب ةعومجملا موقت امك .ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ تاصصخم ةيافك مييقتو ،ةمربملا دوقعلل اًءقفو ىرخأ ةيفاضإ تانامض
  .ةميقلا يف ضافخنا ىلعرشؤم ةظحالم متي ام لاح ىرخألا فارطألا نم ةيفاضإ تانامض
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
 
   نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
  يلاملا نامضلا دوقعو ةيلاملا تادوجوملا - ةعمجم
 رهييشأ ةعييستلا يترتفل يلاملا نامييضلا دوقعو ،ةيلاملا تادوجوملا لكل نامتئالا رئاييسخ تاييصييصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدييصرأو ةيحاتتفالا ةدييصرألا نيب ةيوييستلل عّرمجُمم صخلم ،يلي اميف
 :2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا

   (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30           
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   98.218.209   4.891.654   3.092.554  106.202.417   451.370   462.478   1.290.427   2.204.275

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (214.390)    214.390      -   -  (2.919)    14.762      -    11.843 

 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (133.854)      -    133.854   -  (1.185)      -    63.887    62.702 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   713.104   (713.104)      -   -   5.044   (15.833)      -   (10.789) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (435.125)    435.125   -     -   (78.924)    204.073    125.149 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   32.282      -   (32.282)   -   2.045      -   (32.710)   (30.665) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    14.412   (14.412)   -     -    912   (2.935)   (2.023) 

 (26 حاضيإ)  جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -   -  (48.764)   (33.538)   (28.094)   (110.396) 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   3.674.179   (376.416)   (700.173)    2.597.590   20.793    59.448   (199.678)   (119.437) 

 ةرتفلا ةكرح يفاص   4.071.321   (1.295.843)   (177.888)    2.597.590   (24.986)   (53.173)    4.543   (73.616) 

 

 

 

 

 

 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -    226.167    226.167      -      -    226.167    226.167 

 

 

 

 

 

 

 2.356.826   1.521.137   409.305   426.384  109.026.174 
 
                 2022 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  102.289.530   3.595.811   3.140.833  



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
 
  (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
  (ةمتت) -يلاملا نامضلا دوقعو ةيلاملا تادوجوملا - ةعمجم

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30           
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   93.642.597   4.537.036   2.861.364   101.040.997   576.288   262.844   1.161.708   2.000.840

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (1.302.207)    1.302.207      -      -   (17.123)    109.298      -    92.175 

 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (79.969)      -    79.969      -   (1.619)      -    36.899    35.280 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   512.792   (512.792)      -      -    6.169   (19.532)      -   (13.363) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (211.571)    211.571      -      -   (61.131)    104.346    43.215 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   13.898      -   (13.898)      -    76      -   (4.986)   (4.910) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    2.883   (2.883)      -      -    948   (1.767)   (819) 

 (26 حاضيإ)  جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -      -   (21.914)    22.362   (12.431)   (11.983) 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   1.565.087    125.858   (78.142)    1.612.803    25.971    93.295   (33.256)    86.010 

 ةرتفلا ةكرح يفاص   709.601    706.585    196.617    1.612.803   (8.440)    145.240    88.805    225.605 

 

 

 

 

 

 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -   (41.165)   (41.165)      -      -   (41.165)   (41.165) 

 

 

 

 

 

 

                      2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  94.352.198   5.243.621   3.016.816   102.612.635   567.848   408.084   1.209.348   2.185.280 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
   (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 
 نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف
 :2021 و 2022 ربمتبس 30 يف

 
   (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30           

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  5.453.353  1.057  -  5.454.410  8.465  167  -  8.632
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (2.316.179)  (304)  -  (2.316.483)  (3.457)  (49)  -  (3.506)

 2022 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  3.137.174  753  -  3.137.927  5.008  118  -  5.126

 
   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30           

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  2.169.016  928  -  2.169.944  3.092  110  -  3.202
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (758.743)  (6)  -  (758.749)  859  -  -  859

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  1.410.273  922  -  1.411.195  3.951  110  -  4.061
                  



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
  (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 نيدلا تادنس - تارامثتسا

 
 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نيدلا تادنس يلامجإل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف

2021: 
 

   (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30

 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
 نم ةلداعلا اهتميقب ةجردملا) ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ 

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب (ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  28.343.072  -  -  28.343.072  26.185  -  -  26.185
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (1.750.753)  -  -  (1.750.753)  2.148  -  -  2.148

 2022 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  26.592.319  -  -  26.592.319  28.333  -  -  28.333

 
 

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
 نم ةلداعلا اهتميقب ةجردملا) ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ 

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب (ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  29.959.909  -  -  29.959.909  31.385  -  -  31.385
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (1.164.253)  -  -  (1.164.253)  333  -  -  333

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  28.795.656  -  -  28.795.656  31.718  -  -  31.718
           



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
  (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
  فلسو ضورق يلامجإ
 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ةيلاملا فلسلاو ضورقلا يلامجإل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف

 :2021 و 2022
   (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   52.870.856   4.205.369   2.692.122   59.768.347   342.068   423.593   1.199.572   1.965.233

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (161.828)    161.828      -      -   (1.615)    10.479      -    8.864 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (121.279)      -    121.279      -   (1.087)      -    57.862    56.775 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   559.108   (559.108)      -      -    3.234   (10.111)      -   (6.877) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (354.781)    354.781      -      -   (55.055)    165.350    110.295 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   32.282      -   (32.282)      -    2.045      -   (32.710)   (30.665) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    13.000   (13.000)      -      -    901   (2.794)   (1.893) 
 (26 حاضيإ)  جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -      -   (48.764)   (33.538)   (28.094)   (110.396) 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   7.485.322   (319.829)   (404.531)    6.760.962    20.014    46.648   (193.868)   (127.206) 

 ةرتفلا ةكرح يفاص   7.793.605   (1.058.890)    26.247    6.760.962   (26.173)   (40.676)   (34.254)   (101.103) 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -    226.167    226.167      -      -    226.167    226.167 

 2022 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  60.664.461   3.146.479   2.944.536   66.755.476   315.895   382.917   1.391.485   2.090.297 

 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
  (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 (ةمتت) – فلسو ضورق يلامجإ
 
 

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   50.192.685   4.178.605   2.458.028   56.829.318   443.296   243.155   1.068.973   1.755.424

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (1.168.783)    1.168.783      -      -   (13.090)    100.436      -    87.346 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (79.969)      -    79.969      -   (1.619)      -    36.899    35.280 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   459.887   (459.887)      -      -    5.478   (16.278)      -   (10.800) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (211.564)    211.564      -      -   (61.131)    104.345    43.214 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   13.898      -   (13.898)      -    76      -   (4.986)   (4.910) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    2.364   (2.364)      -      -    925   (1.585)   (660) 
 (26 حاضيإ) جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -      -   (21.914)    22.362   (12.431)   (11.983) 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   3.520.599   (6.768)   (72.234)    3.441.597    21.570    96.647   (30.662)    87.555 

 ةرتفلا ةكرح يفاص   2.745.632    492.928    203.037    3.441.597   (9.499)    142.961    91.580    225.042 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -   (41.165)   (41.165)      -      -   (41.165)   (41.165) 

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  52.938.317   4.671.533   2.619.900   60.229.750   433.797   386.116   1.119.388   1.939.301 

 
 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 يلاملا نامضلا دوقع
 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف

2021: 
   (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   11.377.970   685.228   400.432   12.463.630   74.558   38.718   90.855   204.131
 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (52.562)    52.562      -      -   (1.304)    4.283      -    2.979 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (12.575)      -    12.575      -   (98)      -    6.025    5.927 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   153.996   (153.996)      -      -    1.810   (5.722)      -   (3.912) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (80.344)    80.344      -      -   (23.869)    38.723    14.854 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    1.412   (1.412)      -      -    11   (141)   (130) 
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   274.652   (56.283)   (295.642)   (77.273)    2.044    12.849   (5.810)    9.083 
 ةرتفلا ةكرح يفاص   363.511   (236.649)   (204.135)   (77.273)    2.452   (12.448)    38.797    28.801 

 2022 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  11.741.481   448.579   196.297   12.386.357   77.010   26.270   129.652   232.932 
 

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   11.247.291   357.503   403.336   12.008.130   98.240   19.579   92.735   210.554

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (133.424)    133.424      -      -   (4.033)    8.862      -    4.829 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   52.905   (52.905)      -      -    691   (3.254)      -   (2.563) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (7)    7      -      -      -    1    1 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    519   (519)      -      -    23   (182)   (159) 
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا     (60.869)   132.632   (5.908)    65.855    3.362   (3.352)   (2.594)   (2.584) 

 ةرتفلا ةكرح يفاص  (141.388)    213.663   (6.420)    65.855    20    2.279   (2.775)   (476) 
 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  11.105.903  571.166   396.916   12.073.985   98.260   21.858   89.960   210.078 
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .18
 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 
 نورخآ نونيدمو ءالمع ممذ - ىرخأ تادوجوم
 
 ةعستلا يترتفل ،ىرخألا تادوجوملا يف ةجردملا ،نورخآ نونيدمو ءالمع ممذل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف
 :2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ

 
   (ةققدم ريغ) 2022 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  172.958  -  -  172.958  94  -  -  94
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (18.863)  -  -  (18.863)  44  -  -  44

 2022 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  154.095  -  -  154.095  138  -  -  138

 
 

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  73.696  -  -  73.696  275  -  -  275

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  28.353  -  -  28.353  (153)  -  -  (153)

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  102.049  -  -  102.049  122  -  -  122

 
 
 
2021 و 2022 ربمتبس 30 يف  نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتف لالخ لحارملا نيب تاليوحتلل ةجيتن نامتئالا رئاسخ صصخم يف صقنلا وأ ةدايزلا يفاص هالعأ تايوستلا يف ليوحتلا غلابم لثمت
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 ضفخملاو يساسألا مهسلا ةيحبر  .19
 
 مهسألا طسوتم ىلع ىلوألا ةحيرشلا كوكص ةفلكت دعب لدعُمملا لخدلا يفاص ميسقتب ضفخملاو يساسألا مهسلا ةيحبر باستحا مت (أ

 .ةحنم مهس نويلم 250 عيزوتو ةنيزخ مهس نويلم 74.9 رادصإو ءارش رثأ باستحا دعب ،ةمئاقلاو ةردصُمملا
 
 :2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ضفخملاو يساسألا مهسلا ةيحبر ليصافت ،هاندأ (ب

 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل  يف نيتيهتنملا رهشأ ةثالثلا يترتفل   

   
   ربمتبس 30

2022  
   ربمتبس 30

2021  
 ربمتبس 30

 2022  
  ربمتبس 30

2021 
 775.610  1.157.631  274.345  549.965   لخدلا يفاص

 (70.518)  (60.724)  (15.334)  (17.173)   ىلوألا ةحيرشلا كوكص ةفلكت
 705.902  1.096.907  259.011  532.792   ىلوألا ةحيرشلا كوكص ةفلكت دعب لدعُمملا لخدلا يفاص
 938.505  1.000.000  938.505  1.000.000   (فالآلاب) ةمئاقلا مهسألا ددع طسوتم
 0.75  1.10  0.28  0.53   (يدوعسلا لايرلاب) ضفخُمملاو يساسألا مهسلا ةيحبر

 
 ةحنملا ريييصنع ببيييسب مهيييسألا ددع يف تارييغتلا ريثأت سكعيل ةقبايييسلا ةنيييسلل يعجر رثأب ةمئاقلا مهيييسألا طيييسوتم ليدعت مت
 قوقحلا لبق امل يرظنلا رعسلا ةبسن وهو 1.02 ليدعت لماعم مادختساب اهباستحا متو .ةردصُمملا ةنيزخلا مهسأ يف نمضتملا
 .قوقحلا ةسرامم لبق ةرشابم ،مهسلل يدوعس لاير 17.88 قالغإ رعسو مهسلل يدوعس لاير 17.49 غلابلاو

 
 لالخ ةحنم مهيييس نويلم 250 عيزوت سكعيل ةقبايييسلا ةرتفلل يعجر رثأب ةمئاقلا مهيييسألا ددعل حجرملا طيييسوتملا ليدعت مت امك
  .2022 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتف

 
   لاملا سأر ةيافك  .20
 يزكرملا كنبلا لبق نم ةعوضوملا لاملا سأر تابلطتمب مازتلالا لاملا سأر ةرادإ صوصخب ةعومجملا فادهأ نمضتت (أ

  .ةيوق لام سأر ةدعاق ىلع ةظفاحملاو ةيرارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق نامضل يدوعسلا
 اهبجومبو ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا لبق نم ةددحملا تالدعملا مادختساب كلذو اهلام سأر ةيافك ىدم ةبقارمب ةعومجملا موقت
 زكرملا ةمئاق يف ةجردملا تادوجوملا عم ةعومجملل لهؤملا لاملا سأر دونب ةنراقمب كلذو لاملا سأر ةيافك ىدم سايق متي
 راهظإل ةحجرملا غلابملا مادختساب تاقتشملل ةيمسالا غلابملاو ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلاو ةدحوملا ةزجوملا  ةيلحرملا يلاملا
  .اهب ةقلعتملا رطاخملا
 لاملا سأر ةيافك بسن و دناسملاو يساسألا لاملا سأر ،ىلوألا ةزيكرلل رطاخملل ةحجرُمملا كنبلا تادوجوم هاندأ لودجلا صخلي
  .2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك ةلباقملا

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
 2021 
  (ةققدم)

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل نامتئالا رطاخم          85.592.654  79.052.694  78.906.762
 رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل تايلمعلا رطاخم          5.091.578  5.091.578  5.112.624

 رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل قوسلا رطاخم          893.044  1.021.036  194.616
 
 

   رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل – ىلوألا ةزيكرلا عومجم          91.577.276  85.165.308  84.214.002
 يساسألا لاملا سأر           17.038.348  17.105.736  17.492.322

 دناسملا لاملا سأر           593.515  644.436  646.319
 دناسملاو يساسألا لاملا سأر يلامجإ           17.631.863  17.750.172  18.138.641

 :لاملا سأر ةيافك بسن               
 يساسألا           18.61%  20.09%  20.77%
 دناسملاو يساسألا           19.25%  20.84%  21.54%
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

  (ةمتت) - لاملا سأر ةيافك  .20
 

 :يلاتلا نم 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك دناسملاو يساسألا لاملا سأر نوكتي
 

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
 2021 
  (ةققدم)

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 ةيكلملا قوقح يلامجإ 16.508.272  16.301.475  16.688.061

822.556  822.556  548.371 
 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا بجومب ةيلاقتنالا تاليدعتلا

 9 مقر
 (ب10 حاضيإ) ةرهشلا ىلع تاليدعتلا (18.295)  (18.295)  (18.295)

 يساسألا لاملا سأر 17.038.348  17.105.736  17.492.322
 يفاص ،ةلهؤملا ةماعلا تاصصخملا 593.515  644.436  646.319
 دناسملا لاملا سأر 593.515  644.436  646.319

 دناسملاو يساسألا لاملا سأر يلامجإ 17.631.863  17.750.172  18.138.641
  

 ظافتحالا كنبلا ىلع يدوعسلا يزكرملا كنبلا ضرفت .يماظنلا لاملا سأر مادختساو لاملا سأر ةيافك ةبقارمب كنبلا ةرادإ موقت
 نمضتي يذلاو ،%10.5 نع لقي ال لدعمب ظافتحالاو رطاخملا ةحجرملا تادوجوملا لباقم يماظنلا لاملا سأر نم ىندأ دحب
  .يفرصملا فارشإلل لزاب ةنجل لبق نم بولطم وه امك ةيفاضإ تاصصخم
 2022 ربمتبس 30 يف امك لاملا سأر ةيافك بسنو ،دناسملاو يساسألا لاملا سأر ،رطاخملل ةحجرُمملا تادوجوملا باستحا مت
 قيبطتب ةصاخلا تاداشرإلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ةطساوب عوضوملا لمعلا راطإل اًءقفو 2021 ربمسيد 31و 2021 و
  .III لزاب تاررقم بسحب لاملا سأر ميوقت
 يلاقتنالا بيترتلا نأشب (2017 ربمسيد 3 قفاوملا) ـه 1439 لوألا عيبر 15 خيراتو 391000029731 مقر ميمعتلا بجومب
 رايعملل لوألا مويلا ريثأت ليوحتب كونبلل يدوعسلا يزكرملا كنبلا زاجأ ،يماظنلا لاملا سأرل ةعقوتملا ةينامتئالا ةبساحملل
  .لاقتنالا رثأ سكعتل يكيمانيد جهن مادختساب تاونس سمخ ىدم ىلع يماظنلا لاملا سأر ىلع 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا
 ةيميظنتلا ةجلاعملاو ةبساحملا لوح تاداشرإ" ناونعب ةيداشرإ ةقيثو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ردصأ ،2020 ليربأ رهش يف
 مويلا ريثأت نم ٪100 ىلإ لصي ام ةفاضإب كونبلل حمُمس ،هيجوتلا بجومب ."يئانثتسالا معدلا تاءارجإ – (19-ديفوك) انوروكل
 .2021 و 2020 لمشت نيلماك نيماع ةدمل يساسألا لاملا سأر ىلإ يلاقتنا ليدعت غلبمك 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل لوألا
 ةعومجملا تراتخا ،ددصلا اذه يف .ةقحال تاونس 3 ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع يفاضإلا غلبملا ءاغلإ بجي ،كلذ دعب
 .يساسألا يماظنلا لاملا سأر يف 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا نم لوألا مويلا ريثأت تجردأو ،يلاقتنالا ليدعتلا قيبطت
 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 548.3 غلبم 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل يلاقتنالا ليدعتلا ةفاضإ تغلب ،كلذل ةجيتنو
 .2021 ربمتبس 30 و 2021 ربمسيد 31 امك يدوعس لاير نويلم 822.5 و 2022  ربمتبس
 

  .III لزاب تاررقم راطإ بجومب ةبولطم ةيلاتلا ةيفاضإلا تاحاصفإلا (ب
 ،(يونس) ةيعونلا تاحاصفإلا ،ةثلاثلا ةزيكرلا •
 ،(يونس فصن) ةيمكلا تاحاصفإلا ،ةثلاثلا ةزيكرلا •
 ،(يعبر) لاملا سأر لكيه •
 ،(يعبر) ةلويسلا ةيطغت ةبسن •
    .(يعبر) ةيلاملا ةعفارلا ةبسن •

 يزكرملا كنبلا تابلطتمل ا ًءقفو ةددحملا ةينمزلا رطُمألا نمض كنبلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع روهمجلل ةحاتُمم تاحاصفإلا هذه
 .يدوعسلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

  ىلوألا ةحيرشلا كوكص  .21
 

 ةعيرشلا عم ةقفاوتملا ىلوألا ةحيرشلل يوناثلا نيدلا كوكص جمانرب نيوكت نم ءاهتنالاب 2022 و 2016 ماع يف كنبلا ماق
 ةرداصلا ىلوألا ةئفلا كوكص نم ةيلاتلا حئارشلا ربتعت .ةيباقرلا تاطلسلا لبق نم رادصإلا اذه ىلع هقفاوملا مت دقو .(جمانربلا)
 :2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك عفدلا ةقحتسم هاندأ ةحضوملا خيراوتلا يف جماربلا بجومب

 

 ربمتبس 30
 2022 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2021 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2021 

 (ةققدم ريغ)

 500.000  -  - 2016 ربمفون 16
 285.000  285.000  - 2017 وينوي 6

 1.000.000  1.000.000  1.000.000 2018 سرام 21
 215.000  215.000  215.000 2019 ليربأ 15
 -  -  2.000.000 2022 وينوي 29

 2.000.000  1.500.000  3.215.000 يلامجإلا
 

 امب كوكصلا تادوجوم يف كوكصلا كلت ةلمحل كالتما قوقح لثمتو ددحم دادس خيرات نودب ىلوألا ةحيرشلا كوكص ردصُمت
 يرصحلا قحلا كنبلل .ةيكلملا قوقح نمض كوكصلا كلت فينصت مت ثيح كنبلا ىلع يوناثو نومضم ريغ يطرش مازتلا لكشُمي
 .جمانربلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألاو طورشلل اًءقفو ةددحم ةينمز ةرتف لالخ دادسلا يف

 
 بجوتسي ثدح روهظ كلذ نم ىنثتسُميو ،يرودلا عيزوتلا خيرات دنع عفدُميل ىلوألا ةحيرشلا كوكص ىلع حبر لدعم قيبطت متي
 نأ ،ماكحألاو طورشلل عضاخلا درفنملا هرايتخابو كنبلل نكمُمي ،ةلاحلا كلت يف ،كنبلا ةطساوب عفدلا مدع رايتخا دنع وأ عفدلا مدع
 كنبلا نم اًءقافخا عفدلا مدع رايتخا دنع وأ عفدلا مدع بجوتسي يذلا ثدحلا ربتعُمي ال ،كلذ ىلعو .تاعيزوت يأب مايقلا مدع راتخي
 .ةيلبقتسم تاعيزوت يأ نمض اهعيمجت وأ اهتمكارم متي ال اهنيح ةعزوملا ريغ غلابملا نأ امك ،دادسلا نع

 
  ةاكزلا  .22

 
 نييالمب) 2021 ربمسيد 31 و 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف امك لاملا سأر ةيكلم بسنو كنبلا لام سأرل صخلم يلي اميف (أ

 ةيكلملا بسن ىلإ ةاكزلا تاعوفدمو تاقحتسم نم اهب طبتري امو كنبلاب ةصاخلا ةاكزلا تاباستحا دنتست .(ةيدوعسلا تالايرلا
 :هاندأ ةروكذملا

 
 2021 ربمتبس 30

  (ةققدم ريغ)
 2021 ربمسيد 31

 (ةققدم)
 2022 ربمتبس 30 

  (ةققدم ريغ)
  غلبملا  %  غلبملا  %  غلبملا  %

  نويدوعسلا نومهاسملا 10.000.0  100.0  7.500.0  100.0  7.500.0  100.0
 (24 حاضيإ) ةنيزخ مهسأ -  -  -  -  -  -

 يلامجإلا 10.000.0  100.0  7.500.0  100.0  7.500.0  100.0
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)

 

 

 

42 
 

 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
 (ةمتت) – ةاكزلا  .22

 
 لك نم ليربأ 30 خيراتب ميدقتلا اذه قحتسي ثيح ،كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيهل هب صاخلا ةاكزلا فلم ميدقتب كنبلا ماق (ب

 تاعوفدمو تاقحتسم نم اهب طبتري امو كنبلاب ةصاخلا ةاكزلا تاباسح دنتست .2021 ربمسيد 31 يف يهتنملا ماعلا ىتحو ،ماع
 .ذيفنتلا ديق 2020 ماعل كنبلا ةاكز رارقإ مييقت لازي ال .أ19 حاضيإلا يف ةروكذملا و ةيكلملا بسن ساسأ ىلع ةاكزلا

 
 ةطشنأ يف ةلماعلا تاكرشلل ةاكزلا باسحل ("دعاوقلا") دعاوق كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه تردصأ ،2019 سرام 14 يف
 تارتفلل قيبطتلل ةلباق يهو ةاكزلل ةيذيفنتلا ةحئالل اًءقفو دعاوقلا رادصإ متي .يدوعسلا يزكرملا كنبلا لبق نم ةصخرملاو ليومتلا
 دحلاو ىندألا دحلا اًءضيأ دعاوقلا تمدق ،ةاكزلا ءاعو باسحل ديدج ساسأ ميدقت ىلإ ةفاضإلاب .2019 رياني 1 نم أدبت يتلا
 ٪2.5 ةبسنب نييدوعسلا نيمهاسملل ةاكزلا باستحا رمتسي .يلاوتلا ىلع لخدلا يفاص لاثمأ ةينامثو لاثمأ ةعبرأ وهو ،ىلعألا
 .دعاوقلل اًءقفو هب حومسملا ىلعألا دحلا زواجتت نلو ىندألا دحلا نع لقت نل اهنكل ،ةاكزلا ءاعو نم

  
 2006 ماع نم ةقباسلا تاونسلل ةيوكزلا طوبرلا ةيوست ىلع كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه عم كنبلا قفتا ،2018 ماع لالخ  (ج

 ىلع اًءبيرقت يدوعس لاير نويلم 248 غلابلا مئاقلا ديصرلا عفدُمي .يدوعس لاير نويلم 775 ةيوستلا يلامجإ غلب .2017 ماع ىلا
 .2023 و 2022 ربمسيد 1 يف ةيواستم ةيونس تاعفد

 
 ةحرتقملا حابرألا تاعيزوت  .23

 
 لاير نويلم 270 اهردق ةيدقن حابرأ تاعيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا ،2021 سرام 31 يف ةيهتنملا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ
 ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ةقفاوملا تمت .لهؤم مهس نويلم 675 ىلا 2020 ماع نع مهس لكل يدوعس لاير 0.4 لداعت يدوعس
 تاعيزوتلا عفد مت  .2021 ليربأ 21 يف دقع يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف كنبلا يمهاسم لبق نم ةحرتقملا
  .كنبلا يمهاسم ىلإ

 لاير نويلم 525 اهردق ةيدقن حابرأ تاعيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا ،2021 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ
 سأر ةدايز ةرادإلا سلجم حرتقا امك .لهؤم مهس نويلم 750 ىلا 2021 ماع نع مهس لكل يدوعس لاير 0.7 لداعت يدوعس
 سأر يف ةحرتقملا ةدايزلا تناك .مهسأ ةثالث لك لباقم دحاو مهس حنمب كنبلا يمهاسمل ةحنم مهسأ رادصإ قيرط نع لاملا
 .يماظنلا يطايتحالا نم ةلمسرلا لالخ نم لاملا

 
 ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف كنبلا يمهاسم لبق نم ةحنملا مهسأو ةيدقنلا حابرألا تاعيزوتل حرتقملا رادصإلا ىلع ةقفاوملا تمت
 .2022 رياربف 1 يف دقع يذلا ةيداعلا ريغ

 
 سأر عفترا ،كلذل اًءقفوو ،ةحنملا مهسأ عيزوتو  تاعيزوتلا عفد مت ،2022 سرام 31 يف ةيهتنملا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ
 .لاملا

 
 300 اهردق  ةيلحرم ةيدقن حابرأ تاعيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا ،2022ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ
  تاعيزوتلا عفد مت .لهؤم مهس نويلم 1.000 ىلا 2022 ماع نع مهس لكل يدوعس لاير 0.3 لداعت يدوعس لاير نويلم
 .2022 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةثالثلا ةرتف لالخ ةحرتقملا ةيدقنلا

 
  ةنيزخلا مهسأ  .24

 ءارشل (ناغروم يب يج) ليومتلل ةيلودلا ناغروم يب يج ةكرش عم 2018 وينوي 14 خيراتب مهسأ ءارش ةيقافتا كنبلا مربأ
 لداعي ام يأ دحاولا مهسلل يدوعس لاير 13.50 لباقم ناغروم يب يج لبِقق نم ةكولمملاو كنبلا مهسأ نم اًءمهس 56.245.350

 ةيميظنتلا تاقفاوملا عيمج اًءقحال كنبلا مّرلست .ةيريدقتلا لخدلا ةبيرضو تايلمعلا فيلاكت نم ةانثتسُمم ،يدوعس لاير نويلم 759.3
 1440 مرحم 16 خيراتب دقع يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف مهسألا ءارش ةيقافتا ىلع ةقفاوملا تمتو ةبولطملا
 تايلمع فيلاكت ةنيزخلا مهسأ تنمضت .ءارشلا ةيلمع كنبلا لمكأ ،2018 ربمتبس 27 يف .2018 ربمتبس 26 قفاوملا ـه
  .يدوعس لاير نويلم 787.5 اهردق ةفلكت يلامجإب ةيريدقت لخد ةبيرضو
 اهردق ىرخأ مهسأ ءارشل (وهوزيم) ةدودحملا وهوزيم كنب ةكرش عم 2018 ربمفون 29 خيراتب مهسأ ءارش ةيقافتا كنبلا مربأ

 لداعي ام يأ دحاولا مهسلل يدوعس لاير 13.50 لباقم وهوزيم لبِقق نم ةكولمملاو كنبلا مهسأ نم ىرخأ اًءمهس 18.749.860
  ةيميظنتلا تاقفاوملا عيمج اًءقحال كنبلا مّرلست .ةيريدقتلا لخدلا ةبيرضو تايلمعلا فيلاكت نم ةانثتسُمم ،يدوعس لاير نويلم 253.1
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 
  (ةمتت) – ةنيزخلا مهسأ  .24

 بجر 21 خيراتب دقع يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف مهيييييييسألا ءاريييييييش ةيقافتا ىلع ةقفاوملا تمتو ةبولطملا
 فيلاكت ةنيزخلا مهيسأ تنميضت .ءاريشلا ةيلمع كنبلا لمكأ ،2019 ويام 28 يف .2019 سرام 28 قفاوملا ييييييييـه 1440

  .يدوعس لاير نويلم 253.5 اهردق ةفلكت يلامجإب ةيريدقت لخد ةبيرضو تايلمع
 اهضرع مت يتلاو يدوعس لاير نويلم 1.041.1 اهردق ةفلكت يلامجإب اهفيلاكتو ءارشلا ةيلمعل ًءةجيتن كنبلا لام سأر ضفخني مل
  .نيمهاسملا قوقح يف ضافخناك
 .يقبتملا حرطلاو ةيولوألا قوقح يتقيرطب ةنيزخلا مهسأ عيمج رادصإب كنبلا ماق ،2021ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
 .تايلمعلا فيلاكت نم ةانثتسُمم يدوعس لاير رايلم1.03 ةنيزخلا مهسأ عيب ةليصح يلامجإ غلب

 
   تايلمعلا فيراصم  .25

 وحنلا ىلع 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ىرخألا رئاسخلاو نامتئالا تاصصخم صخلتت
 :يلاتلا

 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل  يف نيتيهتنملا رهشأ ةثالثلا يترتفل    

                                                             
  ربمتبس 30

2022  
  ربمتبس 30

2021  
   ربمتبس 30

2022  
   ربمتبس 30

2021 
           :نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ  
  (ب6 حاضيإ) ىرخألا     

 
 (1.000)  (264)  (3.506)  859 

 333  2.148  (724)  51    (ب7 حاضيإ) تارامثتسا   
 225.042  (101.103)  50.037  (173.154)    (ب8 حاضيإ) فلسو ضورق   
 (476)  28.801  2.012  17.960    (ج15 حاضيإ) يلاملا نامضلا دوقع   
 (153)  44  (32)  (3)    (ب11 حاضيإ) ىرخأ تادوجوم   
 225.605  (73.616)  51.029  (156.146)    نامتئالا رئاسخ تاصصخم
 -  15.965  -  7.128    ىرخألا رئاسخلا صصخم
 225.605  (57.651)  51.029  (149.018)    ىرخألا رئاسخلاو نامتئالا رئاسخ تاصصخم

  
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا جماربو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع انوروك سوريف رثأ  .26

 قاوسألا ليطعت يف (19 ديفوك) انوروك سوريف  ةحئاج  تببست ،2020 و 2021 ربمسيد 31 يف نيتيهتنملا نيتنسلا لالخ 
 دقو . ةحئاجلا هذهل ةددعتملا ةديدجلا تاريغتملا ببسب تالكشم نم يناعت ةيفارغجلا قطانملا نم ديدعلا تأدب ثيح ةيملاعلا
 نم دحلا ىلا ىدأ امم نادلبلا فلتخم نم  ناكسلا نم ةريبك دادعا يقلت دعب ملاعلا ءاحنا عيمج يف ةريبك تانيسحت تظحول
  .19 - ديفوك دويق فيفختو ةطشنلا تالاحلا
 معد جمانرب  تاءارجإ نم هنع جتن امو ةحئاجلا ريثأت رابتعالا يف ذخأي امك يلاحلا يداصتقالا عضولا مييقت كنبلا لصاوي
 ةرادإلا اهتذختا يتلا تاوطخلا لمشتو ليومتلا ةظفحم ىلع ىرخألا فيفختلا مزحو دادسلا تاءافعا لثم ،نالا ىتح ةموكحلا
 ،ةنيعم ةيداصتقا تاعاطق ىلع صاخ لكشب زيكرتلا عم ةقد رثكأ ىوتسم ىلع نامتئالل ضرعتلا زيكرتل ةرمتسملا ةعجارملا
 ةلكيه ةداعإ يف ءدبلاو ءالمعلل ةبسانملا ينامتئالا فينصتلا تاءارجإ ذاختاو ،تانامضلا ةيامحو ،ىرخأ فارطأو ،قطانمو
  .كلذل ةجاحلا دنع ،ضورقلا
 ليبس ىلع كلذ يف امب) تاضارتفالاو تالخدملا ضعب ، 2021 و 2020 ربمسيد 31 يف نيتيهتنملا نيتنسلا لالخ كنبلا ىرجأ
  .ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ديدحتل ةمدختسملا (تاهويرانيسلا تالامتحاو يلكلا داصتقالا لماوع رصحلا ال لاثملا
 جئاتنلا فلتخت دق ،يلاتلابو ،نيقيلا مدعو ةماه ماكحأب ةموعدم ثودحلا تالامتحاو تاعقوتلا نإف ،تاؤبنت يأ عم لاحلا وه امك
 .ةعقوتملا كلت نع ةيلعفلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) – يدوعسلا يزكرملا كنبلا جماربو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع انوروك سوريف رثأ  .26
 ،يلاحلا تقولا يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا جذومن تاباسح يف لماك لكشب تاريثأتلا ضعب جمد هيف نكمي ال يذلا دحلا ىلإ
 اًءقفوو .ةينمزلا ةلحرملا هذه يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ريدقتل  ينامتئالا ءاربخلا مكح رابتعالا نيعب ذخألا  ةرادإلا رمتست
 ليلحتو ةرثأتملا ظفاحملا ىلع فرعتلل ا ًءيلحرم  ًءاليلحتو اًءيعاطق اًءمييقت نمضتي ةرادإلل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا مييقت نإف ،كلذل
 امك يدوعس لاير نويلم 72.9 و ،يدوعس لاير نويلم 41.8 ةميقب ةيمكارت ةيوستب كنبلا فرتعا ،هيلع ًءءانبو .يلكلا داصتقالا
 كنبلا رمتسيس .يلاوتلا ىلع مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلاو تاكرشلل فلسلاو ضورقلا ةظفحمل 2022 ربمتبس 30 يف
 ىلع ليدعت يأ ءارجإ مزلي ناك اذإ ام ديدحت يلاتلابو ةيقوثوم رثكأ تانايب رفوت عم ةيفاضإ  تايوست ىلا ةجاحلا مييقت ةداعإ يف
  .ةقحاللا ريراقتلا تارتف يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا صصخم
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا تاردابمو جمارب

 
 ةلجؤملا تاعفدلا جمانرب

 
 تاكرشلا عاطقل مزاللا معدلا ميدقتل 2020 سرام يف ةلجؤملا تاعفدلا جمانرب يدوعسلا يزكرملا كنبلا قلطأ ،ةحئاجلل ًءةباجتسا
 مقر ميمعتلا ربع يدوعسلا يزكرملا كنبلا نع رداصلا فيرعتلل اًءقفو (2 ةلحرملاو 1 ةلحرملا) مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا

 لكاشم ةجلاعمل لجألا ةريصق ةلويس معد ةباثمب عفدلا تاليجأت دعُمت . ـه1438 ةيناثلا ىدامج 16 خيراتب 381000064902
 تاليهستلاب قلعتي اميف هالعأ ةروكذملا تارييغتلا هذه نع بترتملا  يبساحملا رثألا مييقت مت .ضرتقملل ةلمتحملا يدقنلا قفدتلا
 تاعافدلا جمانرب ىهتنا .بيترتلا طورش يف ليدعتك 9 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا تابلطتمل اًءقفو اهتجلاعم متو ةينامتئالا
   .2022 سرام 31 يف ةلجؤملا

 :2021 ربمتبس 30) 2022 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتف لالخ يدوعس لاير نويلم 44.6 غلبمب فارتعالا مت
 ةلصلا تاذ عئادولا ىلع حنملا لخد ءافطإب قلعتي اميف ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاق يف (يدوعس لاير نويلم 44.6

 نويلم 54.7 :2021 ربمييسيد 31 ) ،2022 ربمتبييس 30 يف امك يدوعييس لاير نويلم 10.0 هردق لجؤم حنم لخد يلامجإب
 30) 2022 ربمتبييس 30 يف ةيهتنملا رهييشأ ةعييستلا ةرتف لالخ يدوعييس لاير نويلم 93.5 غلبمب فارتعالا مت .(يدوعييس لاير

 ىلع حنملا لخد ءافطإب قلعتي اميف ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاق يف (يدوعييييس لاير نويلم 76.8 :2021 ربمتبييييس
 .ةحئاجلا ريثأت كلذ يف امب يلاحلا يلكلا يداصتقالا عضولا مييقت ةعومجملا لصاوت .ةلصلا تاذ عئادولا

  
    ةدئافلا رعس رايعم تاحالصإ - كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس .27

 ةبييساحملا ريياعم سلجم كراييشي .ملاعلا ىوتييسم ىلع ةيييسيئرلا ةدئافلا راعييسأ ريياعمل نييييساييسأ حالييصإو ةعجارم ءارجإ متي
  .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس نع اًءديعب ةسالس رثكأ لاقتنا يف ةدعاسملل هتاهيجوت ليدعتل نيتلحرم نم ةيلمع يف ةيلودلا

 

 تاودألا 39 يلودلا ةبساحملا رايعم ،ةيلاملا تاودألا 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا ىلع تاليدعتلا نم ىلوألا ةلحرملا •
 ةبساحم اياضق ىلع زكرت يتلا تاحاصفإلا :ةيلاملا تاودألا 7 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملاو سايقلاو فارتعالا :ةيلاملا
 نم فيفختلا ريفوتل ةددحملا طوحتلا ةبساحم تابلطتم ،2019 ربمتبس يف ةرداصلا ،ةيئاهنلا تاليدعتلا تلدع .طوحتلا
 2020 رياني 1 نم اًءرابتعا تاليدعتلا يرست .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإ نع مجانلا نيقيلا مدعل ةلمتحملا راثآلا
 هذه ةعومجملا تنبت .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإب ًءةرشابم رثأتت يتلا طوحتلا تاقالع عيمجل ةيمازلإ يهو
  .لادبتسالا لبق ام تاطوحتل طوحتلا فيفخت عم بنج ىلإ اًءبنج تاليدعتلا

 تيقوت نأشب نيقي مدع كانه ،ا ًءيلاح .رطاخملا نم ةيلاخ ةليدب راعسأب ةيرايعملا راعسألا لادبتساب قلعتت ةيناثلا ةلحرملا •
 قاوسألا يف يعجرم لدعمك كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس مادختسا رمتسي ،كلذل ةجيتنو .ةيناثلا ةلحرملل لاقتنالا بيلاسأو
 يرست .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس ءاهتنا خيرات تاعقوت زواجتت قاقحتسا لاجآ تاذ تاودألا مييقت يف مدختسيو ةيلاملا
 :يلي امب ةقلعتم ةيلمع لئاسو نمضتتو ،2021 رياني 1 دعب وا يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلل ةيناثلا ةلحرملا تاليدعت

 
 كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإل ةجيتن ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا ديدحت ساسأ يف تارييغتلا نع ةبساحملا  -

  نوكي امدنع قبطني كلذو . لخدلل رشابم رثأ دوجو مدع ىلا يدؤي امم ،يلعفلا لماعتلا رعس ثيدحت قيرط دنع
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2021 و 2022 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
 (ةمتت) – ةدئافلا رعس رايعم تاحالصإ - كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس .27
 

 ًءايداصتقا ًءائفاكم ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا ديدحتل ديدجلا ساسألا نوكيو ،حالصإلل ةرشابم ةجيتنك اًءيرورض رييغتلا
 و ،قباسلا ساسألل
 نع فقوتلا نود كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإل ةجيتن قيثوتلاو طوحتلا صيصخت ىلع تارييغتلاب حامسلا -  

 .ةيلاحلا ةبستحملا طوحتلا طباور
  

 ةيرامثتسالاو ةيلاملا قاروألا ةزايح لالخ نم حالصإلل عضاخلا كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس تالدعمل ةعومجملا ضرعتت
 .يلكيه لدعم عضوو طوحت نم اهب طبتري امو ةيبنجألا تالمعلاب ةيلاملا تادوجوملاو

 
 ،تامولعملا ةينقتو ،رطاخملاو ،ةيلاملا ةرادإلا يفظوم رابك نم فلأتت ةيهيجوت ةنجل ةرادإلا سلجم أشنأ ،2020 لالخ
 لماعتلا رعس نم لوحتلل ةعومجملا ةطخ ىلع فارشإلل نييجراخ نيراشتسمو ،مازتلالا ةرادإو ،ةينوناقلا ةرادإلاو ،ةنيزخلاو
 كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعسب لمعت يتلا دوقعلا كلتل ٍةلوحت عورشم ةيهيجوتلا ةنجللا تعضوو .ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا
 ةيذيفنتلاو ةيليغشتلا رطاخملا فيفختو لمعلل لمتحملا لطعتلا ليلقت فدهب ،ةجاحلا بسح ،ةليدب ريياعم ىلإ اهلقنل ندنل يف
 جذامنو رطاخملا ةرادإو تايلمعلاو ةمظنألا يف تارييغتلا هذه رابتعالا نيعب لوحتلا عورشم ذخأي .ةلمتحملا ةيلاملا رئاسخلاو
 ةبولطملا تارييغتلا ديدحت مت ،2022 ربمتبس 30 يف امك .ةلصلا تاذ ةيبساحملاو ةيبيرضلا راثآلا ةرادإ ىلإ ةفاضإلاب ،مييقتلا
 وأ حارتقا متي مل نكلو ،ىرخالا فارطألا عم ةماع تالاصتا كانه تناكو .اًءيئزج اهذيفنت متو جذامنلاو تايلمعلاو ةمظنألل
 .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإ اهبلطتي يتلا دوقعلل ةددحم تارييغت ىلع ةقفاوملا

 
  : يلي امب ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس لادبتسا نع ةئشانلاو ةيمهأ رثكألا رطاخملا تالاجم ةعومجملا تددح

  ،ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعسب لمعت يتلا دوقعلا ىلع فرعتت يتلا تايلمعلاو ةمظنألا ثيدحت •
  ،بولطملا لكشلاب لمعت ال يتلا ةيلاحلا ةيلاقتنالا / ةيطايتحالا دونبلا وأ ،دوقعلا كلت ىلع تاليدعتلا •
 جتانلا ريثأتلاو ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس نم لقتنت يتلا ضورقلاو تاقتشملا تيقوت يف قباطتلا مدع •

  ،ةيداصتقالا رطاخملا ةرادإ ىلع
 .طوحتلا تايمسم ثيدحت •
 

 ةئشانلا رطاخملا ليلقتو ةليدب ريياعم ىلإ مظنملا لاقتنالا نامضل ،لاجملا سفن يف نيكراشملا عم لماعتلا ةعومجملا لصاوت
 .ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس لادبتساب ةطبترملا رطاخملا مييقتو ديدحت لصاوتسو ،لوحتلا نع
 
 مجحلا ثيح نم مهم عورشملا .مظنم لاقتنا معدل ةحلصملا باحصأ فلتخم كرشتو ةلماش لاقتنا ةطشنأل ةعومجملا عضخت
 .ةيلخادلا تايلمعلاو ةمظنألاو تاجتنملا ىلع رثؤيسو ديقعتلاو
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
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 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل يلودلا راطإلا يف ةعقوتملا تارييغتلا .28

 
 اهرادصإ مت يتلا ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا ىلع ةيلاتلا ةديدجلا تاليدعتلاو ريياعملل ركبملا قيبطتلا مدع ةعومجملا تراتخا
 .2023 رياني 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةعومجملل ةيبساحملا ةنسلل دعب لوعفملا ةيراس حبصت مل نكلو
 

  فصولا  ذافنلا خيرات
 ريسفتلاو رايعملا
 تاليدعتلاو

 يتلا ةيبساحملا تارتفلا ىتح لجؤم
 2024 رياني 1 لبق أدبت ال

 مئاوقلا ضرع" ،1 يلودلا ةبساحملا رايعمل قاطنلا ةقيض تاًليدعتلا هذه حضوت 
 ىلع ااًلدامتعا ،ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم اهنأ ىلع ةفنصم تابولطملا نأ ،"ةيلاملا
 .ريرقتلا ةرتف ةياهن يف ةدوجوملا قوقحلا

 
 ماًلتسا ، اًلاًلثم) ريرقتلا خيرات دعب ثادحألا وأ نايكلا تاعقوتب فينصتلا رثأتي ال
 1 يلودلا ةبساحملا رايعم هينعي ام ااًلضيأ ليدعتلا حضوي .(دهعلل قرخ وأ لزانت

 .مازتلا نم "ةيوست" حلطصم ركذي امدنع
 
 ةديدج ضرع ةدوسم ردصأ دق ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم نأ ةظحاًلم عم
 .ليدعتلا اذه ىلع تارييغت ءارجإ حرتقت

 رايعم ىلع تاًليدعت 
 ، 1 يلودلا ةبساحملا
 مئاوقلا ضرع"
 فينصت نأشب ،"ةيلاملا
 تابولطملا

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 يمدختسم ةدعاسمو ةيبساحملا ةسايسلا تاحاصفإ نيسحت ىلإ تاًليدعتلا فدهت 
 يف تاريغتلاو ةيبساحملا تاريدقتلا يف تارييغتلا نيب زييمتلا ىلع ةيلاملا مئاوقلا
 .ةيبساحملا تاسايسلا

 قاطنلا ةقيض تاًليدعت 
 ةبساحملا رايعم ىلع
 نايب ، 1 يلودلا
 رايعمو 2 ةسرامملا
 8 يلودلا ةبساحملا

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 تاًلماعملا ىلع ةلجؤملا ةبيرضلاب فارتعالا تاكرشلا نم تاًليدعتلا هذه بلطتت 
 ةتقؤملا قورفلا نم ةيواستم غلابم ىلإ يدؤت ،يلوألا فارتعالا دنعو يتلا
 .مصخلاو ةبيرضلل ةعضاخلا

 رايعم ىلع ليدعت 
 مقر يلودلا ةبساحملا

 ةلجؤملا ةبيرضلا -12
 تادوجوملاب ةقلعتملا
 ةئشانلا تابولطملاو
 ةدحاو ةلماعم نع

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 ااًليلاح حمسي يذلاو ،4 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا لحم رايعملا اذه لحي 
 رايعملا ريغيس .نيمأتلا دوقع نع ةبساحملا يف تاسرامملا نم ةعونتم ةعومجمب
 تانايكلا عيمج لبق نم ةبساحملا ةقيرط يساسأ لكشب 17 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا
 .ةيريدقتلا ةكراشملا تازيم عم رامثتسالا دوقعو نيمأتلا دوقع ردصت يتلا

 ريرقتلل يلودلا رايعملا 
 دوقع" ،17 مقر يلاملا
 هتغيصب ،"نيمأتلا
 وينوي يف ةلدعملا

2020 

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 يأ ىلع رثؤي الو طقف ديدجلا رايعملا ىلإ نيمأتلا تاكرش لاقتناب ليدعتلا قلعتي 
 .17 مقر يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا يف ىرخأ تابلطتم
 
 تاودألا" 9 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملاو 17 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا
 نأ نكمي ،نيمأتلا تاكرش ضعبل ةبسنلاب .ةفلتخم ةيلاقتنا تابلطتم امهل "ةيلاملا
 ةيلاملا لوصألا نيب ةبساحملا يف تقؤم قباطت مدع يف تافاًلتخالا هذه ببستت
 دنع ةيلاملا اهتانايب يف اهمدقت يتلا ةنراقملا تامولعملا يف نيمأتلا دوقع تامازتلاو
 لوأل 9 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملاو 17 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا قيبطت
 .ةرم
 
 امم ،تقؤملا يبساحملا قباطتلا مدع بنجت ىلع نيمأتلا تاكرش ليدعتلا دعاسيس
 تاكرش ديوزت لاًلخ نم كلذب موقي .نيرمثتسملل ةنراقملا تامولعملا ةدئاف نسحي
 .ةيلاملا لوصألا لوح ةنراقم تامولعم ضرع رايخب نيمأتلا

 قاطنلا قيض ليدعت 
 يف لاقتنالا تابلطتمل
 ريرقتلل يلودلا رايعملا
 دوقع 17 مقر يلاملا
 نيمأتلا
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  ةنراقملا ماقرأ .29

 تاريغتلا ةمئاق ىلع فينصتلا ةداعإ رثؤت مل .ةيلاحلا ةرتفلا تافينصت عم ىشامتتل ةنراقملا ةرتف ماقرأ ضعب فينصت ةداعإ مت
 .ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيكلملا قوقح يف

 
   ريرقتلا ةرتفل ةقحاللا ثادحألا .30

 .ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه ىلع ليدعتلا وأ حاصفإلا بلطتت ريرقتلا خيرات دعب ثادحأ كانه نكت مل
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