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 ديربت ،ةرادإلا سلجم سيئر

Iتقو يأ نم ةنورم رثكأ نآلا نحن ،قبس ام ىلع ًءانبو
 عم ةديدج لوصأ يف رامثتسالل دادعتسا ىلعو ،ىضم
 عيسوتو ةيلاحلا انلامعأ ةظفحم ةيمنت يف رارمتسالا
 تامدخل نيدوزم انسل ديربت يف نحنف .انتامدخ قاطن
 ةءافك لاجم يف داورلا لب ،بسحف قطانملا ديربت
اًمئاد لمعن ةعساو تاربخ كلتمنو ،ةقاطلا مادختسا

 ىلإ لوصولل تاعاطقلا فلتخم ةمدخل اهريخست ىلع
 كالهتسا لدعم ضفخ يف ةلاعفو ةيدجم جئاتن
 .ةيلاملا تاقفنلاو ةراضلا تاثاعبنالا نم ّدحلاو ةقاطلا

 ىلع %50 يلاوحب ةيليغشتلا انتايلمع ةءافك ديزت
 تنكمت دقو ،ةيديلقتلا ديربتلا لئاسو نم اهتاليثم
 نويلم1,39 هرادقم امةلاحإ نم2021 ماع لالخ ةكرشلا

 يوجلا فالغلا يف ةينوبركلا تاثاعبنالا نم يرتم نط
 ًالداعم ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةفاك يف
 ةرايس فلأ302 ىلع ديزي ام ضيفختل ًائفاكم ًاضيفحت

 ةئيبلا لوح اهل ريرقت لوأ "ديربت" ترشن امك .ايونس
 ةيفافش اهتايلمع ترفو ثيح ، ةمكوحلاو عمتجملاو
 اهزيكرت ىلع ءوضلا تطلسو ىضم تقو يأ نم ربكأ
 ام يف امأ.يليغشتلا زيمتلاو ةقاطلا ةءافك ىلع تباثلا
 ةكارشلا ركذ انيفكيف ،عسوتلا ططخب قلعتي
 ةسسؤم عم ديربت ةكرش اهتمربأ يتلا ةيجيتارتسإلا
 ىلع زكرت ةيملاع ةيئامنإ ةسسؤم ربكأ  ،ةيلودلا ليومتلا
 ىدحأ تناك يتلاو ،ةئشانلا قاوسألا يف صاخلا عاطقلا
 .2021 ماعلا لالخ ةكرشلا اهتققح يتلا تازاجنإلا زربأ

400 ةميقب تارامثتسا خض ةديدجلا ةكارشلا نمضتتو
 تاونسلا لالخ ةديدج تاعورشم يف رالود نويلم
 ديربت نط فلأ100 ريفوت فدهتستو ،ةمداقلا سمخلا
.دنهلا ءاحنأ فلتخم يف عيراشملا نم ددعلل اًبيرقت

 هيجوتل ىعست ديربت ةكرش نإف ،اًقباس انركذ امكو
 يتلا ةئيبلاو تاعمتجملا ةحلصمل اهتادوهجم
 ةقاطلا مادختسا ةءافكب انمازتلا ّنإو ،اًعيمج اهكراشتن

 لالخ نم ةينوبركلا تاثاعبنالا نم ّدحلا يف مهاسيس
.ةيتايح ةرورض تحبصأ يتلا ديربتلا تامدخ ريفوت

 اننأ ،2021 ماعلا لالخ اهانققح يتلا جئاتنلا تتبثأ دقل
 لجألا ةليوط انططخ نأو ،حيحصلا قيرطلا ىلع ريسن
 .اهقيقحت نكميو ةمادتسمو ةيوق انلمعأ ةيمنتل

 نلو ؛انتناكم ىلع ظافحلاو حاجنلا ةريسم يف لصاونس
  ديربت يمهاسم نم ٍمعدب الإ اًنكمم كلذ نوكي
 .حاجنلا يف اهئاكارشو

 هومتلذب امل ريدقتلاو ركشلاب اًعيمج مكل هجوتأ ،اًريخأ
 ةناكم ىلع ةظفاحملل ةبوؤدو ةقداص دوهج نم
 نم ديزملا ىلع مكعالطإ ىلإ اًمدق علطتأو ،ةكرشلا
.ةلبقملا تاونسلا يف ةكرشلا تازاجنإ

 تقو يأ نم رثكأ ًةماه ًةناكم مويلا ديربت ةكرش لتحت
زيمتلا قيقحت ىلإ بوؤدلا اهيعس لضفب ،ىضم
 ةمادتسالاو مدقتلاو فُّيكتلا ىلع اهتردقو يليغشتلا
 اهتايلمع عيمج يف اهجهتنت ةيساسأ ئدابمك
 يف ديربتةكرش اهب عتمتت يتلا تاربخلا ّنإ .ةيليغشتلا

 اهمدقت رارمتسا يف مهاستس ةقاطلا ةءافك لاجم
 نم مغرلا ىلع قاقحتساب هتزرحأ يذلا اهحاجنو
.ملاعلا اهدهشي يتلا ةعيرسلا تارييغتلا

 ريغ اًومن2021 ماعلا لالخ ةكرشلا تدهش دقل
 اهلامعأ عيسوتو ةريبكلا اهتارامثتسا لضفب اًقوبسم
 اهمدقت ةريسم تلصاوو .يبدو يبظوبأ يترامإ يف
 اهتيوه قالطإب تماقو عسوتلا اذه رامث ينجو
 مامتهاب يظح زراب ثدح يف  ةديدجلا ةيسسؤملا

 ضرع هبحاص ،ةيملاعلاو ةيلحملا مالعإلا لئاسو
 دحأ ،ةفيلخ جربل ةيجراخلا ةهجاولا ىلع رهبم يئوض

تامدخب ةكرشلا اهدوزت يتلا ةزرابلا عيراشملا مهأ
 ءدبو قالطنا ةطقن ةباثمب تناك ٍةوطخ يف ،ديربتلا

 ثدحلا دعت يتلاو ديربت مدقت ةريسم يف ةديدج ةلحرم
.كش الب ماعلا اذه لالخ زربألا

 ةيئانثتسا جئاتن قيقحت يف ديربت ةكرش تحجن دقو
 اهنأ تتبثأ ثيح ،يونسلا ريرقتلا اذه يف نيبم وه امك

 يف رارمتسالاو تاعقوتلا زواجت ىلع ةرداق ةكرش
 ةيئانثتسا دئاوفو اهيمهاسمل ةيدجم دئاوع ميدقت
 تلجس دقو اذه .ءاوس ٍّدح ىلع اهئالمعو اهئاكرشل
 تاداريإ يف اًعافترا2021 ماعلا لالخ ةكرشلا
 ٪6 عقاوب ةدايز ؛مهرد رايلم1.95 غلب ةعومجملا

 تاداريإ تعفترا كلذكو .2020 ماعل اهئادأب ًةنراقم
 ،مهرد رايلم1.88 ًةققحم ٪12 عقاوب ةدربملا هايملا
 بئارضلاو دئاوفلا عاطتقا لبق حابرألا تعفترا امك
1.03 ًةققحم %7 عقاوب كالهتسالاو كالهإلاو
 ططخلا لضفب تققحت جئاتنلا هذهو .مهرد رايلم
 نيسحت ىلع مئادلا انصرحو ةفيصحلا ةيلاملا

.ةيليغشتلا انتايلمع

 نييعت ،2021 ماعلا لالخ ةكرشلا هتدهش ام زربأ نمو
  يذلاو ،اهل اًيذيفنت اًسيئر ،يقوزرملا دلاخ سدنهملا
 اهلغش يتلا بصانملا لالخ نم ةعساو ةربخب عتمتي

 اهرخآ ناك ،ةقومرملا تاكرشلا نم ديدعلا يف يف
 يف ةيليغشتلا تايلمعلل يذيفنت سيئر بصنم

 ريثأتلا ىرأ نأ اًريثك ينّرس دقو .ةقاطلل نيفلود ةكرش
يذلا رمألا ،ةدايقلا هيلوت ذنم هثدحأ يذلا يباجيإلا
يتلا ةحومطلا ةيلبقتسملا ططخلا ىلع سكعنا
 .اهقيقحتل ةكرشلا ىعست
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ديربت ،يذيفنتلا سيئرلا

 دعي ال هنكل ،"ديربت" ةكرشل ًايرهوج ومنلا دعي نيح يف
 انيرمثتسم حلاصل وه هب موقن ام لكف ،هتاذل ًافده
.اهتمدخب رخفن يتلا لامعألا تاعاطقو تاعمتجملاو

 يه اهب رخفن نأ قحتست يتلا ىرخألا انتازاجنا نمو
 نود نم لمع ةعاس نويلم14 ىلع ديزي ام ليجست
 ذنم رركتي مل ٌزاجنإ وهو ،تقولل ةعّيضم ثداوح عوقو
 انناميا نم زاجنإلا اذه عبنيو .2015 ماع فصنم
 رثكأو انتايولوأ سأر يه ةيرشبلا انتورث نأب قيمعلا
 ريياعم عضو "ديربت" يف عابتنو اذه .ًةميق انلوصأ
 ةمالسلاو ةحصلاب قلعتي اميف ةمدقملا يف انعضت
.نيلماعلل ةيهافرلاو

 ؛ةكرشلا ةريسم يف رخأ ًازراب ًاملعم2021 ماع دهش
 "26 بوك" ةيملاعلا خانملا ةمق يف "ديربت" تكراش ذإ

 ةلود دفو نمض ادنلتكساب وكسالج ةنيدم يف
دعُيو .ىوتسملا عيفرلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ،عيمجلا ىلع دوعت يتلا انتامدخ دئاوف ىلع ًاليلد اذه
 يرهوجلا كراشت قطانملا ديربت تامدخ رود اهيف امب

 ،نوبركلا ّيدايح لبقتسم وحن تارامإلا ةلود مدقت يف
 .هثادحإ يف انماهسإب ًاريثك رخفن يئيب رثأ وهو

 لعج ام وهو ،انم ناسنإ لك ةيئيبلا فواخملا لغشت
 مادختسالاو ةفيظنلا ةقاطلا رداصم نع ثحبلا
 "ديربت" يدؤتو .ملاعلا مامتها روحم دراوملل مادتسملا
 قبطتف ،هجو لمكأ ىلع رامضملا اذه يف اهرود
 ام وهو ،ةقاطلا كالهتسا ليلقتل ةيلاثم ةيئيب ريياعم
 تماق دقو .قطانملا ديربت لاجم يف ًادئار اهنوك مئالي
 ةعاس طاو وليك رايلم2.33 براقي ام ريفوتب ةكرشلا

 سلجم ءاحنأ فلتخم يف ةيئابرهكلا ةقاطلا نم
 يفكي ام وهو ،2021 ملاعلا يف يجيلخلا نواعتلا
 داز املك هنأ كش الو .ماع لك لزنم فلا132 ديوزتل

يف ريفوتلا اذه تداز اهكلتمن يتلا تاطحملا ددع
 نمديزم ىلإ ىعسن نحنف كلذل ؛ةيئابرهكلا ةقاطلا
.مادتسملا ومنلاو تاذاوحتسالا

 نود ققحتت نأ ةميظعلا تازاجنإلا هذهل نكت مل
 دوهجلاو ،ةهج نم اهيمهاسم نم ةقثلاو معدلا
 تارادإ فلتخم يف لمعلا قيرف اهلذب يتلا ةثيثحلا
 جئاتن ةكراشمل علطتأو امك .ىرخأ ةهج نم ةكرشلا

 اهنيح رظننل ،مداقلا ماعلا ةيادب عم مكعم2022
 مدقتلاب ةئيلم ىرخأ ةيضام ًارهش رشع ينثإل
.مادتسملا ومنلاو

 "ديربت"ةكرش يف يذيفنتلا سيئرلا بصنم تيلوت نيح
 نأ نيقي ىلع تنك يضاملا ماعلا نم ويام رهش يف
ةصق اهضرفت ةريبك تايلوؤسم بصنملا اذه ءارو
 ىلع مارتحا نم هب ىظحت امو ةكرشلا هذه  حاجن
 ةعساولا اهتربخ لضفب يملاعلاو يلحملا نييوتسملا

 ،ينيعت تلت يتلا رهشألا يفو .اهلاجم يف اهتدايرو
 اميف ةيلصفم ةلحرم يف "ديربت" ةدايق فرشب تيظح
 اهتمصب تكرت يتلا اهتازاجنإ ةكرشلا اهيف لصاوت
 اهيلإ تدتما يتلا تاعمتجملا عيمج يف ةيباجيإلا

 .انتامدخ

 ؛"ديربت" ةريسم يف ًايروحم ًاماع يضاملا ماعلا ناك دقل
 ًايلك ةديدجلا ةيسسؤملا اهتيوه ةكرشلا تقلطأ دقف
ةثادحلا نم ًاديزم اهيلع ىفضأ ام وهو ،ليربأ رهش يف
 يفانرارمتسا عمو .مدقتلاو ةيلومشلاو ةيكيمانيدلاو

 "ديربت" ةناكم تمن ،حاجنلا اذه ةعباتمل بوؤدلا انيعس
،يملاعلا دهشملا يف ةرادص رثكأ عقوم ىلإ تمدقتو
 ةيرهوج ًةزيكر اهنوك يلودلا فارتعالاب اهتامدخ تيظحو
 ىلع انلصح دقو اذه .مادتسم لبقتسم ىلإ لوصولل
 دهشت يتلا ةقومرملا زئاوجلا نم ديدعلا
 .يليغشتلا انزيمتب

 تلصو املكف ،حاجنلا موهفمل ةياهن "ديربت" فرعت ال
 ططخلاب كلذ ىلجتيو ،رخآ زاجنإ ىلإ تعس ةمق ىلإ

 ناك دقو .2021 ماع يف اهذيفنت انأدب يتلا لجألا ةليوط
 دهش يذلاو ،ةكرشلل رخآ اًيئانثتسا اًماع قباسلا ماعلا

 ،ماعلا ةيادب ذنم ٪10 ةبسنب يونس ٍومن طسوتم
 "ديربت" تصرح دقو اذه .اًرخؤم انحاجن ةصق ىلع اًدهاش
 انعباتو ةيليغشتلا انتايلمع يف ةيبايسنالا قيقحت ىلع
نم ًايلحم عيراشملا نم انتظفحم يف ومنلا قيقحت

 تاديدمت نم ديربت نط فلا40 نم رثكأ ةفاضإ لالخ
 عسوتلا اذه ىلع ةلثمالا نمو ،ددجلا ءالمعلا
 ةريزج يف قطانملا ديربت ةطحم لماك ىلع انذاوحتسا
 ريبك ددعل قطانملا ديربت تامدخ ًايرصح مدقنل ،ةيراملا

 .يبظوبأ يف ةزرابلا ملاعملاو ىربكلا تاعورشملا نم
 رايتما يدقعل ةيليغشتلا تايلمعلا جمد انممتأو امك
 نط88,000 اهعومجم غلب يتلاو تايدعسلا ةريزج
 .2021 ماعلا نم ليربا رهش لالخ ديربت

 اًقاوسأ لوخد "ديربت" مزتعتف ،2022 ماعل ةبسنلاب امأ
 دقلف .ةيلاحلا قطانملا يف اهدوجو عيسوتو ةديدج
 يف قطانملا ديربت ةطحم ىلع ذاوحتسالا انممتأ

انتايلمع ءدب نع اننلعأو ،طقسم يف جوملا ةقطنم
 ةلئاهتاناكمإ تاذ ةلود دعت يتلاو رصم يف ةيليغشتلا

 يف انتظفحم ةدايزل علطتن امك .لاجملا اذه يف
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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ةطحم86
لود5 يف

 نط نويلم1.21
ديربت

ديربت لداعي ام

 ةلوؤسم تايلمع تاذ ةكرش يهو
 تازاغلا تاثاعبنا نم للقت اًيئيب
ةئيفدلا

121
ىنبم

132,590ةفيلخ جرب مجحب
ًايونس لزنم

 رايلم2.33
ةعاس طاووليك

ةيذغتل ةقاطلا نم يفكي ام
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زواجتتاليصوت مجحب

ءالمعلل ةمدقم

نم رثكأ ريفوت مت

 لود يف ةكلهتسملا ةقاطلانم
 لالخ نم يجيلخلا نواعتلاسلجم
2021 ماعيف قطانملا ديربتلانتامدخ

نويلم1.39
يرتم نط

ثاعبنا نم دحلاب انمقو

 ىلإ نوبركلا ديسكأ يناث نم
يوجلا فالغلا

302,592
اًيونس عاروشلا نمةرايس

ةلازإ لداعي ام



كنيلك دنالفيلكةفيلخ جرب
يبظوبأ

لوم ساي داحتالا جاربأ

خيشلا دجسم
ريبكلا دياز

رادلا ةكرشل سيئرلا رقملايراريف ملاع يبد ورتم

يملاعلا ةراجتلا زكرم

عساو يميلقإ روضح

 قطانملا ديربت تامدخل ةكرش لوأ•
 يلاملا يبد قوس يف ةجردم

ةيبرعلا تارامإلا ةلود اهتامدخ يطغت•
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا

نيرحبلاو نامع ةنطلسو

ىلع لمعلاواهلامعأ ةيمنتلصاوت•
 ةديدج قاوسأ يفاهروضح عيسوت
)رصمو دنهلا(
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 ومنلا صرف معدل ةنيتم ةصنم ريوطت
ةيلبقتسملا

 ىلع ذاوحتسالا لالخ نم ًايلج رهظ رمتسم ومن
 قطانملا ديربتل تايدعسلا ةريزج ةكرش

هيراملا ةريزج يف ةيفاضإ ةصح ىلع ذاوحتسالاو
 يفاضإ لام سأر ريفوتل لووك رطق صصح ةيفصتو
 ومنلا تاذ ةيسيئرلاقاوسألا ىلع زيكرتلل

 ةميقلل ةدايز قيقحت يف دعاسي امم
نيمهاسملل لجألا ةليوط دئاوعلاو

 ةسسؤم عم ةحجانو ةمهم ةيجيتارتسإ ةكارش
 يلودلا كنبلا ةعومجم وضع)IFC(ةيلودلا ليومتلا
 صاخلا عاطقلا ىلع زكرت ةيملاع ةيئامنإ ةسسؤم ربكأو
 ةئشانلا قاوسألا يف

 لالخ نم "ديربت" ةكرش خيرات يف ريثمو ديدج لصف
 اهتلاسرو ةكرشلا ةيوهديدجت

• Inorganic capacity growth of 
~180k RT with over ~320k RT  of 
potential concessions 
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لماكلاب ذاوحتسالا يف2021 ماعلا لالخ ديربت ةكرش تحجن
.ةيراملا ةريزج يف ةعقاولا ديربتلا ةطحم ةيكلم ىلع

 ىلع مئاقلا ريبكلا عّسوتلا اذه ىدأو
 ماعلايف هذيفنت أدب يذلاو ةيجيتارتسالا

 يقبتملا فصنلا ىلع ذاوحتسالا نم2021
 ةيراملا ةريزج ةطحم يف صصحلا نم
."زرنتراب رشكارتسارفنا ةلدابم" ةكرش نم

.

 اهتعس ردقت يتلا ،ةطحملا هذه رفوتسو
 مهأل ديربتلا تامدخ ،ديربت نط فلأ80ـب

 ًالضفةئزجتلاو ةفايضلاو هيفرتلا عيراشم
.ةينكسلاو ةيراجتلا عيراشملا زربأ نع

 يبظوبأ قوس عيراشملاهذه لمشت
 ،يبظوبأ كنيلك دنالفيلكو ،يملاعلا

 ،يبظوبأ دووزور قدنفو ،لوم ايريلاجو
زنوزيسروف قدنفو
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 ةكراشملل اهتوعد نمضت يذلا يفيرعتلا اهفلم
 رمتؤمل نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا يف
 ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا
 دفولا نم اًءزج اهفصوب خانملا ريغت نأشب
 .يتارامإلا

 ةوق ريخستو فيظوت يف "ديربت" لصاوتس
 ٍقاوسأ اهلوخد عم اًنمازت ةيراجتلا اهتمالع
 ةئيبلا ىلع يباجيإ ريثأت ثادحإو ةديدج
 رهشألا رادم ىلع اهيف لمعت يتلا تاعمتجملاو
 ةوق "ديربت" تايلمع ّدعُت .ةلبقملا تاونسلاو
 ةمالعلا تحجن دقو ،ريخلا لجأ نم ةعفاد
 اهتناكم ديسجت يف ةكرشلل ةديدجلا ةيراجتلا
يف ةدئارلا تاكرشلا ىدحإ اهرابتعاب ةديرفلا
 تامدخو قطانملا ديربت لاجم يف قوسلا
.ةقاطلا

 ًالصف "ديربت"تأدب ،2021 ماع نم ليربأ يف
 اهتيوه رييغتيف لّثمتاهتريسم يف ًاديدج
راتسلا ةحازإ لبق رهشأ ةدعلو .ةيسسؤملا

 نيصصختملا نم قرفلمع ،لّوحتلا اذه نع
 ديربت ةكرشـل يرهوجلا فدهلا صالختسا ىلع
 اهتمالعو ةكرشلل ديدجلا راعشلا يف هجمدو
 هذه تجّوتو ،اهتناكمو ،اهتلاسرو ،ةيراجتلا
 هللخت  ريبك لافتحا لالخ دوهجلاو يعاسملا

 ،ةفيلخ جرب ةهجاو ىلع لهذم يئوض ضرع
 .ملاعلا يف جرب لوطأ

اًرهاب اًحاجن ةديدجلا ةيراجتلا ةمالعلا تققح
 ىلع اهتيبذاجو اهتيكيمانيدو اهتثادح لضفب

لعافتلا ةدايز يف مهاس ام ،ملاعلا ىوتسم
 تامدخب مهيعوو مهكاردإ عفرو ريهامجلا عم
 ،حاجنلا كلذ ىلإ "ديربت" تدنتسا دقو .ةكرشلا

زيزعتل قالطنا ةطقنك هب تناعتساو

 نم مهسألا نم ةبسنب يلوأ دهعتب ةضباقلا
عم يكيرمأ رالود نويلم ةئام ةميقب ءاكرشلا
 اهتميق لصت عيراشم يف رامثتسالاب ضيوفت
 ىدم ىلع يكيرمأ رالود نويلم400 يلاوح ىلإ
 فدهتستس ثيح ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا

 مدخت ديربت نط فلأ ةئام يلاوح غلبت ةظفحم
 ةئزجتلا عيراشمو ةيراجتلاو ةيعانصلا عيراشملا

 دنهلا ءاحنأ عيمج يف لوألا ماقملا يف
قرش بونج يف ةنماكلا صرفلا فاشكتساو
.ايسآ

 يف "ديربت" تنلعأ ،2021 ماع ةياهن لولح عم
ةمهم ةيجيتارتسا ةكارش عيقوت ربمسيد
 وضعلا ،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم عم ةفداهو
 ةسسؤم ربكأو يلودلا كنبلا ةعومجم يف
 يف صاخلا عاطقلا ىلع زكرت ةيملاع ةيئامنإ
 .ةئشانلا قاوسألا

 ديربت ةكرش ةيكلم لقن ةكارشلا نمضتتس
 يف تسسأت ةديدج ةضباق ةكرش ىلإ دنهلا

 كرتشم لكشب ةكولمم نوكتل ةروفاغنس
 ليومتلا ةسسؤمو )٪75( ةبسنب ديربت ةكرشل
ةكرشلا سيسأت متيس .)٪25( ةبسنب ةيلودلا



 رمحألا رحبلا عورشم

 يفعّسوتلل ةيدوعسلا ديربت ةكرشل قيرطلا عورشملا اذه دهمي نأ عقوتملا نم
 ةمادتسملا ةيحايسلا عقاوملا ربكأ دحأ رمحألا رحبلا عورشم لثُمي ثيح ،ةكلمملا

 ةيمهأ لمحت يتلا ةقالمعلا ةيدوعسلا عيراشملا نماًءزجو ملاعلا ىوتسم ىلع
اًرظن ةريبك ةيجيتارتسا
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 يذلا ةيدوعسلا تاكرشلا فلاحت حجن
 هيف كلتمت يذلاو ،اوكأ ةكرش هدوقت

 ،٪15 غلبت ةصح ةيدوعسلا ديربت ةكرش
 رالود رايلم1.33ةميقب ليومت ريفوت يف
 ةينبل ليغشت ةيقافتا عيقوتو ،يكيرمأ
 ىلع ةمئاق ةددعتم قفارمل ةلماش ةيتحت
متيس ثيح ،ةددجتملا ةقاطلا

 رمحألا رحبلا عورشم دادمإل اهمادختسا
16 عورشملا اذه مضيس .ةقاطلاب

 ينابمب ةدوزُم ةرخاف ةيقدنف ًةأشنم
 لماكلاب لمعت ،ةيعيبط رظانمو ةيهيفرت
.حايرلا ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلاب
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 ذيفنت ىرجُي ثيح ،2022 ماعلا ةيادب عماهرامث يتؤت2021 ماع يف "ديربت" ططخ تأدب
 دئاعلاو ريثأتلا نم ردق ىصقأ قيقحتل ٍةقدب اهل ططخُملا يجيتارتسالا عّسوتلا لامعأ

 .رامثتسالا ىلع

نامُع ةنطلس

ةينامعلا ةكرشلاو تارامإلا يف ةيراقعلا
 ةموكحلا عارذ ،)نارمُع( ةيحايسلا ةيمنتلل
يحايسلا عاطقلا ريوطتب ينعملا ةينامعلا
 ةينامُعلا ةكرشلا( ةيمنت ةكرشل ةفاضإلاب
 .)ةينطولا تارامثتسإلا ةيمنتل

 ديربت تاطحم ددع ةقفصلا هذه عفرتو
يف اهيلع دقاعتملاو ةكولمملا قطانملا

 .تاطحم عبس ىلإ نامع ةنطلس

 يف اهتطحم ةعس "ديربت" تفعاض
30 ىلع ذاوحتسالا بقع ،نامع ةنطلس

طقسم جوملا ةكرش يف ديربت نط فلأ
 نمرياني رهش يف هنم ءاهتنالا مت يذلاو
 فلأ19 نم رثكأ ليصوت متثيح2022 ماع

.لعفلاب هليغشتو ديربت نط

 يراقعلا ريوطتلا ةكرش جوملا ةكرش ّدعُت
نع ةرابع يهو ،طقسم يف ىلوألا

ميطفلا دجامةكرش نيب كرتشم عورشم

 رصم

 اذه يف يسيئرلا كيرشلا "ديربت" ّدعُت
 ،ةيكلملا صصح نم ٪60 ةبسنب فلاحتلا
 ٪40 ةبسن لوكساج كلتمت امنيب
 ديربت ةطحم ءانبمتيس .ةيقبتملا
 ىعس غلبت ،لحارم ةّدع ىلع قطانملا
 نمو،ديربت نط7500 ةيلامجالا ةطحملا
 ةيليغشتلا اهتعس غلبت نأ ررقُملا
 ةيقافتا بجومب ديربت نط فالآ6 ةيئاهنلا

.لجألا ةليوط

 يونتلماكلابُأديدجًاقوس رصم ّدعُت
 تايناكمإب عتمتت ةلود يهف ،هلوخد "ديربت"

 نأل اًرظن ،لبقتسملا يف عّسوتلل ةلئاه
 اًيبسن اًثيدح اًروطت ّدعُي قطانملا ديربت
 ةكرشلا عم "ديربت" تعقو .اهل ةبسنلاب
 ديربتلاو ةقاطلا تاعورشمل ةيرصملا
 ريوطتلل زكارم ةكرشو )لوك ساج(
تامدخ ميدقتل ةكارش ةيقافتا يراقعلا
 عقاولا "لوم D5M" زكرمل قطانملا ديربت

 قرش ةديدجلا ةيماطقلا ةنيدم يف
.ةرهاقلا



2021/22 2022/23

4 عبرلاةدّحوُم ةعسلا
2020

1 عبرلا
2021

2 عبرلا
2021

3 عبرلا
2021

4 عبرلا
2021

9259289409541025ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

3232333333نيرحبلا

3233333333نامُع ةنطلس

989993100610191091دّحوُملا يلامجإلا

ةبستحملا ةيكلملا قوقح

717171749ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

110110110110110ةيدوعسلاةيبرعلا ةكلمملا

 ةيكلملا قوقح يلامجإ
181181181184119ةبستحملا

11701175118712031210عومجملا
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 ةكرش تارامثتساةيفصت سكعتل  ةيليغشتلا ةعسلا ليدعت مت•
لووك رطق

 تارامإلا ةلود يف ةبستحملا ةيكلملا قوقح يف ضافخنالادوعي•
ةعسلا ىلإ زيجولا ةكرشب ةصاخلا ديربتلا ةعسباستحال
ةدّحوُملا

)ديربت نط فلأ( ةيوضعلا ةعسلا ومن

107% 128% 128% 138%

80 84 83 83
75

65 65 60

2018/192020/21 2019/20 2017/18

ةدوزم ةيداشرإ

 عفر رارق نعاًقباس نالعإلا مت•
 ديربت نط فلأ120 لداعي امب ةعسلا

2021 يماع لالخ اهتفاضإ متتس
2022و

 ماع يف ديربت نط فلأ40 ةفاضإ•
 ديربت نط فلأ39 لمشي امب ،2021

 نط فلأ غلب ديصرو تارامإلا يف
نيرحبلا يف ديربت

 عم ديربت نط فلأ18 ةفاضإ•
 قطانملا ديربت لوصأ ىلع ذاوحتسالا
2022 رياني يف طقسم جوملا ةكرشل

 انتاهيجوت قيقحت يف ةقثلا•
2022و2021 يماعل ةعوضوملا

 لداعت ةديدج ةيداشرا ةعس ةفاضإ•
2022 يماعيف ديربت نط فلأ120

2023و

تانايكلا مهاست نأ عقوتملا نم•
 ةعسلا نم %70 ةبسنب ةدّحوملا
 قوقح تانايك مهاست نأو ،ةدوزملا
%30 ةبسنـبةبستحملا ةيكلملا
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تاداريإلا يلامجإ

+12.3%

+6.6%

ةدّربملا هايملا تاداريإ

+11.6%

لخدلا يفاص

+6.3%
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 .%12.3 ةبسنب تاداريإلا يلامجإعافترا•
 ةبسنب ةدربملا هايملا تاداريإ عافتراو

11.6%

 دئاوفلا مصخ لبق حابرألا عافترا•
 كالهتسالاو كالهإلاو بئارضلاو
 نويلم1,033 ةققحم %6.6 ةبسنب
 لبق حبرلا شماه عافتراو عم مهرد
 كالهالاو بئارضلاو دئاوفلا مصخ
 %52.8 ةبسنب كالهتسالاو

 %6.3 ةبسنبحابرألا يفاص عافترا•
مهرد نويلم585أًققحم
 عم ةيجيتارتسالا ةكارشماربا•

 يف عّسوتلل ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم
دنهلا
18و2021 يف ديربت نط فلأ40 ةفاضإ•

 ذاوحتسالا عم2022 يف ديربت نط فلأ
 ةكرشل قطانملا ديربت لوصأ ىلع
طقسم جوملا

ءادألا تارشؤم زربأ

 يف ةيدوعسلا ديربت ةكرشتلخد•
 لصح يذلا "رواب اوكأ" هدوقت فلاحت

 ددعتم رمحألا رحبلا عورشم ىلع
 %15 رامثتساب ةكلمملا يف قفارملا

 نع ةلوؤسم نوكتسو ،اهصصح نم
عورشملاب ةلصلا تاذ قطانملا ديربت

سلف12 ةميقبةيدقن حابرأ عيزوت•
ماع حابرأ عم ةقفاوتم ، دحاولا مهسلل

 مهسأو %50 ةبسنب اًدقن ددست ،2020
%50 ةبسنب ةحنم

لبق حابرألاو تاداريإلا
بئارضلاو دئاوفلا مصخ

كالهتيالاو كالهإلاو



ةديدجلاوةيلاحلا لامعألا نم تاداريإلا ومن

يوق يلام ءادأ نيقوثوملاءالمعلا نم ةبخن عم لجألا ةليوط دوقع

نيمهاسمللدئاوع

 ومن ىلإ كلذ ةدعيو2018 ماع ذنم %11عقاوب بكرم يونس لدعمب ةعومجملا تاداريإ ومن•
%11 ةبسنب ةدربملا هايملا لامعأ تاداريإ
 ءالمعلا نم ةيحبرلاو تاداريإلا يف ةدرطم تادايز ىلإ يلاحلا لامعألا جذومن دامتعا يدؤي•

نييلاحلا
 قطانملا ديربت لوصأو هيراملا ةريزج يف قطانملا ديربتةطحمىلع لماكلاب ديربت ذاوحتسا•

نامُع ةنطلس يف طقسم جوملا ةكرشل

 ةردقلا موسرل دوعتلضفب ةتباث حابرألا•
2018 ماع ذنم %11عقاوب بكرم يونس لدعمب ةيليغشتلا تايلمعلا  حابرأ ومن•
 ماع ذنم اًيونس %15عقاوب كالهتسالاو كالهإلاو بئارضلاو دئاوفلا مصخ لبق حابرألا ومن•

2018

 ومن ليجست عم-يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ديربت نط نويلم1.21 نم رثكأ ريفوت•
2018 ماع ذنم %10 لداعي بكرم يونس لدعمب
 اهيلع دقاعتملا ةعسلا نم %90 نم رثكأ نأ ىلإ )اًماع25 يلاوح( لجألا ةليوط دوقعلا ريشُت•

 لقألا ىلع ةمداق تاونس10 ةدمل ةنمؤم
 ةيموكحلاتاكرشلا عم دقاعتلالالخ نم تاداريإلا نم %80 يلاوح قيقحت•

 ةبسن كالهتسالاو كالهإلاو بئارضلاو دئاوفلا مصخ لبق حابرألاو تاداريإلا شماهغلب•
)%51 :2021-2018 يماعل حبرلا شماه طسوتم( 53%

)%34 :2021-2018 يماعل حبرلا شماه طسوتم( %32 ةبسنةيليغشتلاحابرألا شماهغلب•
 :2021-2018 يماعل لخدلا يفاص شماه طسوتم( %30 ةبسن ةيفاصلا حابرألا شماه غلب•

31%(
تباث يدقن قفدت ةنيتم ةيمومع ةينازيم•
قباسلا ماعلا تاعيزوت عم ةقفاوتم )ةحنم مهسأ + اًدقن( اًسلف12 ةميقب حابرأ عيزوت•

)ديربت نط فلأ( اهيلع دقاعتملا ةلوصوملا ةعسلا

)مهرد نويلم( ةيلاملا جئاتنلا

)مهرد نويلم( ةيسيئرلا شماوهلا)مهرد نويلم( ةعومجملا تاداريإ

1,034 999 795 773

176

2019يفاًرهش 12

965

2021يفاًرهش 12

170
175

2020يفاًرهش 12 2018يفاًرهش 12

140

1,210 1,174
913

ًايونس10%+

ىرخأ

ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

1,882 1,687 1,456 1,361

2021يفاًرهش 12

73 54

2019يفاًرهش 12 2018يفاًرهش 12

86

2020يفاًرهش 12

64

1,955 1,741 1,520 1,447

ًايونس11%+

ةدربملاهايملا

ةميقلاةلسلس

623 630 532 459

1,033 969
763 683585 550 472 454

2021يفاًرهش 202012يفاًرهش 201912يفاًرهش 12 2018يفاًرهش 12

ًايونس11%+

تايلمعلانمحابرألا

لخدلايفاص

نيدلاءافطإوكالهإلاوبئارضلاودئاوفلامصخلبقحابرألا

53% 56% 50% 47%
32% 36% 35% 32%30% 32% 31% 31%

2021يفاًرهش 201912يفاًرهش 201812يفاًرهش 12 2020يفاًرهش 12

نيدلاءافطإوكالهإلاوبئارضلاودئاوفلامصخلبقحابرألا

ةيليغشتلاحابرألا

لخدلايفاص
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)يتارامإ مهرد نويلم( حبرلا يفاص

*)ديربت نط فلأ( يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ديربتلا ةعس

)ديربت نط فلأ( ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ديربتلا ةعس

)يتارامإ مهرد نويلم( ةيليغشتلا تايلمعلا حابرأ
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 يوق يليغشتو يلام ءادأ ميدقت ةكرشلا لصاوت ,قفارملا تامدخل دوزمك "ديربت" ةكرش لمع جذومن لالخ نم
 .ةيوقلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةفاضإلاب حبرلا شماوه يف رارقتساو، ةيحبرلا يف ةدايز هقفاري يونس لكشبو

 ةيضاملا سمخلا تاونسلا طسوتم عم قفاوتي امب %30 هتبسن ام2021 ماعل حبرلا يفاص شماه لكش
.2017 ماع ذنم اًيونس ٪10لا براقي ومن طسوتمبو

 تارامإلا ةلود يف ةلصوملا ديربتلا ةعس يلامجإزواجت ثيح ًازراب ًازاجنإ2021 ماع لالخ ديربت ةكرش تققح
 ةلماكلاةيكلملا ىلع ةكرشلا تذوحتسا، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ديربت نط نويلم هرادقم امةدحتملا ةيبرعلا
."زرنتراب رشتكرتسارفنا ةلدابم"ةكرش نم ةيراملا ةطحمل

 ذاوحتسا ةقفص عيقوت كلذ يف امب2021ماع لالخةزرابلا تازاجنإلا نم ديدعلا نع"ديربت" ةكرش تنلعأ
 عسوتلاب اهل حمستةناكمب"ديربت" ةكرش عتمتتو امك .)نامُع( طقسم يف جوملا ةكرش لوصأ ىلع ةديدج
 .ةمداقلا تاونسلا يف ةديدج ةيفارغج قطانم يف

 يف حابرألا طسوتم عم قفاوتي امب%32 هرادقم ام2021ماع يف ةيليغشتلا تايلمعلا حابرأ شماه غلب
 اذه .2017 ماع ذنم اًيونس ٪10 هرادقم ومن لدعم طسوتم عم ىشامتي امبو ةيضاملا سمخلا تاونسلا

 ىلع زكرت يتلاو ءادأللراكتبالا جمارب لالخ نم ةيليغشتلا ةءافكلاىلع زيكرتلا"ديربت" ةكرش لصاوتو
 يف "ديربت" ةكرش تازاجنا زيزعت ىلع جماربلا هذه لمعت .طباوضلاوتاطحملايف ةيليغشتلاتايلمعلا

 .نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا ليلقت لالخ نم ةيئيبلا ةمادتسالا لاجم
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لووك رطق ةیفصت عم ىشامتي امب ينایبلا مسرلا يف میقلا ةيوست مت *



*تاطحملا ددع

)يتارامإ مهرد نويلم( ةعومجملا تاداريإ

)يتارامإ مهرد نويلم( دّربملا هايملا تاداريإ

كالتهالاو بئارضلاودئاوفلا عاطتقا لبق ةعومجملا حابرأ
)يتارامإ مهرد نويلم(– كالهتسالاو
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 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم لك يف اهتظفحم ىلإ ةديدجتاطحم"ديربت" ةكرش تفاضأ ،2021 ماع لالخ
 ىلع طقسم يف جوملا يف زيمتملا يراقعلا ريوطتلا عورشم ىلع ديدجلا ذاوحتسالا لديو .نامُع ةنطلسو
.ةقطنملا يف ديربتلل لضفملا كيرشلا تلاز ام ةكرشلا نأ

 دمتعي اذهو )اهب ؤبنتلا نكمي(ةمادتسم دئاوع ميدقت دربملا هايملا لاجم يف يساسألا انلامعأ جذومن لصاوي
 .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ءاحنأ عيمج يف رعسلا ةددحملا لجألا ةليوط اندوقع ىلعيساسأ لكشب
 دربملا هايملا تادئاع تمن امكو اذه .%80يلاوحةموكحللًايئزج وأ ًايلك ةكولمملا تانايكلا نم انتاداريا لكشت
 لود ءاحنأ عيمج يف ديربت نط نويلم1.21تزواجت ةلوصوم ةعس لالخ نم2021 ماع لالخ ٪11.6 ةبسنب

.يجيلخلا نواعتلا سلجم

 هايملا تادئاع يف ٪11.6 ةبسنبةدايزلا ببسب يساسأ لكشب ٪12.3 ةبسنب ةعومجملا تاداريإ يلامجإ عفترا
 لثمت .اهب ؤبنتلا نكميو لجألا ةليوط ةرقتسم دئاوع رفويو يوقلا يلاملا ةكرشلا ءادأ ىلع دكؤي امم .دربملا
 .تاداريإلا يلامجإ نم ٪96 هرادقم ام دربملا هايملل ةيساسألا لامعألا

شماه عم ٪6.3 ةبسنب2021 ماع يف)كالهتسالاو كالهإلاو بئارضلاو دئاوفلا عاطتقالبق( حابرألا تمن
 كلذ عجريو .2017 ماع ذنم ٪13 غلبي يونس لدعمب ًاومن لكشي امم٪53 ىلإ لصي )EBITDAل ةبسنلاب( حبر
 زيكرتلاو"ديربت" ةكرشةظفحم ىلإ ديدج ءالمع ليصوتل ةفاضإ دربملا هايملا تايلمعل يوقلا يلاملا ءادألا ىلإ
 .ةلاعفلا ةيليغشتلا تايلمعلاو فيلاكتلا يف مكحتلا ىلع رمتسملا
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 ةدئافلا عاطتقا لبق ةعومجملا حابرأ شماه
 )٪ ةيوئم ةبسن( كالهتسالاو كالهالاو بئارضلاو

*)ديربت نط فلأ(ديربتلا ةعس
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 كالهإلاو بئارضلاو دئاوفلا عاطتقالبق( حبر شماوهىلع "ديربت" ةكرش تظفاح
اهزيكرتوةكرشلا لامعأ جذومن ةوق سكعي امم ةرقتسمو ةنرم)EBITDAكالهتسالاو
 لصو امكو اذه .فيلاكتلا ةبقارمو ءادألا نيسحتو ةيليغشتلا ةءافكلا ىلع رمتسملا

.ةريخألا تاونسلا طسوتم عم ىشامتي امب ، ٪53 ىلإ2021 ماعلEBITDAحبرلا شماه

 ومنلا نم ديربت نط فلأ40 براقي ام ميلستب2021 ماع لالخ "ديربت" ةكرش تماق
 ديربتلا ةعس نم نط وليك1,210 لداعي اميلامجإ ىلإ لوصولا ىلإ ىدأ امم يوضعلا

 ةطحميف ةلماكلا ةيكلملا ىلع ديربت ةكرش تذوحتساو امك .يداليملا ماعلا ةياهن عم
 امكاهنيب كرتشملا عورشملا يف "زرنتراب رشتكرتسارفنا ةلدابم"اهكيرش نم ةيراملا

.نامُع ةنطلس يف طقسم جوملا ةكرش لوصأ ىلع ةديدج ذاوحتسا ةقفص تعقو
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 لامعألاةدحول لوأ يذيفنت سيئر بئان بصنم اًيلاح تناريملأ ولواب لغشي
ىلإ .يوونلا جاتنإلاو ةقاطلا ةرادإ ةطشنأو ةددجتملا ةقاطلل ةيملاعلا

 .يجنإ ةكرشلةيذيفنتلا ةنجللا يف هتيوضع بناج

 يف ريتسجام ةداهشو ، ةيكيناكيملا ةسدنهلا
 نم ةيرارحلا تايكمانيدلاب ةيكيناكيملا ةسدنهلا

.لاغتربلا– ةنوبشل يف يلاعلا وكينكت دهعم

ةرادإلا سلجم سيئر
يذيفنت ريغ ،لقتسم ريغ

 ةرادإ سلجم وضع بصنم تناريملأ لغشي
 لمحيو .يجنإ ةعومجم تاكرش نم ديدعلا يف

جاتنإ ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش

 تارامثتسا عاطقل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يسيبقلا هللا دبع دلاخ لغشي
 ةيرامثتسا ةظفحم عاطقلا اذه ريديو."ةلدابم" يف ةيتحتلا ىنبلاو تاراقعلا

ةيلام دئاوع رفوت ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف ةعونتملا لوصألا نم
 زيزعتل ةفاضإ ،تاراقعلاوينابملا لمشتو ،ليوطلا ىدملا ىلع ةرقتسم
.ةلدابم ةكرشل ةيمقرلاو ةيداملا ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا

 يف يسيبقلا لمع ،"ةلدابم" ىلإ مامضنالا لبقو
 بصنم ىلوت ثيح ،"لاتيباك لانويشانرتنإ" ةكرش

 لبق لغشو ،تارامثتسالل يذيفنتلا سيئرلا
 تاكرشلا ليومت مسق سيئر بصنم كلذ
 كنب(ينطولا يبظوبأ كنب يف لامعألا ريوطتو
 تاردق ريوطت ىلع زّكر ثيح ،)ًايلاح لوألا يبظوبأ
.ةيفرصملا تارامثتسالا لاجم يف كنبلا

 بصنم يسيبقلا لغشي :ةيرادإلا بصانملا
 ع.م.ش ليومتلا راد يف ةرادإلا سلجم سيئر
 يف ريدمو ةرادإ سلجم سيئر بئان اضيأ وهو

.تارايسلا ةضاير ةرادإل يبظوبأ ةكرش

 يف ةرادإلا سلجم يف ًاوضع هنوك ىلإ ةفاضإلاب
 لبقتسملا ةقاطل يبظوبأ ةكرشنم ٍلك
 موينملألل ةيملاعلا تارامإلا ةكرش ،)ردصم(
 ،"ود" ةلماكتملا تالاصتالل تارامإلا ةكرشو
 ،نيمأتلا رادو ةيوونلا ةقاطلل تارامإلا ةسسؤمو
.يملاعلا يبظوبأ قوسو

 ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش يسيبقلا لمحي
 ةداهشو ،نطنشاو جروج ةعماج نم عيراشملا
 نم تايلمعلا ةرادإو ليومتلا يف سويرولاكبلا

 .ةيكيرمألا ةدحتملاتايالولايفنطسوب ةعماج

ةرادإلا سلجم سيئر بئان
يذيفنت ريغ ،لقتسم
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 ةدايرل ةلودلا ريزو بصنم يسالفلا لوهلاب دمحأ روتكدلا يلاعم لغشي
 زيزعت ىلع هيلاعم فرشي ثيح ،ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملاو لامعألا
 داصتقالا تاكرحم دحأك تارامإلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا
فلتخم يف لامعألا ةدايرب ءاقترالا دوهج زيزعتو ،ينطولا

.ةيداصتقالا تاعاطقلا

 ريوطتل ةحايسلا فلمب هيلاعم فيلكت مت امك
 ةماعلا ةينطولا ةسايسلاو يجيتارتسالا هجوتلا
 لبق هيلاعم لغش .ةلودلا يف ةحايسلا عاطقل
 ،ردصم ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم كلذ
 ةحايسلاو ةيجيتارتسالا عاطقل يذيفنتلا ريدملا

 ،يبد يف يراجتلا جيورتلاو ةحايسلا ةرئاد يف
بصنم لغش امك ،ةلدابم يف سيئرلا بئانو
 .ينابموك دنأ يزنكام يف يذيفنت

 ةعماج نم هاروتكدلا ةداهش هيلاعم لمحي
 نم ريتسجاملا ةجردو ”شانوم نوج ريسلا“
 ةداهشو ،”ايلارتسأ يف نروبلم“ ةعماج
 نم تالاصتالا ةسدنه يف سويرولاكبلا

 ةلود يف ايجولونكتلاو مولعلل ةفيلخ ةعماج
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 تارامثتسا مسق سيئر بصنم يسماشلالميرحلا دمحم لغشي
 ةرادإ لامعأ ةيلوؤسم ىلوتي ثيح رامثتسالل ةلدابم ةكرش يف قفارملا
لوصأو هايملاو ةيرارحلا ةقاطلا لمشت يتلا قفارملا ةظفحم لوصأ
.قطانملا ديربت

 ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد يسماشلا لمحي
 ةداهشو ،سيراب يف "HEC“ ةيلك نم لامعألا
 ةعماجلا نم ةيلاملا مولعلا يف سويرولاكبلا
 تارامإلا,ةقراشلا يف ةيكيرمألا
.ةدحتملا ةيبرعلا

 ،رامثتسالل ةلدابم ةكرشل همامضنا لبقو
 قرشلا ريدم بصنم يسماشلا لغش

 يف تاسايسلاو ةيجيتارتسالل طسوألا
 تارامإلا ةلود يف ءارزولا سيئر بتكم
 بصانم اًضيأ لغش امك .ةدحتملا ةيبرعلا
 دنأ يزنيكام ةكرش نم لك يف ىرخأ
 ،لاتيباك لانوشانرتنإ يبدو ،ينابموك
 .زروتوم لارنجو

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم
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 امك رامثتسالا عاطقل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يبعكلا حبصم لغشي
 يتلا ةيتارامإلا ةكرشلا ،ةلدابم يف رامثتسإلا ةنجل يف ٍوضع بصنم لغشي
سيسأتو زيزعتو يداصتقإلا ومنلا عاطق عيرستو ريوطت ىلإ ىعست
عم ةكارشلا زيزعتو ،ةيراجتلاو ةيعانصلا تاعمتجملا ةيمنتو
.نييلودلا ءاكرشلا

 ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم اًقباس لغش
 جاتنإلاو فاشكتسالا ةكرش ،لورتبلل ةلدابم
 ىلإ2014 نم كلذو ،ةلدابمل لماكلاب ةكولمملا

 ةرادإ سلجم سيئر اًيلاح يبعكلا حبصم .2017
 سيئر بئانوتاس هايلاو لورتبلل ةلدابم
 دنالفيلك ىفشتسموردصم ةرادإ سلجم
 ةيوضع لغشي امك ،ةيحصلا ةلدابمو يبظوبأ

 تارامإلا سلجم نم لك يف ةرادإلا سلجم
 ةكرشو"اسبيس" ةكرشو جراخلاب نيرمثتسملل
."ةقاطلل نيفلود"

 سويرولاكب ىلع لصاح يبعكلا حبصم
 ةيلك نم ةيئايزيفويجلا ةسدنهلا يف مولعلا
 مولع يف مولعلا ريتسجامو مجانملل ودارولوك
.ندنلب جديلوك لايربمإ نم ةيلورتبلا ضرألا

 ًايملاع ءالمعلا لولحةدحول يرادإلا ريدملا بصنم نوريش رييب ىلوتي
 لمعيو ةعومجملل ةيذيفنتلا ةنجللا يف وضع وهو ،يجنإ ةعومجم ىدل
.ةعومجملا تايلمع سيئر ةرادإ تحت

 ليتاكلا ىدل رييب لمع ،يجنإ ىلإ همامضنإ لبق
 ةماهلا ةيرادإلا بصانملا نم ددع يف تنسول

 ةراجتلا ةفرغ ةسائر ىلوت امك .ابوروأو ايسآ يف
 ىلإ2011 نم ايزيلام يف ةيسنرفلا ةعانصلاو

 ةفرغ ةرادإ سلجم يف وضع ًايلاح وهو ،2015
لمحي وهو .ةروفاغنس يف ةيسنرفلا ةراجتلا
.ةسدنهلا يف ريتسجاملا ةجرد

 سيئرلا بصنم بيرق تقو ىتح رييب لغش
 ،ايسآ قرش بونج يجنإ ةكرشل يذيفنتلا

 تاعاطقلا مهأ دحأ ةرادإ ىلوت ثيح
 ايسآ ةقطنم يف ًاومن ةيداصتقالا

لاقتنالل ىعست يتلاوئداهلا طيحملاو
 ةينوبركلا تاثاعبنالا نم ٍلاخ داصتقا وحن

.ءالمعلل ةلماكتم لولح ميدقت لالخ نم

 سيئرك2011 ماع يجنإ ةكرش ىلإ رييب مضنا
 قرش بونج يليفوك يجنإ« ـل يذيفنت
 يجنإ تامدخ عيمج ىلع فرشأ مث ،»ايسآ

 نم ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف
.2018 ىلإ2015

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم
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 لولحلل يجنإ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم دراماش رول-نآ لغشت
 ثيح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةينهملا اهتايح رول-نآتأدب .ةيملاعلا

"BCG"ةيراشتسالا نتسوب ةعومجم ىدل يجيتارتسا راشتسمك تلمع

 ةيمنتلا ةرازو يف كلذ دعب رول-نآ تلمع
تداق ثيح2010 ماعذنم ةقاطلاو ةمادتسملا

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشم
 ةعيرسلا قرطلا لثم(ةيتحتلا ةينبلا لاجم يف
 دودسلاو ةعرسلا ةيلاع ةيديدحلا ككسلاو
 ىلإ كلذ دعب رول-نآ تمضنا.)ةيئامورهكلا

 تلوتو2014 ماع"ساتيريف وريب" ةعومجم
 بصنم تلوت مث ،يميلقإلا ماعلاريدملابصنم
 ةكرشل ةرادإلا سلجم سيئرو يذيفنتلا سيئرلا
 نأ لبق2016 يف"تاءاشنإلل ساتيريف وريب"
لغشتل2019 ماع يف يجنإ ةكرش ىلإلقتنت

تايجيتارتسالل ةعومجملا سيئر بصنم
 اهيلوت لبق راكتبالاو ايجولونكتلاو ثوحبلاو
 يجنأ ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا بصنم
 .هسفن ماعلا نم ةقحال ةرتف يف ةيلاعلا لولحلل

 لوكيإ" ةعماج نم دراماش يد رول-نآ تجّرخت
 امك ."ستنوب يدلوكيا" دهعمو"كينكتيلوب
 ةماعلا ةسايسلا يف ريتسجاملا ةجرد لمحت

 .درافراه ةعماجب يدينيك ةيلك نم

 يف ًةيوضع بصانم ًاضيأ رول-نأ لغشت
 متو ،تاكرشلا نم ديدعلا ةرادإ سلجم
 ةداقلا" ةزئاج لينل2021 ماع اهحيشرت
 ىدتنملا اهمّدقي يتلا"بابشلا نييملاعلا
رشعلا نمض دعت امك ،يملاعلا يداصتقالا
 يسنرفلا داصتقالا يف ةداقلا نييداصتقا

.ةيسنرفلا لوزاوش ةسسؤمبسح

 ديروتلاو ةرارحلا عاطقل بدتنملا وضعلاو يرادإلا ريدملا بصنم ولك ديسلا لغشي
 لود يف يجنإ تاكرشل يميلقإلا ريدملاو ،ايسآو طسوألا قرشلا ،ايقيرفا ةقطنمل

اماع20زواجتت ةيلمع ةربخ كلتمي ثيحناتسكابو يجيلخلا نواعتلا سلجم
.ةكرشلا يف

 ةعماجلل ةيندملا ةسدنهلا ةيلُك نم جرختو
 ةداهش لمحيو ”هيسوش يإ تنوب“ ةينطولا
 يف "HEC“ ةيلك نملامعألا ةرادإ يف ريتسجاملا
.اسنرف– سيراب

 يف ةدع بصانم اًضيأ ولك ديسلا لغشيو
لوصأ تاكرش ةرادا سلجم
.ءاملاو ةقاطلا

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,ةلقتسم
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 ةرادإلا ءاضعأ وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأل ةرادإلا سلجم لبق نم تايحالصلل حنم وأ ضيوفت دوجو مدع ىلع دكؤن امك
.2021 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجمل ةلكوملا ماهملاو تايحالصلا صخي اميف ةيذيفنتلا

 ىلع سلجملا ءاضعأ نم وضع لك دكؤي
 ةجردملاو مهنم لكل ةدئاعلاتانايبلا ةحص
ريرقتلا اذه يف

 يف ةرادإ سلجم وضع بصنم يرهاظلا يلع ديعس ديسلا لغشي
 نم لك يف وضعك هبصنمل ةفاضالاب .م.م.ذ ةضباقلا هدالوأو يلع ةعومجم
.ةيذيفنتلا ةنجللاو قيقدتلا ْيتنجل

يرهاظلا ديعس ديسلا لغشي ،كلذ ىلع ةوالع
 ةعومجم تارامثتسالليرادإلا ريدملا بصنم
 ىلع فرشيو .م.م.ذ ةضباقلا هدالوأو يلع
 مهسألاو تاراقعلا نم لك يف تارامثتسالا
سأر كلذكو ةصاخلاو ةماعلا
.يرامثتسالا لاملا

 ةكرشلل يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع وهو
 ةكرشو )ديربت( يزكرملا ديربتلل ةينطولا
يرهاظلا لمحي.تاراقعلا ةرادإل الوسننيب

ةيلاملا مولعلا يف سويرولاكبلا ةداهش
تارامإلا ،يبد يف ةيكيرمألا ةعماجلا نم
.ةدحتُملا ةيبرعلا

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم
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 هريرقت مدقي نأ ةرادإلا سلجم رّسي
 يليغشتلا ءادألاو ةيلاملا جئاتنلا نع
 يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلل

 ةيلاملا ةنسلا نع "ديربت" .ع.م.ش
.2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا

 تايعادتلا ديربت تزاتجا ،تايدحتلا مغر
تققحو انوروك ةحئاج اهتثدحا يتلا
.اهلامعأ بناوج فلتخم يف اًيوق ًءادأ

 "ديربت"ططخةوق ىلع ًاليلد اذه دعيو
حمستيتلا ةيذيفنتلاو ةيجيتارتسالا
 لكشب ومنلاو اهفادهأ قيقحتب اهل
.ةلبقملا ماوعألايف ريبك

2021 ماعلل ةيلاملا تارشؤملا زربأ

ىلع تازاجنإلا زربأ ضعب يلي اميفو2021 ماع يف يوقلا يلاملا اهئادأ نيسحت ديربت تلصاو
:ديعصلا اذه

 بئارضلاو دئاوفلا عاطتقا لبق حابرألا عافترا•
 ّةققحم %7 ةبسنب كالهتسالاو كالهإلاو

 رايلم970.1 غلبمب ًةنراقم( مهرد رايلم1.03
)2020 ماعلا يف مهرد

 ةكرشلل ةعمجملا حابرألا يفاص عافترا•
 مهرد نويلم585.2 ىلإ ًةققحم %6 ةبسنب
يف مهرد نويلم550.3 غلبمب ًةنراقم(
)2020 ماعلا

 ًةققحم ٪12 ةبسنب ةعومجملا تاداريإ عافترا•
ىلإ تلصو تاداريإب ةنراقم( مهرد رايلم1.95

)2020 ماعلا يف مهرد رايلم1.7

 ٪12 ةبسنب ةدربملا هايملا تاداريإ عافترا•
1.69 غلبمب ةنراقم( مهرد رايلم1.88 ّةققحم
)2020 ماعلا يف مهرد رايلم

2021 ماعلل ةيليغشتلا تازاجنإلا زربأ

 غلبت ةطحم86 نآلا كلتمت تحبصأ ثيح اهلامعأ ةظفحم ةيمنتو عيسوتب  ديربت ةكرش تماق
 ةكرشلا اهرابتعاب اهتناكم ومنلا اذه ززع دقو .ديربت نط نويلم1.2 لداعي ام ةلوصوملااهتعس

 زربأ لمشتو،ةقطنملاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف قطانملا  ديربت تامدخ ميدقت يف ةدئارلا
:تازاجنإلا هذه

 ليربا رهش لالخ ةيليغشتلا تايلمعلا جمد•
 يتلاوتايدعسلا ةريزج يف زايتمالا يتيقافتال
 ديربت نط88,000 اهعومجم غلبي

 عوقو نود لمع ةعاس14,738,690 ليجست•
 رهش يف اهرخآ ناك ،تقولل ةعّيضم ثداوح
2015 ماعلا نم ويلوي

 مجح يلامجإ عفترا2021 ماع ةياهن عم•
 ،ديربت نط1,210,096 ىلإ ديربتلا تاليصوت
 ةكرشلا ةيفصتب طبترملا ليدعتلا دعب

"لووك رطق" ةكرش يف اهمهسأل

 يذلاو ددجلا ءالمعلل تاليصوتلا مجح عافترا•
 ماع يف ديربت نط40,495 هرادقم ام غلب

2021

2021 ماعلا يف ةيئيبلا تامهاسملا زربأ

 ةزرابلا تازاجنالا نم اددع ديربت ةكرش تققح
ّلظ يف اهتهجاو يتلا تايدحتلا نم مغرلا ىلع
ةليوط اهططخ ذيفنت يف تنكمتو ،ةحئاجلا
 ،يليغشتلا زيمتلاو ،مادتسملا ومنلل لجألا

 عيسوت يف رارمتسالا عم اهتايلمع تدّحوو
زربأ لّثمتت .ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف اهلامعأ
:يلي ام يف تازاجنالا

 اهتايلمع ةءافك لضفب ديربت ةكرش تنّكمت
 يف طاووليك رايلم2.33 ريفوت نم ةيليغشتلا

 ام ؛يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ءاحنأ فلتخم
 رمألا ،اًيونس ةقاطلاب اًلزنم132,590 دادمإل يفكي
1.39 نم رثكأ ثاعبنا نم ّدحلا ىلإ ىّدأ يذلا

 ىلإ نوبركلا ديسكأ يناث نم يرتم نط نويلم
302,592 ةلازإ لداعي ام ؛يوجلا فالغلا

.ًايونس ةبكرم
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2021 رياني

 ةكرش عم ةيقافتا عيقوت نع ديربت ةكرش تنلعأ
 عورشمل قطانملا ديربت تامدخ ميدقتل لاريم

 يف ةصصختملا ةنيدملا ،يبظوبأ دلروو يس
 ةكرش اهريوطتب موقت يتلاو ةيرحبلا ةايحلا

ةيملاعلا تاهجولا ىدحإ ،ساي ةريزج ىلع لاريم
.لامعألاو.لامعألاو مامجتسالاو هيفرتلل ةدئارلا

 عيسوتب ديربت ةكرش تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ةقاطل يبظوبأ ةكرش عم نواعتلا دوهج قاطن
 ريوطت لالخ نم كلذو كلذو "ردصم" لبقتسملا

 وحن ىلع،نيتكرشلا اتلكل ةيتحتلا ةينبلا طبرو
 ليغشتلا ىوتسم ىلع نواعتلا ةدايز ىلإ يدؤي
.ةءافكلا ةدايزو تايلمعلاو

 عم ةيقافتا عيقوت نع اًضيأ ديربت ةكرش تنلعأ
ريفوتل“twofour54“ ةيمالعإلا ةقطنملا ةئيه
 ةقطنملا" ديدجلا اهرقم ىلإ ديربتلا تامدخ
 متي عورشم لوأ "ياب ساي" يف " ةيعادبإلا
 ةديازتملا تاجايتحالا ةيبلتل اًصيصخ هميمصت
 لود يف باعلألاو هيفرتلاو مالعإلا عاطقل

.يجيلخلا نواعتلا سلجم

2021  سرام

 لوألا يونسلا اهريرقت نع ديربت ةكرش تفشك
،ةمكوحلاو يعامتجالاو يئيبلا حاصفإلا لوح
 يفةكرشلا ءادأ نع  ًالصفم اًليلحت مدقي يذلاو
 مهأو ةمكوحلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا نوؤشلا
 ريرقتلا اذه عضيو.اهتازاجنإو اهتاطاشن
 ةكرشلا ءادأ سايقل ريياعملاو سسألا

 ةيئيبلا  نوؤشلاب قلعتي ام يف ًالبقتسم
 يف ةدئار ةكرش اهتفصب ةمكوحلاو ةيعمتجملاو
.قطانملاديربت

2021  ليربا

 اهتيوهل ديربت ةكرش قالطإ ماعلا اذه دهش امك
 ميقأ صاخ لافتحا يف ةديدجلا ةيسسؤملا
 يئوض ضرع هبحاص ،يبد يف ةفيلخ جرب راوجب

 يف جرب لوطأل ةيجراخلا ةهجاولا ىلع رهبم
ةكرشلل ةديدجلا ةيوهلا تلثمت دقو .ملاعلا
 ىشامتتل "مدقتلاو ةيمنتلا ءاكرش" راعش تحت

 حبصأ ثيح ةيلاحلا ةكرشلا ةيجيتارتسا عم
 يف ،اهتايولوأ سأر ىلع ةيمنتلاو يمقرلا لوحتلا
 اهتامدخ ميدقت هيف لصاوت يذلا تقولا
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهئالمعل ةمادتسملا

2021 ربمسيد

 ةيجيتارتسا ةكارش ةيقافتا ديربت ةكرش تعقو
 يف وضع ،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم عم
 ةيئامنإ ةسسؤم ربكأو يلودلا كنبلا ةعومجم
 يف صاخلا عاطقلا ىلع اهلمع زكرتي ةيملاع
 غلبت عيراشم يف رامثتسالل ،ةيمانلا لودلا

 لالخ رالود نويلم400 نم برقي ام اهتميق
 ةكرشلا ىعستو .ةمداقلا سمخلا تاونسلا
 نط فلأ100 نم برقي ام ريفوت ىلإ ةديدجلا
 ةيعانصلا عيراشملا نم ددع ةمدخل ديربت
 ةراجتو قّوستلا تاهجو ىلإ ةفاضإلاب ،ةيراجتلاو
.دنهلا يف ةئزجتلا

 زئاوجلا نم ديدعلا ىلع ديربت ةكرش تلصح
 اهزيمتب اًفارتعا ةقومرم تاسسؤم نم ةمّيقلا
 يمدخلا عاطقلل ةيضفلا ةزئاجلا لثم يليغشتلا

 خيشلا ةزئاج نم ةرشع ةعساتلا ةرودلا يف
 نيتلصفنم نيتزئاج ىلإ ًةفاضإ ،زايتمالل ةفيلخ
 بناج ىلإ ،قطانملا ةقاطل ةيلودلا ةيعمجلا نم
 زئاوج لورتنوك تنميالك ةزئاج لثم ىرخأ زئاوج
 لودل يموكحلا عاطقلا يف ةيرشبلا دراوملا

 .نواعتلا سلجم

2021 ربمتبس

2021 سطسغأ

 ةصح ىلع اهذاوحتسا نع ديربت ةكرش تنلعأ
 ةلدابم ةكرش نم ٪50 ةبسنب ةيفاضإ
 كلذب  عفرتو،(MIP( زرنتراب زرشكارتسارفنا

 زايتمالا قح يف %100 ةبسن ىلا اهتيكلم
 تامدخ نم نط فلأ80  ميدقتل يرصحلا
 ةيراجتلاوةينكسلاو ةيهيفرتلا عيراشملل ديربتلا

.ةيراملا ةريزج يف ةفايضلاو قّوستلا تاهجوو
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2021 رياربف

 اهمعدو اهتمازتلا ديربت ةكرش تعسو
قالطا نع تنلعأو ريوطتلاو ثحبلا عيراشمل
 ةءافكلا زيزعتل ةيبيرجت عيراشم ةعبرأ

تباثلا ةكرشلا مازتلا نم ززع امم ةمادتسالاو
 دئاوفلا نم ديدعلاو  ةمادتسالا قيقحت وحن
 ةءافكلا ةدايز يف مهستس يتلا ةيئيبلا
 رمعلا ةدايز بناج ىلإ ةكرشلل ةيليغشتلا
 قطانملا ديربت تاطحمل يضارتفالا يجاتنإلا

.اهتيقوثومزيزعتو



 ةريسم يف اًمهم اًماع2021 ماعلا ناك دقل
 ةلصاوم يف رمتستس يتلا ديربت ةكرش حاجن
 نم ديزمب ةمداقلا تاونسلا يف اهلامعأ
 يف اهتظفحم ةيمنت ىلع لمعتسو ،لؤافتلا
 ةحاتملا صرفلا مانتغاو اهيف لمعت يتلا لودلا
.ةديدج قاوسأ لوخدل

 رقتسم يلام عضوب مويلا ديربت ةكرش عتمتت
 ةليوط تاكارشو ةيجيتارتسالا اهفادهأ همعدت
 يف ءالمعلا نم ةعونتم ةظفحمو ،لجألا

 ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ءاحنأ فلتخم
 ،ةيويحلا عيراشملا زربأل اهتامدخ مدقت ثيح
 ديربت ةكرش تظفاح امك.ةصاخلاو ةيموكحلا

 ىلع )Baa3/BBB( ةيرامثتسالا اهتافينصت ىلع
 يماع هدهش يذلا عيرسلا ومنلا نم مغرلا

 .2021 و2020

 ةمات ةقث ىلع نحن ،لبقتسملا ىلإ علطتن ذإو
 اهلهؤت ةدئار ةناكمب عتمتت ديربت ةكرش نأب
ىلع ظافحلاو اهتاحاجن لجس نم ةدافتسالا

 كلذواهلامعأ يف مادتسمو دعاصتم ومن ةريتو
 ةيلاع ةءافك تاذ ديربت تامدخ ميدقت لالخ نم
 ةيوق ةيلام جئاتن قيقحت ىلع ظفاحت نيح يف
 ميدقتىلإ ةفاضالابتباث يدقن قفدت ديلوتو
 .نيمهاسملل ةيزجم دئاوع

ةيلبقتسملا تاعلطتلا

اًحابرأ عيزوتب ليربإ رهش يف ةكرشلا تماق
 نع دحاولا مهسلل سلف5.75 ةميقب ةيدقن
 مهسأ رادصإل ةفاضإلاب2020 ةيلاملا ةنسلا

45 لك لباقم دحاو مهس عقاوب ةيفاضإ ةحنم
هتميق ام حابرألا يلامجإ غلبيل كولمم مهس

 مت يتلا حابرألا نع %10 اهردق ةدايزب سلف11.5
.قباسلا ماعلا يف اهعيزوت

 سلجم ةسايس تاعيزوتلا هذه تسكعو
نم مغرلا ىلع ةيدقنلا حابرألا ةدايز  يف ةرادإلا

كلذل ،اًعقوتم اًرمأ حبصأ يذلا لّخدلا تابلقت
 ةيؤر ديسجت يف رمتستس ةيونسلا حابرألا ّنإف
 نم ةعقوتملا حابرألا نأشب ةرادإلا سلجم
 مزلي ام صيصخت دعب كلذو رامثتسالا تايلمع
 نويد تامازتلاب ءافولاو رامثتسالا تايلمعل
 ديدحت دنع ،ةرادإلا سلجم فدهيو .ةكرشلا
 ةيجيتارتسالا عضوو ةيونسلا ةيدقنلا حابرألا
 حلاصملا نيب نزاوتلا قيقحت ىلإ ،ةماعلا ةيلاملا
.مهسألا ةلمحو نينئادلاو ةيراجتلا

ىرخأ تاروطت
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 ةيمهألا ديدحتب انمق ،انقيقدت ميمصت راطإ يف
 يف ةيرهوجلا ءاطخألا رطاخم مييقتو ةيبسنلا
 ،صوصخلا هجو ىلعو .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
 اهتعضو يتلا ةيتاذلا ماكحألا رابتعالاب انذخأ
 ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي ام اهنمو ،ةرادإلا
 تاضارتفا عضو ىلع توطنا يتلا ةماهلا

 ةدكؤملا ريغ ةيلبقتسملا ثادحألا ةاعارمو
تايلمع نم لك يف لاحلا وه امكو .اهتعيبطب
 زواجت رطاخم ىلإ اضيأ انقرطت ،انيدل قيقدتلا
نيب كلذ يف امب،ةيلخادلا ةباقرلل ةرادإلا

 ىلع ليلد كانه ناك اذإ ام يف رظنلا ،ىرخأ رومأ
 ةيرهوج ءاطخأ دوجو رطاخم لثمي يذلا زيحتلا
 .لايتحالا ببسب

 ذيفنت لجأ نم قيقدتلا قاطن ميمصتب انمق دقل
 تانايبلا لوح يأر ميدقت نم اننكمت ةيفاك لامعأ
 رابتعالا نيعب ذخألا عم ،لكك ةدحوملا ةيلاملا

 ةيبساحملا تايلمعلاو ،ةعومجملا لكيه
لمعت يذلا عاطقلاو ،طباوضلاو
.ةعومجملا هيف

 قيقدتلا يف انجهنم
ةماع ةرظن

 يف ،يتلا رومألا كلت يه ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ
 ءانثأ ةيمهأ رومألا رثكأ تناك ،ينهملا انريدقت
 ةرتفلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىلع انقيقدت
 يف رومألا هذه ىلإ قرطتلا مت دقو .ةيلاحلا

ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىلع انقيقدت قايس

 ًايأر مدقنالو ،اهلوح انيأر نيوكت يفو،لكك
 .رومألا هذه نأشب ًالصفنم

 اهنأ ىلع هاندأ ةجردملا لئاسملا ديدحتب انمق
 غالبإلا انيلع نيعتي يتلا ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ

.انريرقت يف اهنع

ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ

ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلوحريرقتلا

 لكشب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا رّبعت ،انيأرب
 زكرملا نع ةيرهوجلا يحاونلا ةفاك نمو لداع
 يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلل دحوملا يلاملا

 اهل ةعباتلا تاكرشلاو )"ةكرشلا"( ع.م.ش
،2021 ربمسيد31يف امك)"ةعومجملا" ًاعم(

 ةيدقنلا اهتاقفدتو دحوملا يلاملا اهئادأ نعو
 ًاقفو خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةنسلل ةدحوملا
.ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل

انيأر

 ةنسلل دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب•
2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا

 ةيهتنملا ةنسلل دحوملا لماشلا لخدلا نايب•
2021 ربمسيد31 يف

31 يف امك دحوملا يلاملا زكرملا نايب•
2021 ربمسيد

 ةنسلل دحوملا ةيكلملا قوقح يف تاريغتلا نايب•
خيراتلا كلذب ةيهتنملا

 ةيهتنملا ةنسلل دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب•
خيراتلا كلذب

 لمشتو ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ•
 تامولعملاو ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا
ىرخألا ةيريسفتلا

قيقدتلا قاطن

:يلي امم ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نوكتت

دعاوقلل ًاقفو ةعومجملا نع نولقتسم اننإ
 امب(نيينهملا نيبساحملل ةيلودلا ةيقالخألا

 ةرداصلا )ةيلودلا ةيلالقتسالا ريياعم كلذ يف
ةيقالخألا ريياعملا سلجم نع
 .نيبساحملل ةيلودلا

ةيلالقتسالا

 قيقدتلا ريياعمل ًاقفو انقيقدت انيرجأ دقل
 هذهل ًاقفو انتايلوؤسم حاضيإ متيو .ةيلودلا
 ةرقف نمض ليصفتلا نم ديزمب ريياعملا

 قيقدت لوح تاباسحلا ققدم تايلوؤسم
.انريرقت نمض ةجردملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 ةيفاكاهيلع انلصح يتلا قيقدتلا تاتابثإ نأ دقتعن
.انيأرل بسانم ساسأ ريفوتل ةمئالمو

يأرلا ساسأ

ةنسلا لالخ لامعألا ىلع تاذاوحتسألا•ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ
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 تانايبلا ىلع انقيقدتب قلعتي اميفو
 رصتقت ،ةدحوملا ةيلاملا

تامولعملا ةءارق ىلع انتيلوؤسم
 ليبس يفو ،ًافلس ةددحملا ىرخألا
 تناك اذإ ام يف رظنن اننإف كلذ
 ضراعتت ىرخألا تامولعملا
 ةيلاملا تانايبلا عم ةيرهوج ةروصب
 يتلا تامولعملا عم وأ ةدحوملا
 اموأ ،قيقدتلا ءانثأ اهيلإ انلصوت
 ءاطخأ نمضتت اهنأ ودبت تناك اذإ

.ىرخأب وأ ةروصب ةيرهوج

 ريرقتلا ةءارق دنع ،انلصوت اذإ
 دوجو ىلإ ،ةعومجملل يونسلا
 هذه يف ةيرهوج ءاطخأ
 نومزلم اننإف ،ىرخألا تامولعملا
نيمئاقلا ىلإ رمألا اذه غالبإب

.ةمكوحلا ىلع

 نع نولوؤسم ةرادإلا نإ
 لمشتو .ىرخألا تامولعملا
 ريرقتلا ىرخألا تامولعملا
ال اهنكلو( ةعومجملل يونسلا
 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لمشت
 تاباسحلا ققدم ريرقتو
 يونسلا ريرقتلا .)اهنأشب
 نأ عقوتملا نم ةعومجملل
 ريرقت خيرات دعب انل اًحاتم نوكي

.لثاملا تاباسحلا ققدم

ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نإ
 ىلإ قرطتي ال ةدحوملا
يأ يدبن الو ،ىرخألا تامولعملا
.تناك ةروص يأب اهيلع ديكأت

ىرخأ تامولعم

 ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنعو
مييقت نع ةلوؤسم دعت ةرادإلا نإف
 رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق ىدم
 دنع- حاصفإلاو ةلماع ةأشنمك
هذهب ةقلعتملا رومألا نع- ةرورضلا
 أدبم مادختسا اذكو ،ةيرارمتسالا
 تناك اذإ الإ يبساحملا ةيرارمتسالا
وأ ةعومجملا ةيفصت مزتعت ةرادإلا

يأ اهيدل نكي مل وأ اهتطشنأ فقو
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو ليدب

 ةمكوحلا ىلع نومئاقلا لمحتي
 دادعإ ةيلمع ىلع فارشإلا ةيلوؤسم
.ةعومجملل ةيلاملا ريراقتلا

 دادعإ نع ةلوؤسم ةرادإلا نإ
 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 ًاقفو ةلداع ةروصب اهضرعو
 ،ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل
 ماكحألل ًاقبط اهدادعإ كلذكو
 ةلودل يداحتالا نوناقلل ةيراسلا
 مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 نعو ،هتاليدعتو ،2015 ةنسل )2(
 ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا كلت
 نكمتت يكل ةيرورض اهنأ ةرادإلا

 ةدحوم ةيلام تانايب دادعإ نم
 ،ةيرهوج ءاطخأ يأ نم ةيلاخ

 وأ لايتحا نع ةئشان تناك ءاوس
.أطخ

 ىلع نيمئاقلاو ةرادإلا تايلوؤسم
 ةيلاملا تانايبلا لوح ةمكوحلا
ةدحوملا

 رمأ عم تاباسحلا ققدم لماعت ةيفيكيسيئرلا قيقدتلا رمأ
 يسيئرلا قيقدتلا

 تذوحتسا ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
 ةكرش يف ةيكلملا قوقح صصح نم ٪100 ىلع ةعومجملا
 ديربتلل تايدعسلا ةكرشو .م.م.ذ قطانملا ديربتل تايدعسلا
 تايدعسلا اتكرش كراشت .مهرد نويلم962 لباقم .م.م.ذ
.قطانملا ديربت لامعأ ديربتلل تايدعسلاو قطانملا ديربتل

 بجومب ةقباسلا طورشلا ءافيتسا مت ،2021 رياربف18 يف
 .م.م.ذ قطانملا ديربتل تايدعسلا ةكرش ةصح ءارش ةيقافتا

 ىلإ ىدأ امم ،يرهوج لكشب.م.م.ذ ديربتلل تايدعسلا ةكرشو
 قطانملا ديربتل تايدعسلا يتكرش ىلع ةعومجملا ةرطيس
 ىلع امهنم لك نع ةبساحملا يلاتلابو ،ديربتلل تايدعسلاو
 حاضيإلا يف ةنَّيبم ذاوحتسالا ليصافت .ةعبات تاكرش امهنأ

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم27.2
 صصح نم ةيقبتملا ٪50 ةبسن ىلع ةعومجملا تذوحتسا

 ةيكلم اهنع جتن كرتشم عورشم يف كيرش نم ةيكلملا قوقح
 رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد سنزب ةكرشل ٪100 ةبسنب
 سنزب كراشت و .مهرد نويلم311,5 هردق يلامجإ لباقمب .م.م.ذ
25 يف .قطانملا ديربت لامعأ رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد
 ةيقافتا بجومب ةقباسلا طورشلا ءافيتسا مت ،2021 ربوتكأ

 م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد سنزب ةكرشل ةصح ءارش
 ةكرش ىلع ةعومجملا ةرطيس ىلإ ىدأ امم ،يرهوج لكشب
 ةبساحملايلاتلابو ،.م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد سنزب

 يف ةنَّيبم ذاوحتسالا ليصافت .ةعبات ةكرش اهنأ ىلع اهنع
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم27.1 حاضيإلا

 ةطخلا نم اًءزج ةروكذملا ةريبكلا ذاوحتسالا تايلمع ربتعت
 تارامإلا ةلود لخاد اهلامعأ عيسوتل ةعومجملل ةيجيتارتسالا
  .ةدحتملا ةيبرعلا

لبق نم )مّيقم( لقتسم يجراخ مييقت يئاصخأ نييعت مت
 مييقتلاو ،ءارشلا رعس صيصخت ةيلمع ءادأل ةعومجملا
 ديدحتو ،اهيلع ذوحتسملا تابولطملاو تادوجوملل لداعلا

 ديربتلل تايدعسلا تاكرشل ةسوململا ريغ تادوجوملا مييقتو
 جنيلوك تكيرتسيد سنزبو قطانملا ديربتل تايدعسلاو
  .رامثتسالل

 تايدعسلاو ديربتلل تايدعسلا تاكرش ىلع ذاوحتسالا دعي
 رومأ نم رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد سنزبو قطانملا ديربتل
 تبلطت ةنسلا لالخ ةماه ةلماعم اهنإ ثيح ةيسيئرلا قيقدتلا
صيصختب قلعتي اميف ةماه ًاماكحأو تاريدقتو تاضارتفا

 مييقتو ديدحتو تابولطملاو تادوجوملل ءارشلا رعس
. ةرهشلاو ءالمعلا دوقع يأ ،ةسوململا ريغ تادوجوملا

مقر حاضيإلاو ،ةيبساحملا ةسايسلل2.3.1 مقر حاضيإلا عجار
 يتلا ةماهلا ماكحألاو تاضارتفالاو تاريدقتلا حضوي يذلا2.6.1

.ةعومجملا اهتمدختسا

 مييقتل ةيلاتلا تاءارجإلا ذيفنتب انمق دقل
 ةيسيئرلا ماكحألاو تاريدقتلاو تاضارتفالا
 رعس صيصخت ةيلمع ذيفنت يف ةمدختسملا
تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا مييقتو ءارشلا

 تايلمع ءانثأ ةانتقملا تابولطملاو
:ذاوحتسالا

 ةلصلا تاذ ةرادإلا سلجم تارارق انعجار•
ذاوحتسالا ةقفصب ةقلعتملا دوقعلاو

 ءارشلا رعس صيصخت ريرقت ىلع انلصح•
 هنيعتب تماق لقتسم مّيقم هدعأ يذلا
 تاردقو ةءافك انمّيقةعومجملا

 ىدل لقتسملا مّيقملا ةيعوضومو
ةعومجملا

 مّيقملا ةيعوضومو تاردقو ةءافك انمّيق•
ةعومجملا ىدل لقتسملا

 نييلخادلا مييقتلا ءاربخب ةناعتسالاب انمق•
 تاضارتفالاو ةيجهنملا ةعجارمل انيدل
 ةيلوقعم ىدم مييقتلوةمدختسملا
تاضارتفالاب ةقلعتملا تاجاتنتسالا
 ةلداعلا ميقلا ديدحتل ةمدختسملا ةيسيئرلا
 .اهب فرتعملا تابولطملاو تادوجوملل

 تاضارتفالا مييقتب انمق ،كلذ ىلع ةوالع
 ةيدقنلا تاقفدتلا كلذ يف امب ةيسيئرلا
 دئاوفلا لبق حابرألاو تاداريإلا ىلع زكرت يتلا

 ىدمو ءافطإلاو كالهتسالاو بئارضلاو
 ةاعارم عم ،ومنلاو مصخلا تالدعم ةمءالم
ةرادإلا زايحنا رطاخم

 ةيافكو ةمءالم ىدم مييقتب انمق•
مقر حاضيإلا يف ةقالعلا تاذ تاحاصفإلا
تانايبلا نم2.27 مقر حاضيإلاو1.27
ةدحوملا ةيلاملا
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 لوقعم ديكأت ىلع لوصحلا يف انفادهأ لثمتت
 لكك ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا تناك اذإ ام لوح
 ةئشان تناك ءاوس ،ةيرهوجلا ءاطخألا نم ًةيلاخ
 ققدم ريرقت رادصإو ،أطخ وأ لايتحا نع
ديكأتلا لثمي .انيأر لمشي يذلا تاباسحلا
 سيل هنكلو ،ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم لوقعملا

 اًقفو ةذفنملا قيقدتلا ةيلمع نأ ىلع اًنامض
 يأ نع اًمئاد فشكتس ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل

 ءاطخألا أشنت نأ نكمي .دجو نإ يرهوج أطخ
 ناك اذإ ةيرهوج ربتعتو أطخلا وأ لايتحالا نم
 كلت رثؤت نأ لوقعم دح ىلإ عقوتملا نم
 تارارقلا ىلع ،اًلامجإ وأ اًدارفإ ،ءاطخألا
ىلع نومدختسملا اهذختي يتلا ةيداصتقالا
.ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه ساسأ

 ريياعمل ًاقفو ةذفنملا قيقدتلا ةيلمع راطإ يفو
 ينهملا مكحلا سرامن اننإف ،ةيلودلا قيقدتلا

 لامعأ لاوط ينهملا كشلا أدبم عبتنو
:يلاتلاب مزتلن اننأ امك .قيقدتلا

 يف ةيرهوجلا ءاطخألا رطاخم مييقتو ديدحت•
 ةئشان تناك ءاوس ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 ذيفنتو ميمصتو ،أطخلا وأ لايتحالا نع
 ،رطاخملا كلت مئالت يتلا قيقدتلا تاءارجإ

 ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلاو
 نع فشكلا مدع رطخ نإ .انيأرل ًاساسأ رفوت
 دعي لايتحالا نع ةجتان ةيرهوج ءاطخأ يأ
 دق ثيح أطخلا نع مجانلا رطخلا نم ربكأ
 وأ ريوزتلا وأ ؤطاوتلا ىلع لايتحالا يوطني
 ةباقرلا زواجت وأ فيرحتلا وأ دمعتملا فذحلا
ةيلخادلا

 ةيلخادلا ةباقرلا طباوض لوح مهف نيوكت•
 ميمصت لجأ نم قيقدتلا لامعأب ةقلعتملا
 سيلو ،فورظلل ةمئالم قيقدت تاءارجإ
 ةباقرلا ةيلاعف لوح يأر ءادبإ ضرغل
ةعومجملل ةيلخادلا

 ةيبساحملا تاسايسلا ةمءالم ىدم مييقت•
 تاريدقتلا ةيلوقعمو ةمدختسملا
تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا
ةرادإلا

 أدبمل ةرادإلا مادختسا ةمءالم ىدم ةفرعم•
 ةلدأ ىلإ ًادانتساو ،يبساحملا ةيرارمتسالا
 ام ديدحت اهيلع لوصحلا متي يتلا قيقدتلا
 قلعتي يدام نيقي مدع كانه ناك اذإ
 ًاكوكش ريثت نأ نكمي فورظ وأ ثادحأب
 رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق لوح ةريبك
 مدع دوجو ىلإ انلصوت اذإو .ةلماع ةأشنمك
 هابتنالا تفلب نوبلاطم اننإف ،يدام نيقي

 تاحاصفإلا ىلإ تاباسحلا ققدم ريرقت يف
 وأ ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةلصلا تاذ
 ريغ تاحاصفإلا كلت تناك اذإ انيأر ليدعت
 اهللصوتن يتلا تاجاتنتسالا نإ .ةيفاك
 لوصحلا متي يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلع فقوتت

 .تاباسحلا ققدم ريرقت خيرات ىتح اهيلع
 فورظلا وأ ثادحألا نإف ،كلذ عمو
 ىلإ ةعومجملا عفدت دق ةيلبقتسملا
ةلماع ةأشنمك رارمتسالا نع فقوتلا

 ةيلاملا تانايبلل لماشلا ضرعلا مييقت•
 كلذ يف امب ،اهتايوتحمو اهقسنو ةدحوملا
تانايبلا تناك اذإ ام ديدحتو ،تاحاصفإلا
 تالماعملا لثمت ةدحوملا ةيلاملا

 يذلا وحنلا ىلع ةقالعلا تاذ ثادحألاو
لداعلا ضرعلا نمضي

 ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا•
 تانايكلل ةيلاملا تامولعملاب قلعتي اميف
 ةعومجملا لخاد ةيراجتلا ةطشنألا وأ

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح يأر ءادبإل
 لامعأ هيجوت نع نولوؤسم اننأ امك
 اهيلع فارشإلاو ةعومجملا ىلع قيقدتلا

 نع انريغ نود نيلوؤسم لظنو ،اهئادأو
قيقدتلا لوح انيأر

 قيقدت لوح تاباسحلا ققدم تايلوؤسم
ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 ىلع نيمئاقلل ةلوقنملا رومألا نيب نمو
يتلا رومألا كلت ددحن اننإف ،ةمكوحلا
قيقدتلا ءانثأ ىوصق ةيمهأ اهل تناك
 ةرتفلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىلع
 قيقدتلا رومأ اهرودب لثمت يتلاو ةيلاحلا
ققدم ريرقت يف اهجردن مث ،ةيسيئرلا
 وأ مظنلا رظحت ام ءانثتساب تاباسحلا
 وأماعلا يأرلل هنع حاصفإلا تاعيرشتلا
 رمأ نأ- ةياغلل ةردان تالاح يف- انررق اذإ

 اذإ انريرقت يف هنع حاصفإلا يغبني ال ام
 حاصفإلا نأب لوقعم دح ىلإ عقوتن انك
 تايعادت كرتي فوس رمألا اذه نع

 ىلع دوعتس يتلا ايازملا قوفت ةيبلس
.حاصفإلا اذه ءارج نم ماعلا حلاصلا

 ةمكوحلا ىلع نيمئاقلا عم لصاوتن
 ،ىرخأ رومأ نيب نم ،قلعتي اميف
 نيررقملا قيقدتلا تيقوتو قاطنب
 كلذيف امب ،ةيرهوجلا قيقدتلا جئاتنو
 يف اهددحن ةمهم روصق هجوأ يأ
.انقيقدت ءانثأ ةيلخادلا ةباقرلا

 ةمكوحلا ىلع نيمئاقلل ًاضيأ مدقن
 تابلطتملل انلثتما دق اننأب ًانايب
 نأش يف اهب لومعملا ةيقالخألا
 عيمجب مهغلبن اننأ امك ،ةيلالقتسالا
يتلا لئاسملا نم اهريغو تاقالعلا
 رثؤت دق اهنأ لوقعم دح ىلإ دقتعُي

 اهنم ةيامحلا لبسو ،انتيلالقتسا ىلع
.رمألا مزل نإ
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 ةنسل )2( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يداحتالا نوناقلا تابلطتمل ًاقفوو كلذ ىلإ ةفاضإ
:يلي امب مكديفن ، هتاليدعتو ،2015

انقيقدت ضارغأل ةيرورض اهانربتعا يتلا تامولعملا ةفاك ىلع انلصح دق اننأ•

 يداحتالانوناقلل ةيراسلا ماكحألاب ،ةيرهوجلا يحاونلا ةفاك نم ،مزتلت ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نأ•
هتاليدعتو ،2015 ةنسل )2( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل

ةميلس ةيبساحم رتافدب تظفتحا دق ةعومجملا نأ•

 يف نّيبم وه امك ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ مهسأ ءارشب تماق ةعومجملا نأ•
ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نم )9( مقر حاضيإلا

 تاذ فارطألا عم ةماهلا تالماعملا نيبي ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نم )28( مقر حاضيإلا نأ•
تالماعملا هذه تمربأ اهبجومب يتلا طورشلاو ةقالعلا

 امك انل اًحاتم نكي مل ةرادإلا سلجم ريرقت نأ ةقيقح ءانثتساب ،انل ةمدقملا تامولعملا ىلع ًءانب هنأ•
 دق ةعومجملا نأب دقتعن انلعجي ام انهابتنا تفلي مل ،لثاملا تاباسحلا ققدم ريرقت خيرات يف
 ةلودل يداحتالا نوناقلل ةيراسلا ماكحألا نم ًايأ2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ تفلاخ
اهماظن ماكحأو ةكرشلاب قلعتي اميف وأ ،هتاليدعتو ،2015 ةنسل )2( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 يف امك دحوملا يلاملا اهزكرم وأ اهتطشنأ ىلع يرهوج ريثأت هل نوكي نأ نكمي ٍلكشب يساسألا

2021 ربمسيد31

يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ مهرد نويلم غلبمب ةيعامتجا تامهاسم تمدق ةعومجملا نأ•
ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نم )1( مقر حاضيإلا يف نيبم وه امك ،2021 ربمسيد31

زربوك سواهرتوو سيارب
2022 رياربف14

ىرخألا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تابلطتملا لوح ريرقتلا

1152 مقر نيلغتشملا تاباسحلا يققدم لجس
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ
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20212020

مهرد فلأمهرد فلأتاحاضيإ
ةيراجلا تايلمعلا

31,955,0851,740,715تاداريإ

)886,086()1,084,264(6.1ةرشابم فيلاكت

870,821854,629حبرلا يلامجإ

)5,579()1,096(18ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ةميق ضافخنا صصخم

)218,986()246,545(6.2ىرخأو ةيرادإ فيراصم

623,180630,064ليغشتلا حبر

)221,601()257,708(5ليومتلا فيلاكت

2,6852,808ليومتلا تاداريإ

130,23379,041يفاصلاب ،ىرخأ رئاسخو حابرأ

12,1335,67351,195يفاصلاب ،ةكرتشملا عيراشملاو ةليمزلا تاكرشلا جئاتن نم ةصحلا

534,063541,507ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

1276,68231,963ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا

610,745573,470ةنسلا حبر

:ىلإ دئاعلا

مألا ةكرشلا يمهاسم

508,474518,379ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

76,68231,963ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا

585,156550,342

ةرطيسملا ريغ صصحلا

25,58923,128ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

--ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا

25,58923,128

610,745573,470

 ةدئاعلا ةيراجلا تايلمعلا نم ةضفخملاو ةيساسألا مهسلا ةيحبر
)مهرد( مألا ةكرشلل ةيداعلا مهسألا ةلمح ىلإ

0.180.19

 ةدئاعلا ةفقوتملا تايلمعلا نم ةضفخملاو ةيساسألا مهسلا ةيحبر
)مهرد( مألا ةكرشلل ةيداعلا مهسألا ةلمح ىلإ

0.030.01

 ةلمح ىلإ ةدئاعلا ةضفخملاو ةيساسألا مهسلا ةيحبر عومجم
)مهرد( مألا ةكرشلل ةيداعلا مهسألا

70.210.20

610,745573,470ةنسلا حبر

دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب

ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلل

20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

610,745573,470ةنسلا حبر

ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( / حبرلا

:رئاسخلا وأ حابرألا يف ًاقحال اهفينصت داعُي دق دونب

تاطوحت يف تاقتشملل ةلداعلا ةميقلا يف ةكرحلا يفاص
)17,016(81,317ةدئافلا راعسأ تاضياقمب ةقلعتملا ةيدقنلا تاقفدتلا

ةليمزلا تاكرشلا تاقتشمل ةلداعلا ةميقلا تاريغت يف ةصحلا
ةقلعتملا ةيدقنلا تاقفدتلا تاطوحت يف ةكرتشملا عيراشملا و
ةدئافلا راعسأ تاضياقمب

31,100(28,509)

وأ حبرلا يف اهب فرتعملا غلابملل فينصتلا ةداعإ ليدعت
-35,631كرتشم عورشم ىلع ديازتملا ذاوحتسالاب ةقلعتملا ةراسخلا

4,201206ةيجراخلا تايلمعلا ليوحت نع ةجتانلا فرصلا رعس تاقورف

)45,319(152,249ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( / حبرلا عومجم

762,994528,151ةنسلل لماشلا لخدلا عومجم

:ىلإ دئاعلا

مألا ةكرشلا يمهاسم

660,723473,060ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

76,68231,963ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا

737,405505,023

ةرطيسملا ريغ صصحلا

25,58923,128ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

--ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا

25,58923,128

762,994528,151

دحوملا لماشلا لخدلا نايب
ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلل
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دحوملا يلاملا زكرملا نايب

ربمسيد31 يف امك

 يلاملا زكرملا نع ةيرهوجلا يحاونلا ةفاك نمو لداع ٍلكشب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا رّبعت ،انملعل لصو ام لضفأ بسحب
.2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسللو يف امك ةعومجملل ةدحوملا ةيدقنلا تاقفدتلاو تايلمعلا جئاتنو دحوملا

يذيفنتلا يلاملا سيئرلا يذيفنتلا سيئرلا ةرادإلا سلجم سيئر

20212020

مهرد فلأمهرد فلأتاحاضيإتادوجوملا

ةلوادتم ريغ تادوجوم

10201,656299,489زاجنإلا ديق ةيلامسأر لامعأ

114,812,7024,437,282تادعمو تآشنمو تاكلتمم

16210,331165,469مادختسالا قح تادوجوم

144,284,4522,360,127ةسوملم ريغ تادوجوم

13372,790358,258 ،12ةكرتشم عيراشمو ةليمز تاكرش يف تارامثتسا

152,688,6902,793,069ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ

12,570,62110,413,694

ةلوادتم تادوجوم

50,83842,420نوزخم

18691,007898,467ىرخأو ةيراجت ةنيدم ممذ

15323,588315,581ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ

191,197,2731,312,894ةيكنبو ةيدقن ةدصرأ

2,262,7062,569,362

329,885-12عيبلل اهب ظفتحم تادوجوم

14,833,32713,312,941تادوجوملا عومجم

تابولطملاو ةيكلملا قوقح

ةيكلملا قوقح

202,775,8742,715,529ردصملا لاملا سأر

)2,016((3,215)ةنيزخلا مــهسأ

21456,648413,020يماظن يطايتحا

2,460,1472,133,906ةزجتحم حابرأ

)1,480(2,721ةيبنجألا تالمعلا ليوحت يطايتحا

 تاقفدتلا تاطوحت تاقتشمل ةلداعلا ةميقلا يف ةمكارتملا تاريغتلا
ةيدقنلا

53,970)94,078(

5,746,1455,164,881مألا ةكرشلا مهسأ ةلمحل ةدئاعلا ةيكلملا قوقح

700,251710,289ةرطيسملا ريغ صصحلا

6,446,3965,875,170ةيكلملا قوقح عومجم

تابولطملا

ةلوادتم ريغ تابولطم

26215,059116,727ىرخأو ةيراجت ةنئاد ممذ

222,495,0342,132,930ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

23932,994630,681يمالسإ ليومت تابيترت

243,643,0803,639,348ليوحتلل ةلباق ريغ كوكصو تادنس

17200,579219,599راجيإ تابولطم

2541,29136,486نيفظوملل ةمدخلا ةياــهن تآفاكم

7,528,0376,775,771

ةلوادتم تابولطم

26768,777593,722ىرخأو ةيراجت ةنئاد ممذ

2235,01423,477ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

-238,418يمالسإ ليومت تابيترت

1746,68544,801راجيإ تابولطم

858,894662,000

8,386,9317,437,771تابولطملا عومجم

14,833,32713,312,941تابولطملاو ةيكلملا قوقح عومجم

20212020

مهرد فلأمهرد فلأتاحاضيإتادوجوملا
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 لاملا سأر
 ردصملا

 مهسأ
ةنيزخلا

 يطايتحا
يماظن

 حابرأ
ةزجتحم

تالمعلا ليوحت يطايتحا
 ةيبنجألا

 ةميقلا يف ةمكارتملاتاريغتلا
تاقتشملل ةلداعلا

عومجملا
 ريغ صصحلا

ةرطيسملا
عومجم

ةيكلملا قوقح

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

4,944,98970,6665,015,655)48,553()1,686(358,4661,923,249)2,016(20202,715,529 رياني1 يف ديصرلا

ةنسلا حبر
---550,342--550,34223,128573,470

)45,319(-)45,319()45,525(206---ةنسلل ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا

505,02323,128528,151)45,525(550,342206---ةنسلل لماشلا لخدلا عومجم

-----)54,554(54,554--يماظن يطايتحا ىلإ ليوحت

 نيمهاسملا ىلإ ةعوفدم حابرأ تاعيزوت
)8 حاضيإ(

---)285,131(--)285,131(-)285,131(

619,953619,953-------ةعبات ةكرش ىلع ذاوحتسالا دنع ةرطيسم ريغ ةصح

)3,458()3,458(-------ةرطيسملا ريغ صصحلل ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

5,164,881710,2895,875,170)94,078()1,480(413,0202,133,906)2,016(20202,715,529 ربمسيد31 يف ديصرلا

5,164,881710,2895,875,170)94,078()1,480(413,0202,133,906)2,016(20212,715,529 رياني1 يف ديصرلا

585,15625,589610,745--585,156---ةنسلا حبر

152,249-4,201148,048152,249----ةنسلل رخآلا لماشلا لخدلا

585,1564,201148,048737,40525,589762,994---ةنسلل لماشلا لخدلا عومجم

-----)43,628(43,628--يماظن يطايتحا ىلإ ليوحت

 نيمهاسملا ىلإ ةعوفدم حابرأ تاعيزوت
)8 حاضيإ(

---)156,141(--)156,141(-)156,141(

-----)59,146(-)1,199(60,345ةحنم مهسأ

)35,627()35,627(-------ةرطيسملا ريغ صصحلل ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

456,6482,460,1472,72153,9705,746,145700,2516,446,396)3,215(20212,775,874 ربمسيد31 يف ديصرلا

دحوملا ةيكلملا قوقح يف تاريغتلا نايب
2020 رياني1 يف ديصرلا

مألا ةكرشلا مهسأ ةلمح ىلإ دئاعلا
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تاحاضيإ
2021

مهرد فلأ
2020

مهرد فلأ

ةيرامثتسالا ةطشنألا

)16,180()20,003(11تادعمو تآشنمو تاكلتمم ءارش

)90,104()168,605(زاجنإلا ديق ةيلامسأرلا لامعألاب ةقلعتم تاعفد

)2,579,670()1,212,135(27ةعبات تاكرش يف مهسأ ىلع ذاوحتسالل تاعفد

-12406,567ةليمز ةكرش يف ةصح داعبتسا

135,7517,750كرتشم عورشم نم حابرأ تاعيزوت

128,83581,776ةليمز تاكرش نم حابرأ تاعيزوت

2,9981,841ةضوبقم ليومت تاداريإ

 ةطشنألا يف ةمدختسملا ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص
ةيرامثتسالا

)976,592()2,594,587(

ةيليومتلا ةطشنألا

52,2791,864,748ةدئافلاب لمحت ةملتسم تاليومتو ضورق

)739,317()27,800(ةدئافلاب لمحت ةعوفدم تاليومتو ضورق

628,709-ةملتسم يمالسإ ليومت تابيترت

-)5,115(ةددسم يمالسإ ليومت تابيترت

ليوحتلل ةلباق ريغ تادنس رادصإ نم تالصحتم
)ةلماعملا ةفلكت مصخ دعب(

-
1,808,823

)36,192()39,746(17راجيإلا تاعفدل ةيسيئرلا رصانعلا

)15,603()14,013(17راجيإلا تابولطم ىلع ةعوفدملا ليومتلا ةفلكت

)171,268()229,270(ةعوفدم ليومت ةفلكت

)285,131()156,141(8نيمهاسملل ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

)3,458()35,627(ةرطيسملا ريغ صصحلل ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

/ )يف ةمدختسملا( ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص
ةيليومتلا ةطشنألا نم ةجتانلا

)455,433(3,051,311

1,085,992)115,621(همكح يف امو دقنلا يف ةدايزلا / )صقنلا( يفاص

1,312,894226,902رياني1 يف همكح يف امو دقنلا

191,197,2731,312,894ربمسيد31 يف همكح يف امو دقنلا

تاحاضيإ
2021

مهرد فلأ
2020

مهرد فلأ

ةيليغشتلا ةطشنألا

534,063541,507ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

76,68231,963ةفقوتملا تايلمعلا نم حبر

610,745573,470ةفقوتملا تايلمعلا كلذ يف امب ةنسلا حبر

:ةيدقن ريغ تاليدعت

11188,379167,617تادعمو تآشنمو تاكلتمم كالهتسا

1623,40821,742مادختسالا قح تادوجوم كالهتسا

1461,38533,030ةسوملم ريغ تادوجوم ءافطإ

)200,887()189,989(3يليومتلا راجيإلا تاداريإ

عيراشملاو ةليمزلا تاكرشلا جئاتن نم ةصحلا
يفاصلاب ،ةفقوتملا تايلمعلا كلذ يف امب ةكرتشملا

12، 13)60,405()83,158(

254,8055,096نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم يف ةكرحلا يفاص

-)51,950(12ةليمز ةكرش داعبتسا نم حبر

)79,041()110,233(ىرخأ رئاسخو حابرأ

181,0965,579ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا صصخم

)2,808()2,685(ليومتلا تاداريإ

5257,708221,601ليومتلا فيلاكت

 سأر يف تاريغتلا لبق ةيليغشتلا ةيدقنلا تاقفدتلا
لماعلا لاملا

732,264662,241

:لماعلا لاملا سأر يف تاريغتلا

)5,383()7,234(نوزخم

)258,900(295,317ىرخأةنيدم ممذو ةيراجت ةنيدم ممذ

)87,181()30,773(ىرخأ ةنئاد ممذو ةيراجت ةنئاد ممذ

15326,830318,491ةملتسم راجيإ تاعفد

1,316,404629,268ةيليغشتلا ةطشنألا نم ةجتانلا ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص

دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب
ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا
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.ع.م.ش يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلا دعُت
 ةكرش )"مألا ةكرشلا" وأ "ةكرشلا" وأ "ديربت"(
ةيبرعلا تارامالا ةلود يف ةلجسم ةماع ةمهاسم
 تارامإلا ةلود يف يداحتالا نوناقلاب ًالمع ةدحتملا
 ،هتاليدعتو ،2015 ةنسل )2( مقر ةدحتملا ةيبرعلا

 ةكرشلا تسسأت .يلاملا يبد قوس يف ةجردمو
 ةلودل يداحتالا نوناقلا بجومب ةيادبلا يف
1984 ةنسل )8( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 ةلودل يداحتالا نوناقلا يغلُأ ،ًاقحالو .هتاليدعتو,
1984 ةنسل )8( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يداحتالا نوناقلا رودصب
 .هتاليدعتو ،2015 ةنسل )2( مقر ةدحتملا

31 يف ةيهتنملا ةنسلل ،ةكرشلا ىلع نيعتي
يداحتالا نوناقلا ماكحأل لاثتمالا ،2021 ربمسيد
 ةنسل )2( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل

يداحتا نوناقب موسرملا ردص .هتاليدعتو2015
 ةنسل )32( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل

2021 ربمتبس20 يف )"تاكرشلا نوناق"(2021
 ىغلأ يذلاو2022 رياني2 يف ذيفنتلا زيح لخدو
 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يداحتالا نوناقلا
اًرهش12 ةلهم ةكرشللو .2015 ةنسل )2( مقر

 موسرم ماكحأل لاثتمالل2022 رياني2 نم اًرابتعا
 ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يداحتالا نوناقلا
.2021 ةنسل )32( مقر ةدحتملا

 تاكرشلاو ةكرشلل ةيسيئرلا ةطشنألا لثمتت
 هايملا ديروت يف )"ةعومجملا"( اهل ةعباتلا
 ءانبو ،اهتنايصو تاطحملا ليغشتو ،ةدربملا

 ميدقتو ،ةلزاعلا بيبانألا عينصتو ،ةيوناث تاكبش
 .فارشإلاو ميمصتلا يف تاراشتسالا تامدخ
 ةعباتلا تاكرشلل ةيسيئرلا ةطشنألا ضرع مت

.ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل9 حاضيإ يف

 .ب.ص وه ةكرشلل لجسملا ناونعلا ّنإ
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد ،32444

 ةميقب ةيعامتجا تامهاسم ةعومجملا تمدق
.ةنسلا لالخ مهرد نويلم

 ًءانب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا رادصإ دامتعا مت
.2022 رياربف14 خيراتب ةرادإلا سلجم رارق ىلع

ضرع مت دقولقأ امهيأ ،عيبلا ةفلكت ًاصقان
 ةيبرعلا تارامإلا مهردب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
 ةلمع دعي يذلا )"يتارامإلا مهردلا"( ةدحتملا
 برقأىلإ ةبرقم غلابملا عيمجو .ةكرشلل ريرقتلا
 فالخ دري ام ءانثتساب )مهرد فلأ( مهرد فلأ
.كلذ

 ٍلكشب ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت مت دقل
.ةضورعملا تارتفلا ةفاك ىلع ٍتباث

 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ مت دقل
ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعومجملل
ةبساحملا ريياعم سلجم نع ةرداصلا ةيلاملا
 ةنجل نع ةرداصلا تاريسفتلاو ةيلودلا
 ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا تاريسفت
 تارامإلا ةلود يف ةذفانلا نيناوقلا ماكحأو
.ةدحتملا ةيبرعلا

 ساسأ ىلع ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ متي
 ةيلاملا تاودألا ادع اميف ،ةيخيراتلا ةفلكتلا أدبم
 ةلداعلا ةميقلاب اهسايق متي يتلا ةقتشملا

متي يتلا عيبلل اهب ظفتحملا تادوجوملاو
ةلداعلا ةميقلاوأ ةيرتفدلا ةميقلاب اهسايق
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 ،ةعومجملل ةحونمملا تيوصتلا قوقح•
ةلمتحملا تيوصتلا قوقح كلذكو

 اهترطيس ىدم مييقت ةداعإب ةعومجملا موقت
 ريشت امدنع اهيف رمثتسملا ةكرشلا ىلع
 رصنع ىلع تارييغت دوجو ىلإ فورظلاو عئاقولا

 مييقتل ةثالثلا رصانعلا نم رثكأ وأ دحاو
 امدنع ةعباتلا ةكرشلا ديحوت أدبي .ةرطيسلا
 ىلع ةرطيسلا قح ىلع ةعومجملا لصحت
 ةعومجملا دقفت امدنع فقوتيو ةعباتلا ةكرشلا
 تابولطملاو تادوجوملا نإ .ةرطيسلا

 ةعباتلا ةكرشلاب ةصاخلا فيراصملاو تاداريإلاو
 ةنسلا لالخ ةدعبتسملا وأ اهيلع ذوحتسملا
 دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف اهجاردإ متي
 ةعومجملا هيف بستكت يذلا خيراتلا نم ًارابتعا

 خيرات ىتح ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا قح
 ةفاك لوؤت.اهيلع ةعومجملا ةرطيس ءاهتنا
لخدلا رصانع نم رصنع لكو رئاسخلاو حابرألا
 مألا ةكرشلا مهسأ ةلمح ىلإ رخآلا لماشلا
 ،ةرطيسملا ريغ صصحلا ةلمح ىلإو ةعومجملل

 ريغ صصحلا يف زجع ىلإ كلذ ىدأ نإو ىتح
تاليدعت ءارجإ ةرورضلا دنع متيو .ةرطيسملا

 ىتح ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا تانايبلا ىلع
 ةصاخلا كلت عم ةيبساحملا اهتاسايس قستت
 تادوجوملا ةفاك فذح متيو .ةعومجملاب
 تاداريإلاو ةيكلملا قوقحو تابولطملاو
 تالماعملا نع ةيدقنلا تاقفدتلاو فيراصملاو
 ةعومجملا يف ءاضعألا تاكرشلا نيب متت يتلا

.ديحوتلا دنع

 حابرألاو ةدصرألاو ةيلخادلا تالماعملا فذح متي
 نيب ةمربملا تالماعملا نم ةققحملا ريغ

 رئاسخلا داعبتسا متي امك .ةعومجملا تاكرش
ىلع ًاليلد ةلماعملا رفوت مل ام ةققحملا ريغ
 مت دقل .لّوحملا لصألا ةميق يف ضافخنالا
 ةعباتلا تاكرشلل ةيبساحملا تاسايسلا ليدعت

 .ةرورضلا دنع

 تانايبلا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لمشت
 يتلا ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلل ةيلاملا
 ًاعم( اهيلع ةعومجملا رطيست
 .2021 ربمسيد31 يف امك )"ةعومجملا"
 ةعومجملا نوكت امدنع ةرطيسلا ققحتتو
 نم قوقح اهيدل وأ ةريغتم دئاوعل ةضرعم
 اهيف رمثتسملا ةأشنملا يف اهتمهاسم
 كلت ىلع ريثأتلا ىلع ةردقلاب عتمتت نأو
 هذه ىلع اهترطيس لالخ نم دئاوعلا
 ققحتت ال ،ديدحتلا هجو ىلعو .ةأشنملا

 ةأشنملا ىلع ةعومجملا ةرطيس
 تفوتسا اذإ الإ اهيف رمثتسملا
:يلي ام ةعومجملا

رمثتسملا ةأشنملا ىلع رطيست نأ•
 اهحنمت ةذفان قوقح دوجو يأ( اهيف
 تاذ ةطشنألا هيجوت ىلع ةيلاح ةردق
)اهيف رمثتسملا ةأشنملاب ةقالعلا

 كالتما وأ ةريغتم تادئاعل ضرعتلا•
 ةأشنملا يف هتكراشم نم قوقح
اهيف رمثتسملا

ىلع اهتطلس مادختسا عيطتست نأ•
ريثأتلل اهيف رمثتسملا ةأشنملا

اهتادئاع ىلع

 قوقح ةيبلغأ نأب ضارتفا دجوي ،ًامومع
اذه معدل .ةرطيسلا ىلإ يدؤت تيوصتلا
 ةعومجملا كلتمت ال امدنعو ،ضارتفالا

 يأ وأ ةيبلغألا لثمت يتلا تيوصتلا قوقح
 رمثتسملا ةأشنملا يف ىرخأ ةلثامم قوقح
 ةفاك رابتعالا نيعب ةعومجملا ذخأت ،اهيف
مييقت دنع ةبسانملا فورظلاو عئاقولا

 ةأشنملا ىلع ةعومجملا ةرطيس ىدم
:يلي ام كلذ لمشيو ،اهيف رمثتسملا

 ةلمح عم ةمربم ةيدقاعت تابيترت يأ•
 ةأشنملا يف نيرخآلا تيوصتلا قوقح
اهيف رمثتسملا

تابيترت يأ ءاّرج نم ةئشانلا قوقحلا•
ىرخأ ةيدقاعت

 تاسايسلا عم اهقاستا نمضي امب
.ةعومجملا لبق نم ةقبطملا

 لماعُت ،ةيكلملا صصح يف تاريغت يأل
 ةلمح عم ةمربملا تالماعملا ةعومجملا
اهنع جتني ال يتلا ةرطيسملا ريغ صصحلا

 يلماح عم تالماعمك ةرطيسلا نادقف
 يف ريغتلا يدؤي .ةعومجملا يف مهسألا

 ميقلا نيب ليدعت ءارجإ ىلإ ةيكلملا ةصح
 ريغو ةرطيسملا صصحلل ةيرتفدلا
يف مهصصح سكعي ثيحب ،ةرطيسملا
 نيبقرف يأب فارتعالا متي .ةعباتلا ةكرشلا

 ريغ صصحلا ىلع ليدعتلا ةميق
 ملتسم وأ عوفدم لباقم يأو ةرطيسملا

 ةيكلملا قوقح نمض ةزجتحملا حابرألا يف
.كاّلُملل ةدئاعلا

 وأ ديحوت نع ةعومجملا فقوتت امدنع
 ةيكلملا قوقح ةقيرطب رامثتسالا باسح
 ةرطيسلا وأ ةرطيسلا نادقف ببسب
 يأ نإف ،يرهوجلا ريثأتلا وأ ةكرتشملا

 داعُي ةأشنملا يف اهب ظفتحم قوقح
 فارتعالا عم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق
 نايب نمض ةيرتفدلا ةميقلا يف ريغتلاب
 .دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا

ةيرتفدلا ةميقلا يه ةلداعلا ةميقلا حبصت
 قحاللا باستحالا ضارغأل ةيئدبملا
 وأةليمز ةكرشك امإ اهب ظفتحملا قوقحلل
 .ةيلام تادوجومك وأ كرتشم عورشمك
 غلابم يأ باستحا متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 رخآلا لماشلا لخدلا يف اهب فارتعالا قبس
 تناك ول امك ةأشنملا كلتب قلعتي اميف
 داعبتساب ةرشابم تماق دق ةعومجملا
دقو .ةلصلا تاذ تابولطملا وأ تادوجوملا
 فرتعملا غلابملا فينصت داعُي نأ اذه ينعي
 نايب ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف ًاقباس اهب
.دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا
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 ىلع تباث ٍلكشب تاسايسلا هذه قيبطت مت دقل
.كلذل ًافالخ ركذُي مل ام ةضورعملا تارتفلا ةفاك

 ةقبطملا ةيسيئرلا ةيبساحملا تاسايسلا نإ
 هذه دادعإ يف ةعومجملا تاكرش لبق نم
.هاندأ ةنيبم ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 ةقيرطب لامعألاتاجامدنا بستحُت
 ىلعذاوحتسالا ةفلكت سايق متي .ذاوحتسالا
 لباقملل ةلداعلا ةميقلا عومجم ساسأ
 يفةلداعلا ةميقلاب هسايق متي يذلاو لّوحملا
 ريغ صصح يأ ةميقو ذاوحتسالا خيرات

 .اهيلع ذوحتسملا ةكرشلا يف ةرطيسم
 جامدنا تايلمع نم ةيلمع لكل ةبسنلاب
سايقب موقت نأ امإ ةعومجملا راتخت ،لامعألا
 وأ ةلداعلا اهتميقب ةرطيسملا ريغ صصحلا
 تادوجوملا يفاص نم ةبسانتم ةصحب
متي .اهيلع ذوحتسملا ةكرشلا يف ةددحملا
 دنع فورصمك ذاوحتسالا فيلاكتب فارتعالا
.ةيرادإلا فيراصملا دنب نمض جردتو اهدبكت

 ،ام طاشن ىلع ةعومجملا ذوحتست امدنع
 تابولطملاو تادوجوملا مييقتب موقت اهنإف
 اهديدحت لجأ نم كلذو ،ةلّمحملا ةيلاملا

 ماكحألل ًاقفو مئالم ٍلكشب اهفينصتو
 طورشلاو ةيداصتقالا فورظلاو ةيدقاعتلا
 لمشيو .ذاوحتسالا خيرات يف امك ةقالعلا تاذ
 دوقعلا يف ةينمضلا تاقتشملا لصف كلذ
.اهيلع ذوحتسملا ةكرشلا نع ةلّوحملا

 ، لحارم ىلع هزاجنإ متي يذلا لامعألا جمد يف
 اهتصح سايق ةداعإب ةعومجملا موقت
 يف ةيكلملا قوقح يف اًقباس اهب ظفتحملا
 يفةلداعلا ةميقلاب اهيلع ذوحتسملا ةكرشلا
 ةراسخلا وأ حبرلاب فرتعتو ذاوحتسالا خيرات
 ةراسخلا وأ حبرلا يف ، تدجو نإ ، ةجتانلا
 تفرتعا دق ةعومجملا تناك اذإ .ةدحوملا

 قوقح يف اهتصح ةميق يف تاريغتلاب اًقباس
 يف اهيلع ذوحتسملا ةصحلا يف ةيكلملا
 فينصت ةداعإب موقتسف ، رخآلا لماشلا لخدلا
سفن ىلع عمجملا ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ كلذ
 تناك اذإ اًبولطم نوكي دق يذلا ساسألا
 قوقح نم ةرشابم تدعبتسا دق ةعومجملا
.ةدئاف اًقباس اهب ظفتحملا ةيكلملا

 لثمتو( ةفلكتلاب ًايئدبم ةرهشلا سايق متي
 ةميقلاو لّوحملا لباقملا يلامجإ يف ةدايزلا
يأو ،)ةرطيسملا ريغ صصحلا نع ةبستحملا

 يفاص ىلع ،ًاقباس ةكولمم ىرخأ صصح
 اهيلع ذوحتسملا ةددحملا تادوجوملا

 ةلداعلا ةميقلا تناك اذإ .ةلّمحملا تابولطملاو
نع ةدئاز اهيلع ذوحتسملا تادوجوملا يفاصل
 ةعومجملا موقت ،لّوحملا لباقملا يلامجإ
 ةفاك ديدحتب تماق دق تناك اذإ ام مييقت ةداعإب
 تابولطملا ةفاكو اهيلع ذوحتسملا تادوجوملا
 ةعجارمب موقت امك ،حيحصلا وحنلا ىلع ةلّمحملا
عمزملا غلابملا سايق يف ةعبتملا تاءارجإلا
 ةداعإ نع جتن اذإ .ذاوحتسالا خيراتب اهباستحا
 تادوجوملا يفاصل ةلداعلا ةميقلا نأ مييقتلا
 يلامجإ نع ةدئاز لازت ال اهيلع ذوحتسملا
 نمض حبرلا بستحي ٍذئدنعف ،لّوحملا لباقملا
.دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب

يئدبملا فارتعالل ًاقحال ةرهشلا سايق متي
 نع ةمكارتم رئاسخ يأ ليزنت دعب ةفلكتلا رعسب
 صحف ضرغلو .ةميقلا يف ضافخنالا
 ةرهشلا عيزوت متي ،ةميقلا يف ضافخنالا
 ًارابتعا ،لامعألا جامدنا نم اهيلع ذوحتسملا

تادحولا نم ةدحو لك ىلع ،ذاوحتسالا خيرات نم
 نأ عقوتي يتلاو ةعومجملا ىدل دقنلل ةدلوملا
 رظنلا ضغب كلذو ،جامدنالا ةيلمع نم ديفتست

 ةكرشلا يف ىرخأ تابولطم وأ تادوجوم يأ نع
 كلت ىلإ ةلّمحم نوكت اهيلع ذوحتسملا
.تادحولا

 ةدلوملا ةدحولا ىلع ةرهشلا عيزوت متي امدعب
 كلت تايلمع نم ءزج داعبتسا متي مث دقنلل
 ءزجلاب ةقلعتملا ةرهشلا نإف ،ةدحولا
 ةيرتفدلا ةميقلا نمض اهجاردإ متي دعبتسملا
 ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا ديدحت دنع ءزجلا اذهل

 ةرهشلا نإف ،ةلاحلا هذه يفو .داعبتسالا نع
ميقلا ساسأ ىلع اهسايق متي ةدعبتسملا
 ءزجلاو ةدعبتسملا تايلمعلاب ةقلعتملا
.دقنلل ةدلوملا ةدحولا نم هب ظفتحملا

 ةرهشلاو لامعألا جامدنا)١.٣.٢
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دئاوفلا تاداريإ)ج(

كلذ يف امب ،دئاوفلا تاداريإب فارتعالا متي
 دنع ،ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ ىلع دئاوفلا
 ةقيرط مادختساب بستحتو ةدئافلا قاقحتسا
 ةقدب مصخي يذلا لدعملا يهو ةيلعفلا ةدئافلا
 ىلع ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاضوبقملا

 يفاص ىلإ ةيلاملا تاودألل عقوتملا رمعلا ىدم
حاضيإلا عجار .يلاملا لصألل ةيرتفدلا ةميقلا

 راجيإلا دوقع ليصافت ىلع عالطالل2-28
ممذ نم ليومتلا تاداريإ جاردإ متي .يليومتلا
 ًارظن تاداريإلا نمض ةنيدملا يليومتلا راجيإلا
.ةيليغشتلا اهتعيبطل

ةدربملا هايملا ديروت)أ(

 ةدربملا هايملا ديروت نم تاداريإلا لمشت
:ةيلاتلا ةيسيئرلا تامدخلا

 ةمدخلا رفوت لثمت :ةيباعيتسالا ةقاطلا تاداريإ
 يذلا تقولا رورمب ءادألا مازتلا ءافيتسا متيو
 متيو .ةكبشلاو ةمدخلا نم ءالمعلا هيف ديفتسي
.تارخأتمك اًيرهش ريتاوفلا رادصإ

 نم تاداريإلا لثمت :كالهتسالا تاداريإ
 نم ةمدختسملا تادوجوملا تاجرخم كالهتسا

 .تقولا رورمب تاداريإلا جاردإ متيو .ءالمعلا لبق
.تارخأتمك اًيرهش ريتاوفلا رادصإ متيو

 ةلسلس( تامدخلا ميدقت)ب(
)ةدناسملا لامعألا

 فارشإلا تامدخ يسيئر لكشب لثمي
 تاداريإ جاردإ متي .ءالمعلل ةمدقملا ميمصتلاو
 جاردإ متيو .اهميدقت متي امدنع تامدخلا
 مادختساب تقولا رورمب تاداريإلا

.تاجرخملا ةقيرط

 تقولا سفن يف ديفتسيو ليمعلا ىقلتي•
 ةعومجملا ءادأ اهرفوي يتلا عفانملا نم
.ءادألاب ةعومجملا يفت امدنع

 تحت عقي ًالصأ ةعومجملا ءادأ ئشني•
 اذه ءاشنإ دنع هنّسحي وأ ليمعلا ةرطيس

.هنيسحت وأ لصألا

مادختسا عم ًالصأ ةعومجملا ءادأ ئشني ال•
 مزلُم قح ةعومجملل نوكيو ةعومجملل ليدب
لمتكملا ءادألا نع تاعفد ضبقب

.هخيرات ىتح

 ءافيتسا متي مل يتلا ءادألا تامازتلال ةبسنلاب
 فارتعالا متي ،هالعأ ةروكذملا اهطورش دحأ
.ءادألا مازتلا ةيبلت متي امدنع تاداريإلاب

تاداريإلاب فارتعالا )٢.٣.٢
 رداصملا نم تاداريإلاب ةعومجملا فرتعت
:ةيلاتلا ةيسيئرلا

ةدربملا هايملا ديروت•

تامدخلا ميدقت•

دئاوفلا تاداريإ•

 قاطن نمض ةددحملا دوقعلل ةبسنلاب
 ةعومجملا ىلع نيعتي ،تاداريإلاب فارتعالا
 ديدحتل تاوطخ سمخ نم جذومن قيبطت
.داريإلا ةميق ديدحتو ،تاداريإلاب فارتعالا تقو

 عم ةمربملا دوقعلا تاداريإب ةعومجملا فرتعت
 تاوطخ سمخ نم جذومن ىلع ًءانب ءالمعلا
 ريراقتلل يلودلا رايعملا يف ددحملا
:15 مقرةيلاملا

 عم ةمربملا )دوقعلا( دقعلا ديدحت :1 ةوطخلا
 وأ نيفرط نيب قافتا هنأب دقعلا فّرعُي :ليمعلا
 ذيفنتلل ةلباق تامازتلاو ًاقوقح ئشني رثكأ

.دقع لكل اهب ءافولا بجي يتلا ريياعملا ددحيو

 :دقعلا يف ءادألا تامازتلا ديدحت :2 ةوطخلا
 دقع يف دعوو باسح ةدحو وه ءادألا مازتلا

.ليمعلا ىلإ ةمدخ وأ ةعلس لقنل ليمع عم

 رعس :ةلماعملا رعس ديدحت :3 ةوطخلا
نأ ةعومجملا عقوتت يذلا نمثلا وه ةلماعملا
وأ علسلا ليوحت لباقم اهل ًاقحتسم نوكي
 ءانثتساب ،ليمعلا ىلإ اهيلع قفتملا تامدخلا
.ريغلا نع ةباين ةلّصحملا غلابملا

 ةلماعملا رعس صيصخت :4 ةوطخلا
 دقعلل ةبسنلاب :دقعلا يف ءادألا تامازتلال
 موقتس ،ءادأ مازتلا نم رثكأ ىلع يوتحي يذلا
 لكل ةلماعملا رعس صيصختب ةعومجملا
 يذلا نمثلا رادقم لثمي غلبمب ءادأ مازتلا
 لباقم اهل ًاقحتسم نوكي نأ ةعومجملا عقوتت
.ءادأ مازتلا لكب ءافولا

 وأ( امدنع تاداريإلاب فارتعالا :5 ةوطخلا
 :ءادألا مازتلاب ءافولاب ةأشنملا موقت )امتقو
 تاداريإلا لجستو ءادألا مازتلاب ةعومجملا يفت

دحأ ءافيتسا مت اذإ نمزلا نم ةرتف ىدم ىلع
:ةيلاتلا ريياعملا
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 ىلإ زاجنإلا ديق ةيلامسأرلا لامعألا ليوحت متي
اقفو كلهتستو ةمئالملا تادوجوملا ةئف
 نم ءاهتنالا متي امدنع ةعومجملا تاسايسل
.مادختسالل اًرفوتم حبصيو لصألا ءانب

 زاجنإلا ديق ةيلامسأرلا لامعألا ليجست متي
 دييشتل ةدبكتملا ةفلكتلاب ةعومجملا لبق نم
 ةلمسر متت .عيزوتلا تاكبشو تاطحملا
ةرشابم ةبوسنملا ةصصخملا فيلاكتلا
 .تادوجوملا دييشتل

 تاداريإ مصخ دعب( لهؤم لصأ ءاشنإ
 )ضورقلل تقؤملا رامثتسالا ىلع دئاوفلا
 ليغشت ءدب متي ىتح لصألا ةفلكت نم ءزجك
 فيلاكت جاردإ متي .مادختسالل لصألا
 ةزجنملا عيراشملاب قلعتي اميف ضارتقالا

 تادوجوملا ىلإ ةبوسنملا ريغ وأ ةقلعملاو
 اهدبكت متي يتلا ةرتفلا يف فيراصمك ةلهؤملا

 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ .اهيف
 ضارتقا ةفلكت يأ ةلمسر متت مل ،2021

.)ءيش ال :2020(

 ةلداعلا ةميقلاب اًيئدبم ضورقلاب فارتعالا متي
 جردُت .ةدبكتملا ةلماعملا فيلاكت مصخ دعب
 فارتعالا متيو ،ةأفطملا ةفلكتلاب اًقحال ضورقلا
 يفدادرتسالا ةميقو تالصحتملا نيب قرف يأب
 ةرتف ىدم ىلع دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب
 ةدئافلا لدعم ةقيرط مادختساب ضورقلا
 اهنأ ىلع ضورقلا فينصت متي .يلعفلا

ةعومجملل نوكي امدنع ةلوادتم ريغ تابولطم
 تابولطملا ةيوست ليجأت يف طورشم ريغ قح
 متت .ريرقتلا خيرات دعب اًرهش رشع ينثا نم رثكأل
 فيلاكت كلذ يف امب( ضارتقالا فيلاكت ةلمسر
بسنت يتلا )راجيإلا تابولطم ىلع ليومتلا

وأ ءانتقا ىلإ ةرشابم

ضورق فيلاكتو ضورق )٥.٣.٢

 ةيراجتلا ةنئادلا ممذلاب فارتعالا متي
 اًقحال ساقتو ةلداعلا ةميقلاب اًيئدبم
 ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب

.يلعفلا ةدئافلا لدعم

 تامازتلا نع ةرابع يه ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا
متي يتلا تامدخلا وأ عئاضبلا ةميق دادسب
 نم يدايتعالا لمعلا قايس يف اهيلع لوصحلا
 تابولطمك ةنئادلا ممذلا فينصت متي .نيدروملا

دادسلا ةقحتسم ممذلا هذه تناك اذإ ةلوادتم
 رمألا نكي مل اذإو .لقأ وأ ةدحاو ةنس لالخ
.ةلوادتم ريغ تابولطمك اهضرع متي ،كلذك

ىرخأو ةيراجت ةنئاد ممذ )٦.٣.٢

فارتعالا عم ىشامتي امب ةلداعلا ةميقلاب
 يف ريغتلا نع ةجتانلا ةراسخلا وأ حبرلاب
 ىلعليوحتلا تاقورف يأ( دنبلل ةلداعلا ةميقلا
 رئاسخ وأ حابرأب فارتعالا متي يتلا دونبلا

 وأ رخآلا لماشلا لخدلا يف ةلداعلا اهتميق
 يف كلذك اهجاردإ متيو ةراسخلا وأ حبرلا
،ةراسخلا وأ حبرلا وأ رخآلا لماشلا لخدلا

.)يلاوتلا ىلع

ةعومجملا تاكرش)ج(

 تايلمعلا تابولطمو تادوجوم ليوحت متي
 راعسأ مادختساب يتارامإلا مهردلا ىلإ ةيبنجألا
 ليوحت متيو ريرقتلا خيرات يف ةدئاسلا فرصلا
 رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف ةجردملا غلابملا
 حجرملا طسوتملا فرص راعسأ مادختساب
 نم ةجتانلا فرصلا قورف ليجست متي .ةنسلل
 داعبتسا دنع .لماشلا لخدلا نايب يف ليوحتلا

 مكارتملا غلبملا ليجست متي ،ةيبنجأ ةأشنم
قلعتملا ةيكلملا قوقح يف جردملاو لجؤملا
وأ حابرألا نايب يف ةيبنجألا ةيلمعلا تاذب
.دحوملا رئاسخلا

 ذاوحتسالا نع ةجتان ةرهش يأ ةلماعم متي
 ةميقلا يف تاليدعت يأو ةيبنجأ ةيلمع ىلع
 تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلل ةلداعلا

 ذاوحتسالا نع ةجتانلا تابولطملاو
 متيو ةيبنجألا ةيلمعلا تابولطمو تادوجومك
 يف ةيروفلا فرصلا راعسأب اهليوحت
ريرقتلا خيرات

 مهردلاب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ضرع متي
 ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا وهو يتارامإلا
يه ةيفيظولا ةلمعلا .مألا ةكرشلل ضرعلا

 لمعت يتلا ةيسيئرلا ةيداصتقالا ةئيبلا ةلمع
 لخاد ةأشنم لك ددحت .اهب ةأشنملا
 سايق متيو ةيفيظولا اهتلمع ةعومجملا
لكل ةيلاملا تانايبلا يف ةجردملا دونبلا

.ةيفيظولا ةلمعلا مادختساب ةأشنم

ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا)أ(

 ةيلاملا تانايبلا يف ةجردملا دونبلا سايق متي
 ةعومجملا تآشنم نم ةاشنم لكل
 ةيسيئرلا ةيداصتقالا ةئيبلا ةلمع مادختساب
 ةلمعلا"( اهنمض ةأشنملا لمعت يتلا
 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نإ .)"ةيفيظولا

 ةلمعلا وهو ،يتارامإلا مهردلاب ةضورعم
 ةينطولا ةكرشلل ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا
 .ع.م.ش يزكرملا ديربتلل

ةدصرألاو تالماعملا)ب(

 ايئدبم ةيبنجألا تالمعلاب تالماعملا جاردإ متي
 راعسأ مادختساب ةعومجملا تآشنم لبق نم
.ةلماعملا خيرات يف ةدئاسلا ةيفيظولا ةلمعلا

 تابولطملاو تادوجوملا ليوحت ةداعإ متي
 ىلإ ةيبنجألا تالمعلاب ةمّوقملا ةيدقنلا
 يففرصلا رعس مادختساب ةيفيظولا ةلمعلا
 .ريرقتلا خيرات

 وأ حابرألا نايب ىلإ تاقورفلا عيمج ليوحت متي
 يتلا ةيدقنلا دونبلا ءانثتساب دحوملا رئاسخلا
يف رامثتسالا يفاصل ًالاعف ًاطوحت رفوت

 نايب يف كلذب فارتعالا متيو .ةيبنجأ ةيلمع
داعبتسا متي نأ ىلإ دحوملا لماشلا لخدلا

 مهب فارتعالا متي اهدنعو ،رامثتسالا يفاص
.دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف

 اهسايق متي يتلا ةيدقنلا ريغ دونبلا ليوحت متي
 راعسأب ةيبنجأ ةلمعب ةيخيراتلا ةفلكتلاب
 .ةيئدبملا تالماعملا خيراوتب ةدئاسلا فرصلا
 اهسايق متي يتلا ةيدقنلا ريغ دونبلا امأ
 اهليوحت متيف ةيبنجأ ةلمعب ةلداعلا ةميقلاب
 خيراتلا يف ةيراسلا فرصلا راعسأ مادختساب
.ةلداعلا ةميقلا ديدحت هيف مت يذلا

 نع ةجتانلا ةراسخلا وأ حبرلا عم لماعتلا متي
اهسايق متي يتلا ةيدقنلا ريغ دونبلا ليوحت

زاجنإلا ديق ةيلامسأر لامعأ )٤.٣.٢ةيبنجألا تالمعلا )٣.٣.٢
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ةنس30ةقالعلا تاذ تادوجوملاو تآشنملا

ةنس50ٍنابم

ةنس50عيزوتلا تاكبش

تاونس4 ىلإ3تازيهجتو ثاثأ

تاونس4 ىلإ3ةيبتكم ةزهجأو تادعم

تاونس5 ىلإ4تابكرم

 ةيجاتنإلا رامعألاو ةيقبتملا ميقلا ةعجارم متت
 تاكلتمملل كالهتسالا باسح قرطو
 عم ةيلام ةنس لك ةياهنب تادعملاو تآشنملاو
.ةرورضلا دنع ًالبقتسم اهليدعت

 ةيسيئر تاحالصإ ءارجإب ةعومجملا موقت
 .قطانملا ديربت تاطحم تادعم ىلع ةمظتنم
 متي ،يسيئر حالصإ لك نم ءاهتنالا دنعو
 دنبل ةيرتفدلا ةميقلا يف هتفلكتب فارتعالا
 لماعيو ،تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا
 متي .فارتعالا ريياعم تفوتسا اذإ لادبتساك
 ةرتفلا ىدم ىلع اهب فرتعملا ةفلكتلا كالهتسا

 .مداقلا ططخملا يسيئرلا حالصإلا ىتح

 تآشنملاو تاكلتمملا دونبب فارتعالا ىغلُي
 دنع ًايئدبم لجسم يرهوج ءزج يأو تادعملاو
 دوجو عقوتملا نم نوكي ال امدنع وأ داعبتسالا

 وأ اهمادختسا نم ةيلبقتسم ةيداصتقا عفانم
 رئاسخلا وأ حابرألا ليجست متي .اهداعبتسا
 بستحملا( لصألاب فارتعالا ءاغلإ نع ةجتانلا

 تالصحتم يفاص نيب قرفلا ساسأ ىلع
 نايب يف )لصألل ةيرتفدلا ةميقلاو داعبتسالا
 متي يتلا ةنسلا يف دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا

 .لصألاب فارتعالا ءاغلإ اهيف

 تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا نايب متي
يأو مكارتملا كالهتسالا ًاصقان ةفلكتلاب
 ةفلكت ةفلكتلا هذه لمشت .ةميقلا يف ضافخنا
 تآشنملاو تاكلتمملا نم ءزج لادبتسا

 تيفوتسا اذإ ةفلكتلا هذه دبكت دنع تادعملاو
 متي امدنع ،لثامم وحن ىلعو .ليجستلا ريياعم
 ليجست متي ،ةيسيئر صحف تايلمع ءارجإ
تاكلتمملل ةيرتفدلا ةميقلا يف ةفلكتلا

 يف لادبتسالا دنب تحت تادعملاو تآشنملاو
 ليجست متيو .فارتعالا ريياعم تيفوتسا لاح
 نايب يف ىرخألا حيلصتلاو ةنايصلا فيلاكت ةفاك
 متي ال .اهدبكت دنع دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا
 ىلع كالهتسالا بستحُي .يضارألا كالهتسا
 رامعألا رادم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ
 وحنلا ىلع كلذو تادوجوملل ةردقملا ةيجاتنإلا
:يلاتلا

 راجيإلا دوقع ىلع راجيإلا تاعفد رَبتعُت .ةميقلا
 ةضفخنم تادوجوملا راجيإ دوقعو لجألا ةريصق
تباثلا طسقلا ساسأ ىلع فيراصم ةميقلا

.راجيإلا ةدم ىدم ىلع

مادختسالا قح تادوجوم

 مادختسالا قح تادوجومب ةعومجملا فرتعت
 لصألا رفاوت خيرات يأ( راجيإلا دقع ءدب خيرات يف
 قح تادوجوم ساقُت .)مادختسالل يساسألا
 رئاسخ يأ اهنم اًحورطم ،ةفلكتلاب مادختسالا

 ،ةميقلا ضافخناو كالهتسالا نم ةمكارتم
 .راجيإلا تابولطمل سايق ةداعإ يأب ةلدعمو
 غلبم مادختسالا قح تادوجوم ةفلكت لمشت

 فيلاكتلاو اهب فرتعملا راجيإلا تابولطم
 راجيإلا تاعفدو ةدبكتملا ةيئدبملا ةرشابملا
 اهنم اًحورطم هلبق وأ ءدبلا خيرات يف ةددسملا
 دكؤملا نم نكي مل امو .ةملتسم راجيإ زفاوح يأ

 ىلع ةعومجملا لصحت نأ لوقعم وحن ىلع
 ،راجيإلا ةدم ةياهن يف رجؤملا لصألا ةيكلم
 فرتعملا مادختسالا قح تادوجوم كلهتسُت
 رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع اهب
 .رصقأ امهيأ ،راجيإلا ةرتفو ردقملا يجاتنإلا
 ضافخنال مادختسالا قح تادوجوم عضخت
 مادختسالا قح تادوجوم قلعتتو .ةميقلا
.تابكرملاو ينابملاو تآشنملاو ضرألاب

رّجؤمك ةعومجملا

 دنع ددحت اهنإف ،رجؤمك ةعومجملا لمعت امدنع
 دقع وه راجيإ دقع لك ناك اذإ ام راجيإلا ءدب
 .يليغشت راجيإ دقع مأ يليومت راجيإ

رجأتسمك ةعومجملا

 ةعومجملا فرتعت ،راجيإلا دقع ءدب خيرات يف
 تاعفدل ةيلاحلا ةميقلاب ةساقملا راجيإلا تابولطمب
تاعفد نمضتت .راجيإلا ةدم لالخ ةعوفدملا راجيإلا
 ةتباثلا تاعفدلا لمشتو( ةتباثلا تاعفدلا راجيإلا
 ةقحتسم راجيإ زفاوح يأ اهنم اًحورطم )ةنمضملا
ىلع دمتعت يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعفدو ،عفدلا

 بجومب اهدادس عقوتملا غلابملاو ،لدعم وأ رشؤم
تاعفد نمضتت امك .ةيقبتملا ةميقلا تانامض

 نم يذلا نيعم ءارش رايخ ةسرامم رعس راجيإلا
 تامارغ تاعفدو ةعومجملا هسرامت نأ دكؤملا

 نأ سكعت راجيإلا ةدم تناك اذإ ،راجيإلا دقع خسف
 فارتعالا متي .خسفلا رايخ سرامت ةعومجملا
 رشؤملا ىلع دمتعت ال يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعفدب
عقي يتلا ةرتفلا يف فيراصم اهنأ ىلع لدعملا وأ

.دادسلا ىلإ يدؤت يتلا ةلاحلا وأ ثدحلا اهيف

 ،راجيإلا تاعفدل ةيلاحلا ةميقلا باستحا دنع
يف ديازتملا ضارتقالا لدعم ةعومجملا مدختست
يف اًينمض ةدئافلا رعس ناك اذإ راجيإلا ءدب خيرات

 خيرات دعب .ةلوهسب ديدحتلل لباق ريغو راجيإلا دقع
 مكارت سكعيل راجيإلا تابولطم غلبم ديزي ،ءدبلا
 ةفاضإ .ةددسملا راجيإلا تاعفدب ضفخُيو ةدئافلا
 ةيرتفدلا ةميقلا سايق ةداعإ متي ،كلذ ىلإ
 يف رييغت وأ ليدعت كانه ناك اذإ راجيإلا تابولطمل

 ةتباثلا راجيإلا تاعفد يف رييغت وأ راجيإلا ةدم
 لصألا ءارشل مييقتلا يف رييغت وأ ةينمضلا
.يساسألا

 ىلع دمتعت يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعفد نمضتتو
 تاعفدلا ،لاثملا ليبس ىلع ،لدعملا وأ رشؤملا
 تاعفدلاو ،كلهتسملا راعسأ رشؤمب ةطبترملا
 وأ )روبيل لثم( يسايق ةدئاف لدعمب ةطبترملا
 راعسأ يف تاريغتلا سكعتل فلتخت يتلا تاعفدلا
 داعُيو راجيإلا تاعفد يف ةلومشملا قوسلاب ريجأتلا

يف دئاسلا لدعملا وأ رشؤملا مادختساب اهسايق
.سايقلا خيرات

 تادوجوملا تاراجيإو لجألا ةريصق تاراجيإلا
ةميقلا ةضفخنم

 راجيإلا دوقعب فارتعالا نم ءافعإلا ةعومجملا قبطُت
 تالآلل لجألا ةريصق اهراجيإ دوقع ىلع لجألا ةريصق
12اهتدم غلبت يتلا كلت راجيإلا دوقع يأ( تادعملاو

 رايخ ىلع يوتحت الو ءدبلا خيرات نم لقأ وأ اًرهش
 تادوجوملاب فارتعالا ءافعإ قبطت امك .)ءارش
 يتلاةيبتكملا تاودألا راجيإ دوقعل ةميقلا ةضفخنم
ةضفخنم دعُت

 راجيإلا دوقع )٨.٣.٢تادعمو تآشنمو تاكلتمم )٧.٣.٢
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 تاعفدو ؛)ةنايصلا موسر دادس لثم( راجيإ
ةريغتملا راجيإلا

 رعسو ؛لدعم وأ رشؤم ىلع دمتعت يتلا
اًدكأتم رجأتسملا ناك اذإ ءارشلا رايخ ةسرامم
 عفدو ؛رايخلا اذه ةسرامم نم لوقعم لكشب

 راجيإلا ةدم تناك اذإ ،راجيإلا دقع خسف تامارغ
 دقع خسف رايخ سرامي رجأتسملا نأ سكعت
 .راجيإلا

 دمتعت يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعفد نمضتتو
 ،لاثملا ليبس ىلع ،لدعملا وأ رشؤملا ىلع
 ،كلهتسملا راعسأ رشؤمب ةطبترملا تاعفدلا

وأ يسايق ةدئاف لدعمب ةطبترملا تاعفدلاو
 يف تاريغتلا سكعتل فلتخت يتلا تاعفدلا
 تاعفدلا نيمضت متي .قوسلاب ريجأتلا راعسأ

 اهسايق ةداعإ / اهسايق متيو راجيإلا تاعفد يف
 خيرات يف دئاسلا لدعملا وأ رشؤملا مادختساب
 راجيإلا ءدب خيرات لاثملا ليبس ىلع( سايقلا
 هيفرفوتي يذلا تقولا يف وأ يئدبملا سايقلل

 .)ديدجلا كلهتسملا راعسأ رشؤم رعس

 اهنإف ،طيسو رجؤمك ةعومجملا لمعت امدنع
 دقعو يسيئرلا راجيإلا دقع يف اهحلاصم لثمت
 مّيقيو .لصفنم لكشب نطابلا نم راجيإلا
 ةراشإلاب نطابلا نم راجيإلا دقعل راجيإلا فينصت
 دقع نع ةئشانلا مادختسالا قح تادوجوم ىلإ
 لصألا ىلإ ةراشإلاب سيلو ،يسيئرلا راجيإلا
 راجيإ دقع وه يسيئرلا راجيإلا ناك اذإ .يساسألا

 ءافعإلا هيف ةعومجملا قبطُت لجألا ريصق
 نم راجيإلا دقع فنصت اهنإف ،هالعأ حضوملا
 .يليغشت راجيإ دقع هرابتعاب نطابلا

 دوقع ضعب بجومب ،رايخلا ةعومجملا كلتمت
 ةيفاضإ ددُمب تادوجوملا راجئتسال ،اهراجيإ
قبطت .تاونس سمخ ىلإ ثالث نيب حوارتت
 نم ناك اذإ ام مييقت يف مكحلا ةعومجملا
 .ديدجتلا رايخ ةسرامم لوقعم وحن ىلع دكؤملا

 لماوعلا لك رابتعالا نيعب ذخؤي هنأ كلذ ينعيو
 ةسراممل اًيداصتقا اًزفاح ئشنت يتلا ةلصلا تاذ
 مييقت ةعومجملا ديعُت ،ءدبلا خيرات دعب .ديدجتلا

 يفرييغت وأ ريبك ثدح دوجو ةلاح يف راجيإلا ةدم
 رثؤتو اهترطيس قاطن نمض عقت يتلا فورظلا

 )ةسرامم مدع وأ( ةسرامم ىلع اهتردق ىلع
 رييغت ،لاثملا ليبس ىلع( ديدجتلا رايخ
.)لامعألا ةيجيتارتسا

يليغشتلا راجيإلا

 ةعومجملا موقت ال يتلا راجيإلا دوقع فَّنصت
عفانملاو رطاخملا عيمج ليوحتب اهبجومب
 لكشب ليمعلا ىلإ لصألا ةيكلمب ةقلعتملا

 فاضتو .يليغشت راجيإ دوقعك يرهوج
 يف ةدبكتملا ةيئدبملا ةرشابملا فيلاكتلا
ىلإ يليغشتلا راجيإلا دقع ىلع ضوافتلا
 ىلع جردتو رجؤملا لصألل ةيرتفدلا ةميقلا

 تاداريإك سسألا سفنب ريجأتلا ةرتف ىدم
 ةئراطلا تاراجيإلا ليجست متيو .راجيإ
 امدنع .اهيف ققحتت يتلا ةرتفلا يف تاداريإك
 ةمدخ تايقافتا نأ ىلإ ةعومجملا لصوتت
 متي ،يليغشت راجيإ دقع ىلع يوتحت ديربتلا
 ةيباعيتسالا ةقاطلا تاعفدب فارتعالا
ساسأ ىلع يليغشت راجيإ دوقع تاراجيإك
 ةقاطلا ريفوت هيف متي يذلا دحلا ىلإ مظتنم
متي .ةنسلا لالخ ءالمعلل ةيباعيتسالا
 دوقع نع ةئشانلا راجيإلا تاداريإ باستحا
 ةدربملا هايملا تاطحم نع يليغشتلا راجيإلا

 ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع
 ًارظن تاداريإلا نمض جردتو راجيإلا دقع
.ةيليغشتلا اهتعيبطل

 يليومتلا راجيإلا

 ةعومجملا يرجُت ،راجيإ دقع لك فينصتل
 راجيإلا دقع ناك اذإ ام لوح ًالماش اًمييقت
 ايازملاو رطاخملا عيمج يرهوج لكشب لقني
 ناك اذإ .يساسألا لصألا ةيكلمل ةيضرعلا
راجيإ دقع انه راجيإلا دقع دعُيف ،كلذك رمألا
نوكي ذئدنعف ،كلذك نكي مل نإو ،يليومت

 ،مييقتلا اذه راطإ يفو .يليغشت راجيإ دقع
 ام لثم ةنيعم تارشؤم يف ةعومجملا رظنت
 رمعلا نم يسيئرلا ءزجلل راجيإلا ناك اذإ
 ةعومجملا عجارت .لصألل يداصتقالا
 .ءالمعلا عم اهمربت يتلا ةيدقاعتلا تابيترتلا

 قح دقعلا اهيف لقني يتلا تالاحلا يفو
ام يف ددحملا لصألا مادختسال ةرطيسلا
 دح ىلإ ةيداصتقالا عفانملا عيمجب قلعتي
 متي ،مادختسالا هيجوت يف قحلاو ريبك
 دقع اهنأ ىلع دوقعلا هذه نع ةبساحملا
.يليومت راجيإ

 اهددسُي تاعفد يه راجيإلا تاعفد
 قحب قلعتي اميف رجؤملا ىلإ رجأتسملا
 ،راجيإلا ةدم لالخ يساسأ لصأ مادختسا

 تاعفدلا لمشتو( ةتباثلا تاعفدلا نمضتتو
زفاوح يأ اهنم اًحورطم ،)ةنمضملا ةتباثلا
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 ةيرتفدلا ةميقلا نيب تاقورف ةيأ جردتو
.ىرخألا لاملا سأر تايطايتحا يف لباقملاو

 اهئارش ةداعإ مت يتلا ةيكلملا قوقح تاودأ جردُت
 قوقح نم مصخُتو ةفلكتلاب )ةنيزخلا مهسأ(
 يف ةراسخ وأ حبر يأ ليجست متي الو .ةيكلملا
 وأءارش ةجيتن دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب
 ةيكلم قوقح تاودأ يأ ءاغلإ وأ رادصإ وأ عيب

 .ةكرشلاب ةصاخ

 ةققحملا ريغ رئاسخلاو حابرألا امأ .دحوملا
ةعومجملا نيب ةمربملا تالماعملا نع ةجتانلا

 متيف كرتشملا عورشملا وأ ةليمزلا ةكرشلاو
 ةكرشلا يف ةصحلا ةميق لداعي امب اهفذح
.كرتشملا عورشملا وأ ةليمزلا

 وأ حابرأ نم ةعومجملا ةصح يلامجإ نايب متي
 نايب يف كرتشم عورشمو ةليمز ةكرش رئاسخ
 حابرألا نع لزعمب دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا
 ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا دادعإ متي .ةيليغشتلا
 ةرتفلا سفنل كرتشملا عورشملا وأ ةليمزلا
 تاليدعت ىرجتو .ةعومجملا ريراقتب ةلومشملا

 وأ ةليمزلا ةكرشلل ةيبساحملا تاسايسلا ىلع
نمضي امب ،ةرورضلا دنع ،كرتشملا عورشملا
 ةصاخلا كلت عم تاسايسلا هذه قاستا
.ةعومجملاب

 قوقح ةقيرط قيبطت دعب ةعومجملا موقت
 متي نأ يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدحتب ةيكلملا
 ةميق يف ضافخنالا نع ةراسخ باستحا
 عورشملا وأ ةليمزلا ةكرشلا يف اهرامثتسا
 ريرقت لك خيراتب ةعومجملا موقت امك .كرتشملا
 ضّرعت ىلع يعوضوم ليلد يأ رفوت ىدم ديدحتب
 عورشملا وأ ةليمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا
 لثم دجو اذإف .ةميقلا يف ضافخنالل كرتشملا

 رادقم ةعومجملا بستحت ،ليلدلا اذه
 نيب قرفلا ساسأ ىلع ةميقلا يف ضافخنالا
 وأ ةليمزلا ةكرشلل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا
 ،ةيرتفدلا هتميق وأ اهتميقو كرتشملا عورشملا
 رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف ةراسخلا بستحت مث
 ةرطيسلا ةعومجملا دقفت امدنع.دحوملا
 ةرطيسلا وأ ةليمزلا ةكرشلا ىلع ةلاعفلا
 موقت اهنإف ،كرتشملا عورشملا ىلع ةكرتشملا
 هتميقب يقبتملا رامثتسالا ليجستو سايقب
 ةكرشلل ةيرتفدلا ةميقلا نيب قرف يأ نإ .ةلداعلا
 نادقف دنع كرتشملا عورشملا وأ ةليمزلا
 ةكرتشملا ةرطيسلا وأ ةلاعفلا ةرطيسلا

 دئاوعو يقبتملا رامثتسالل ةلداعلا ةميقلاو
 وأ حابرألا نايب نمض هباستحا متي ،داعبتسالا
 ةيكلملا ةصح ضيفخت مت اذإ .دحوملا رئاسخلا

 عم ةليمز ةكرش وأ كرتشم عورشم يف
 ريثأتلا وأ ةكرتشملا ةرطيسلاب ظافتحالا
 ةصحلا الإ فينصت داعُي الف ،يرهوجلا
 اهب فارتعالا قبس يتلا غلابملا نم ةبسانتملا

 وأ حابرألا نايب ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف
.ءاضتقالا دنع دحوملا رئاسخلا

 نوكي يتلا ةأشنملا كلت يه ةليمزلا ةكرشلا
 يرهوجلا ريثأتلاو .اهيلع يرهوج ريثأت ةعومجملل

ةقلعتملا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا قح وه
 ةكرشلل ةيليغشتلاو ةيلاملا تاسايسلاب
 وأ ةرطيس دوجو نود نكلو ،اهيف رمثتسملا

.تاسايسلا كلت ىلع ،ةكرتشم ةرطيس

 تابيترتلا نم عون وه كرتشملا عورشملا
 عتمتت يتلا فارطألا هبجومب كلتمت ةكرتشملا
 كرتشملا بيترتلا ىلع ةكرتشملا ةرطيسلاب

 عورشملا تادوجوم يفاص يف ًاقوقح
 نع أشنتف ةكرتشملا ةرطيسلا امأ .كرتشملا
 بيترت ىلع ةرطيسلا مساقتب يدقاعتلا قافتالا

يعدتست امدنع الإ ذيفنتلا زيح لخدت الو ،ام
 ةلصلا تاذ ةطشنألاب ةقلعتملا تارارقلا

 ةرطيسلا يف ةكراشملا فارطألا ةقفاوم
 دنع اهب ذخألا متي يتلا تارابتعالا نإ .عامجإلاب
 ةكرتشملا ةرطيسلا وأ يرهوجلا ريثأتلا ديدحت
 ىلع ةرطيسلا ديدحتل ةمزاللا كلت لثامت
.ةعباتلا تاكرشلا

 يف ةعومجملا تارامثتسا باستحا متي
 ةكرتشملا عيراشملاو ةليمزلا تاكرشلا
 ًايئدبم متي .ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب
 عورشم وأ ةليمز ةكرش يف رامثتسالاب فارتعالا

 قوقح ةقيرط بجومب ةفلكتلا رعسب كرتشم
 رامثتسالل ةيرتفدلا ةميقلا ليدعت متي .ةيكلملا

 نم ةعومجملا ةصح يف تاريغتلا باستحال
 عورشملا وأ ةليمزلا ةكرشلا تادوجوم يفاص

 متيو .ذاوحتسالا خيرات نم ًارابتعا كرتشملا
 وأ ةليمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا ةرهشلا جاردإ
 ةيرتفدلا ةميقلا نمض كرتشملا عورشملا
صحف وأ اهؤافطإ متي الو رامثتسالل ةدحوملا
سكعي .ةيدرف ةروصب اهتميق يف ضافخنالا
 ةعومجملا ةصح دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب

 عيراشملاو ةليمزلا تاكرشلا تايلمع جئاتن يف
 رخآلا لماشلا لخدلا يف ريغت يأو .ةكرتشملا
 ءزجك هضرع متي اهيف رمثتسملا تاكرشلا كلتل

 .ةعومجملل رخآلا لماشلا لخدلا نم

 ريغت يأب فارتعالا متي امدنعف ،كلذ ىلإ ةفاضإو
 وأ ةليمزلا ةكرشلل ةيكلملا قوقح نمض ةرشابم
 ةعومجملا بستحت ،كرتشملا عورشملا

 نايب يف ،رمألا مزل نإ ،تاريغت يأ نم اهتصح
ةيكلملا قوقح يف تاريغتلا

 عيراشمو ةليمز تاكرش يف تارامثتسا )٩.٣.٢
ةكرتشم

ةنيزخلا مهسأ )١٠.٣.٢
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 دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ةعومجملا ردقت
 متي الو .دقنلا ديلوت تادحو وأ تادوجوملل

 اقباس ةلجسملا ةميقلا ضافخنا ةراسخ سكع
 تاضارتفالا يف رييغت كانه ناك اذإ الإ
 دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ديدحتل ةمدختسملا

.ةميقلا يف ضافخنا ةراسخ رخآ ليجست ذنم

ةميقلا ديزت ال ثيحب ادودحم سكعلا نوكيو
 ،دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ىلع لصألل ةيرتفدلا
 ،اهديدحت نكمي ناك يتلا ةيرتفدلا ةميقلا ىلع وأ
 يأ جَردت مل ول اميف ،كالهتسالا مصخ دعب

 لالخ لصألا ةميق يف ضافخنا ةراسخ
 سكعلا اذهب فارتعالا متيو .ةقباسلا تاونسلا

.دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف

 جامدنا نم ةبستكملا ةرهشلا سايق متي
 ةفلكت يف ةدايزلا يهو ةفلكتلاب اًيئدبم لامعألا
 يفاص يف ةعومجملا ةصح ىلع لامعألا جمد
 ديدحتلل ةلباقلا تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا

 ساقتو .ةئراطلا تابولطملاو تابولطملاو
 اًصقان ةفلكتلاب يئدبملا فارتعالا دعب ةرهشلا
متي .ةميقلا ضافخنا نع ةمكارتم رئاسخ ةيأ
 اهتميق يف ضافخنالا يرحتل ةرهشلا رابتخا

 دوجو لامتحا ىلإ فورظلا ريشت امدنعو اًيونس
.ةيرتفدلا ةميقلا يف ضافخنا

 لالخ نم ةرهشلل ةميقلا ضافخنا ديدحت متي
تادحولل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا مييقت
 .اهل ةرهشلا صيصخت متي يتلا ،دقنلل ةدلوملا

 تادحولل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا نوكت امدنع
متي ،ةيرتفدلا اهميق نم لقأ دقنلل ةدلوملا
 نكمي ال .ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ ليجست

 ةقلعتملا ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ سكع
 يرجت .ةيلبقتسم تارتف يف ةرهشلاب
 يونسلا ةميقلا ضافخنا رابتخا ةعومجملا
.ربمسيد31 يف امك ةرهشلل

 ام مييقتب ريرقت لك خيرات يف ةعومجملا موقت
 ضّرعت لامتحا ىلع رشؤم يأ كانه ناك اذإ
 ةلاح يفو .اهتميق يف ضافخنال تادوجوملا

 يعدتسي امدنع وأ ،رشؤملا اذه لثم دوجو
 ردقت ،ايونس ةميقلا ضافخنا صحف رمألا
 .لصألل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ةعومجملا

 يفدادرتسالل ةلباقلا لصألا ةميق لثمتتو
 دقنلا ديلوت ةدحو وأ لصألل ةلداعلا ةميقلا
 اهتميقو داعبتسالا فيلاكت اصقان
 .ىلعأ امهيأ ،ةمدختسملا

 لصأ لكل دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ددحتو
تاقفدت ققحي ال لصألا ناك اذإ الإ ،ةدح ىلع
 تاقفدتلا نع ريبك دح ىلإ ةلقتسم ةيدقن
 نم ةعومجم وأ ىرخألا تادوجوملل ةيدقنلا
 ةيرتفدلا ةميقلا ديزت امدنع .تادوجوملا
 اهتميق ىلع دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ لصألل
ضرعت دق لصألا نوكي ،دادرتسالل ةلباقلا

 ىلإ هتميق ضيفخت متيو هتميق يف ضافخنال
.دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا

 مصخ متي ،مادختسالا ةميق مييقت دنع
 ىلإ ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا

 مصخ لدعم مادختساب ةيلاحلا اهميق
ةميقلل ةيلاحلا قوسلا تامييقت سكعي
 .لصألل ةبحاصملا رطاخملاو دوقنلل ةينمزلا

 فيلاكت اصقان ةلداعلا ةميقلا ديدحت دنعو
 ،قوسلا تالماعم ثدحأ رابتعالاب ذخؤت ،عيبلا
 تالماعملا هذه رفوتت مل نإو .تدجو نإ
 ققحتلا متيو .ةبسانم مييقت ةقيرط مدختسُت

 تافعاضم مادختساب تاباسحلا هذه نم
 تاكرشلل ةجردملا مهسألا راعسأ وأ مييقتلا
 نم اهريغ وأ ماعلا لوادتلل ةجردملا ةعباتلا

.ةحاتملا ةلداعلا ةميقلا تارشؤم

 ضافخنا باسح يف ةعومجملا دنتستو
تاباسحو ةيليصفت تانزاوم ىلإ ةميقلا

 ةروصب اهدادعإ متي ةعقوتم ةيلبقتسم
 ةدلوملا تادحولا نم ةدحو لكل ةلصفنم
 صيصخت متي يتلاو ةعومجملاب ةصاخلا دقنلل

 تانزاوملا هذه يطغتو .اهل تادوجوم
 ىلإ ةرتفلا ةعقوتملا ةيلبقتسملا تاباسحلاو
.تادوجوملل يجاتنإلا رمعلا ةياهن

 ،ةرهشلا ءانثتساب تادوجوملا ىلإ ةبسنلاب
 ام ديدحتل ريرقت لك خيرات يف مييقت دادعإ متي
ضافخنا رئاسخ نأ ىلع ليلد يأ كانه ناك اذإ
وأ ةدوجوم دعت مل اقباس ةلجسملا ةميقلا
 ،ليلدلا اذه لثم دجو اذإف .اهتميق تضفخنا

 تاودأ" يه ةقتشملا ريغ ىرخألا ةيلاملا تادوجوملا
."نيد

 متي يتلاو ةيلاملا تادوجوملا ةعومجملا فنصُت
 ةلداعلا ةميقلا وأ ةأفطملا ةفلكتلاب اًقحال اهسايق
 نم ةلداعلا ةميقلا وأ رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم
:نم ٍلك ساسأ ىلع ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

ةيلاملا تادوجوملا ةرادإل ةأشنملا لامعأ جذومن1.

 لصألل ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا صئاصخ2.
يلاملا

ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلام تادوجوم)أ(

 ةفلكتلاب ةساقملا ةيلاملا تادوجوملا فينصت متي
نيطرشلا رفاوت لاح يف ةئفلا هذه نمض ةأفطملا
:نييلاتلا

 نمض ةيلاملا تادوجوملاب ظافتحالا متي امدنع1.
 ظافتحالا هنم فدهلا نوكي لامعأ جذومن
ةيدقنلا تاقفدتلا عمجل ةيلاملا تادوجوملاب
.ةيدقاعتلا

 تادوجوملل ةيدقاعتلا ماكحألا يدؤت امدنع2.
 خيراوت يف ةيدقن تاقفدت دوجو ىلإ ةيلاملا

 غلابملا تاعفد ىلع رصتقت ثيحب ةددحم
غلابملا ىلع ةقحتسملا دئاوفلاو ةيلصألا
.اهنم ةمئاقلا

 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تادوجوم)ب(
رخآلا لماشلا

 ًايئاهن راتخت نأ يئدبملا فارتعالا دنع ةعومجملل زوجي
 تارامثتسالا فينصت )ةدح ىلع ةادأ لك ساسأ ىلع(
 ةميقلاب ةيلام تادوجومك ةيكلملا قوقح تاودأ يف
 عونلا اذه نإ .رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا

 نم ضرغلا ناك اذإ هب حومسم ريغ فينصتلا نم
.ةرجاتملا وه ةيكلملا قوقح تارامثتساب ظافتحالا

 دنع ةرجاتملل هب ظفتحمك يلاملا لصألا فينصت متي
:يلي ام رفوت

 ىلع هعيب يف لثمتي يسيئر ضرغل هكالتما ناك اذإ•
.ريصقلا ىدملا

 ةظفحم نم ًاءزج يئدبملا فارتعالا دنع نوكي نأ•
 ةرادإل لماكلاب ةعضاخ ةددحم ةيلام تاودأ
 ثيدح يلعف طمن ىلع ليلد رفوتيو ،ةعومجملا
ةادأ نوكي نأوأ ؛ريصقلا ىدملا ىلع حابرألا ينجل

 وأ طوحت ةادأك ةلاعفو ةفنصم ريغ ةقتشم
 يلام نامضك

 وأ ةيلاملا تادوجوملاب ًايئدبم ةعومجملا فرتعت
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تابولطملا
 ةساقملا تارامثتسالاو ةراسخلا وأ حبرلا
 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب
 يف ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا تارامثتسالاو
 هيف حبصت يذلا خيراتلا وهو ةرجاتملا خيرات
 ةصاخلا ةيدقاعتلا ماكحألا يف ًافرط ةعومجملا
.ةادألاب
 ىرخألاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلاب فارتعالا متي
 ةيدقنلا ةدصرألاو ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذو
 ىرخألاو ةيراجتلا ةنئادلا ممذلاو ةيكنبلاو
 ةدئافلاب ةلّمحملا تايفلسلاو ضورقلاو
 ريغ تادنسلاو يمالسإلا ليومتلا تابيترتو
 راجيإلا تابولطمو كوكصلاو ليوحتلل ةلباقلا

.هيف أشنت يذلا خيراتلا يف اهريغو
 ةلداعلا ةميقلا نع ةلماعملا رعس فلتخي امدنع
 ةظحالملل ةلباقلا ةيلاحلا ةيقوسلا تالماعملل
 بيلاسأ ىلع ًءانب وأ ،ةادألا سفنل ىرخألا
 تانايب ىلع اهتاريغتم رصتقت يتلا مييقتلا
ةعومجملا موقت ،ةظحالملاب ةريدجلا قاوسألا

 ةلماعملا رعس نيب قرفلاب فارتعالاب ًاروف
)دحاو مويل ةراسخلا وأ حبرلا( ةلداعلا ةميقلاو
 تالاحلا يف .دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف
 مادختساب ةلداعلا ةميقلا ديدحت اهيف متي يتلا
 فارتعالا متي ،ةظحالملل ةلباقلا ريغ تانايبلا

 ةميقلاو ةلماعملا رعس نيب قرفلاب طقف
 دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف ةيجذومنلا

 وأ ،ةظحالملل ةلباق تالخدملا حبصت امدنع
.ةادألاب فارتعالا ءاغلإ متي امدنع

ةيلاملا تادوجوملا
:فارتعالا ءاغلإو فارتعالا

 تادوجوملا نم تاعيبملاو تايرتشملا بستحت
 مزتلت يذلا خيراتلا وهو- ةرجاتملا خيراتب ةيلاملا

 فاقيإ متي .لصألا عيب وأ ءارشب ةعومجملا هيف
 قوقحلا ءاضقناب ةيلاملا تادوجوملاب فارتعالا

 تادوجوملا نم ةيدقنلا تاقفدتلا مالتسا يف
 ةعومجملا مايق عم اهليوحت دنع وأ ةيلاملا
 ةيكلملا دئاوعو رطاخم ةفاك ليوحتب
.لماك ٍلكشب

:فينصتلا

ربتعت ،ةيلاملا تادوجوملا فينصت ضارغأل
ةقتشم ريغ تناك اذإ "ةيكلم قوقح ةادأ" ةادألا

 ةهجلل "ةيكلملا قوقح" فيرعت يفوتستو
 ريغ ةيلاملا تاودألا ضعب ءانثتساب ةردصملا
 قوقحك اهضرع متي يتلا عيبلل ةلباقلا ةقتشملا

عيمج نإ .ةردصملا ةهجلا لبق نم ةيكلم

 ةيلاملا تاودألا )١٢.٣.٢ةيلاملا ريغ تادوجوملا ةميق يف ضافخنالا )١١.٣.٢
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ةميقلا يف ضافخنالا

 رئاسخلا تاصصخمب ةعومجملا فرتعت
 ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلاب ةقلعتملا
 دوقعلا تادوجومو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا

اهسايق متي مل يتلا ةنيدملا راجيإلا ممذو
.ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب

 ىلعةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ريدقت متي
 ةفوفصم مادختساب ةيلاملا تادوجوملا هذه
 ةعومجملا ةربخ ىلإ ًادانتسا تاصصخملا
لماوعلل اقفو ةلدعم ،ةقباسلا ةينامتئالا
 ةيداصتقالا فورظلاو نينيدملاب ةصاخلا
 يلاحلا هاجتالا نم لكل مييقتو ةماعلا

 يف امب ،ريرقتلا خيرات يف طورشلل عقوتملاو
.ءاضتقالا دنع دوقنلل ةينمزلا ةميقلا كلذ

رثعتلا ةيلامتحا)أ(

 تايطعملا دحأ رثعتلا ةيلامتحا لكشت
ةينامتئالا رئاسخلا سايق يف ةيسيئرلا
 ريدقت يه رثعتلا ةيلامتحا نإ .ةعقوتملا

 ،نيعم ينمز قاطن لالخ رثعتلا لامتحال
 ةيخيراتلا تانايبلا هباسح لمشيو
 فورظلاب تاعقوتلاو تاضارتفالاو
 .ةيلبقتسملا

 رثعتلا نع ةجتانلا ةراسخلا )ب(

 ريدقت ةباثمب رثعتلا نع ةجتانلا ةراسخلا دعت
 قرفلا ىلإ دنتستو .رثعتلا نع ةجتانلا رئاسخلل
 ةقحتسملا ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا نيب
 عم ،ضرقملا اهمالتسا عقوتي يتلا كلتو
نم ةيدقنلا تاقفدتلا نابسحلا يف ذخألا
.ةلماكتملا ةينامتئالا تازيزعتلاو تانامضلا

ةلداعلا ةميقلا سايق ئدابم

 ةلوادتملا تاقتشملاو تارامثتسالا صوصخب
 ةلداعلا ةميقلا ديدحت متي ،ةطشنلا قوسلا يف
 .قوسلا يف ةلوادتملا راعسألا ىلإ عوجرلاب
 تادوجوملل ةبسنلاب ضرعلا راعسأ مدختستو
 دمتعت .تابولطملل ةبسنلاب بلطلا راعسأو
 قيدانص يف تارامثتسالل ةلداعلا ميقلا
 رامثتسالا تابكرم وأ ةكرتشملا رامثتسالا
 مت لصأ رخآ ةميق يفاص ساسأ ىلع ةهباشملا
 ةبسنلاب .قودنصلا ريدم لبق نم هرشن
 ،ةنيزخلا مهسأ كلذ يف امب ىرخألا تارامثتسالل
 عوجرلاب ةلداعلا ةميقلل لوقعم ريدقت ديدحت متي
 يتلا ةريخألا ةيقوسلا تالماعملا رعس ىلإ
ةيقوسلا ةميقلاو تارامثتسالا هذه لمشت
،ريبك دح ىلإ اهسفن يه يتلا تاودألل ةيلاحلا
ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع دمتعت وأ
.ةعقوتملا ةموصخملا

 ريغ تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا ديدحت متي
 تاضياقمو ،ةلجآلا فرصلا دوقعو ،ةجردملا
 عوجرلاب )تدجو نإ( تارايخلاو ،ةدئافلا راعسأ
 جذامن وأ ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ىلإ
ةصروبلا جراخ لوادتلا راعسأ وأ ريعستلا

ةيلاملا تاودألا ةصاقم

ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةصاقم متت
 دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ميقلا يفاص نايبو
 ةصاقمب ذافنلا بجاو ينوناق قح دوجو دنع
 ةيوستلل ةين كانه نوكيو ةبستحملا غلابملا

ةيوستو لصألا عيب وأ يفاصلا ساسأ ىلع
.تقولا سفن يف مازتلالا

ساسأ ىلع فيراصملاو تاداريإلا ضرع متي ال
 ةيلودلا ريياعملا كلذب حمست امدنع الإ يفاصلا
 رئاسخ وأ حابرأب قلعتت امدنع وأ ةيلاملا ريراقتلل
ةلثامملا تالماعملا نم ةعومجم نع ةجتان
 ةرجاتملا طاشن يف لاحلا وه امك
.ةعومجملاب صاخلا

 نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا ساقُت
 ريرقت ةرـتف لك ةياهن يف ةراسخلا وأ حبرلا لالخ
 وأ حابرأ يأب فارتعالا عم ،ةلداعلا ةميقلاب

 حابرألا نايب يف سايقلا ةداعإ نع ةجتان رئاسخ
 حبرلا يفاصب فارتعالا متيو .دحوملا رئاسخلا وأ
 .دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف ةراسخلا وأ

 نم حابرألا تاعيزوت تاداريإب فارتعالا متي
 ةجردملا ةيكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالا
 يف ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب
 قح ررقتي امدنع دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب
 اًقفو حابرألا تاعيزوت ضبق يف ةعومجملا
.ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل

فينصتلا ةداعإ )د(

 ةعومجملا ظفتحت يذلا لامعألا جذومن ريغت اذإ
فينصت ةداعإ متي ،ةيلام تادوجومب هبجومب
 تابلطتم يرست .ةرثأتملا ةيلاملا تادوجوملا
 رثأب ةديدجلا ةئفلاب ةقلعتملا سايقلاو فينصتلا

 ةرتف نم لوألا مويلا نم اًرابتعا يلبقتسم
 جذومن يف رييغتلا بقعت يتلا ىلوألا ريرقتلا
 فينصت ةداعإ هنع جتني يذلاو لامعألا
 ةنسلا لالخ .ةعومجملل ةيلاملا تادوجوملا
 مل ،ةقباسلا ةيبساحملا ةرتفلاو ةيلاحلا ةيلاملا
 يذلا لامعألا جذومن يف ريغت يأ كانه نكي
 يلاتلابو ةيلام تادوجومب ةعومجملا هيف ظفتحت
 .فينصت ةداعإ ءارجإ متي مل

فذحلا )ـه(

 ىدل نوكي ال امدنع ةنيدملا ممذلا فذح متي
 دادرتسال ةلوقعم تاعقوت ةعومجملا
 ءزج وأ اهلمجم يف امإ( ةيلاملا تادوجوملا

 نأ ةعومجملا ررقت امدنع لاحلا وه اذهو .)اهنم
 لخد دراوم وأ تادوجوم هيدل سيل ضرتقملا

 غلابملا دادسل ةيفاك ةيدقن تاقفدت دلوت دق
 ءاغلإل اثدح فذحلا لكشي .فذحلل ةعضاخلا
 ةطشنأ قيبطت ةعومجملل زوجي .فارتعالا
 .ةفوذحملا ةيلاملا تادوجوملا ىلع ذيفنتلا

 ةطشنأ نع ةجتانلا دادرتسالا تايلمع يدؤتس
نم حابرأ قيقحت ىلإ ةعومجملا ىدل ذيفنتلا
.ةميقلا ضافخنا

 نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا )ج(
ةراسخلا وأ حبرلا لالخ

 نم ةلداعلا ةميقلاب يلاملا لصألا سايق متي
 هسايق متي مل ام ةراسخلا وأ حبرلا لالخ
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب
 زوجي ،كلذ عمو .رخآلا لماشلا لخدلا
 اًيئاهن راتخت نأ يئدبملا فارتعالا دنع ةعومجملل

 يفتارامثتسالا ضعبل يئدبملا فارتعالا دنع
 نكمي ،كلذ فالخب يتلاو ةيكلملا قوقح تاودأ

 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق
 ةميقلا يف ةقحاللا تاريغتلا ضرعل ةراسخلا
.رخآلا لماشلا لخدلا يف ةلداعلا

 فينصتلا ريياعم يبلت ال يتلا نيدلا تاودأ فَّنصت
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةأفطملا ةفلكتلاب
 نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةراسخلا وأ حبرلا
 ةفلكتلا ريياعم يفوتست يتلا نيدلا تاودأ
 ةلداعلا ةميقلاب ةفنصم نوكت اهنكلو ةأفطملا

 ةميقلاب اهسايق متي ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم
 متي دق .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب نيدلا تاودأ فينصت
 ناك اذإ يئدبملا فارتعالا دنع ةراسخلا وأ حبرلا

 نمظوحلم لكشب للقي وأ يغلي فينصتلا اذه
 نع أشني دق يذلا فارتعالا وأ سايقلا ضقانت

 فارتعالا وأ تابولطملا وأ تادوجوملا سايق
ىلع اهب ةقلعتملا رئاسخلاو حابرألاب
.فلتخم ساسأ

ةفلكتلا نم نيدلا توادأ فينصت ةداعإ متي
وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلا ىلإ ةأفطملا
 مل ثيحب لامعألا جذومن رـييغت دنع ةراسخلا
 .ةأفطملا ةفلكتلا رـيياعم عم قفاوت كانه دعي
 نيدلا تاودأ فينصت ةداعإب حمسي الو
وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصملا
 ديدحتلا متي .يئدبملا فارـتعالا دنع ةراسخلا
 نمةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملل يئاهنلا

يئدبملا فارتعالا دنع ةراسخلا وأ حبرلا لالخ
 وأ فذحي كلذ ناك اذإ طقف ةعومجملا لبق نم
 يف ضقانتلا ضيفختب ريبك لكشب موقي
 كلذ فالخب جتني دق يذلا فارتعالا وأ سايقلا

 وأ تابولطملا وأ تادوجوملا سايق نم
ىلع امهيلع رئاسخلاو حابرألاب فارتعالا
.فلتخم ساسأ
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 دعب ةارتشملا نوزخملا دونب فيلاكت ديدحت متي
 يفاص لثمي .تاموسحلاو تاموصخلا مسح
 يف رّدقملا عيبلا رعس ققحتلل ةلباقلا ةميقلا

 فيلاكتلا ًاصقان ،يدايتعالا لمعلا قايس
.عيبلا ةيلمع ذيفنتل ةمزاللا ةردقملا

 لامعألاو نوزخملا دونبو ماخلا داوملا جاردإ متي
 يفاص وأ ةفلكتلاب ةزهاجلا عئاضبلاو زاجنإلا ديق
 لمتشت .لقأ امهيأ ققحتلل ةلباقلا ةميقلا
 ةلامعلاو ةرشابملا داوملا ىلع ةفلكتلا
 ريغ تافورصملا نم ةمئالم ةبسنو ةرشابملا
 ةريخألا هذه جردتو ،ةريغتملاو ةتباثلا ةرشابملا

 متي .ةيدايتعالا ةيليغشتلا ةقاطلا ساسأ ىلع
 ىلع نوزخملل ةيدرفلا دونبلا ىلإ فيلاكتلا دانسإ
.ةفلكتلل حجرملا طسوتملا ساسأ

نوزخملا ١٣.٣.٢(  ىلع نامتئالا رطاخم تناك اذإ ام مييقت دنع
 يرهوج لكشب تعفترا دق ةيلاملا ةادألا

 ةعومجملا ذخأت ،يئدبملا فارتعالا ذنم
 ةيعونلاو ةيمكلا تامولعملا نم ًالك رابتعالاب
 يف امب ،تابثإلل ةلباقو ةلوقعم نوكت يتلا
 تامولعملاو ةيخيراتلا ةربخلا كلذ
 ال دهج وأ ةفلكت نود ةحاتملا ةيلبقتسملا

 ةعومجملل ةيخيراتلا ةربخلا ىلع ًءانب ،هل رربم
 كلذ يف امب ينامتئالا ريبخلا مييقتو
.ةيلبقتسملا تامولعملا

رثعتلا فيرعت

 ثادحأ نيب نم ةيلاتلا ثادحألا ةعومجملا ربتعت
 ةيلخادلا نامتئالا رطاخم ةرادإ فادهأل رثعتلا

 ةنيدملا ممذلا نأ ىلإ ةقباسلا ةربخلا ريشت ثيح
 نكمي ال نييلاتلا نيرايعملا دحأ يفوتست يتلا
:ًامومع اهدادرتسا

 نم ةيلاملا دوهعلل قرخ كانه نوكي امدنع•
.لباقملا فرطلا لبق

 وأ ًايلخاد ةدعملا تامولعملا ريشت امدنع•
 ةيجراخ رداصم نم اهيلع لوصحلا متي يتلا
 نيدملا موقي نأ لمتحملا ريغ نم هنأ ىلإ
 كلذ يف امب ،هينئادل هتامازتلا لمجم عفدب
 ظفتحت تانامض يأ ةاعارم نود( ةعومجملا
.)ةعومجملا اهب

ربتعت ،قباسلا ليلحتلا نع رظنلا فرصب
دادس رخأتي امدنع ثدح دق رثعتلا نأ ةعومجملا
 ىدل نكي مل ام ًاموي90 نم رثكأل يلاملا لصألا
 نهربت ةتبثمو ةلوقعم تامولعم ةعومجملا

.رثعتلا لماوع دحأ ةيلوقعم ىلع

 رطاخم يف ةيرهوجلا ةدايزلا
نامتئالا

 ةيلاملا تادوجوملا ةفاك دصرب ةعومجملا موقت
 تابلطتمل عضخت يتلا ةيلاملا تانامضلا دوقعو
 اذإ ام مييقت ضرغب كلذو ةميقلا يف ضافخنالا
 نامتئالا رطاخم يف ةيرهوج ةدايز كانه تناك
.يئدبملا فارتعالا ذنم
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 لجألا ةريصق ةيكنبلا عئادولاو ةيكنبلا ةدصرألاو
 ،لقأ وأ رهشأ ةثالث غلبت ةيلصأ قاقحتسا ةرتفب

 فوشكملا ىلع ةيكنبلا تابوحسلا نم ةيفاص
ةرادإ نم أزجتي ال ًاءزج ربتعت ثيح ،ةمئاقلا
.ةعومجملا دقن

 نايب نمض لجألا ةريصق عئادولاو دقنلا نوكتي
 يفو كونبلا ىدل دقنلا نم دحوملا يلاملا زكرملا
 ةرتفب لجألا ةريصق عئادولاو قودنصلا
ال يتلاو ،لقأ وأ رهشأ ةثالث غلبت قاقحتسا
 تاريغتلا ءارج نم ةيرهوج رطاخمل ضرعتت

.اهتميق يف

 نوكتي ،دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب ضرغل
قودنصلا يف دقنلا نم همكح يف امو دقنلا

ليغشتلا فاقيإ مازتلا )ب(

 فيلاكتل اًصصخم ةعومجملا لجست
 دونب دحأ ةلازإب ةصاخلا ليغشتلا فاقيإ
 ةداعإو تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا
 هتلاح ىلإ دنبلا هيف دجوي ناك يذلا عقوملا
فيلاكتل صصخم دصر متي .ةيلصألا
 ةميقلا ساسأ ىلع ليغشتلا فاقيإ
 ةيوستل ةعقوتملا فيلاكتلل ةيلاحلا
ةيدقنلا تاقفدتلا مادختساب مازتلالا
 ةفلكت نم ءزجك اهب فارتعالا متيو ةردقملا
تاقفدتلا مصخ متي .ةلصلا يذ لصألا
 ةبيرضلا مصخ لبق يلاح لدعمب ةيدقنلا
 فاقيإ مازتلال ةددحملا رطاخملا سكعي
 نع ضيوعتلا فرص متي .ليغشتلا
 نايب يف هجاردإ متيو هدبكت دنع مصخلا
 .ليومت ةفلكتك دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا
 فاقيإل ةيلبقتسملا فيلاكتلا ةعجارم متت
 وه امك اهليدعت متيو اًيونس ليغشتلا

 تاريغتلا مصخ وأ ةفاضإ متي امك .بسانم
 يف وأ،ةردقملا ةيلبقتسملا فيلاكتلا يف
.لصألا ةفلكت نم ،قبطملا مصخلا لدعم

ماع )أ(

 ىلعبترتي امدنع تاصصخملاب فارتعالا متي
ةجيتن )ينمض وأ ينوناق( مازتلا ةعومجملا
يضتقي نأ حجرملا نم نوكيو ،قباس ثدحل
 ايازم لثمت دراومل ايجراخ اقفدت رمألا
نوكيو ،مازتلالا ديدست لجأ نم ةيداصتقا
 .مازتلالا غلبمل لوقعم ريدقت عضو ناكمإلاب

 ضعب ضيوعت ةعومجملا عقوتت امدنع
لاثملا ليبس ىلع ،اهعيمج وأ تاصصخملا
 غلابم ليجست متي هنإف ،نيمأت دقع بجومب
 دنع طقف نكلو ،لصفنم لصأك ضيوعتلا
 ضرع متي .ضيوعتلا ىلع لوصحلا نم دكأتلا
 نايب يف صصخمب ةطبترملا فيراصملا
 يأ ليزنت دعب دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا
 .تاضيوعت

 متي ،اًيرهوج لاملل ةينمزلا ةميقلا ريثأت ناك اذإ
 يلاح لدعم مادختساب تاصصخملا مصخ
 ،موزللا دنع ،سكعي ةبيرضلا مصخ لبق
 متي امدنع .مازتلالا كلذل ةددحملا رطاخملا
 يف ةدايزلاب فارتعالا متي ،مصخلا مادختسا
 تقولا رورم نع ةجتانلا صصخملا
.ليومت ةفلكتك

 فيلاكتلا هيف نوكت دقع وه لقثملا دقعلا نإ
 تامازتلالا ءافيتسال اهبنجت نكمي ال يتلا
 عفانملا نم ربكأ دقعلا اذه بجومب
 فيلاكتلا سكعتو .هنم ةعقوتملا ةيداصتقالا
 يفاص لقأ دقع بجومب اهبنجت نكمي ال يتلا
 ةفلكت نم نوكتتو ،دقعلا اذه ءاهنإل ةفلكت
 تاءازج وأ ضيوعت يأو لماكلاب دقعلا ذيفنت
 موقت .لقأ امهيأ ،دقعلا ذيفنت مدع نع ةئشان
.يونس لكشب اهدوقع ةعجارمب ةرادإلا

لجألا ةريصق عئادولاو دقنلا ١٤.٣.٢(

تاصصخملا ١٥.٣.٢(

 فارتعالا متيس يذلا غلبملاب قحال تقو يف اهسايق
غلبملا وأ هالعأ تاصصخملا تابلطتمل ًاقفو هب
 ءافطإلا )موزللا دنع( ًاصقان ًايئدبم هب فرتعملا
 فارتعالا تابلطتمل ًاقفو هب فرتعملا مكارتملا
ىلعأ امهيأ ،تاداريإلاب

دنع اهب فرتعملا ةئراطلا تابولطملا )ج(
لامعالا جامدنا

 يف ةجردملا ةئراطلا تابولطملا سايق متي
متيو .ةلداعلا اهتميقب ًايئدبم لامعألا جامدنا

ثيح ةيتارامإلا ةموكحلل ةعباتلا تاشاعملا
 ةبسن ساسأ ىلع تاكارتشالا هذه بستحت

 تامازتلالا رصتقت .نيفظوملا بتاور نم ةيوئم
 متيو تاكارتشالا هذه ىلع ططخلا هذه بجومب
.اهقاقحتسا دنع فيراصملا نمض اهليجست

 ةمدخلا ةياهن تآفاكم ةعومجملا مدقت
 لوصحلا يف قحلا دنتسي .نيدفاولا اهيفظومل

 فظوملل يئاهنلا بتارلا ىلإ تآفاكملا هذه ىلع
 ءافيتسا دعب كلذو ،هتمدخ ةرتف لوطو
 .ةمدخلا ةرتفل بولطملا ىندألا دحلل فظوملا
 تآفاكملا هذه نع ةعقوتملا فيلاكتلا قحتست

 اهيفظومب قلعتي اميفو .لمعلا ةرتف ىدم ىلع
ةطخل تاكارتشا ةعومجملا عفدت ،نينطاوملا

 وأ ريعست جذامن مادختساب ةقتشملا
.ةبسانم مييقت

 ةميقلا رئاسخو حابرأب فارتعالا بولسأ دمتعي
 اهب ظفتحم تاقتشملا تناك اذإ ام ىلع ةلداعلا
 ،طوحت تاودأك ةصصخم وأ ةرجاتملا ضرغب

 ىلع فقوتي كلذ نإف يناثلا رايخلا تناك اذإف
 متي .اهدض طوحتلا متي يتلا رطاخملا ةعيبط

يف تاريغتلا رئاسخو حابرأ عيمجب فارتعالا
 اهب ظفتحملا تاقتشملل ةلداعلا ةميقلا
 دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب نمض ةرجاتملل
 يف لماعتلا نع ةجتانلا حابرألا يفاص" دنب تحت
."تاقتشملاو ةيبنجألا تالمعلا

ةينمضلا تاقتشملا

 يف ةينمضلا تاقتشملا عم لماعتلا متي
 لكشُت ال يتلا ةقتشملا ريغ ةفيضملا دوقعلا

 يلودلا رايعملا قاطن نمض ةيلام تادوجوم
 لثم( :ةيلاملا تاودألا"9 مقر ةيلاملا ريراقتلل
 امدنع ةلصفنم تاقتشمك )ةيلاملا تابولطملا
ًالاصتا لصتت ال اهصئاصخو اهرطاخم نوكت
 دوقعلا نوكت الو ةفيضملا دوقعلا كلتب ًاقيثو
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةساقم ةفيضملا
.ةراسخلا وأ حبرلا

 يلام دقع نع ةرابع يه ةقتشملا ةيلاملا ةادألا
 يفتاكرحلا ىلع هتاعوفدم دمتعتو نيفرط نيب

رعس وأ رثكأ وأ ةدحاو ةيساسأ ةيلام ةادأ رعس
.رشؤم وأ يعجرم

 نم ةعونتم ةعومجم يف ةعومجملا لخدت
 اهضرعت ةرادإل ةقتشملا ةيلاملا تاودألا
 دوقع كلذ يف امب ،ةدئافلا راعسأ رطاخمل

.ةدئافلا راعسأ ةضياقم

 ةميقلاب ًايئدبم ةقتشملا ةيلاملا تاودألا ساقت
 ًاقحال اهسايق داعيو ،ةرجاتملا خيرات يف ةلداعلا
 متي.ريرقت ةرتف لك ةياهن يف ةلداعلا ةميقلاب
 ةلداعلا اهميقب تاقتشملا عيمج ليجست
 ةبجوم ةلداعلا ميقلا تناك ىتم تادوجومك
 ال .ةبلاس ةلداعلا ةميقلا تناك ىتم تابولطمكو
 ةقتشملا تابولطملاو تادوجوملا ةصاقم متت
 تناك اذإ الإ ةفلتخملا تالماعملا نع ةئشانلا
 لباقملا فرطلا سفن عم ةمربم تالماعملا

 نوكيو ةصاقملا ءارجإب ينوناق قح دوجو عم
 تاقفدتلا ةيوستب فارطألا ىدل ةين كانه
.يفاصلا ساسأ ىلع ةيدقنلا

 راعسألا نم ةقتشملا ةلداعلا ميقلا ديدحت متي
 كلذ ناك ىتم ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا

 نإف ،ةادألل ةطشن قوس رفوتت مل اذإو .ًاحاتم
 ةادألا رصانع راعسأ نم قتشت ةلداعلا ةميقلا

نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم ١٦.٣.٢(

ةقتشملا ةيلاملا تاودألا ١٧.٣.٢(

104105 |2021يونسلاريرقتلا



اهب فرتعملا غلابملا فينصت ةداعإ متي
 ةمكارتملاو رخآلا لماشلا لخدلا يف اًقباس
 يف ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ ةيكلملا قوقح يف
 ىلعطوحتملا دنبلا اهيف رثؤي يتلا تارتفلا
 دنبلا ةئف سفن يف ةراسخلا وأ حبرلا
ةعومجملا دعت مل اذإ .هب فرتعملا طوحتملا
 فينصت ةداعإ متيف ،ةلماعملا ثودح عقوتت

 .ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اًروف غلبملا اذه
 طوحتلا ةبساحم نع ةعومجملا فقوتت

 ءزج وأ( طوحتلا ةقالع فقوتت امدنع طقف
 دعب( ةلهؤملا ريياعملاب ءافولا نع )اهنم
 نمضتي .)ًامئالم نوكي امثيح ،نزاوتلا ةداعإ
 وأ طوحتلا ةادأ ةيحالص ءاهتنا تالاح كلذ
 ال امدنع وأ ،اهمادختسا وأ اهؤاهنإ وأ اهعيب
 اهل طوحتملا ةلماعملا ثودح لامتحا ربتعي

 فقوت باستحا متي .ةريبك ةجردب اًلمتحم
 رئاسخ / حابرأ يأ نإ .يلبقتسم رثأب طوحتلا
 رخآلا لماشلا لخدلا يف اهب فارتعالا مت
 كلذ يف ةيكلملا قوقح يف ةمكارتملاو
 متيو ةيكلملا قوقح يف ىقبت تقولا
 ةلماعملا ليجست دنع اهب فارتعالا
.ةراسخلا وأ حبرلا يف ةيئاهنلا ةعقوتملا

 ةلماعم ثودح عقوتملا نم نوكي ال امدنع
 رئاسخلا / حابرألا فينصت ةداعإ متي ،ةعقوتم
 فارتعالا متيو ةيكلملا قوقح يف ةمكارتملا
.ةراسخلا وأ حبرلا يف ًةرشابم اهب

طوحتلا ةيلاعف رابتخا )ج(

 ةعومجملا طرتشت ،طوحتلا ةبساحمل لهأتلل
 :رمتسم ساسأ ىلعو طوحتلا ةيادب دنع

تاودأ نم طقف طوحتلا ةقالع نوكتت نأ•
 ةلهؤملا دونبلاو ةلهؤملا طوحتلا
.ةطوحتملا

 ديدحت طوحتلا ةقالع ةيادب دنع دجوي نأ•
 فدهو طوحتلا ةقالعل يمسر قيثوتو
 مايقلل ةأشنملل رطاخملا ةرادإ ةيجيتارتساو
.طوحتلا ةيلمعب

 تابلطتم عيمج طوحتلا ةقالع يبلت نأ•
:يأ ،طوحتلا ةيلاعف

 طوحتملا دنبلا نيب ةيداصتقا ةقالع دجوت•
.طوحتلا ةادأو

 تاريغت يف نامتئالا رطاخم ريثأت مكحتي ال•
.ةيداصتقالا ةقالعلا كلت نع ةجتانلا ةميقلا

 يه طوحتلا ةقالعل طوحتلا ةبسن نوكت نأ•
طوحتملا دنبلا ةيمك نع ةجتانلا اهسفن
 هلطوحتلاب لعفلاب ةعومجملا موقت يتلاو
 اهمدختست يتلا طوحتلا ةادأ ةيمكو
 ةيمكل طوحتلل لعفلاب ةعومجملا
.طوحتملا دنبلا

ةلهؤملا ريغ تاقتشملا  )د(
طوحتلاةبساحمل

 نع ةمجانلا رئاسخلاو حابرألا عيمج ليجست متي
 ال يتلا تاقتشملل ةلداعلا ميقلا يف تاريغتلا
 نايب نمض روفلا ىلع طوحتلا ةبساحمل لهؤت
.دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا

 ةدئافلا لدعم حالصإ قيبطتب ةعومجملا تماق
 يلودلا رايعملا تاليدعت بجومب يرايعملا
 ريراقتلل يلودلا رايعملاو9 مقر ةيلاملا ريراقتلل
 نأشب2019 ربمتبس يف رداصلا7 مقر ةيلاملا

 ةعومجملا موقت .تاودألاو طوحتلا تاقالع
نامضل ةمداقلا تاوطخلاو ريثأتلا مييقتب
تالدعملا ىلإ روبيل لدعم نم سلس لاقتنا
.ةديدجلا ةيرايعملا

 ىلع ةلداعلا ةميقلاب ةراسخلا وأ حبرلا ءزج نكلو
 اهلطوحتملا رطاخملاب طبترملا طوحتملا دنبلا
 لخدلا نم ًالدب ةراسخلا وأ حبرلا يف هجاردإ متي
وه طوحتملا دنبلا نوكي امدنع .رخآلا لماشلا
 نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصم ةيكلم قوقح ةادأ

 ةراسخ /حبر نإف ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ
 ةميقلا ليدعت متيلخدلا يف ىقبي طوحتلا
 هسايق متي مل يذلا طوحتملا دنبلل ةيرتفدلا
ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلل ةلداعلا ةميقلاب
 ديقلا ليجستو اهل طوحتملا رطاخملل ةدئاعلا
 تاودأل ةبسنلاب .ةراسخلا وأ حبرلا يف لباقملا
 لالخنم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت يتلا نيدلا
 متي ال ةيرتفدلا ةميقلا نإف ،رخآلا لماشلا لخدلا
 ،ةلداعلا ةميقلاب يه لعفلاب اهنأ ثيح اهليدعت
 ىلع ةلداعلا ةميقلاب ةراسخلا وأ حبرلا ءزج نكلو
 اهلطوحتملا رطاخملاب طبترملا طوحتملا دنبلا
 لخدلا نم ًالدب ةراسخلا وأ حبرلا يف هجاردإ متي
وه طوحتملا دنبلا نوكي امدنع .رخآلا لماشلا
 نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصم ةيكلم قوقح ةادأ

 ةراسخ /حبر نإف ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ
 ىشامتيل رخآلا لماشلا لخدلا يف ىقبي طوحتلا

 نع ةعومجملا فقوتت.طوحتلا ةادأ عم
 ةقالع فقوتت امدنع طقف طوحتلا ةبساحم
 ريياعملاب ءافولا نع )اهنم ءزج وأ( طوحتلا
 نوكي امثيح ،نزاوتلا ةداعإ دعب( ةلهؤملا

 ةادأةيحالص ءاهتنا تالاح كلذ نمضتي .)ًامئالم
متي .اهمادختسا وأ اهؤاهنإ وأ اهعيب وأ طوحتلا
 متي .يلبقتسم رثأب طوحتلا فقوت باستحا
 ةيرتفدلا ةميقلل ةلدعملا ةلداعلا ةميقلا ءافطإ
 مادختسا اهبجومب متي يتلاو ةطوحتملا دونبلل

 مت يتلا نيدلا تاودأ يأ( ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط
 ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب اهسايق
 نع ةجتانلا )رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم
 أدبت يتلا ةراسخلا وأ حبرلا يف ،طوحتلا رطاخم
.طوحتلا ةبساحم فقو زواجتي ال دعوم يف

ةيدقنلا تاقفدتلا تاطوحت )ب(

 يف تاريغتلا نم لاعفلا ءزجلاب فارتعالا متي
 طوحتلا تاودأو تاقتشملل ةلداعلا ةميقلا
تاطوحتك ةددحملاو ةفنصملا ىرخألا ةلهؤملا
 تاقفدتلا طوحت يطايتحا يف ةيدقنلا تاقفدتلا
لماشلا لخدلا يف لصفنم دنب وهو ،ةيدقنلا
 ةميقلا يف يمكارتلا ريغتلا ىلع رصتقيو ،رخآلا
 طوحتلا ةيادب نم طوحتملا دنبلل ةلداعلا

 ىلإ اهريودت ةداعإ مت غلابم يأ هنم اًحورطم
.ةراسخلا وأ حبرلا

 طوحت تاودأك اهديدحت مت يتلا تاقتشملا نإ
 ةلداعلا ةميقلا تاطوحت )أ( :امإ اهفينصت متي
 ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلل ضرعتلا ةيطغتل
تاطوحت )ب( ،هب فرتعملا مازتلالا وأ لصألل
 تابلقتلل ضرعتلا ةيطغتل ةيدقنلا تاقفدتلا

 ىلإةدئاع امإ نوكت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلا يف
 تابولطم وأ تادوجومب ةطبترم ةددحم رطاخم
 ةروصب ثودحلا ةحجرم ةلماعمب وأ اهب فرتعم
 بستحُيو رامثتسالا يفاصل طوحت )ج( ،ةريبك
 متي .ةيدقنلا تاقفدتلا طوحتل لثامم وحن ىلع
 تاقتشملا ىلع طوحتلا ةبساحم قيبطت
ةلداعلا ةميقلاب طوحت تاودأك ةفنصملا
 ءافيتسا طرشب ةيدقنلا تاقفدتلا وأ
.ةقبطملا ريياعملا

 ًاقبط اهفينصت لجأ نم ،طوحتلا ةقالع ءدب دنع
قيثوتب ةعومجملا موقت ،طوحتلا ةبساحمل
 ،ةطوحتملا دونبلاو طوحتلا تاودأ نيب ةقالعلا

 رطاخملا ةرادإ نم ةعومجملا فده كلذكو
 بلطت .طوحتلا ذيفنت يف اهتيجيتارتساو
 طوحتلا ةيادب يف ،ًاقثوم ًامييقت اضيأ ةعومجملا

 تاودأ تناك اذإ ام لوح ،رمتسم ساسأ ىلعو
 ،تاقتشملا يساسأ ٍلكشبو ،طوحتلا
 مستت طوحتلا تالماعم يف ةمدختسملا
 ةدئاعلا تاريغتلا ةصاقم يف ةريبك ةيلاعفب
 وأ ةلداعلا ميقلا يف ةطوحتملا رطاخملل
.ةطوحتملا دونبلل ةيدقنلا تاقفدتلا

ةلداعلا ةميقلا تاطوحت )أ(

 تاودأل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلاب فارتعالا متي
 ءانثتساب ةراسخلا وأ حبرلا يف ةلهؤملا طوحتلا

قوقح ةادأل طوحتلاب طوحتلا ةادأ موقت امدنع
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصملا ةيكلملا
 متي ةلاحلا هذه يفو رخآلا لماشلا لخدلا
 مقت مل .رخآلا لماشلا لخدلا يف اهب فارتعالا
 ةميقلا طوحت تاقالع ديدحتب ةعومجملا
 قوقح ةادأل طوحتت طوحتلا ةادأ نأ ثيح ةلداعلا
 لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصملا ةيكلملا
 ةميقلا ليدعت متي.رخآلا لماشلا لخدلا
 هسايق متي مل يذلا طوحتملا دنبلل ةيرتفدلا
ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلل ةلداعلا ةميقلاب
 ديقلا ليجستو اهل طوحتملا رطاخملل ةدئاعلا
 تاودأل ةبسنلاب .ةراسخلا وأ حبرلا يف لباقملا
 لالخنم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت يتلا نيدلا
 متي ال ةيرتفدلا ةميقلا نإف ،رخآلا لماشلا لخدلا
 ،ةلداعلا ةميقلاب يه لعفلاب اهنأ ثيح اهليدعت

طوحتلا ةبساحم ١٨.٣.٢(
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 ريغ( ةيقوسلا راعسألا- لوألا ىوتسملا•
ةطشنلا قاوسألا يف ةجردملا )ةلدعملا
 يتلا ةقباطتملا تابولطملا وأ تادوجوملل
يف اهيلإ لوصولا ةأشنملل نكمي
.سايقلا خيرات

 يتلا مييقتلا بيلاسأ- يناثلا ىوتسملا•
 ةماهلا اهتايطعمل ىوتسم لقأ نوكي
 ةظحالملاب ةريدج ةلداعلا ةميقلا سايقل
.ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب

 يتلامييقتلا بيلاسأ- ثلاثلا ىوتسملا•
 ةماهلا اهتايطعمل ىوتسم لقأ نوكي
 ةريدج ريغ ةلداعلا ةميقلا سايقل
.ةظحالملاب

 فرتعملا تابولطملاو تادوجوملل ةبسنلاب
 ساسأ ىلع ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف اهب

تناك اذإ ام ديدحتب ةعومجملا موقت ،رركتم
 يفتايوتسملا نيب تثدح دق تاليوحت كانه
ةداعإ لالخ نم قباسلا يمرهلا لسلستلا
 ىندأ ىلإ ادانتسا( فينصتلا تائف مييقت

 سايقل ةمهملا تايطعملا نم ىوتسم
 لك ةياهن يف )لكك ةلداعلا ةميقلا

.ريرقت ةرتف

نم لكل تاءارجإلاو تاسايسلا ةرادإلا ددحت
 ريغسايقلاو ةلداعلا ةميقلل رركتملا سايقلا
 .عيبلل هب ظفتحملا لصألا لثم ،رركتملا
 مييقت يف نويجراخ نوميقم كراشي
 لمشتو .ضرألا لثم ،ةماهلا تادوجوملا

قوسلاب ةفرعملا نيميقملا رايتخا ريياعم
 ريياعملل لاثتمالاو ةيلالقتسالاو ةعمسلاو
 عم ةشقانملا دعب ،ةرادإلا ررقتو .ةينهملا
 بيلاسأ ،ةعومجملل نييجراخلا نيميقملا
.ةلاح لكل ةبسانملا تايطعملاو مييقتلا

 نيميقملا عم نواعتلاب ،ةرادإلا نراقت
ةميقلا يف ريغت لك ،ةعومجملل نييجراخلا
 عم تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا
 اذإ ام ديدحتل ةلباقملا ةيجراخلا رداصملا
.ةلوقعم تاريغتلا هذه تناك

لثم ةيلاملا تاودألا سايقب ةعومجملا موقت
 لثم ةيلاملا ريغ تادوجوملاو تاقتشملا
 ةلداعلا ةميقلاب ،عيبلل اهب ظفتحملا تادوجوملا

 اضيأ متيو .ةيمومع ةينازيم لك خيرات يف
 ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ميقلا نع حاصفإلا
.32حاضيإلا يف ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا

 نمهضبق نكمي يذلا نمثلا يه ةلداعلا ةميقلا
ةلماعم يف مازتلا ليوحتل هعفد وأ لصأ عيب

 خيرات يف قوسلا يف نيكراشملا نيب ةمظتنم
ىلع ةلداعلا ةميقلا سايق دنتسي .سايقلا
 ليوحت وأ لصألا عيب ةلماعم نأ ضارتفا
:يف امإ ثدحت مازتلالا

وأ ،مازتلالا وأ لصألل ةيساسألا قوسلا يف•

يف ،ةيساسألا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف•
.مازتلالا وأ لصألل قوس لضفأ

قوسلا وأ ةيساسألا قوسلا نوكت نأ بجيو
.ةعومجملل ةحاتم ىلضفلا

 مازتلالا وأ لصألل ةلداعلا ةميقلا سايق متي
 وكراشم موقي دق يتلا تاضارتفالا مادختساب
 وأ لصألا ريعست دنع اهمادختساب قوسلا
 امبقوسلا يكراشم فرصت ضارتفاب ،مازتلالا
.ةيداصتقالا مهحلاصم يف بصي

 ةيلاملا ريغ تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا ساقت
 ىلع قوسلا يف نيكراشملا ةردق ةاعارمب
 تادوجوملا مادختساب ةيداصتقا دئاوف قيقحت
 نع وأ اهل مادختسا لضفأو ىلعأ يف يهو

 هنكمي قوسلا يف رخآ كراشم ىلإ اهعيب قيرط
 لضفأو ىلعأ يف يهو تادوجوملا مادختسا
.اهل مادختسا

يتلا مييقتلا بيلاسأ ةعومجملا مدختست
 اهل رفوتت يتلاو ةنهارلا فورظلا عم بسانتت
 ةدافتسالاو ةلداعلا ةميقلا سايقل ةيفاك تانايب
 ةريدجلا تالخدملا مادختسا نم ىلثملا
 تايطعملا مادختسا نم ليلقتلاو ةظحالملاب

.ةظحالملاب ةريدجلا ريغ

 متي يتلا تابولطملاو تادوجوملا عيمج فنصت
 يف ةلداعلا ةميقلاب اهنع حاصفإلا وأ اهسايق
لسلستلا نمض ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
 ،هاندأ نيبملا وحنلا ىلع ،ةلداعلا ةميقلل يمرهلا
ةمهملا تايطعملا ىوتسم ىندأ ىلإ ادانتسا
:لكك ةلداعلا ةميقلا سايقل

ةلداعلا ةميقلا سايق ١٩.٣.٢(
 تددح ،ةلداعلا ةميقلا تاحاصفإ ضرغلو
 ىلع تابولطملاو تادوجوملا تائف ةعومجملا
 تادوجوملا رطاخمو صئاصخو ةعيبط ساسأ
 وه امك ةلداعلا ةميقلا ىوتسمو تابولطملا وأ

 ميقلل اليلحت32 حاضيإلا نمضتي .هالعأ حضوم
 نعليصافتلا نم ديزمو ةيلاملا تاودألل ةلداعلا
.اهسايق ةيفيك

 يفتاكرحتلا ةرادإلا للحت ،ريرقت خيرات لك يف
 ةداعإ بولطملا تابولطملاو تادوجوملا ميق
 تاسايسلل ًاقفو اهمييقت ةداعإ وأ اهسايق
 ،ليلحتلا اذه لجأ نم .ةعومجملل ةيبساحملا
 ةقبطملا ةيسيئرلا تالخدملا نم ةرادإلا ققحتت

 ىلع ةقفاوملا قيرط نع مييقت رخآ يف
 قئاثولاو دوقعلل مييقتلا باسح يف تامولعملا
.ةلصلا تاذ ىرخألا

 اهنأ ىلع ىرخألا تادوجوملا عيمج فَّنصت
 .ةلوادتم ريغ تادوجوم

:امدنع ًالوادتم مازتلالا ربتعي

،ةداتعملا ليغشتلا ةرود يف هتيوست عقوتي•

،ةرجاتملا ضارغأل يسيئر لكشب هب ظفتحي•

 ًارهشرشع ينثا نوضغ يف هتيوست قحتسي•
وأ ،ريرقتلا ةرتف خيرات دعب

 ةيوست ليجأتب طورشم ريغ قح دوجو مدع•
 خيرات نم لقألا ىلع ارهش12 ةدمل مازتلالا
 ،نكمي يتلا تابولطملا ماكحأ نإ .ريرقتلا

 ىلإ يدؤت نأ ،لباقملا فرطلا رايخل اقفو
 قوقح توادأ رادصإ لالخ نم اهتيوست
.اهفينصت ىلع رثؤت ال ةيكلملا

ىرخألا تابولطملا عيمج ةعومجملا فنصت•
.ةلوادتم ريغ تابولطمك

 يف تابولطملاو تادوجوملا ةعومجملا ضرعت
 ىلإ اهفينصت ساسأ ىلع يلاملا زكرملا نايب

ًالوادتم لصألا ربتعي .ةلوادتم ريغو ةلوادتم
 :امدنع

 هكالهتسا وأ هعيب دصقي وأ هقيقحت عقوتي•
،ةيداع ةيليغشت ةرود يف

،ةراجتلا ضارغأل يسيئر لكشب هب ظفتحي•

نم ًارهش رشع ينثا لالخ هقيقحت عقوتي•
وأ ،ريرقتلا ةرتف خيرات

 دقنلا ءانثتساب هلداعي ام وأ ًادقن هنوك•
 ةيوستل مدختسملا وأ لدابتلا نم ديقملا
 دعب لقألا ىلع ًارهش رشع ىنثا ةرتفل مازتلا

.ةيلاملا ريراقتلا دادعإ ةرتف

لوادتملا ريغو لوادتملا فينصتلا ٢٠.٣.٢(
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يف سايقلا ةداعإ نم رئاسخلا وأ حابرألا جردُت
 ةميق جاردإ متيو دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب
 .ةيكلملا قوقح يف نيدك همييقت داعملا لصألا

 يأ جاردإ متي ،ةيدقنلا ريغ تادوجوملا عيزوت دنع
 ةميقلاو مازتلالل ةيرتفدلا ةميقلا نيب قرف
 وأ حابرألا نايب يف ةعزوملا تادوجوملل ةيرتفدلا
.دحوملا رئاسخلا

 تاعيزوت عفد نع ًامازتلا ةعومجملا لجست
 مهسأ ةلمحل ةيدقنلا ريغو ةيدقنلا حابرألا
 .حابرألا عيزوتب حيرصتلا متي امدنع مألا ةكرشلا

 ةلوديف ةقبطملا تاعيرشتلاو نيناوقلل ًاقفوو
 عيزوتب حيرصتلا متي ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 لبق نم اهيلع ةقفاوملا متت امدنع حابرألا
لباقملا غلبملا ليجست متيو .نيمهاسملا

.ةيكلملا قوقح يف ًةرشابم

 ةلمح ىلع ةيدقنلا ريغو ةيدقنلا حابرألا تاعيزوت
مألا ةكرشلا مهسأ

٢١.٣.٢(

 ةميقلاب ًايئدبم ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا بستحُت
 ةأفطملا ةفلكتلاب ًاقحال ساقتو ةلداعلا
 ًاصقان ،يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقيرط مادختساب

 صصخم نيوكت متي .ةراسخلا صصخم
 ىلع ًءانب ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ةميق ضافخنال
 ذنم رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا رئاسخلا
 .ةنيدملا ممذلاب يئدبملا فارتعالا

 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ليصحت رذعتي امدنع
لباقم اهفذح متي ،دوقعلا نم ةنيدملا ممذلاو
 ممذلل ةميقلا ضافخنا باسح صصخم
 دادرتسالا تايلمع جاردإ متيو .ةيراجتلا ةنيدملا
نايب يف اقباس ةفوذحملا غلابملل ةقحاللا
.دحوملا لخدلا

 غلابملا نع ةرابع يه ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا
 ةمدقملا تامدخلا ريظن ءالمعلا نم ةقحتسملا

 نم ناك اذإف .يدايتعالا لمعلا قايس يف
ةنس نوضغ يف ممذلا هذه ليصحت عقوتملا

 ةيداعلا ليغشتلا ةرود لالخ وأ( لقأ وأ ةدحاو
 اهفينصت متي ،)لوطأ تناك اذإ ةأشنملل
 متي ،كلذك نكي مل اذإو .ةلوادتم تادوجومك
.ةلوادتم ريغ تادوجومك اهضرع

 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ةنيدملا ممذلا لمشت
 .يدايتعالا لمعلا قايس يف ةمدقملا تامدخلل

 تاينويدملا هذه ليصحت عقوتملا نم ناك اذإف
 ةرود لالخ وأ( لقأ وأ ةدحاو ةنس نوضغ يف
 متي ،)لوطأ تناك اذإ ةأشنملل ةيداعلا ليغشتلا
 نكي مل اذإو .ةلوادتم تادوجومك اهفينصت
 .ةلوادتم ريغ تادوجومك اهضرع متي ،كلذك

نايب يف ءالمعلا دوقع ءافطإب فارتعالا متي
طسقلا ساسأ ىلع دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا
 متتو .ةردقملا ةيجاتنإلا اهرامعأ رادم ىلع تباثلا

ةيجاتنإلا رامعألاو ءافطإلا باسح قرط ةعجارم
 اهليدعت عم ريرقت لك خيراتب ةيقبتملا ميقلاو
.ةرورضلا دنع

 جامدنا ءارج ةانتقملا ءالمعلا دوقعل ةبسنلاب
 ةميقلاب ًايئدبم اهب فارتعالا مت دقف ،لامعألا
 بولسأ ناك .ذاوحتسالا خيرات يف ةلداعلا
ضئافلا بسكلا ةقيرط وه عبتملا مييقتلا

 متي ،يئدبملا فارتعالا دعبو .تارتفلا ةددعتم
 ءافطإلا ًاصقان ةفلكتلاب ءالمعلا دوقع ليجست
 ،ةمكارتملا ةميقلا ضافخنا رئاسخو مكارتملا
.تدجو نإ

 نايب يف ىرخألا دوقعلا ءافطإب فارتعالا متي
طسقلا ساسأ ىلع دحوملا ةراسخلا وأ حبرلا
 متت .ةردقملا ةيجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا

ميقلاو ةيجاتنإلا رامعألاو ءافطإلا قرط ةعجارم
 ناك اذإ ، اهليدعتو ريرقت لك خيرات يف ةيقبتملا
.اًبسانم كلذ

قوقحلا يسيئر لكشب ىرخألا دوقعلا لثمت
 مت دقو لامعألا جمد نم ةبستكملا ةيدقاعتلا
 خيرات يف ةلداعلا اهتميقب اًيئدبم اهب فارتعالا
 بولسأ وه عبتملا مييقتلا بولسأ .ذاوحتسالا
فارتعالل اًقحال .تارتفلا ددعتم دئازلا حبرلا
 ةفلكتلاب ءالمعلا دوقع ليجست متي ، يئدبملا
 ضافخنا رئاسخو مكارتملا ءافطإلا اًصقان
.تدجو نإ ، ةمكارتملا ةميقلا

ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ٢٢.٣.٢(

)١( )٢٣.٣.٢ ءالمعلا دوقع

)٢( )٢٣.٣.٢ ىرخألا دوقعلا
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 اهنأ ىلع ةلوادتملا ريغ تادوجوملا فنصت
تادوجوملا ةعومجم جردتو عيبلل اهب ظفتحم
 اهنأ ىلع ةفنصملاو داعبتسالل ةصصخملا

 نم اهريغ نع لصفنم لكشب عيبلل اهب ظفتحم
ضرع متيو .ةيمومعلا ةينازيملا يف تادوجوملا

 داعبتسالل ةصصخملا تامازتلالا ةعومجم
 لكشب عيبلل اهب ظفتحم اهنأ ىلع ةفنصملاو
ةينازيملا يف ىرخألا تابولطملا نع لصفنم
 .ةيمومعلا

ةأشنملا تانوكم دحأ يه ةفقوتملا ةيلمعلا
 اهفينصت مت يتلا وأاهداعبتسا مت يتلا
 ايسيئر اطاشن لثمت يتلاو عيبللاهب ظفتحمك
يه وأ ،تايلمعلل ةيفارغج ةقطنم وأ القتسم
 اذه داعبتسال ةررقم ةدحاو ةطخ نم ءزج
 ةكرش يه وأ ،تايلمعلا ةقطنم وأ طاشنلا
 .عيبلا ةداعإ ضرغب ارصح اهؤانتقا متي ةعبات
 تايلمعلا جئاتن ضرع متي
 حابرألا نايب يف لصفنم لكشب ةفقوتملا
 .دحوملا رئاسخلا وأ

 ريغ تادوجوملا فينصتب ةعومجملا موقت
 اهب ظفتحمك داعبتسالا تاعومجمو ةلوادتملا
 لكشب ةيرتفدلا اهميق دادرتسا لاح يف عيبلل
 مادختسالا نع اًلدب عيبلا لالخ نم يساسأ
 ريغ تادوجوملا هذه سايق متي .رمتسملا
 ةفنصملا داعبتسالا تاعومجمو ةلوادتملا
 ةميقلاوأ ةيرتفدلا اهتميقب عيبلل اهب ظفتحمك
 نإ .لقأ امهيأ عيبلا فيلاكت اًصقان ةلداعلا
 ةقلعتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا يه عيبلا فيلاكت

 ليومتلا فيلاكت ءانثتساب ،عيبلاب ةرشابم
.لخدلا ةبيرض فيراصمو

 ظفتحملا" فينصتلا ةئف ريياعم ءافيتسا متي
ًالمتحم عيبلا نوكي امدنع طقف "عيبلل اهب
 ةعومجم وأ لصألا رفوتيو ريبك لكشب
 .يلاحلا هعضوب يروف لكشب عيبلل داعبتسالا
 عيبلا لامكإل ةبولطملا تاءارجإلا ريشت نأ بجي
 تاريغت ءارجإ متي نأ حجرملا ريغ نم هنأ ىلإ

 .عيبلا رارق بحس وأ عيبلا ةقفص ىلع ةيرهوج
 لالخ عقوتملا عيبلاب مازتلالا ةرادإلا ىلع بجيو

.فينصتلا خيرات نم ةدحاو ةنس

 تاكلتمملا ءافطإ وأ كالهتسا متي ال
 ريغ تادوجوملاو تادعملاو تآشنملاو
 .عيبلل اهب ظفتحمك اهفينصت دنع ةسوململا
ةفنصملا تابولطملاو تادوجوملا ضرع متي
 دونبك لصفنم لكشب عيبلل اهب ظفتحمك
.دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ةلوادتم

 يفةفقوتم ةيلمعك داعبتسالا ةعومجم لهأتت
 مت وأ اهداعبتسا مت ةأشنم يف اًنوكم تناك لاح
:يلي امم يأو ،عيبلل اهب ظفتحمك اهفينصت

 ةقطنم وأ لقتسم طاشن عون لثمت نأ•
.تايلمعلل ةيفارغج

 ةقسنم ةدحاو ةطخ نم ًاءزج نوكت نأ•
 وأ يسيئر لقتسم طاشن عون داعبتسال
.تايلمعلل ةيفارغج ةقطنم

 اًيرصح اهيلع ذوحتسم ةعبات ةكرش نوكت نأ•
.عيبلا ةداعإ ضرغب

 عيبلل اهب ظفتحمك ةفنصملا تادوجوملا
ةفقوتملا تايلمعلاو

٢٤.٣.٢(

 يف ةجردملا رئاسخلا وأ حابرألا عم تباث
 ليومت دونب نأ امك .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
ليومتلا فيلاكت كلذ يف امب( ةعومجملا

 متت )ىرخألا تاداريإلاو ليومتلا تاداريإو
 متي الو ةعومجملا ساسأ ىلع اهترادإ
.ليغشتلا تاعاطقل اهصيصخت

لوؤسملا يه ةيذيفنتلا ةرادإلا ةنجل
 ةيليغشتلا تارارقلا ذاختا نع يسيئرلا

تادحول ةيليغشتلا جئاتنلا بقارتو
ذاختا ضرغل لصفنم لكشب اهلامعأ
 دراوملا صيصخت نأشب تارارقلا

 تاعاطقلا ءادأ مييقت متي .ءادألا مييقتو
 متيو رئاسخلا وأ حابرألا ساسأ ىلع
لكشب هسايق

 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض جاردإ متي
 نايبيف تايرتشملاو تاعيبملاب ةقلعتملا
 .يفاصلا ساسأ ىلع دحوملا يلاملا زكرملا

 ةينامتئالا رئاسخلل صصخم نيوكت دنع
ليجست متي ةنيدملا ممذلل ةعقوتملا

 غلبملل ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ
 ةبيرض كلذ يف امب نيدملل يلامجإلا
.ةفاضملا ةميقلا

تاجرخملل ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد متي
 ةيبيرضلا تاطلسلا ىلإ تاعيبملاب ةقلعتملا

 وأ ءالمعلا نم ةنيدملا ممذلا ليصحت )أ( دنع
 ،ءالمعلا ىلإ تامدخلا وأ عئاضبلا ميلست )ب(
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نوكت .قبسأ امهيأ
 ةبيرض لباقم دادرتسالل ةلباق ًامومع تالخدملل
 ةروتاف مالتسا دنع تاجرخملل ةفاضملا ةميقلا

تاطلسلا حمست .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض
 ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةيوستب ةيبيرضلا
 .يفاصلا ساسأ

ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ٢٥.٣.٢(

)٢٦.٣.٢ تاعاطقلا ريراقت
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يتلا طوحتلا تاودأ
 حالصإب ترثأت

روبيإ لدعم

يتلا طوحتلا تاودأ
حالصإب رثأتت مل

روبيإ لدعم

 ةيمسالا دقعلا ةميق
 حالصإب ترثأت يتلا

روبيإ لدعم

 ةيمسالا دقعلا ةميق
 حالصإب رثأتت مل يتلا

روبيإ لدعم

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

:ةيدقنلا تاقفدتلا طوحت

3,209,557156,001)6,638(63,485ةدئافلا راعسأ تاضياقم

 ةلدعملاو ةديدجلا ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا تقبُط
تارتفلا ىلع لوعفملا ةيراس تحبصأ يتلاو ،ةيلاتلا
 هذه نمض ،2021 رياني1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا
.ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

 ةبساحملا ريياعم سلجم ردصأ ،2020 سطسغأ يف
 ،ةيناثلا ةلحرملا- يرايعملا ةدئافلا لدعم حالصإ ةيلودلا

 رايعملاو ،9 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا لدعي يذلاو
ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملاو ،39 مقر يلودلا يبساحملا
 رايعملاو ،4 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملاو ،7 مقر
 كلت تاليدعتلا لّمكتو .16 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا
 رياني يف ةدمتعملا(2019 ربمتبس يف ةرداصلا تاليدعتلا

 لدبتست امدنع ةيلاملا تانايبلا ىلع راثآلا ىلع زكرتو )2020
يرايعم لدعمب قباسلا يرايعملا ةدئافلا لدعم ةكرشلا
 كونبلا نيب ضورعملا ةدئافلا رعس حالصإل ةجيتنك ليدب
 ةيلاملا ةنسلا ىلع ةيناثلا ةلحرملا تاليدعت يرست .)روبيإ(
 اًرابتعا اهقيبطت متو ،2021 رياني1 يف أدبت يتلا ةعومجملل

 نكي ملو ةنراقملا غلابملا نايب ةداعإ مت .خيراتلا كلذ نم
 ةرتفلل ةيحاتتفالا تايطايتحالا غلابم ىلع ريثأت يأ كانه
 .قيبطتلا دنع ةيلاحلا

 ةدئافلا راعسأ لادبتسا متي مل ،2021 ربمسيد31 يف امك
ةجيتن .ةعومجملا تايقافتا يف اهب لومعملا ةيرايعملا
 ىلع ريثأت يأ ةيناثلا ةلحرملا تاليدعت قيبطتل نكي مل ،كلذل
 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

ةلصلا تاذ تاروطتلا ةبقارم ةرادإلا لصاوتس .2021

 تانايبلا ىلع ةيناثلا ةلحرملا تاليدعت ريثأت مييقتب موقتسو
 .روبيإ لدعم حالصإ مدقت عم ةدحوملا ةيلاملا

 ةيدقنلا تاقفدتلا طوحت ةبساحم تاقالع ةعومجملا ىدل
 عقوتملا نم .يكيرمألا رالودلاب روبيل رطاخمل ضرعتت يتلا
 نمض ةفنصملا ةيلاحلا تاقتشملا نم ديدعلا لقتنت نأ
 قرطب ليدب رايعم ىلإ روبيل ريياعمب ةطوبرملا تاقالعلا

 يف يجراخلا مدقتلا ةبقارم متت .ةفلتخم تاقوأ يفو ةفلتخم
سلسلا لاقتنالا نامض فدهب ،ليدب رايعم ىلإ لوحتلا
 فلتختس .ةعومجملاب ةصاخلا طوحتلا ةبساحم تاقالعل
 ةقالع لك ليصافت فالتخاب ةئشانلا ةددحملا تالكشملا
 تايلمع ضعب جاتحت دق .فينصتلا يف ةجردم طوحت
 يف ،ةديدج تاقالع يف لوخدلاو اهفينصت ءاغلإ ىلإ طوحتلا

 ةيعجرملا ريياعملا حالصإ نم وجني دق رخآلا ضعبلا نأ نيح
.قوسلا ىوتسم ىلع

 ةفنصملا ةدئافلا راعسأ تاقتشمل ةيمسالا غلابملا لثمت
 رطاخملل ضرعتلا ىدم طوحتلا ةبساحم تاقالع نمض

 لكشب رثأتي نأ عقوتملا نم يذلاو ةعومجملا هريدت يذلا
 قاطن يفو قوسلا ىوتسم ىلعروبيإ لدعم حالصإب رشابم
 يلي اميف .ةيناثلا ةلحرملاو ىلوألا ةلحرملا تاليدعت
 ةرثأتملا طوحتلا ةبساحم تاقالع يف ةفنصملا تاضياقملا
:روبيإ لدعم حالصإب

 ةيلودلا ريياعملا ركبم تقو يف ةعومجملا دمتعت مل
 نحي ملو ةرداصلا ةلدعملاو ةديدجلا ةيلاملا ريراقتلل
.دعب اهقيبطت

- ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم اهنأ ىلع تابولطملا فينصت•
-1 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تاليدعتلا
 تاليدعتلا هذه حضوت :)2022 رياني1 نم اًرابتعا يرست(
 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع تيرجأ يتلا ةفيفطلا
 امإ فنصُت تابولطملا نأ "ةيلاملا تانايبلا ضرع"1
 قوقحلا ىلع ًادامتعا ،ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم تابولطمك
 فينصتلا رثأتي ال .ريرقتلا ةرتف ةياهن يف ةدوجوملا
 ريرقتلا خيرات دعب ةقحاللا ثادحألا وأ ةأشنملا تاعقوتب
 امك .)دهعت قرخ وأ لزانت مالتسا ،لاثملا ليبس ىلع(
 يلودلا يبساحملا رايعملا هينعي ام تاليدعتلا حضوت
.مازتلا "ةيوست" ىلإ ةراشإلا دنع1 مقر

 رايعملا ىلع تاليدعتلا- يميهافملا راطإلا ىلإ ةراشإلا•
 رياني1 نم اًرابتعا يرست(3 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا

يلودلا رايعملا ىلع ةفيفط تاليدعت ءارجإ مت :)2022
 ثيدحتل "لامعألا جامدنا"3 مقر ةيلاملا ريراقتلل
 ةفاضإو ةيلاملا ريراقتلل يميهافملا راطإلا ىلإ تاراشإلا
 قاطن نمض ةئراطلا تابولطملاب فارتعالل ءانثتسا
 تاصصخملا"37 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا

 ريسفتلاو "ةئراطلا تادوجوملاو ةئراطلا تابولطملاو
 بجي ال هنأ تاليدعتلا دكؤت امك ،"بئارضلا"21 مقر
.ذاوحتسالا خيراتب ةئراطلا تادوجوملاب فارتعالا

 هتكرشو ام رمثتسم نيب اهتكراشم وأ تادوجوملا عيب•
 رايعملا ىلع تاليدعتلا- كرتشملا هعورشم وأ ةليمزلا
 يبساحملا رايعملاو10 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا
 ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم ىرجأ-28 مقر يلودلا
 ريراقتلل يلودلا رايعملا ىلع دودحم قاطن تاذ تاليدعت
 رايعملاو ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ،10 مقر ةيلاملا
 تاكرشلا يف تارامثتسالا ،28 مقر يلودلا يبساحملا
 تاليدعتلا حضوت .ةكرتشملا عيراشملاو ةليمزلا
 نيب تادوجوملا ةكراشم وأ عيبل ةيبساحملا ةجلاعملا
 .ةكرتشملا هعيراشم وأ ةليمزلا هتاكرشو رمثتسملا
 ام ىلع دمتعت ةيبساحملا ةجلاعملا نأ تاليدعتلا دكؤت
مَهاسملا وأ ةعيبملا ةيدقنلا ريغ تادوجوملا تناك اذإ
ًالمع" لكشت كرتشم عورشم وأ ةليمز ةكرش يف اهب
 ريراقتلل يلودلا رايعملا يف ددحملا وحنلا ىلع( "ًايراجت
.)"لامعألاتاجامدنا"3 مقر ةيلاملا

 يرسي(16 مقر يلودلا يبساحملا رايعملا ىلع ليدعتلا•
 رايعملا ىلع ليدعتلا رظحي :)2022 رياني1 نم اًرابتعا
 تآشنملاو تاكلتمملا"16 مقر يلودلا يبساحملا

 دنب ةفلكت نم عطتقت نأ ةأشنملا ىلع "تادعملاو
 تالصحتم يأ تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا

 ةكرشلا دادعإ ءانثأ ةجتنملا فانصألا عيب نم ةملتسم
 نأ حضوي امك .هنم دوصقملا همادختسال لصألل
 لكشب لمعي لصألا ناك اذإ ام رابتخاب موقت" ةأشنملا

 متي ال .لصألل يداملاو ينفلا ءادألل اهمييقت دنع "حيحص
.مييقتلا بجومب لصألل يلاملا ءادألا رابتخا

 تاليدعتلاو ريياعملا هذه ريثأت مييقتب ًايلاح ةعومجملا موقت
 ةعومجملل ةيلبقتسملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىلع
 ةيراس حبصت امدنع ،ًامئالم نوكي امثيح ،اهقيبطت مزتعتو
.لوعفملا
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31 حاضيإ لاملا سأر ةرادإ

31 حاضيإ  رطاخم تاسايسو ةرادإ
ةيلاملا تاودألا

31 حاضيإ  ليلحتتاحاصفإ
ةيساسحلا

 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ بلطتي
تاريدقتو تارارق ذاختاب ةرادإلا مايق ةعومجملل
 ةجردملا غلابملا ىلع ريثأت اهل تاضارتفاو
 تادوجوملاو تافورصملاو تاداريإلل
 كلذكو ،ةقفارملاتاحاصفإلاو تابولطملاو
يدؤت دقو .ةلمتحملا تامازتلالا نع حاصفإلا
 ىلإ تاريدقتلاو تاضارتفالا هذه لوح كوكشلا
 ةميقلا ىلع ةيرهوج تاليدعت بلطتت دق جئاتن
 تارتفلا يف رثأتملا مازتلالا وأ لصألل ةيرتفدلا
.ةيلبقتسملا

 ضرعتب ةقلعتملاتاحاصفإلا نمضتت
:يلي ام كوكشلاو رطاخملل ةعومجملا

ءانثأ ةرادإلا اهتعضو يتلا ماكحألا يلي اميف
 يتلاوةعومجملل ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت
 يف ةجردملا غلابملا ىلع ربكألا ماهلا ريثأتلا اهل
 ماكحألاكلت ءانثتساب ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا
:دقعلابتاريدقت ىلع يوطنت يتلا

راجيإلا تارتف ديدحت )أ(

 رابتعالا يف ةرادإلا عضت ،راجيإلا ةرتف ديدحت دنع
 ًازفاح ئشنت يتلا فورظلاو قئاقحلا عيمج
 مدع وأ ،ديدمتلا رايخ ةسراممل ًايداصتقا

 وأ( ديدمتلا ارايخ جردُت .خسفلا رايخ ةسرامم
 ةرتف يف طقف )خسفلا تارايخ دعب تارتفلا
 ديدمت ةلوقعم ةروصب دكؤملا نم ناك اذإ راجيإلا

.)هخسف مدع وأ( راجيإلا دقع

:ةلص رثكألا ةداع يه ةيلاتلا لماوعلا

 خسف دنع ةريبك تامارغ كانه تناك اذإ•
 ةداع ةعومجملا نإف ،)هديدمت مدع وأ( دقعلا

 مدع وأ( دقعلا ديدمت نم ةدكأتم نوكت ام
)هخسف
 تانيسحت يأل نوكي نأ عقوتملا نم ناك اذإ•

 نإف ،ةيقبتم ةريبك ةميق ةرجأتسم نابم ىلع
 ديدمت نم ةدكأتم نوكت ام ةداع ةعومجملا
)هخسف مدع وأ( دقعلا
 رابتعالا يف ةعومجملا ذخأت ،كلذ فالخب•

 راجيإلا تارتف كلذ يف امب ىرخألا لماوعلا
 لامعألا ليطعتو فيلاكتلاو ةيخيراتلا
رجؤملا لصألا لادبتسال ةبولطملا

 ةسرامم مت اذإ راجيإلا دقع ةرتف مييقت ةداعإ متت
 تحبصأ وأ )هتسرامم متت مل وأ( اًيلعف رايخلا
 مدع وأ( هتسراممب ةمزلم ةعومجملا

 دكأتلا مييقت ةعجارم متي ال .)هتسرامم
 وأ يرهوج ثدح عوقو ةلاح يف الإ لوقعملا
 اذه ىلع رثؤي امم ،فورظلا يف ريبك ريغت
.رجأتسملا ةرطيس تحت عقيو ،مييقتلا

ماكحألا )٦.٢.١

رجؤملل ةيبساحملا ةسايسلا )ب(

 ريراقتلل يلودلا رايعملل ةديدجلا تاهيجوتلل ًاقفو
راجيإلا تاعفد فيرعت رييغت مت ،16 مقر ةيلاملا
 ىلإ دنتست يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعفد لمشيل

 رامثتسا يفاص نم ءزجك لدعم وأ رشؤم
.راجيإلا

 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا نأ نم مغرلا ىلع
 نم ًةحارص بلطتي ال )راجيإلا دوقع(16 مقر
 يف راجيإلا رامثتسا يفاص مييقت ةداعإ رجؤملا
 ثيدحتب ةعومجملا تماق دقف ،قيبطتلا خيرات

 تاعفدلا لمشتل ةيبساحملا اهتسايس
 نمض نيكلهتسملا راعسأ رشؤمب ةطبترملا
دوجو مدع ةلاح يف .راجيإلا تاعفدل ىندألا دحلا
ةيلاقتنالا ماكحألا نأشب ةحيرص تاهيجوت
 قيبطتل اًمكح ةعومجملا تردصأ ،رجؤملل
 رياني1 نم اًرابتعا ةثدحملا ةيبساحملا ةسايسلا

 حابرألا يف ديصرلا ليدعتب تماقو2019
 حبرلانيمضت متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةزجتحملا
 ممذب يئدبملا فارتعالا دنع )دجو نإ( ةراسخلا /
 ىرخألا رئاسخلاو حابرألا يف يليومتلا راجيإلا

 ريغ اًيراجت اًطاشن اذه ةرادإلا ربتعت ثيح
 .يساسأ

لامعألا جامدنا )ج(

صيصخت لامعألا ذاوحتسا باستحا بلطتي
 تابولطمو تادوجوم فلتخمل ءارشلا رعس

 مظعمل ةبسنلاب .اهيلع ذوحتسملا لامعألا
رعس صيصخت متي ،تابولطملاو تادوجوملا
 وأ تادوجوملا ليجست قيرط نع ءارشلا
 بلطتي .ةردقملا ةلداعلا اهتميقب تابولطملا
ذوحتسملا تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا ديدحت

لبق نم ًامكح ةضرتفملا تابولطملاو اهيلع
 تاريدقت مادختسا نمضتي ام ًابلاغو ةرادإلا

 ةقلعتم تاضارتفا لمشت ةيرهوج تاضارتفاو
 ةجراخلاو ةدراولا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلاب
 ةيجاتنإلا رامعألاو مصخلا تالدعمو
 ةفاك ةعومجملا ةرادإ تمدختسا .تادوجوملل
 ةلداعلا ةميقلا هذه ديدحتل ةحاتملا تامولعملا

ةعبات تاكرش ىلع ةريخألاتاذاوحتسالا دنع
.)27 حاضيإ(

 تامولعملا يساسأ لكشب ةعومجملا يعارت
 اهيدل ناك اذإ ام ديدحت دنع ةيلاتلا ريياعملاو

:ةأشنم ىلع ةرطيس

 اذإ امو تيوصتلا قوقح :ةمكوحلا تابيترت•
ةمكوحلا تائيه يف ةلثمم ةعومجملا تناك
كلذ ىلإ امو ضقنلا قوقحو ةيبلغألا دعاوقو

 ةيئاقولا وأ ةيعوضوملا قوقحلا ةعيبط•
 قلعتي اميف ،نيمهاسملل ةحونمملا
ةلصلا تاذ ةأشنملا ةطشنأب

ةرادإلا يفظوم رابك نييعت دعاوق•

 تادئاعل ةضرعم ةعومجملا نوكت نأ•
 ءاّرج اهيف ًاقوقح كلتمت وأ ةريغتم
ةأشنملا يف اهتكراشم

 مت نيتللا نيتعباتلا نيتكرشلل ةبسنلاب
 تصلخ ،2021 ةنس لالخ امهيلع ذاوحتسالا
 نيتكرشلا نيتاه ىلع رطيست اهنأ ىلإ ةرادإلا
.)27 حاضيإ( نيتعباتلا

تكيرتسيد نوات نواد ةكرشب قلعتي اميف
 يفاهيلع ذاوحتسالا مت ةعبات ةكرش(جنيلوك

 ةيبلغأ نييعت ةعومجملل قحي ،)ةقباس ةنس
 ذاختا مهنكمي نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ
 هذه ةطشنأب ةقلعتملا ةيسيئرلا تارارقلا
 عسوتلا كلذ يف امب ةعباتلا ةكرشلا

 ىلع ةوالع .ىرخأ تادوجوم ىلع ذاوحتسالاو
 نييعت يف قحلا اهيدل ةعومجملا نإف ،كلذ
رفوي امم ،ةعباتلا ةكرشلا هذه يفظوم عيمج
 .ةيليغشتلا ةرطيسلا ىلع ًاحضاو ًاليلد
 يرهوجو رشابم لكشب ةضرعم ةعومجملاو
 ةكرشلا هذه نم ةريغتم دئاوع يف قحلا اهلو
 هذه ىلع اهتطلس مادختسا ىلع ةرداقو ةعباتلا
.دئاوعلا هذه ىلع ريثأتلل ةعباتلا ةكرشلا

 تاذ يه ةيلقألا يمهاسمل ةحونمم قوقح يأ
.ةتحب ةيئاقو ةعيبط

 ىلع رطيست اهنأ ىلإ ةعومجملا تصلخ ،هيلعو
جنيلوك تكيرتسيد نوات نواد ةكرش
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 ةقلعتملا ةيساسألا تاضارتفالا هاندأ نيبم
 ىرخألا ةيسيئرلا رداصملاو لبقتسملاب
 يتلاو ريرقتلا خيرات يف ةدكؤملا ريغ تاريدقتلل
ىلع يرهوج ليدعت ثادحإ يف ةريبك رطاخم اهل
 لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةيرتفدلا ميقلا
 يف ةعومجملا تدنتسا .ةقحاللا ةيلاملا ةنسلا

تامولعملا ىلع اهتاريدقتو اهتاضارتفا عضو
 ريغ ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع ةحاتملا
 لوح ةمئاقلا تاضارتفالاو فورظلا نأ
 ببسب فلتخت دق ةيلبقتسملا تاروطتلا
 نع ةجراخلا فورظلا وأ قوسلا يف تاريغتلا

 يف تاريغتلا هذه نايب متيو .ةعومجملا ةرطيس
.اهثودح دنع ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا

ةيلاملا تادوجوملا ةميق يف ضافخنالا )أ(

 رئاسخلل ةراسخلا صصخمب ةعومجملا فرتعت
 ةيلاملا تادوجوملا ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا
 غلابمثيدحت متي .ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا
 ةرتف لك ةياهن يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا
 ذنمنامتئالا رطاخم يف تاريغتلا سكعتل ريرقت
.ةينعملا ةيلاملا تاودألاب يئدبملا فارتعالا

 ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلاب ةعومجملا فرتعت
 راجيإلل ةنيدملا ممذلاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل
تاذ فارطأ نم ةقحتسملا غلابملاو يليومتلا

 مادختساب ةيكنبلاو ةيدقنلا ةدصرألاو ةقالع
 ةينامتئالا رئاسخلا ريدقت متي .طسبملا جهنلا
 ةيلاملا تادوجوملا هذه ىلع ةعقوتملا
 ةربخ ىلإ ًادانتسا تاصصخملا لودج مادختساب
 بسانتل ةلدعم ،ةقباسلا ةينامتئالا ةعومجملا
 فورظلاو نينيدملاب ةصاخلا لماوعلا
هاجتالا نم لكل مييقتو ةماعلا ةيداصتقالا
.ريرقتلا خيرات يف طورشلل عقوتملاو يلاحلا

 ممذلا ىلع ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ ضَرعُت
 اهنأ ىلع دوقعلا تادوجومو ةيراجتلا ةنيدملا

حابرألا نمض ةميقلا ضافخنا رئاسخ يفاص
نم ًاقحال ةدرتسملا غلابملا نإ .ةيليغشتلا
لباقم اهجاردإ متي اهفذح قبس يتلا غلابملا
.دنبلا سفن

فرتعت ،ىرخألا ةيلاملا تادوجوملل ةبسنلاب
امدنع ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلاب ةعومجملا
ذنمنامتئالارطاخم يف ةيرهوج ةدايز ثدحت
 مل اذإ ،ىرخأ ةيحان نمو .يئدبملا فارتعالا
 ىلع نامتئالا رطاخم يف ةيرهوج ةدايز ثدحت
موقت ،يئدبملا فارتعالا ذنم ةيلاملا تاودألا
 هذهل ةراسخلا صصخم سايقب ةعومجملا
 رئاسخلا يواسي غلبمب ةيلاملا تاودألا
 دنتسي .ًارهش12 ةدمل ةعقوتملا ةينامتئالا
 رئاسخلا ليجست يغبني ناك اذإ ام مييقت
 يف ةريبك تادايز ثودح ىلإ ةعقوتملا ةينامتئالا
 ذنم رهظت يتلا رثعتلا رطاخم وأ رثعتلا ةيلامتحا
 ىلع ليلد ىلإ هدانتسا نم ًالدب يئدبملا فارتعالا
 هتميق يف ضافخنال يلاملا لصألا ضرعت
 ثودح ىلإ وأ ريرقتلا ةرتف ةياهن يف ةينامتئالا
.يلعف رثعت

 ةنيدملا ممذلا يلامجإ غلب ،ريرقتلا خيرات يف امك
 نويلم827.6 :2020( مهرد نويلم600.1 ةيراجتلا
 ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ تغلبو ،)مهرد
 دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف اهب فرتعملا
 هتميق ام2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلل

 غلبو .)مهرد نويلم5.6 :2020( مهرد نويلم1,1
 ربمسيد31 يف ةميقلا يف ضافخنالا صصخم

48.9 :2020( مهرد نويلم41.7 هتميق ام2021
.)مهرد نويلم

 راجيإلا ممذ يلامجإ غلب ،ريرقتلا خيرات يف
 :2020( مهرد نويلم3,049 ةنيدملا يليومتلا

 ضافخنا صصخم غلبو ،)مهرد نويلم3,145
36,7 هتميق ام2021 ربمسيد31 يف ةميقلا

 متي مل .)مهرد نويلم36.7 :2020( مهرد نويلم
 نايب يف ةميقلا يف ضافخنا ةراسخب فارتعالا
 يفةيهتنملا ةنسلل دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا

.)ءيش ال :2020(2021 ربمسيد31

 تادوجوملا ةميق يف ضافخنالا )ب(
ةيلاملا ريغ

 كانه ناك اذإ ام ريرقت لك خيرات يف ةرادإلا ددحت
 ةميقلا يف ضافخنالا ىلع تارشؤم يأ
 ىدل دقنلل ةدلوملا تادحولاب ةقلعتملا
 نم ةعساو ةعومجم رابتعالاب ذخؤي .ةعومجملا
 ةيلمع نم ءزجك ةيجراخلاو ةيلخادلا لماوعلا

 ءارجإ متي ،ةرورضلا دنعو ،تارشؤملا ةعجارم
 رابتخا بلطتي .ةميقلا يف ضافخنالل مييقت
ةلداعلا ميقلا ريدقت ةميقلا يف ضافخنالا
ةمدختسملا ةميقلاو عيبلا ةفلكت اًصقان
.دقنلل ةدلوملا تادحولل

تاضارتفالاو تاريدقتلا )٦.٢.٢

 دعابت ريبادتو ةليدب لمع تابيترت ذاختا متو
 دعُب نع نويرادإلا نوفظوملا لمعيو يعامتجا

 .ءاضتقالا دنع

 ةرهشلا ةميق ضافخنا )د(

 يف ضافخنالا مييقتل ةرهشلا ةعومجملا عجارت
 ناك اذإ ام ديدحت يفو .لقألا ىلع ًايونس ةميقلا
 نايب يف ةميقلا ضافخنا رئاسخ جاردإ يغبني
 ًامكح ةرادإلا عضت ،دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا

 ةظحالملاب ةريدج تانايب يأ دوجو ىدم لوح
 يف سايقلل لباق صقن دوجو ىلإ ريشت
 ًءانبو .ةعقوتملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا

 يف ضافخنالل صصخم دصر متي ،كلذ ىلع
 وأ ثدح ديدحت دنع ،رمألا ىضتقا املك ،ةميقلا

 ةربخلا ىلإ ًادانتسا ،ربتعت يتلا ةراسخ ةلاح
 يف ضافخنا دوجو ىلع ليلد ةباثمب ،ةقباسلا
.ةيدقنلا تاقفدتلا دادرتسا

 ةعومجملا نم دادرتسالل ةلباقلا غلابملا بلطتت
 ةيدقنلا تاقفدتلا تيقوتو ةميق ريدقت
تادوجوملل ةيئاهنلا ةميقلاو ةيلبقتسملا

 ةميقلا باستحال بسانم مصخ لدعم رايتخاو
 ةيرتفدلا ميقلا يفاص .ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا
تاريدقتلاب ةرثأتملا ةيلاملا ريغ تادوجوملل
 تاكلتمملا يسيئر لكشب يه هالعأ ةروكذملا

 ءالمعلا دوقعو تادعملاو تآشنملاو
.)11 حاضيإ( ىرخألا دوقعلا تادوجومو

19ديفوك )ج(

 ،ةعومجملا اهمدقت يتلا تامدخلا ةعيبطل اًرظن
 .لامعألا ىلع19-ديفوكل رشابم ريثأت دجوي ال
 لود يف19-ديفوك راشتنال ةباجتساو ،كلذ عمو
 يتلا ىرخألا قطانملاو يجيلخلا نواعتلا سلجم
 ةجتانلا تابارطضالاو ةعومجملا اهيف لمعت
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةطشنألا ىلع ةرثؤملا

 ،نييضاملا نيماعلا رادم ىلع قاوسألا كلت يف
 ىلع يقابتسا لكشب اهراثآ مييقت ةرادإلا لصاوت

 بقارت ،صوصخلا هجو ىلع .اهتايلمع
تالاحلا يف ةيلاحلا ةدايزلا بثك نع ةعومجملا
 .نوركيموأ- ديدج روحتم يِّشفت ببسب

 اهتذختا يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا لازت ال
 امب لوعفملا ةيراس2020 ماع يف ةعومجملا

 تامزألا ةرادإ تايلمعو قرف ءاشنإ كلذ يف
 اهيفظوم ةمالسو ةحص نامضل ،ةرمتسملا

.عاطقنا نود ءالمعلا ةمدخ ريفوتو
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2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

708,687493,771ةدحاو ةنس لالخ

2,745,2161,906,843تاونس سمخ نع ديزت ال نكلو ةنس دعب

12,027,3517,077,128تاونس سمخ نم رثكأ

15,481,2549,477,742

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

1,640,9291,408,148ةدربملا هايملا ديروت

47,06653,827ةدناسملا لامعألا ةلسلس

1,687,9951,461,975ءالمعلا عم دوقعلا نم تاداريإ

77,10177,853يليغشت راجيإ تاداريإ

189,989200,887)15 حاضيإ( يليومت راجيإ تاداريإ

267,090278,740راجيإلا تاداريإ

1,955,0851,740,715

:)اًيئزج ةافوتسم ريغ وأ( ةافوتسم ريغ ءادأ تامازتلاب ةقلعتم البقتسم اهب فارتعالا عقوتم تاداريإ

 لامعالا ةسلس تاداريإ نم اًءزج ربتعت يتلا ةافوتسملا ريغ تامازتلالا ءادأ ةدم نوكت نأ عّقوتُي
 ةقلعتملا البقتسم ةعقوتملا تاداريإلا نع حاصفإلا متي مل يلاتلابو ،لقأ وأ ةدحاو ةنس ةدناسملا
.ءادألا تامازتلالاب

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

:تامدخلاو عئاضبلا لقن تيقوت

30,05529,921ةنيعم ةينمز ةطقن يف

1,657,9401,432,054نمزلا نم ةرتف ىدم ىلع

1,687,9951,461,975

120121 |2021يونسلاريرقتلا



20212020

 هايملا
ةدربملا

 لامعألا ةلسلس
 هايملاعومجملاتافوذحلاةدناسملا

عومجملاتافوذحلاةدناسملا لامعألا ةلسلسةدربملا

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

ةيراجلا تايلمعلا

تاداريإلا

1,740,715-1,955,0851,686,88853,827-1,882,09072,995ةيجراخ تاداريإ

-)38,147(38,147--)43,880(43,880-تاعاطقلا نيب تاداريإ

1,740,715)38,147(1,955,0851,686,88891,974)43,880(1,882,090116,875تاداريإلا عومجم

)886,086(14,117)44,081()856,122()1,084,264(18,809)64,142()1,038,931(ةرشابم فيلاكت

854,629)24,030(870,821830,76647,893)25,071(843,15952,733حبرلا يلامجإ
 ممذلا ةميق ضافخنا صصخم
)5,579(-)320()5,259()1,096(-)420()676( ةيراجتلا ةنيدملا

)218,986(16,746)23,643()212,089()246,545(15,704)29,236()233,013(ىرخأو ةيرادإ فيراصم

630,064)7,284(623,180613,41823,930)9,367(609,47023,077ليغشتلا حبر

)221,601(-)693()220,908()257,708(-)619()257,089(ليومتلا فيلاكت

2,808-2,6852,71197-2,583102ليومتلا تاداريإ

79,041--130,23379,041--130,233يفاصلاب ،ىرخأ رئاسخو حابرأ

 ةليمزلا تاكرشلا جئاتن نم ةصحلا
51,195--35,67351,195--35,673 ةكرتشملا عيراشملاو

541,507(7,284)534,063525,45723,334(9,367)520,87022,560ةيراجلا تايلمعلا نم حبرلا

31,963--76,68231,963--76,682ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا

573,470(7,284)610,745557,42023,334(9,367)597,55222,560ةنسلا حبر

:يتآلاك امهو اهتامدخو اهتاجتنم ىلإ ادانتسا لمع يعاطق ىلإ ةعومجملا مسقنت ،ةيرادإ فادهأل

 ةمظنأ ةنايصو ليغشتو بيكرتو عيمجتو كالتماو ءانب ىلع لمعي يذلا "ةدربملا هايملا" عاطق•
 قطانملا ديربتتاينقت يف اهمادختسال ةدربملا هايملا عيبو عيزوت ىلإ ةفاضإلاب ،فييكتلاو ديربتلا
.)9 حاضيإ(

 يف عسوتلاب ةقلعتملا ةيفاضإلا ةطشنألا يف كراشي يذلا "ةدناسملا لامعألا ةلسلس" عاطق•
.)9 حاضيإ( ةعومجملل ةدربملا هايملا لامعأ
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20212020

 هايملا
ةدربملا

 ةلسلس
 لامعألا
عومجملاةدناسملا

 هايملا
ةدربملا

 ةلسلس
 لامعألا
عومجملاةدناسملا

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

14,300,835159,70214,460,53712,494,881129,91712,624,798ىرخألا عاطقلا تادوجوم

339,063-354,098339,063-354,098ةليمز تاكرش يف تارامثتسا

19,195-18,69219,195-18,692ةكرتشم عيراشم يف رامثتسا

329,885-329,885---عيبلل اهب ظفتحم تادوجوم

14,673,625159,70214,833,32713,183,024129,91713,312,941تادوجوملا عومجم

8,377,49080,7048,458,1947,372,80364,9687,437,771عاطقلا تابولطم

8,377,49080,7048,458,1947,372,80364,9687,437,771تابولطملا عومجم

ةيفارغجلا تامولعملا

 عقاوملا ىلع ًءانب ةعومجملاب ةقلعتملا تاداريإلاو ةلوادتملا ريغ تادوجوملا نع تامولعملا ضعب ىلإ هاندأ لودجلا ريشي
:ةيليغشتلا تادحولل ةيفارغجلا

نييجراخ ءالمع نم تاداريإ

 نم10% نم رثكأب يدرف لكشب اومهاس نيذلا ةعومجملل نييساسألا ءالمعلاب ةقلعتملا تامولعملا هاندأ لودجلا رفوي
.2020 ربمسيد31و2021 ربمسيد31 يف نيتيهتنملا نيتنسلل ةعومجملا تاداريإ

.ديحوتلا دنع تاعاطقلا نيب تالماعملا فذحُت

:يتآلاك ةيليغشتلا تاعاطقلل ةصصخملا ءافطإلاو كالهتسالا ميق تاعاطقلا جئاتن لمشت

:عاطقلا تابولطمو تادوجوم يلي اميف

:ةنسلا لالخ ةفاضملا ةيلامسأرلا تاقفنلا هاندأ لودجلا حضوي

20212020

 هايملا
ةدربملا

 ةلسلس
 لامعألا
ةدناسملا

 هايملاعومجملا
ةدربملا

 ةلسلس
 لامعألا
ةدناسملا

عومجملا

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

 تآشنمو تاكلتمم كالهتسا
)11 حاضيإ( تادعمو

184,8593,520188,379163,8983,719167,617

 قح تادوجوم كالهتسا
22,4081,00023,40821,27846421,742)16 حاضيإ( مادختسالا

207,2674,520211,787185,1764,183189,359

20212020

 هايملا
ةدربملا

 ةلسلس
 لامعألا
عومجملاةدناسملا

 هايملا
ةدربملا

 ةلسلس
 لامعألا
عومجملاةدناسملا

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

:ةيلامسأر تاقفن

17,2122,79220,00413,9372,24316,180تادعمو تآشنمو تاكلتمم

89,170-136,39089,170-136,390زاجنإلا ديق ةيلامسأر لامعأ

ةلوادتم ريغ تادوجومتاداريإلا

2021202020212020

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

1,876,3971,667,82411,988,1699,878,249ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

78,68872,891582,452535,445ىرخأ

1,955,0851,740,71512,570,62110,413,694

20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

:ةدربملا هايملا عاطق

1346,195361,148 ليمعلا

2303,565206,004 ليمعلا

3183,329218,046 ليمعلا

833,089785,198
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20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

257,708221,601 ةنسلا لالخ دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب ىلع ةلّمحم دئاوف

 :يلي ام ىلع دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب ىلع ةلمحملا دئاوفلا لمتشت

62,36068,936ةدئافلاب ةلّمحملا تايفلسلاو ضورقلا ىلع دئاوف

100,996100,996كوكصلا ىلع شماه

45,9137,620تادنسلا ىلع دئاوف

14,9264,913يمالسإ ليومت تابيترت حابرأ

15,97616,919)19 حاضيإ( تالماعملا فيلاكت ءافطإ

14,01315,603)19و17 حاضيإ( راجيإلا تابولطمب ةقلعتملا ليومتلا فيلاكت

3,5246,614ىرخأ ليومت فيلاكت

257,708221,601

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

38,68734,212)1( فورصمك ةجردملا نوزخملا ةفلكت

179,046157,833)11 حاضيإ( تادعمو تآشنمو تاكلتمم كالهتسا

15,12812,419)16 حاضيإ( مادختسالا قح تادوجوم كالهتسا

61,38533,030)14 حاضيإ( ةسوملم ريغ تادوجوم ءافطإ

646,042521,297قفارملا فيلاكت

62,25662,128)28 حاضيإ( ةقالع يذ فرط نم ةدربملا هايملا ءارش

76,62263,306)6.3 مقر حاضيإ( نيفظوملا فيلاكت

5,0981,861ىرخأ

1,084,264886,086

تاضارتفالاو تاريدقتلا )١.٦

 اهمادختسا متي يتلا رايغلا عطقو نزاخملا دونب نوزخملا ديصر لثمي ،2021 ربمسيد31 يف امك )1(
.ةعومجملا اهريدت يتلا تاطحملا ةنايصو حالصإ ضارغأل

تاضارتفالاو تاريدقتلا )٢.٦

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

153,559147,579)6.3 مقر حاضيإ( نيفظوملا فيلاكت

9,3339,784)11 حاضيإ( تادعمو تآشنمو تاكلتمم كالهتسا

8,2809,323)16 حاضيإ( مادختسالا قح تادوجوم كالهتسا

75,37352,300ىرخأ فيراصم

246,545218,986

نيفظوم فيلاكت )٣.٦

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

223,264204,529تالدبو عفانمو بتاور

6,9176,356)25 حاضيإ( نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم

230,181210,885

:يلي امك ةعزوم نيفظوملا فيلاكت

76,62263,306)6.1 حاضيإ( ةرشابم فيلاكت

153,559147,579)6.2 حاضيإ( ىرخأو ةيرادإ فيراصم

230,181210,885

 ةقلعتملا ةفلكتلاب قلعتي يتارامإ مهرد نويلم20 غلبم ىرخألا رئاسخلاو بساكملا نمضتت
 ةمدقملا ىرخألا تاءاطعلاب ةقلعتملا ةبوطشملا فيلاكتلاو ةعباتلا تاكرشلا ىلع ذاوحتسالاب

.ةنسلا لالخ

 سأر نوزخمل ةصصخملا تاصصخملل مهرد نويلم30 غلبم ىرخألا رئاسخلاو بساكملا نمضتت
.لاملا
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2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

 ضرغل مألا ةكرشلل ةيداعلا مهسألا ةلمح ىلإ دئاعلا ةنسلا حبر
)مهرد فلأ( ةيساسألاةيحبرلا

508,474518,379ةيراجلا تايلمعلا نم

76,68231,963ةفقوتملا تايلمعلا نم

585,156550,342

 )ةنيزخلا مهسأ ءانثتساب( مهسألا ددعل حجرملا طسوتملا
2,772,6592,772,659)فالآلاب( ةنسلا لالخ ةمئاقلا

0.180.19)مهردلاب( ةيراجلا تايلمعلا نم مهسلل ةيساسألا ةيحبرلا

0.030.01)مهردلاب( ةفقوتملا تايلمعلا نم مهسلل ةيساسألا ةيحبرلا

0.210.20)مهردلاب( مهسلل ةيساسألا ةيحبرلا عومجم

 تاعيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا ،2020 ةنس يف
 مهس لكل سلف10,5 غلبت ةيدقن حابرأ
ةيلاملا ةنسلاب قلعتي اميف نيمهاسملل
 دمتعا .2019 ربمسيد31 يف ةيهتنملا
 ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نومهاسملا
 تاعيزوت2020 سرام15 يف دقعنملا ةيونسلا
 نويلم285,1 حابرألا تاعيزوت تغلبو .حابرألا
.2020 ليربأ يف تددُسو مهرد

ةرادإلا سلجم ةأفاكم تدمتعُا ،كلذ ىلع ةوالع
31 يف ةيهتنملا ةنسلل مهرد نويلم7,1 ةميقب
ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا يف2020 ربمسيد
 ةأفاكم تدمتعُاو .2021 سرام21 يف ةدقعنملا

 ةنسلل مهرد نويلم7,1 ةميقب ةرادإلا سلجم
 ةيعمجلا يف2019 ربمسيد31 يف ةيهتنملا
يف ةدقعنملا ةقباسلا ةيونسلا ةيمومعلا

.2020 سرام15

 ةيصوتلا ةرادإلا سلجم ررق ،2022 رياربف14 يف
 ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملل
ىلع ةيدقن حابرأ عيزوتب لبقملا ةيونسلا
 دحاولا مهسلل سلف6 ةميقب نيمهاسملا

 ةيلاملا ةنسلا نع%2,5 ةبسنب ةحنم مهسأو
.2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا

 تاعيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا ،2021 ةنس يف
 مهسأو مهسلل سلف5,75 عقاوب ةيدقن حابرأ

 اميف نيمهاسملا ىلع %2,22 ةبسنب ةحنم
 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلاب قلعتي

 ةيعمجلا عامتجا يف نومهاسملا دمتعا .2020
2021 سرام21 يف دقعنملا ةيونسلا ةيمومعلا
تغلب ،هيلعو .ةحنملا مهسأو حابرألا تاعيزوت
 اهعفد متو مهرد نويلم156,1 حابرألا تاعيزوت

 غلبمب ةحنم مهسأ رادصإ متو ،2021 ليربأ يف
 .2021 ليربأ يف ًامهس60,345,091

 مألا ةكرشلل ةيداعلا مهسألا ةلمحل دئاعلا ةنسلا حبر ةمسقب ةيساسألا مهسلا ةيحبر بستحت
.ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةيداعلا مهسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع

:مهس لكل ةضفخملاو ةيساسألا ةيحبرلا باسح يف ةمدختسملا مهسألاو حابرألا تانايب يلي اميف

 ةيحبر نإف ،كلذل .مهسلا ةيحبر ىلع ضّفخم ريثأت اهل نوكي نأ نكمي تاودأ يأ ةكرشلا ىدل سيل
.2020و2021 ربمسيد31 يف نيتيهتنملا نيتنسلل رييغت نود ىقبت ةضّفخملاو ةيساسألا مهسلا
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ةيسيئرلا ةطشنألا20212020سيسأتلا دلب:ةدناسملا لامعألا ةلسلس عاطق

ةيوناث تاكبش ءانب100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

ةلوزعملا بيبانألا عينصت6565ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ ةلوزعملا بيبانألا تاعانصل تارامإلا عنصم

100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ2000 يتيرجتنا نشيالتسنا ةكرش
تامدخو تاطحم ليغشت

ةيسدنه

100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ هايملا ةجلاعمل يجرنإ كيت لوك ةكرش
عيبو هايملا ةجلاعم تامدخ
هايملاب ةقلعتملاتاجتنملا
ةدربملا

7070ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاهاكرشو ماهناب نايا ةكرش
 ميمصتلا يف تاراشتسالا

فارشإلاو

فارشإلا تامدخ5151ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ فييكتلاو ديربتلل ىراحص

100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ موسرلا ليصحتو سايقلل ميلست
ليصحتو ريتاوفلا دادعإ

ةدربملا هايملا موسر

100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ هايملا ةجلاعمل كيت لوك ةكرش
عيبو هايملا ةجلاعم تامدخ
ةدربملا هايملا

100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ هايملا تامدخل كيت لوك ةكرش
هايملا عيبو هايملا ةجلاعم تامدخ
ةدربملا

ةقاطلا ةءافك قيقحت تامدخ100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ ةقاطلا تامدخل ديربت ةكرش

ةضباق ةكرشك لمعت100100نيرحبلام.م.ذ ةضباقلا ديربت ةكرش

ةضباق ةكرشك لمعت100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ رامثتسالل جنلوك تكرتسد حايرملا ديربت

ةضباق ةكرشك لمعت100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ ةقاطلا تارامثتسال زيتيليتوي تكيرتسيد

ةضباق ةكرشك لمعت100100دنهلاةدودحملا ةصاخلا دنهلا ديربت

 دحاولا صخشلا ةكرش ةقاطلا تارامثتسال ديربت ةكرش
م.م.ذ

ةضباق ةكرشك لمعت100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

ةضباق ةكرشك لمعت100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ تنمتسفنا يجرينإ جنرتيم دنأ زيتيليتوي ديربت

ةضباق ةكرشك لمعت100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذتنمتسفنا يجرينإ جنرتيم دنأ زيتيليتوي لارتنس

ةضباق ةكرشك لمعت-100دنهلادتميل تفيارب جنيلوك كرابوفنإ ديربت ةكرش

ةضباق ةكرشك لمعت-100ةروفاغنسيإ يت يب يإ يت لإ ديربتلل ىطسولا ايسآ ديربت ةكرش

ةضباق ةكرشك لمعت-99رصم)رصم ديربت( م.م.ذ يزكرملا ديربتلا تامدخل ديربت ةكرش

ةيكلملاةبسن

2020 2021 ةيسيئرلا ةطشنألاسيسأتلا دلبةدربملا هايملا عاطق

ةدربملا هايملا عيب100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا.م.م.ذ ةميخلا سأر يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلا

ةدربملا هايملا عيب100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاقطانملا ديربتل تمس ةكرش

ةدربملا هايملا عيب99.899.8نيرحبلاقطانملا ديربتل نيرحبلا ةكرش

ةدربملا هايملا عيب6161نامع ةنطلس.م.ع.م.ش نامع ديربت ةكرش

ةدربملا هايملا عيب100100نامع ةنطلسنامع .م.م.ش ديربت ةكرش

تاطحملا ةنايصو تايلمع100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاقطانملا ديربت تاطحم ةنايصو ليغشتل ديربت ةكرش

ةدربملا هايملا عيب100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ رامثتسالل سكراب ديربت

ةدربملا هايملا عيب7575ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ قطانمل ديربتل ميارب ةكرش

ةدربملا هايملا عيب100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ قطانملا ديربتل لوك يت دنآ سا ةكرش

ةدربملا هايملا عيب100100دنهلاةدودحملا ةصاخلا قطانملا ديربتل يتافارامآ ديربت ةكرش

ةدربملا هايملا عيب8080ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا.م.م.ذ جنيلوك تكيرتسيد نوات نواد

ةدربملا هايملا عيب100100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاةدودحملا ةمادتسملا ندملا ديربت ةكرش

ةدربملا هايملا عيب-100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ قطانملا ديربتل تايدعسلا

ةدربملا هايملا عيب-100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ ديربتلل تايدعسلا

ةدربملا هايملا عيب-100ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلام.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكرتسيد سنزب

 و ،م.م.ذ قطانملا ديربتل تايدعسلا ةكرش مهسأ نم ٪100 ءارشب ةعومجملا تماق ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
 كيرش نم ،م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد سنزب ةكرش مهسأ نم ٪50 و ،م.م.ذ ديربتلل تايدعسلا ةكرش مهسأ نم 100٪

 حاضيإ( ةعومجملل ٪100 ةبسنب ةكولمم ةأشنم م.م.ذ تنمتسفنإ جنيلوك تكيرتسيد سنزب ةكرش تحبصأو كرتشملا عورشملا
27(.

:يلاتلا لودجلا يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نمضتت
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 تآشنمو ضرأ
نابمو

ِ مهرد فلأ

 ةكبش
عيزوتلا
مهرد فلأ

 ثاثأ
تازيهجتو
مهرد فلأ

 ةزهجأو تادعم
ةيبتكم
مهرد فلأ

تابكرم
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2021

:ةفلكتلا

20214,326,7862,576,59324,00454,5381,3296,983,250 رياني1 يف

10,6474,3954034,5342420,003ةنسلا لالخ تافاضإ

265,651----265,651)27 حاضيإ( لامعألا جامدنا لالخ نم ذاوحتسا

زاجنإلا ديق ةيلامسأر لامعأ نم ليوحت
)10 حاضيإ(

196,77581,135235--278,145

20214,799,8592,662,12324,64259,0721,3537,547,049 ربمسيد31 يف

:مكارتملا كالهتسالا

20211,020,989467,8619,93944,2181,2881,544,295 رياني1 يف

123,89759,8051,3053,31656188,379ةنسلل كالهتسالا

20211,144,886527,66611,24447,5341,3441,732,674 ربمسيد31 يف

 يف ضافخنالا لبق ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
2021 ربمسيد31 يف:مكارتملا ةميقلا

3,654,9732,134,45713,39811,53895,814,375

:مكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا

1,001,673---2021527,691473,982 ربمسيد31و2021 رياني1 يف

 يف ضافخنالا دعب ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
2021 ربمسيد31 يف:مكارتملا ةميقلا

3,127,2821,660,47513,39811,53894,812,702

:يلاتلا وحنلا ىلع ةنسلا لالخ زاجنإلا ديق ةيلامسأرلا لامعألا يف ةكرحلا تناك

.دقنلل ةدلوملا تادحولل ةميقلا ضافخنا تارشؤم مييقتل11 حاضيإ ىلع عالطالا ءاجرلا

ةميقب ةقطنم ديربت ةطحم ىلع ذاوحتسالل نامع ةنطلس يف روطم عم ةيقافتا ةعومجملا تعقو ،2021 ربمسيد يف1.
 ىلع ةريخألا تاسمللا عضول تعضخو لمتكت مل ةقفصلا نكل2021 ربمسيد يف دادسلا مت .يتارامإ مهرد نويلم65.3

 ، ةنسلا ةياهن دعب ةلماعملا نم ءاهتنالا مت .ذيفنتلا ديق ةيلامسأر لامعأ نمض اهليجست مت يلاتلابو ، ةنيعم طورش
ةقحاللا ريرقتلا ةرتف يف ةلصلا تاذ يلاملا زكرملا دونب ىلإ ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامعألا نم اهليوحت متيس يلاتلابو

دقنلا ديلوت تادحول ةميقلا يف ضافخنالا تارشؤم ةفرعمل11 حاضيإلا عجار2.

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

292,80862,912رياني1 يف

136,35989,170ةنسلا لالخ تافاضإ

17,463173,820)27 حاضيإ( لامعألا جامدنا لالخ نم ذاوحتسا

)33,094()278,145()11 حاضيإ( تادعمو تآشنمو تاكلتمم ىلإ ليوحت

-)40,469()15 حاضيإ( ةنيدم يليومت راجيإ ممذ ىلإ ليوحت

128,016292,808

73,6406,681نيلواقم ىلإ ةمدقم تاعفد

201,656299,489ربمسيد31 يف
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 تآشنمو ضرأ
نابمو

ِ مهرد فلأ

 ةكبش
عيزوتلا
مهرد فلأ

 ثاثأ
تازيهجتو
مهرد فلأ

 ةزهجأوتادعم
ةيبتكم
مهرد فلأ

تابكرم
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2020

:ةفلكتلا

20203,840,0412,404,79421,83350,7161,3276,318,711 رياني1 يف

16,180-8,1784,126663,810ةنسلا لالخ تافاضإ

478,503136,7417122615,265لامعألا جامدنا لالخ نم ذاوحتسالا

33,094--6430,9322,098)10 حاضيإ(زاجنإلا ديق ةيلامسأر لامعأ نم ليوحت

20204,326,7862,576,59324,00454,5381,3296,983,250 ربمسيد31 يف

:مكارتملا كالهتسالا

2020917,220408,9338,40640,9011,2181,376,678 رياني1 يف

103,76958,9281,5333,31770167,617ةنسلل كالهتسالا

20201,020,989467,8619,93944,2181,2881,544,295 ربمسيد31 يف

يف ضافخنالا لبق ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
2020 ربمسيد31 يف:مكارتملا ةميقلا

3,305,7972,108,73214,06510,320415,438,955

:مكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا

1,001,673---2020527,691473,982 ربمسيد31و2020 رياني1 يف

يف ضافخنالا دعب ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
2020 ربمسيد31 يف:مكارتملا ةميقلا

2,778,1061,634,75014,06510,320414,437,282

:يلاتلا وحنلا ىلع عّزوم ةنسلل كالهتسالا صصخم

 ةعسب ةقلعتملا تاداريإلا تيقوتو مجح•
ةطحملا

 متي مل نكلو اهيلع دقاعتلا مت يتلا تايمكلا•
ةنسلا ةياهن يف ليصوتلا

 ءارقتسال  مدختسملا مخضتلا لدعم•
 قافتالا ةرتف زواجتت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلا
ينعملا ليمعلا عم ةيئدبملا

 تادعملاو ةطحملاب ةقلعتملا ءانبلا ةفلكت•
 ىتح ةعقوم دوقع ىلع ًءانب ءاشنالا ديق
زاجنإلاىتح ةبولطملا ةفلكتلا ريدقتو هخيرات

 حجرملا طسوتملا ىلع ًءانب مصخلا لدعم•
–6,5% غلابلا ةعومجملل لاملا سأر ةفلكتل

10%

ينابملاو عيزوتلا تادوجومل ةيئاهنلا ةميقلا•

عم تاشقانملا ىلع تاداريإلا تاعقوت دمتعت
 تانحشلاو نيحجرملاو نييلاحلا ءالمعلا
 تاقفدتلا عقوت متي .ةعقوتملا ةيلبقتسملا
ءالمعلا عم ةيلاحلا دوقعلا ىلع ًءانب ةيدقنلا
مادختسالا ةرتفل اهديدمت متيو نيينعملا
.ةطحملل عقوتملا

 مل ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
.)ءيش ال :2020( ضارتقا ةفلكت يأ ةلمسر متت

 ةميقب تادعمو تآشنمو تاكلتمم كانه
 )مهرد نويلم310.4 :2020( مهرد نويلم339.8

 ةدئافب ةلمحم ضورق لباقم نامضك ةنوهرم
.)22 حاضيإ(

 عيمجل ةيونس ةيجيتارتسا ةعجارم ةرادإلا يرجت
 لماوع يأ ريثأت مييقت ضرغب اهيدل عيراشملا
 دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ىلع ةيجراخ وأ ةيلخاد
 ةعومجملا تادعمو تآشنمو تاكلتممل
 لامعألاو ىرخأ دوقعو ءالمعلا دوقعو
.زاجنإلا ديق ةيلامسأرلا

 ةميقلا ةقيرط ةعومجملا عبتت ،ءاضتقالا دنع
 تاقفدتلا تاعقوت مادختساب ةمدختسملا
 نم دادرتسالل ةلباقلا ةميقلا ريدقتل ةيدقنلا
 دوقعو تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا
 ديق ةيلامسأرلا لامعألاو ىرخأ دوقعو ءالمعلا
 ةعومجملا ةرادإ لبق نم ةدمتعملا زاجنإلا

.ةرادإلا سلجمو

 ربكألاريثأتلا هل ةمدختسملا ةميقلا باستحا نإ
:ةيلاتلا تاضارتفالاو ماكحألا يف

دقنلل ةدلوملا تادحولا ديدحت•

ةقيرطب ساقي يذلا ةطحملل ردقملا رمعلا•
 ةددحملاو ةلداعملا لماكلا لمِحلا تاعاس
 نط لكل ةيونسلا تاعاسلا ددع اهنأ ىلع
 ةعس ىلع ًاموسقم ايلعف دروم ديربت

.نطلاب ديربتلا ةطحم

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

179,046157,833)6.1 حاضيإ( ةرشابملا فيلاكتلا نمض جردم

9,3339,784)6.2 حاضيإ( ىرخأو ةيرادإ فيراصم نمض جردم

188,379167,617
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2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

339,063566,454رياني1 يف

21,02635,191ةيراجلا تايلمعلا نم ةنسلا جئاتن يف ةصح

24,73231,963)1( ةفقوتملا تايلمعلا نم ةنسلا جئاتن يف ةصح

126,274-)2( تافاضإ

)81,776()8,835(ةضوبقم حابرأ تاعيزوت

)4,513(10,715ةلاعفلا ةيدقنلا تاقفدتلا تاطوحتل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا نم ةصحلا

)4,645()7,871(ةعومجملا تاكرش نيب تالماعمل تاليدعت

)329,885()24,732()1( عيبلل اهب ظفتحمك ةفنصم

354,098339,063ربمسيد31 يف

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

-329,885رياني1 يف

297,922-عيبلل اهب ظفتحمك ةفنصم

24,73231,963)1( ةفقوتملا تايلمعلا نم ةنسلا جئاتن يف ةصح

)354,617()1( ةنسلا لالخ دعبتسملا

329,885-ربمسيد31 يف

:ةليمز تاكرش يف ةيلاتلا تارامثتسالا ةعومجملا كلتمت

 ةيلاملا تانايبلا يف ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب ةليمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا ةصح بستحُت
:يلاتلاك يه ةليمزلا تاكرشلا يف رامثتسالا ةكرح نإ .ةدحوملا

:عيبلل اهب ظفتحملا تادوجوملا ةكرح يلي اميف

 هذه تدأ ."ةليمز تاكرش يف تارامثتسا
 يف ةعومجملا ةمهاسم ةدايز ىلإ ةلماعملا

 نم)ةيدوعسلا( قطانملا ديربتل ديربت ةكرش
.2020 يف %28 ىلإ 20%

 ةقلعتملا ةيلاملا تامولعملا صخلم يلي اميف
 .ةليمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا تارامثتساب
 اهنع حاصفإلا مت يتلا تامولعملا سكعت
 ةيلاملا تانايبلا يف ةضورعملا غلابملا
 ةصح سيلو ةلصلا تاذ ةليمزلا تاكرشلل
 اهليدعت مت دقل .غلابملا كلت يف ةعومجملا
 دنع ةعومجملا اهترجأ يتلا تاليدعتلا سكعتل
كلذ يف امب ، ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختسا
:طاسقألاو ةلداعلا ةميقلا تاليدعت

 ةكرش طاشن سفن ةليمزلا تاكرشلا سرامت
 ةليمزلا تاكرشلل ريرقتلا خيراوت ّنإ .ديربت

 ربتعتو .ديربت ةكرش ريرقت خيراوتل ةقباطم
.ةعومجملل ةيجيتارتسا تارامثتسالا

 ةعومجملا تماق ،2021 سطسغأ15 يف1.
 ديربتلل رطق ةكرش يف اهتصح عيبب
 نييلاحلا اهيمهاسمل ع.م.ش يزكرملا

 مصخ دعب( مهرد نويلم406.6 لباقم
 ةيرتفدلا ةميقلا تغلب .)ةبيرضلا
 نويلم354.6 عيبلا تقو يف رامثتسالل
51.95 هردق حبر ىلإ يلاتلاب ىدأ امم ،مهرد
 نمض هجاردإ متو ،عيبلا دنع مهرد نويلم
 نايب يف ةفقوتملا تايلمعلا نم حبرلا
دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا

 ةعومجملا تلجس ،2020 ةنس لالخ2.
 مهسألا نم %8 ةبسنب اًذاوحتسا
 يف يلاح مهاسم نم ةارتشملا ةيفاضإلا

 ،)ةيدوعسلا( قطانملا ديربتل ديربت ةكرش
 ،كلذ ىلع ًءانبو .مهرد نويلم126.3 رعسب
ةمدقم تاعفد" نم غلبملا اذه ليوحت مت

" ىلإ "ةليمز ةكرش يف رامثتسالا نع

ةيسيئرلا ةطشنألاسيسأتلا دلب

ةيرتفدلا ةميقلاةيكلملا

2021202020212020

ةيعانصلا ةنيدملا ةكرش
ديربتلل

4,139-%20%20ةدربملا هايملا عيبةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

قطانملا ديربتل ديربت ةكرش
)ةيدوعسلا(

 ةيبرعلا ةكلمملا
ةيدوعسلا

313,572306,199%28%28ةدربملا هايملا عيب

40,52628,725%40%40ةدربملا هايملا عيبةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاةدودحملا ديربتلل ىراحص

354,098339,063
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ديربتل ديربت ةكرش
)ةيدوعسلا( قطانملا
مهرد فلأ

ىرخأ
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2021

260,956118,968379,924تاداريإلا

)141,496()43,333()98,163(تاعيبملا ةفلكت

)106,003()23,753()82,250( ىرخأو ةيرادإ فيراصم

2,2111212,332ىرخأ تاداريإ

)86,979()9,225()77,754(ليومتلا فيلاكت يفاص

5,00042,77847,778ةنسلا حبر

1,40019,62621,026 ةنسلا جئاتن يف ديربت ةصح

 ديربتل ديربت ةكرش
)ةيدوعسلا( قطانملا
مهرد فلأ

ىرخأ
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2020

257,494134,156391,650تاداريإلا

)148,343()60,276()88,067(تاعيبملا ةفلكت

)60,705()3,550()57,155( ىرخأو ةيرادإ فيراصم

)1,936(-)1,936(ىرخأ ةراسخ

)75,970()8,070()67,900(ليومتلا فيلاكت يفاص

42,43662,260104,696ةنسلا حبر

11,88223,30935,191ةنسلا جئاتن يف ديربت ةصح

 ديربتل ديربت ةكرش
)ةيدوعسلا(قطانملا
مهرد فلأ

ىرخأ
مهرد فلأ

يلامجإلا
مهرد فلأ

2020

726,91266,960793,872ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

1,963,654336,9112,300,565ةلوادتملا ريغ تادوجوملا عومجم

)414,495()26,835()387,660(ةلوادتملا تابولطملا عومجم

)1,493,863()284,525()1,209,338(ةلوادتملا ريغ تابولطملا عومجم

1,093,56892,5111,186,079تادوجوملا يفاص

306,19932,864339,063تادوجوملا يفاص يف ديربت ةصح

ديربتل ديربت ةكرش
)ةيدوعسلا( قطانملا
مهرد فلأ

ىرخأ
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2020

862,169256,6641,118,833ةيحاتتفالا تادوجوملا يفاص

42,43662,260104,696ةنسلا حبر

)22,263()308()21,955(ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا

)208,460()208,460(-ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

193,272)17,645(210,917ىرخأ تاليدعت

1,093,56792,5111,186,078تادوجوملا يفاصل يماتخلا ديصرلا

306,19932,864339,063تادوجوملا يفاص يف ديربت ةصح

 ديربتل ديربت ةكرش
)ةيدوعسلا( قطانملا
مهرد فلأ

ىرخأ
مهرد فلأ

يلامجإلا
مهرد فلأ

2021

501,62468,821570,445ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

1,977,840324,5442,302,384ةلوادتملا ريغ تادوجوملا عومجم

)283,073()35,371()247,702(ةلوادتملا تابولطملا عومجم

)1,368,539()256,678()1,111,861(ةلوادتملا ريغ تابولطملا عومجم

1,119,901101,3161,221,217تادوجوملا يفاص

313,57240,526354,098تادوجوملا يفاص يف ديربت ةصح

 تاقتشمل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا نم ةعومجملا ةصح ةليمزلا تاكرشلا تادوجوم يفاص نمضتي
 ةيلاملا تامولعملا ليدعت مت .)مهرد نويلم13.6 :2020( مهرد نويلم2.9 غلبمب ةليمزلا تاكرشلا
 .تاكرشلا نيب تالماعملا نايبل ةليمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا تارامثتسال ةصخلملا

 نيحاضيإلا يف ةليمزلا تاكرشلاب ةقلعتملا ةئراطلا تابولطملاو تامازتلالا نع حاصفإلا مت
.30و29 مقر

ةيرتفدلا ميقلا ةيوست
 ديربتل ديربت ةكرش

)ةيدوعسلا( قطانملا
مهرد فلأ

ىرخأ
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2021

1,093,56792,5111,186,078ةيحاتتفالا تادوجوملا يفاص

5,00042,77847,778ةنسلا حبر

26,1008,51834,618رخآلا لماشلا لخدلا

)24,710()24,710(-ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

)22,549()17,781()4,768(ىرخأ تاليدعت

1,119,899101,3161,221,215تادوجوملا يفاصل يماتخلا ديصرلا

313,57240,526354,098تادوجوملا يفاص يف ديربت ةصح
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2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

19,19539,254رياني1 يف

14,64716,004ةنسلا جئاتن نم ةصح

)7,750()5,751(ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

)23,996(20,385ةلاعفلا ةيدقنلا تاقفدتلا تاطوحتل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا نم ةصحلا

)4,317()4,929(ةعومجملا تاكرش نيب تالماعمل تاليدعت

ةعباتةكرشك هليجستو ةكرتشملا عيراشملا يف رامثتسالاب فارتعالا ءاغلإ
)27 حاضيإ(

)24,855(-

18,69219,195ربمسيد31 يف

:ةكرتشملا عيراشملا حابرأو تاداريإ يف ةصحلا

69,21778,501تاداريإ

14,64716,004ةنسلا حبر

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

138,119156,613تاداريإلا

)64,022()62,482(تاعيبملا ةفلكت

)17,437()14,530(ىرخأو ةيرادإ فيراصم

26418ىرخأ تاداريإ

)43,135()32,064(ليومتلا فيلاكت يفاص

29,30732,037ةنسلا حبر

14,64716,004ةنسلا جئاتن يف ديربت ةصح

51,399101,448ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

299833,142ةلوادتملا ريغ تادوجوملا عومجم

)243,811()15,536(ةلوادتملا تابولطملا عومجم

)652,389(488ةلوادتملا ريغ تابولطملا عومجم

36,65038,390تادوجوملا يفاص

18,69219,195تادوجوملا يفاص يف ديربت ةصح

:ةيرتفدلا ميقلا ةيوست

38,38978,508ةيحاتتفالا تادوجوملا يفاص

29,30732,037ةنسلا حبر

)47,990(30,820ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( / لخدلا

)15,500()11,502(ةعوفدم حابرأ تاعيزوت

)8,666()655(ىرخأ تاليدعت

86,35938,389تادوجوملا يفاصل يماتخلا ديصرلا

هليجستو ةكرتشملاعيراشملا يف رامثتسالاب فارتعالا ءاغلإ
ةعبات ةكرشك

)24,855(-

18,69219,195تادوجوملا يفاص يف ديربت ةصح

 يف ةعومجملا تارامثتساب ةقلعتملا ةيلاملا تامولعملا صخلم يلي ام
:ةكرتشملا عيراشملا

 ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا يف ةعومجملا ةصح ةكرتشملا عيراشملا تادوجوم يفاص نمضتي
 تامولعملا ليدعت مت .)مهرد نويلم56.0 :2020( ءيش ال غلبمب ةكرتشملا عيراشملا تاقتشمل
.تاكرشلا نيب تالماعملا نايبل ةكرتشملا عيراشملا يف ةعومجملا تارامثتسال ةصخلملا ةيلاملا

 يف ةكرتشملا عيراشملاب ةقلعتملا ةئراطلا تابولطملاو تامازتلالا نع حاصفإلا مت
.30و29 نيحاضيإلا

:ةكرتشملا عيراشملا يف ةيلاتلا تارامثتسالا ةعومجملا كلتمت

 لمعت ،ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يه ،.م.م.ذ تالواقملل جيلخلا نيلافال يس نإ سا ةكرش1.
 .قطانملا ديربت لاجم يف تاءاشنإلا ةرادإو تاءاشنإلاو تايرتشملاو ةسدنهلا لاجم يف
 ةيلاملاتانايبلا يف تالواقملل جيلخلا نيلافال يس نإ سا ةكرش يف ةعومجملا ةصح بستحت
 ةكرتشم ةرطيس امهيدل نيمهاسملا الك نأ ثيح ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب ةدحوملا

 .تادوجوملا يفاص يف ةيواستم قوقحو

 ةكرش مهسأ نم %50 ةبسنب ةيفاضإ ةصح ىلع ةعومجملا تذوحتسا ،2021 ربوتكأ25 يف2.
 تحبصأو كرتشملا عورشملا كيرش نم كلذو م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكرتسيد سنزب
 ذاوحتسالا ةقيرط مادختساب ذاوحتسالا باستحا مت .%100 ةبسنب ةأشنملا كلتمت ةعومجملا
 .)27 حاضيإ( "لامعألا جامدنا"3 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو يلحرملا

.ديربت ةكرشل ريرقتلا خيرات هسفن ناك ةكرتشملا عيراشملل ريرقتلا خيرات ّنإ

(iيلاتلا وحنلا ىلع ةكرتشملا عيراشملا يف تارامثتسالا يف ةكرحلا:

سيسأتلا دلب
 ةطشنألا
ةيسيئرلا

ةيرتفدلا ةميقلاةيكلملا

20212020
2021

مهرد فلأ
2020

مهرد فلأ

 سا نا سا ةكرش
 جيلخلا نيلافال
)1( م.م.ذ تالواقملل

 لامعأةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
تاءاشنإلا

51%51%18,69218,983

 تكرتسيد سنزب
رامثتسالل جنيلوك
)2( م.م.ذ

 هايملا عيبةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
ةدربملا

100%50%-212

18,69219,195
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20212020

ىندألا دحلا
 دوقع ممذل
ةنيدملا راجيإلا
مهرد فلأ

 ةيلاحلا ةميقلا
 ىندألا دحلل
راجيإلل
مهرد فلأ

ىندألا دحلا
 دوقع ممذل
ةنيدملا راجيإلا
مهرد فلأ

 ةيلاحلا ةميقلا
 ىندألا دحلل
راجيإلل
مهرد فلأ

336,623323,588328,493315,581ةدحاو ةنس لالخ

 سمخ نع ديزت ال نكلو ةنس دعب
تاونس

1,346,4901,081,2891,345,9691,080,829

3,428,9111,607,4013,755,8321,712,240تاونس سمخ نم رثكأ

5,112,0243,012,2785,430,2943,108,650

-)2,321,644(-)2,099,746(ةبستكم ريغ ليومت تاداريإ

3,012,2783,012,2783,108,6503,108,650

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

28,52728,527هاكرشوماهنابناياةكرش

78,91978,919.م.م.ذجنيلوكتكيرتسيدنواتنواد

-240,288)27حاضيإ(م.م.ذرامثتساللجنيلوكتكرتسيدسنزب

347,734107,446

 مت .يونس ساسأ ىلع ةميقلا يف ضافخنا يأل تضرعت دق ةرهشلا تناك اذإ ام ةعومجملا ربتخت
 ديقةميقلا تاباسح ىلع ًءانب دقن ديلوت ةدحو لكل ةرهشلل دادرتسالل لباقلا غلبملا ديدحت
 ىلع ًءانب يدقنلا قفدتلا تاعقوت تاباسحلا مدختست .تاضارتفالا مادختسا بلطتت يتلا مادختسالا
 ءارقتسا متي .تاونس سمخ ةرتف يطغت يتلاو ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا ةيلاملا تاينازيملا
 قفاوتت .ةردقملا مخضتلاو ومنلا تالدعم مادختساب تاونس سمخلا ةرتف دعب ةيدقنلا تاقفدتلا

 لمعت يتلا ةددحملا ةيعانصلا ريياعملاو ةقباسلا تاونسلا نم تاعقوتلا عم هذه ومنلا تالدعم
.دقنلل ةجتنم ةدحو لك اهيف

دوقعلا :تاسوململا ريغ

 اهب فارتعالا متي .لامعألا جامدنا نم ءزجك ةيدقاعتلا قوقحلاو ءالمعلا دوقع ىلع لوصحلا مت
 تيقوت ىلع ًءانب تباثلا طسقلا ساسأ ىلع اًقحال اهءافطإ متيو ، ءانتقالا خيرات يف ةلداعلا اهتميقب
.ردقملا يجاتنإلا اهرمع رادم ىلع دوقعلل ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا

.ةسوململا ريغ لوصألا ةميق ضافخنا تارشؤم ةفرعمل11 حاضيإ عجار

:ةنسلا لالخ ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ يف ةكرحلا يلي اميف

:يلاتلا وحنلا ىلع دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ تصصُخ

 ةيليومتلا تاراجيإلا بجومب ةيلبقتسملا ةنيدملا راجيإلا دوقع ممذل ىندألا دحلا نايب يلي اميف
:ةنيدملا راجيإلا دوقع ممذل ىندألا دحلا يفاصل ةيلاحلا ةميقلاو

20212020ا

مهرد فلأمهرد فلأ

107,44628,527 رياني1 يف

240,28878,919 لامعألا جامدنا لالخ نم ذاوحتسا

347,734107,446ربمسيد31 يف

ةسوململا ريغ تادوجوملل ةميقلا ضافخنا تارشؤم مييقتل11 حاضيإ ىلع عالطالا ءاجرلا

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

-2,252,681رياني1 يف

1,745,4222,285,711)27 حاضيإ( لامعألا جامدنا لالخ نم زاوحتسا

(33,030)(61,385))6.2 حاضيإ( ةنسلل لمحم ءافطإ

3,936,7182,252,681ربمسيد31 يف

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

3,108,6503,144,531يفاصلاب ،رياني1 يف

227,062234,493يليومتلا راجيإلا تاداريإ

)33,606()37,073(ةريغتملا راجيإلا تاعفدل كلهتسملا راعسأ رشؤم طبر

189,989200,887)3 حاضيإ( يليومتلا راجيإلا تاداريإ عومجم

-40,469ةديدجلا ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذب يئدبملا فارتعالا

)318,491()326,830(ةملتسم راجيإ تاعفد

81,723-ةمئاقلا يليومتلا راجيإلا دوقع ليدعت

3,012,2783,108,650ربمسيد31 يف

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

323,588315,581ةلوادتم تادوجوم

2,688,6902,793,069ةلوادتم ريغ تادوجوم

3,012,2783,108,650
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:يلاتلاك ةبستكملا ريغ ليومتلا تاداريإ يف ةكرحلا

:مادختسالا قح تادوجوم يف ةكرحلا صخلم يلي اميف

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

2,321,6442,143,048رياني1 يف

441,074-ةمئاقلا يليومتلا راجيإلا دوقع ليدعت

)234,493()227,062(ةنسلا لالخ اهب فرتعملا ليومتلا تاداريإ

)27,985()29,907(ةريغتملا راجيإلا تاعفدل كلهتسملا راعسأ رشؤم طبر

-35,071ةديدج ةيليومت تاراجيإب ةقلعتم

2,099,7462,321,644ربمسيد31 يف

.هالعأ ةيباسحلا تايلمعلا يف رجؤملا حلاصل ةنومضم ريغ ةيقبتم ةميق دوجو مدع ضارتفا مت

ةددحم تارتفل دوقعلا ماربإ متي ام ةداع .قطانملا ديربت تاطحم ةعومجملا راجيإ دوقع لثمت
 ةعومجملا موقت .ةيراجيإ ريغو ةيراجيإ تانوكم ىلع دوقعلا يوتحت دقو .ةنس30 ىلإ15 نم
 ةلقتسملا اهراعسأ ىلع ًءانب ةيراجيإلا ريغو ةيراجيإلا رصانعلل دقعلا يف نمثلا رادقم صيصختب
 ةعساو ةعومجم ىلع يوتحتو يدرف ساسأ ىلع راجيإلا دقع ماكحأ لوح ضوافتلا متي .اًيبسن

 .ةفلتخملا طورشلاو ماكحألا نم

 تآشنمو ضرأ
نابمو

ِ
مهرد فلأ

عيزوتلا ةكبش
مهرد فلأ

تابكرم
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2021

:ةفلكتلا

2021239,52745,10010,733295,360 رياني1 يف

لامعألا جامدنا لالخ نم ذاوحتسا
45,660-45,660-)27 حاضيإ(

16,3206,29022,610ةنسلا لالخ تافاضإ

2021255,84790,76017,023363,630 ربمسيد31 يف

:كالهتسالا

202135,907825,64941,638 رياني1 يف

18,3841,7773,24723,408ةنسلل كالهتسالا

202154,2911,8598,89665,046 ربمسيد31 يف

لبق ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
:مكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا

2021 ربمسيد31 يف
201,55688,9018,127298,584

:ةميقلا يف ضافخنالا

88,253--88,253)1(2021 ربمسيد31و2021 رياني1 يف

دعب ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
:مكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا

2021 ربمسيد31 يف
113,30388,9018,127210,331
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)عبات( مادختسالا قح تادوجوم

:يلاتلا وحنلا ىلع عّزوم ةنسلل ءافطإلا صصخم

:يلاتلاك ةنسلا لالخ راجيإلا تابولطم يف ةكرحلا

:يلي امك دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف راجيإلا تابولطم تصص

:دحوملا لماشلا لخدلا نايب يف اهب فرتعملا غلابملا يلي اميف

:راجيإلا دوقعب ةقلعتملا ةيلاتلا غلابملا لماشلا لخدلا نايب حضوي

:راجيإلا دوقعب ةقلعتملا ةيلاتلا تاكرحلا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب حضوي

 تآشنمو ضرأ
نابمو

ِ
مهرد فلأ

 ةكبش
عيزوتلا

تابكرم
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

2020

:ةفلكتلا

6,033244,416-2020238,383 رياني1 يف

 جامدنا لالخ نم ذاوحتسا
45,100)27 حاضيإ(لامعألا

-
45,100

4,7005,844-1,144تافاضإ

2020239,52745,10010,733295,360 ربمسيد31 يف

:كالهتسالا

1,98319,896-202017,913 رياني1 يف

17,994823,66621,742ةنسلل كالهتسالا

202035,907825,64941,638 ربمسيد31 يف

لبق ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
:مكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا

2020 ربمسيد31 يف
203,62045,0185,084253,722

:ةميقلا يف ضافخنالا

31و2020 رياني1 يف
)1(2020 ربمسيد

88,253--88,253

دعب ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
مكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا

2020 ربمسيد31 يف
115,36745,0185,084165,469

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

15,12812,419)6.1 حاضيإ( ةرشابملا فيلاكتلا نمض جردم

8,2809,323)6.2 حاضيإ( ىرخأو ةيرادإ فيراصم نمض جردم

23,40821,742

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

2020264,400294,749 رياني1 يف

22,6105,843ةفاضإ

14,01315,603)5 حاضيإ( ةدايز

)51,795()53,759(ةددسم غلابم

2020247,264264,400 ربمسيد31 يف

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

46,68544,801ةلوادتم

200,579219,599ةلوادتم ريغ

247,264264,400

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

23,40821,742)16 حاضيإ( مادختسالا قح تادوجوم كالهتسا

14,01315,603)5 حاضيإ( راجيإلا تابولطم- ليومتلا فيلاكت

37,42137,345

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

39,74636,192راجيإلا تاعفدل ةيسيئرلا رصانعلا

14,01315,603)5 حاضيإ( راجيإلا تابولطم ىلع ليومتلا فيلاكت

53,75951,795
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 مهرد نويلم41.7 ةيمسا ةميقب ةيراجت ةنيدم ممذل صصخم دصر مت ،2021 ربمسيد31 يف امك
 يلودلا رايعملا يف ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا جذومن تابلطتمل اقفو )مهرد نويلم48.9 :2020(
:ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ةميق يف ضافخنالا صصخم يف ةكرحلا يلي اميفو .9 مقر ةيلاملا ريراقتلل

 ةفوفصم ىلع ًءانب ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسملا غلابملاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا رطاخم ليصافت يلاتلا لودجلا نيبي
 ءالمع ةدعاق نيب قاقحتسالا رخأت ةلاح ىلع ةراسخلا صصخمل ةعومجملا صصخم دمتعي .ةعومجملا تاصصخم
.ءالمعلا ةيبلاغل ةفلتخملا ةعومجملا

:يلاتلا وحنلا ىلع ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسملا غلابملاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا رامعأ ليلحت ناك ،ربمسيد31 يف امك

 ىلع لوصحلا ةعومجملا ةسايس نم سيلو .ًاموي60-30 ةرتف ىلع قحتستو ةدئافلاب ةلمحم ريغ ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا
 ممذلا ماكحأو طورش ىلع عالطالل28 مقر حاضيإلا عجار .تانامض الب ممذلا هذه مظعمف يلاتلابو ،ةنيدملا ممذلا نع تانامض

.ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةنيدملا

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

500,936728,055يفاصلاب ،ةيراجت ةنيدم ممذ

57,52350,642)28 حاضيإ( ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم

20,54011,171نيفظوملاو نيدروملا ىلإ ةمدقم تاعفد

97,67696,150ىرخأ ةنيدم ممذو تاقحتسمو عئادو

14,33212,449ًامدقم ةعوفدم غلابم

691,007898,467

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

48,86661,449رياني1 يف

1,0965,579ةنسلل لّمحملا

(18,162) (8,285)ةبوطشم /ةسوكعم غلابم

41,67748,866ربمسيد31 يف

ًاموي30 <لوادتمعومجملا
30–60

ًاموي
60-90

ًاموي
90-120

ًاموي
120-365

ًاموي
365 نم رثكأ
ًاموي

2021

 ةنيدملا ممذلا يلامجإ
600,136248,97069,58389,41239,10820,24254,94677,875)مهرد فلأ(

%39,9%16,7%1,7%1,0%0,2%0,2%0,1%6,9صصخملا ةبسن

 صصخملا
41,6772901681994033349,19431,089)مهرد فلأ(

 ةنيدملا ممذلا يفاص
558,459248,68069,41589,21338,70519,90845,75246,786)مهرد فلأ(

2020

 ةنيدملا ممذلا يلامجإ
827,563235,47195,490152,68032,14793,087123,85394,835)مهرد فلأ(

%27,7%14,8%1,6%1,5%1,2%0,2%0,1%5,6صصخملا ةبسن

 صصخملا
48,8662631921,8534851,49418,28426,295)مهرد فلأ(

 ةنيدملا ممذلا يفاص
778,697235,20895,298150,82731,66291,593105,56968,540)مهرد فلأ(
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 تاقفدتلا نايبو دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ةنمضتملا ةيدقنلاو ةيكنبلا ةدصرألا يلي اميف
:دحوملا ةيدقنلا

 تاباسح يف ًاجردم )مهرد نويلم9.7 :2020( مهرد نويلم8,6 غلبم ةيكنبلا ةدصرألا لمشت
 نويلم4.2 :2020( مهرد نويلم3,7 غلبمو ةيكنبلا تاليهستلاب قلعتي اميف نيدلا ةمدخ يطايتحا
.دامتعالا تاباطخو ةيراجتلا ةيكنبلا تانامضلا لباقم يدقن شماهك هب ًاظفتحم )مهرد

 ىلإ %0.4 :2020( اًيونس %1.85 ىلإ %0.17 نم حوارتي تباث ةدئاف رعسل ةيكنبلا عئادولا عضخت
.)اًيونس 2.5%

:يلاتلاك ةيدقنلاو ةيكنبلا ةدصرألل يفارغجلا زيكرتلا

 ةطشنألا نم ةئشانلا ةعومجملا تابولطم يف تاريغتلا ليصافت هاندأ لودجلا حضوي
.ةيدقنلا ريغو ةيدقنلا تاريغتلا نم الك لمشي اذهو ،ةيليومتلا

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

354,217239,031دقنو ةيكنب ةدصرأ

843,0561,073,863ةيكنب عئادو

1,197,2731,312,894ربمسيد31 يف امك همكح يف امو دقنلا

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

1,166,3991,285,785ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا لخاد

30,87427,109ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا جراخ

1,197,2731,312,894

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

1,197,2731,312,894ةيكنبو ةيدقن ةدصرأ

)2,156,407()2,530,048(ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

)630,681()941,412(يمالسإ ليومت تابيترت

)3,639,348()3,643,080(ليوحتلل ةلباق ريغ كوكصو تادنس

)264,400()247,264(راجيإ تابولطم

)5,377,942()6,164,531(نيدلا يفاص

:2021 ةنسل دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب يف ةيدقنلا ريغ تالماعملا

.مادختسالا قح تادوجومل مهرد نويلم210.3•

.راجيإلا تابولطمل مهرد نويلم247.3•

 ةيدقن ةدصرأ
ةيكنبو
مهرد فلأ

ضورق
 تاليومتو
ةدئافلاب ةلّمحم

 ليومت تابيترت
يمالسإ
مهرد فلأ

ريغ كوكصو تادنس
ليوحتلل ةلباق
مهرد فلأ

راجيإ تابولطم
عومجملامهرد فلأ

نيدلا يفاص

)5,377,942()264,400()3,639,348()630,681()2,156,407(20211,312,894 رياني1 يف ديصرلا

(81,226)53,759-5,115)24,479()115,621(ةيدقنلا تاقفدتلا

:ةيدقن ريغ تالماعم

(15,976)-)3,732()2,519((9,725)-)5 حاضيإ( تالماعملا فيلاكت ءافطإ

(675,374))22,610(-)313,327()339,437(-)17 حاضيإ( تافاضإ

(14,013))14,013(----)5 حاضيإ( ةدايز

(6,164,531))247,264()3,643,080()941,412()2,530,048(20211,197,273 ربمسيد31 يف ديصرلا

 ةيدقن ةدصرأ
ةيكنبو
مهرد فلأ

تاليومتو ضورق
ةدئافلاب ةلّمحم
مهرد فلأ

 ليومت تابيترت
يمالسإ
مهرد فلأ

 ريغ كوكص
ليوحتلل ةلباق
مهرد فلأ

 تابولطم
راجيإ
عومجملامهرد فلأ

نيدلا يفاص

)2,914,401()294,749()1,828,843(-)1,017,711(2020226,902 رياني1 يف ديصرلا

)2,425,176(51,795)1,808,823()628,709()1,125,431(1,085,992ةيدقنلا تاقفدتلا

:ةيدقن ريغ ةلماعم

)16,919(-)1,682()1,972()13,265(-)5 حاضيإ( تالماعملا فيلاكت ءافطإ

)5,843()5,843(----)17 حاضيإ( تافاضإ

)15,603()15,603(----)5 حاضيإ( ةدايز

)5,377,942()264,400()3,639,348()630,681()2,156,407(20201,312,894 ربمسيد31 يف ديصرلا
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.)8 حاضيإ(2021 ليربأ يف ةحنملا مهسأ نم60,345,091 يلامجإ رادصإ مت

 ،هتاليدعتو ،2015 ةنسل )2( مقر ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب يداحتالا نوناقلا تابلطتمل ًاقفو
 حابرأ نم %10 ليوحت متي ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةلجسملا تاكرشلل يساسألا ماظنلاو
 ررقت نأ ةكرشلل زوجيو .يماظنلا يطايتحالا ىلإ ةنسلل ةلصلا تاذ ةعباتلا تاكرشلاو مألا ةكرشلا

 ريغ يطايتحالا اذهو .ردصملا لاملا سأر نم %50 يطايتحالا ديصر غلبي امدنع تاليوحتلا هذه فقو
.عيزوتلل حاتم

:يلي امك دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ةدئافلاب ةلمحملا تايفلسلاو ضورقلا تصصُخ

.I1لجأل ضرق 

 ىلع ةعومجملا تلصح ،2020 ةنس لالخ
517.4( مهرد نويلم1,900.4 ةميقب ليهست

 كونبلا نم ةعومجم نم )يكيرمأ رالود نويلم
لمحي .ةعبات ةكرش ىلع ذاوحتسالا ليومتل
 ةفاضإلاب روبيل رعسب ةدئاف لدعم ليهستلا
ىلع اًدقن ةدئافلا دادس قحتسيو ،شماه ىلإ
 كنبلا عم هيلع قفتملا وحنلا ىلع نرم ساسأ

 اذه .ةدئافلل ريعست ةداعإ ةرتف لك يف
 ةدحاو ةعفد ىلع دادسلا بجاو ليهستلا
.2025 سرام يف %100 ةبسنب

 يف ىواستيو ،نومضم ريغ ليهستلا اذه
 ريغ ىرخألا تابولطملا عيمج عم هفينصت
.ةعومجملل ةدناسملا ريغو ةنومضملا

.II2لجأل ضرق 

 ةعباتلا تاكرشلا ىدحإب2 لجأل ضرقلا طبتري
 ).م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكرتسيد سنزب(
 مت .يلحم يراجت كنب نم ًاضارتقا لثميو
 نم ءزجك2021 ةنس لالخ ضرقلا ىلع لوصحلا
 ةدئاف لدعم ضرقلا لمحي .لامعألا جامدنا
 دادسلا قحتستو ،شماه ىلإ ةفاضإلاب روبيل
 ليهستلاو ،يونس عبر ساسأ ىلع ًادقن

 ةكرشلل ةنوهرملا مهسألا لباقم نومضم
ىلع ديدستلا ليهستلا قحتسي .ةعباتلا
 رخآ قحتسي نأ ىلع ةيونس فصن طاسقأ

 غلابملا يلامجإ غلبو .2034 وينوي30 يف طسق
 مهرد نويلم5.5 ليهستلا اذه لباقم ةددسملا

.ةنسلا لالخ

.III3لجأل ضرق 

 ةعباتلا تاكرشلا ىدحإب3 لجأل ضرقلا طبتري
غلبمب يلحم يراجت كنب نم ًاضارتقا لثميو

 هيلع لوصحلا مت يذلاو مهرد نويلم192.5
 لدعم ليهستلا اذه لمحي .ةطحم ءانب ليومتل

قحتستو ،شماه ىلإ ةفاضإلاب روبيإ ةدئاف
 ليهستلاو ،يونس عبر ساسأ ىلع ًادقن دادسلا

 ىلع لوصحلا مت يتلا ةطحملا لباقم نومضم
 ديدستلا ليهستلا قحتسي .اهلجأل ليهستلا

 سرام نم ًارابتعا يونس فصن ًاطسق23 ىلع
 مهرد نويلم48.1 غلبمب ةدحاو ةعفد عم2017

ةددسملا غلابملا يلامجإ غلبو .2028 سرام يف
 لالخ مهرد نويلم10.8 ليهستلا اذه لباقم
.)مهرد نويلم9.5 :2020( ةنسلا

.IV4 لجأل ضرق

 ةعباتلا تاكرشلا ىدحإب4 لجأل ضرقلا طبتري
 اذهو .يلحم يراجت كنب نم ًاضارتقا لثميو
 نهرلاو ةنيدملا ممذلا لباقم نومضم ليهستلا
تادعملاو تآشنملاو تاكلتمملا ىلع يراجتلا
 طاسقأ ىلع ضرقلا دَّدسي .)تالآلاو تآشنملا(
2033 ربمسيد يف دادسلا قحتسيو ةيونس عبر
 اًيونس %5,75 ةبسنب ةتباث ةدئاف لمحيو
مت ،ةنسلا لالخ .)اًيونس %5.75 :2020 ربمسيد(
 مهرد نويلم52.3 هردق يفاضإ غلبم ضبق
 عومجم غلب نيح يف ليهستلا اذه لباقم
1.7 :2020( مهرد نويلم4.8 ةددسملا غلابملا

 .)مهرد نويلم

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

لماكلاب عوفدملاو ردصملاو هب حرصملا لاملا سأر

 دحاو مهرد ةميقب ًايداع ًامهس )2,715,529,124 :2020(2,775,874,215
)8 حاضيإ( مهسلل

2,775,8742,715,529

% يلعفلا ةدئافلا لدعم
2021

مهرد فلأ
2020

مهرد فلأ

1,873,7551,864,756شماه + روبيل)1(1 لجأل ضرق

-334,297شماه + روبيل)27 حاضيإ( )2(2 لجأل ضرق

146,474157,072شماه + روبيإ)3(3 لجأل ضرق

63,41667,558%5,75)4(4 لجأل ضرق

-51,651%5.75)5(5 لجأل ضرق

60,45567,021شماه + روبيإ)6(6 لجأل ضرق

--شماه + روبيإ)7(7 لجأل ضرق

2,530,0482,156,407

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

35,01423,477لوادتملا ءزجلا

2,495,0342,132,930لوادتملا ريغ ءزجلا

2,530,0482,156,407
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 ةدئافلا لدعم
%يلعفلا

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

632,990630,681شماه + روبيل)1( يمالسإ ليومت تابيترت

-308,422شماه + روبيل)2( يمالسإ ليومت تابيترت

941,412630,681

:يلي امك دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف يمالسإلا ليومتلا تابيترت تصصُخ

يمالسإ ليومت تابيترت )2(

 ىلع ةعومجملا تلصح ،2021 ةنس لالخ
 نويلم313.3 غلبمب يمالسإ ليومت ليهست
 ةعبات ةكرشل لامعألا جامدنا نم ءزجك مهرد
 .)رامثتسالل جنيلوك تكرتسيد سنزب ةكرش(
 روبيل رعسب حبر لدعم ليهستلا لمحي
 ًادقن دادسلا قحتسيو ،شماه ىلإ ةفاضإلاب

نومضم ليهستلاو ،يونس عبر ساسأ ىلع
ىدل ةنوهرملا ةعباتلا ةكرشلا مهسأ لباقم
ىلع ديدستلا ليهستلا قحتسي .كنبلا
 رخآ قحتسي نأ ىلع ةيونس فصن طاسقأ

 غلب ،ةنسلا لالخ .2034 وينوي30 يف طسق
 ليهستلا اذه لباقم ةددسملا غلابملا يلامجإ
.مهرد نويلم5.1 هيلع لوصحلا دعب

8.3غلبم يمالسإلا ليومتلا بيترت نمضتي
 ريغ ةلماعملا ةفلكت لثمي مهرد نويلم
 .ةأفطملا

ةيلاملا تادهعتلا عيمجل ةعومجملا تلثتما
. ريرقتلا ةرتف يف اهب لومعملا

يمالسإ ليومت تابيترت )1(

 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
ليهست نامضب ةعومجملا تماق ،2020

 مهرد نويلم641.3 ةميقب ديدج يمالسإ
 ةعومجم نم )يكيرمأ رالود نويلم174.6(
 ىلع ذاوحتسالا ليومتل كونبلا نم

 حبر لدعم ليهستلا لمحي .ةعبات ةكرش
 ،شماه ىلإ ةفاضإلاب روبيل رعسب
ساسأ ىلع اًدقن حبرلا دادس قحتسيو
 كنبلا عم هيلع قفتملا وحنلا ىلع نرم
اذه .حبرلل ريعست ةداعإ ةرتف لك يف
 ةعفد ىلع دادسلا بجاو ليهستلا

 .2025 سرام يف %100 ةبسنب ةدحاو

.V5 لجأل ضرق

 تاليهست ةعومجملا تمدق ،2021 ماع لالخ
ضارتقالا لثمتو ةعبات ةكرش لالخ نم ةديدج
 تاليهستلا هذه .يلحم يراجت كنب نم
 موسرلاو ةنيدملا ممذلا لباقم ةنومضم
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا ىلع ةيراجتلا
 طاسقأ ىلع ضرقلا ددسُي .)تالآلاو تالآلا(
 لمحيو2033 ربمسيد يف قحتسيو ةيونس عبر
 :2020 ربمسيد( اًيونس ٪5.75 اهردق ةتباث ةدئاف
.)ءيش ال

.VI6 لجأل ضرق

 ةعباتلا تاكرشلا ىدحإب5 لجأل ضرقلا طبتري
77.9 غلبمب يلحم يراجت كنب نم ًاضارتقا لثميو
ليومتل هيلع لوصحلا مت يذلاو مهرد نويلم
 ليهستلا اذه لمحي .ةطحم ىلع ذاوحتسالا

 ،شماه ىلإ ةفاضإلاب روبيإ ةدئاف لدعم
 ،يونس عبر ساسأ ىلع ًادقن دادسلا قحتستو
مت يتلا ةطحملا لباقم نومضم ليهستلاو
 قحتسي .اهلجأل ليهستلا ىلع لوصحلا
 يونس عبر ًاطسق60 ىلع ديدستلا ليهستلا

 .2031 ربمسيد31 يف طسق رخآ قحتسي نأ ىلع
 اذه لباقم ةددسملا غلابملا يلامجإ غلبو
 :2020( ةنسلا لالخ مهرد نويلم6.7 ليهستلا

 .)مهرد نويلم2.7

.VII7 لجأل ضرق

590 ةميقب ددجتم ليهست ةعومجملا ىدل
 تابوحس لكش يف همادختسا متي مهرد نويلم
ةدئاف لدعم ددجتملا ليهستلا لمحي .ةيدقن
قحتسيو شماه ىلإ ةفاضإلاب روبيإ رعسب
30 يف امك.2023 ربمسيد31 يف دادسلا

 ديصر ةعومجملا ىدل دجوي ال ،2021 ربمتبس
 اذهو .ددجتملا ليهستلا اذه نم مدختسم
.نومضم ريغ ليهستلا

 ةلمحملا تاضارتقالاو ضورقلا نمضتت
 فيلاكت لثمي مهرد نويلم31.2 غلبم ةدئافلاب
38.4 :2020 ربمسيد31( ةأفطملا ريغ ةلماعملا

.)مهرد نويلم

 ةيلاملا تادهعتلا عيمجل ةعومجملا تلثتما
.ريرقتلا ةرتف يف اهب لومعملا

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

-8,418لوادتملا ءزجلا

932,994630,681لوادتملا ريغ ءزجلا

941,412630,681

154155 |2021يونسلاريرقتلا



20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

36,48631,390رياني1 يف

6,9176,356)6.3 حاضيإ( ةنسلل لّمحملا

)1,260()2,112(ةنسلا لالخ ةمدقم تاعفد

41,29136,486ربمسيد31 يف

20212021

مهرد فلأمهرد فلأ

1,811,8941,809,361

 ريغ نم اهيفظومب قلعتي اميف نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكمل ًاصصخم ةعومجملا دصرت
 يف ةكرحلا يلي اميف .نيفظوملل لمعلا دوقعل ًاقفو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ينطاوم
:دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف هب فرتعملا صصخملا

ليوحتلل ةلباق ريغ كوكص

 فيلاكتو مصخلا دعب يفاصلاب كوكصلا جردتو
 تابيترتب قلعتي اميف ةدبكتملا تالماعملا
 ،مهرد نويلم5.3 اهتميق غلبت يتلاو ،كوكصلا

 دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف أفطت يتلاو
 ةقيرط مادختساب كوكصلا دادس ةرتف رادم ىلع
.ةيلعفلا ةدئافلا لدعم

 ةيمالسإ تادنس ةعومجملا تردصأ ،2018 يف
 عبس لجأل رامثتسالا ةجرد ىلع ةفنصم

 رالود نويلم500 غلبمب )كوكص( تاونس
 لمحت .ندنل ةصروب يف ةجردم يهو يكيرمأ
 عفدلا قحتسي ٪5,5 هردق حبر لدعم تادنسلا

 دادس قحتسيو .يونس فصن ساسأ ىلع
 مادختسا مت .2025 ربوتكأ31 يف تادنسلا

 ضورق نم ءزج دادسل تادنسلا تالصحتم
.يمالسإ ليومت بيترتو ةقباس لجأل

ليوحتلل ةلباق ريغ تادنس

 فيلاكتو مصخلا دعب يفاصلاب تادنسلا جردتو
 رادصإب قلعتي اميف ةدبكتملا تالماعملا
 ،مهرد نويلم24.6 اهتميق غلبت يتلاو ،تادنسلا

 دحوملا رئاسخلا وأ حابرألا نايب يف أفطت يتلاو
 ةقيرط مادختساب تادنسلا دادس ةرتف رادم ىلع
 .ةيلعفلا ةدئافلا لدعم

 تادنسلا ىلع ةقبطم تادهعت دجوت ال
 نأ املاط ،ليوحتلل ةلباقلا ريغ كوكصلاو
 نم ينامتئالا فينصتلا ةلاحب ظفتحت ةعومجملا
.ةيرامثتسالا ةجردلا

 تادنس ةعومجملا تردصأ ،2020 ةنس لالخ
 تاونس عبس لجأل رامثتسالا ةجرد ىلع ةفنصم
 يف ةجردم يهو يكيرمأ رالود نويلم500 غلبمب
 ةميسق لدعم تادنسلا لمحت .ندنل ةصروب
 فصن ساسأ ىلع عفدلا قحتسي %2,5 ةميقب

 ربوتكأ31 يف تادنسلا دادس قحتسيو .يونس
 دادسل تادنسلا تالصحتم مادختسا متو .2027

 ومنلا ليومتلو قباسلا لجأل ضرقلا
.يلبقتسملا

20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

1,831,1861,829,987
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20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

ةلوادتم ريغ تابولطم

:ةيلامسأر تاقفنب ةقلعتم

10,0695,740تازجتحمو نونئاد نولواقم

:ىرخأ

204,990110,987دوقعلا تابولطم

215,059116,727

ةلوادتم تابولطم

:ةيلامسأر تاقفنب ةقلعتم

16,77320,850تازجتحمو نونئاد نولواقم

91,89257,356ةقحتسم فيراصم

108,66578,206

:ىرخأ

54,16547,681ةيراجت ةنئاد ممذ

26,18935,618)28 حاضيإ( ةقالع تاذ فارطأل ةقحتسم غلابم

322,350209,477ةقحتسم فيراصم

28,339 14,262)1( ةقتشم ةيلام تاودأ

79,00688,793دوقعلا تابولطم

21,77515,243ةلجؤم تاداريإ

3,0583,058عفدلا ةقحتسم حابرأ تاعيزوت

2,6028,933عفدلا ةقحتسم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

92,98453,889عئادو

43,72124,485ىرخأ ةنئاد ممذ

660,112515,516

768,777593,722

.ليصوتلا موسرب قلعتت اميف اهؤافيتسا متي مل ءادأ تامازتلا دوقعلا تابولطم لثمت

31.6 :2020( مهرد نويلم94.8 غلبم يلامجإ ةفاضإ تمت ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
 .دوقعلا تابولطم ىلإلامعألا جمد لالخ نم اهؤارجإ مت مهرد نويلم76.0 ةنمضتم ,)مهرد نويلم
.)مهرد نويلم10,3 :2020( مهرد نويلم10,6 ةنسلا لالخ اهب فرتعملا تاداريإلا تغلبو

:يلاتلاك دوقعلا تابولطم يف ةكرحلا

يتارامإلا مهردلاب ةموقم ةدئافلاب ةلمحم ضورقل ةدئافلا رعس تاضياقم ةعومجملا تمربأ )1(
 ربمسيد يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ .)31 حاضيإ( طوحت ةادأك اهفينصت متي يتلاو ،يكيرمألا رالودلاو

 نايب يف مهرد نويلم81.3 ةغلابلا ةدئافلا رعس تاضياقمل ةلداعلا ةميقلا ةكرح ليجست مت ،2021
.)مهرد نويلم17.0 :2020( دحوملا لماشلا لخدلا

:ةيلاملا تابولطملا طورشو ماكحأ يلي اميف

تارتف ىلع ةداع ددستو ةدئافلاب ةلمحم ريغ ىرخألا ةيلاملا تابولطملاو ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا
.ًاموي60-90

.دوقعلا طورشل اقفو ةداع اهتيوست متيو ةدئاف ةنئادلا تازجتحملا لمحت ال

.ةقالعلا تاذ فارطألاب ةلصتملا طورشلاو ماكحألا ىلع عالطالل28 مقر حاضيإلا عجار

2021
مهرد فلأ

2020
مهرد فلأ

283,996199,780دوقعلا تابولطم
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:حابرألا صصحو تاداريإلا

 تاداريإ قيقحت يف ذاوحتسالا ةيلمع تمهاس
 يفاصو مهرد نويلم21.3 ةميقب ةعومجملل
 خيرات نم ةرتفلل مهرد نويلم2.1 ةميقب حابرأ
.2021 ربمسيد31 ىلإ ذاوحتسالا

 تناكل ،2021 رياني1 يف ذاوحتسالا ثدح ول اميف
 ةنسلل ةدحوملا ةيلوألا حابرألاو تاداريإلا
133.8 تغلب دق2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا

.يلاوتلا ىلع مهرد نويلم22.1و مهرد نويلم

 لداعلا مييقتلا نع ةجتانلا حابرألا ليجست متي
 نويلم 251.0 غلبمب ٪50 ةبسنب ةيلاحلا ةيكلملل
نايب يف "ىرخألا رئاسخلاو حابرألا" تحت مهرد
.دحوملا ةراسخلا وأ حبرلا

متيو زايتمالا قح و ءالمعلا دوقع نمضتت )1(
 خيرات يف ةلداعلا مهتميقب مهليجست
 ةيدقنلا تاقفدتلا اذه لثميو .ذاوحتسالا
 جنيلوك تكرتسيد سنزب ةكرش نم ةعقوتملا
 طسوتملا لدعمب ةموصخملا م.م.ذ رامثتسالل
 نإ .فدهتسملا لاملا سأر ةفلكتل حجرملا
بسكلا ةقيرط وه عبتملا مييقتلا بولسأ
 دوقع ءافطإ متيو .تارتفلا ددعتم ضئافلا
يجاتنإلا رمعلا رادم ىلع زايتمالا دقعو ءالمعلا
.رّدقملا يقبتملا

يدقاعتلا غلبملاو ةلداعلا ةميقلا تغلب )2(
 ذوحتسملا ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل يلامجإلا

 باستحا مدع عم ،مهرد نويلم25.3 اهيلع
.ذاوحتسالا دنع ةراسخ صصخم

 سنزب ةكرش مهسأ نم ةيقبتملا %50 ةصح ىلع ةعومجملا تذوحتسا ،2021 ربوتكأ25 يف
 ةعومجملا تحبصأو كرتشملا عورشملا كيرش نم كلذو م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكرتسيد
 ًاقفو يلحرملا ذاوحتسالا ةقيرط مادختساب ذاوحتسالا باستحا مت .%100 ةبسنب ةأشنملا كلتمت
 ."لامعألا جامدنا"3 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل

 تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا نأشب ةرادإلل ريدقت لضفأ ىلع ةيئدبملا ةبساحملا دمتعت
 .ًارهش رشع ينثالا ةرتف نوضغ يف اهنم ءاهتنالا متيس يتلاو ةعومجملا لبق نم اهيلع ذوحتسملا

 تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا يف رييغت ءارشلا رعس صيصخت نم ءاهتنالا دنع أشني دق
 ةلداعلا ةميقلاو ءارشلا لباقم يلي اميف .ةرهشلا يف لباقم رييغت يلاتلابو ،اهيلع ذوحتسملا
 :ذاوحتسالا خيرات يف امك اهيلع ذوحتسملا ةأشنملل ديدحتلل ةلباقلا تابولطملاو تادوجوملل

.م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكرتسيد سنزب )١ .٢٧

2021
مهرد فلأ

1,122,316)14 حاضيإ( )1( دوقعلا :ةسوملم ريغ تادوجوم

1,184نوزخم

25,286)2( ىرخأو ةيراجت ةنيدم ممذ

61,127دقنو ةيكنب ةدصرأ

)71,263(تاقتشم

)103,174(ىرخأو ةيراجت ةنئاد ممذ

)339,437()22 حاضيإ( ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

)313,327()23 حاضيإ( يمالسإلا ليومتلا تابيترت

382,712اهيلع ذوحتسملا تادوجوملا يفاصل ةلداعلا ةميقلا

240,288)14 حاضيإ( ذاوحتسالا نم ةئشانلا ةرهشلا

623,000ءارشلا لباقم

311,500%50 ةبسنب ةيلاحلا مهسألا ةصحل ةلداعلا ةميقلا

 حاضيإ( %50 ةبسنب ةيلاحلا رامثتسالا ةصحل ةجردملا ةميقلا :اصقان
13(

)24,855(

)35,631(تاقتشملا نم ةمكارتملا ةراسخلا ريودت ةداعإ :اًصقان

251,014ةيلاحلا مهسألا ةصحل لداعلا مييقتلا نم حبر

311,500يدقنلا لباقملا

311,500ةيلاحلا مهسألا ةصحل ةلداعلا ةميقلا

623,000ءارشلا لباقم
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2021

 ةنيدم ممذ
ةيراجت
مهرد فلأ

 ةيراجت ةنئاد ممذ
ةمدقم تاعفدو
مهرد فلأ

9,66626,189ةليمزلا تاكرشلا

-47,857ةرطيسملا ريغ صصحلا

57,52326,189

20212020

تاداريإلا
مهرد فلأ

ةرشابم فيلاكت
مهرد فلأ

تاداريإلا
مهرد فلأ

ةرشابم فيلاكت
مهرد فلأ

11,24562,25611,33662,128ةليمزلا تاكرشلا

-4,828-4,975ةكرتشملا عيراشملا

-206,004-321,092ةرطيسملا ريغ صصحلا

 ،ةرادإلا سلجم ءاضعأو ،ةكرتشملا عيراشملاو ،ةليمزلا تاكرشلا يف ةقالعلا تاذ فارطألا لثمتت
 ةعضاخلا تآشنملاو ،ةعومجملل ةعضاخلا ةرادإلا تاكرشو ،ةعومجملا ىدل ةرادإلا يفظوم رابكو
 متت .اًيرهوج اًريثأت اهيلع نوسرامي يتلا وأ فارطألا هذه لبق نم ةكرتشملا وأ ةلماكلا ةرطيسلل
.ةعومجملا ةرادإ لبق نم تالماعملا هذه طورشو ريعستلا تاسايس ىلع ةقفاوملا

 تامدخ ميدقتو اهعيبو ةدربملا هايملا ءارش ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةمربملا تالماعملا نمضتت
 وأ حابرألا نايب يف ةجردملاو ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةمربملا تالماعملا يلي اميف .ةيرادإ
:دحوملا رئاسخلا

:يلاتلاك يه دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ةجردملا ةقالعلا تاذ فارطألا ةدصرأ نإ

:حابرألا صصحو تاداريإلا

 تاداريإ قيقحت يف ذاوحتسالا ةيلمع تمهاس
 ةميقب حابرأ يفاصو مهرد نويلم80.2 ةميقب

18 نم ةرتفلل ةعومجملل مهرد نويلم26.9
.2021 ربمسيد31 ىلإ2021 رياربف

 تناكل ،2021 رياني1 يف ذاوحتسالا ثدح ول اميف
 ةنسلل ةدحوملا ةيلوألا حابرألاو تاداريإلا
89.5 تغلب دق2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا

.يلاوتلا ىلع مهرد نويلم30.6و مهرد نويلم

 م.م.ذ ديربتلل تايدعسلا ةكرش مهسأ نم %100 ىلع ةعومجملا تذوحتسا ،2021 رياربف18 يف
 يف ديربتلا تامدخ نامدقت ناتكرش امهو ،م.م.ذ قطانملا ديربتل تايدعسلا ةكرش مهسأ نم %100و
 اذه باستحا مت .يبظوبأ اهرقم يراقع ريوطت ةكرش نم كلذو ،يبظوبأ يف تايدعسلا ةريزج
 ."لامعألا جامدنا"3 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل اًقفو ذاوحتسالا

 ةلباقلا اهيلع ذوحتسملا تاكرشلا تابولطمو تادوجومل ةلداعلا ةميقلاو ءارشلا لباقم يلي اميف
 :يلي امك ذاوحتسالا خيرات يف امك ديدحتلل

 قطانملا ديربتل تايدعسلا ةكرش )٢ .٢٧
م.م.ذ ديربتلل تايدعسلا ةكرشو

 تآشنملاو تاكلتمملا ليجست متي )1(
 خيرات يف ةلداعلا اهتميقب تادعملاو
.ذاوحتسالا

 ةلداعلا اهتميقب ءالمعلا دوقع ليجست متي )2(
تاقفدتلا اذه لثميو .ذاوحتسالا خيرات يف
 ديربتل تايدعسلا ةكرش نم ةعقوتملا ةيدقنلا
 ديربتلل تايدعسلا ةكرشو م.م.ذ قطانملا
 حجرملا طسوتملا لدعمب ةموصخملا م.م.ذ
بولسأ نإ .فدهتسملا لاملا سأر ةفلكتل
 ضئافلا بسكلا ةقيرط وه عبتملا مييقتلا

 ىلع ءالمعلا دوقع ءافطإ متيو .تارتفلا ددعتم
 يجاتنإلا رمعلا لثمت يتلاو ،ًاماع50 رادم
.رّدقملا يقبتملا

يدقاعتلا غلبملاو ةلداعلا ةميقلا تغلب )3(
 ذوحتسملا ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل يلامجإلا

 باستحا مدع عم ،مهرد نويلم64,0 اهيلع
.ذاوحتسالا دنع ةراسخ صصخم

2021
مهرد فلأ

ءارشلا لباقم

961,762يدقنلا لباقملا

961,762

تادوجوملا

55,411ضرأ

210,240)1( تادعمو تآشنمو تاكلتمم

17,463)8 حاضيإ( زاجنإلا ديق ةيلامسأر لامعأ

623,106)14 حاضيإ( )2( ءالمعلا دوقع :ةسوملم ريغ تادوجوم

45,660مادختسالا قح تادوجوم

63,981)3( ىرخأو ةيراجت ةنيدم ممذ

)54,099(ىرخأو ةيراجت ةنئاد ممذ

961,762اهيلع ذوحتسملا تادوجوملا يفاص

2020

 ةنيدم ممذ
ةيراجت
مهرد فلأ

 ةيراجت ةنئاد ممذ
ةمدقم تاعفدو
مهرد فلأ

7,91135,618ةليمزلا تاكرشلا

-1,666ةكرتشملا عيراشملا

-41,065ةرطيسملا ريغ صصحلا

50,64235,618
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ةيكنب تانامض

:يلي امك ةعومجملا نع ةباين تانامض كونبلا تردصأ

20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

96,50896,991ذيفنتلا نسح تانامض

633633ةمدقم تاعفد تانامض

5050ةيلام تانامض

97,19197,674

 يف امك ةكرتشملا عيراشملا و ةليمزلا تاكرشلا يف ةئراطلا تابولطملا نم ةعومجملا بيصن غلب
2.1 :2020( مهرد نويلم0.1و )مهرد نويلم20.4 :2020( مهرد نويلم37.0 هتميق ام2021 ربمسيد31
 متي مليلاتلابو ةيداصتقالا دراوملل رداص قفدت يأ ةعومجملا عقوتت ال .يلاوتلا ىلع ،)مهرد نويلم
.ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف صصخم نيوكت

ةيدقاعت تامازتلا

 دقاعتملا ةدمتعملا ةيدقاعتلا تامازتلالا تغلب
31 يف اهل صصخم نيوكت متي ملو اهيلع
174 :2020( مهرد نويلم195 غلبم2021 ربمسيد
 نم ةعومجملا ةصح تغلبو .)مهرد نويلم
 اهب حرصملا ةيلبقتسملا ةيلامسأرلا تاقفنلا
132 غلبم2021 ربمسيد31 يف ةليمزلا تاكرشلل

 تغلبو ،)مهرد نويلم22 :2020( مهرد نويلم
 ةيلامسأرلا تاقفنلا نم ةعومجملا ةصح
 ةكرتشملا عيراشملل اهب حرصملا ةيلبقتسملا

.)مهرد نويلم63 :2020( ءيش ال غلبم

رجؤملا- يليغشتلا راجيإلا تامازتلا

 عم ديربتلا ةمدخ تايقافتا ةعومجملا مربت
 هذه ضعب .ةدربملا هايملا ريفوتل اهئالمع
 راجيإ دقع اهنأ ىلع اهفينصتل ةلهؤم تاقافتالا

 يليغشت راجيإ دقع اهنأ ىلع اهتبساحم متيو
 عيمج ليوحتب موقت ال ةعومجملا نأ ثيح
 لكشب ليمعلا ىلإ لصألا ةيكلم ايازمو رطاخم
.لماك

 ريغ يليغشتلا راجيإلا دوقع بجومب ةقحتسملا ةيلبقتسملا راجيإلا تاعفدل ىندألا دحلا يلي اميف
:ربمسيد31 يف امك ءاغلإلل ةلباقلا

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

77,10177,853ةدحاو ةنس لالخ

308,406311,411تاونس سمخ ىتح ةدحاو ةنس نم رثكأ

831,693962,548تاونس سمخ نم رثكأ

1,217,2001,351,812

 عم ةينف تامدخو ةرادإ ةيقافتا ةعومجملا تمربأ ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ
.)مهرد نويلم3 :2020( مهرد نويلم3 ةميقب مهاسم

ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ماكحأو طورش

 لبق نم اهيلع ةقفاوملا مت ماكحأو طورش بجومب ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ىرجت
:يلاتلاك فنصتو ةرادإلا

ماكحألاو طورشلا

20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

ةيراجت ةنيدم ممذ
عفدلا طورش بسح ددستو نامض البو ةدئاف نودب
اهيلع قفتملا

57,52350,642

 ةيراجت ةنئاد ممذ
ةمدقم تاعفدو

 نامتئالا ةرتف بسح ددستو نامض البو ةدئاف نودب
ةيداعلا

26,18935,618

ةرادإلا يفظوم رابك تاضيوعت

:يلاتلا وحنلا ىلع تناك ةنسلا لالخ ةرادإلا يفظوم رابك تاضيوعت

20212020

مهرد فلأمهرد فلأ

14,29311,836لجألا ةريصق عفانم

173172نيفظوملل ةمدخلا ةياــهن تآفاكم

14,46612,008

55ةرادإلا يفظوم رابك ددع
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 ةيسيئرلا ةيلاملا تابولطملا لمتشت
 ضورق ىلع ،تاقتشملا فالخب ،ةعومجملل
 يمالسإ ليومتو ةدئافب ةلمحم تاليومتو
ةلباق ريغ كوكصو تادنسو راجيإ تابولطمو
 ىلإ ةقحتسم غلابمو ةيراجت ةنئاد ممذو ليوحتلل
نم يسيئرلا ضرغلا لثمتي .ةقالع تاذ فارطأ

 ىلع لوصحلا يف ةيلاملا تابولطملا هذه
 ةعومجملا ىدلو .ةعومجملا تايلمعل ليومتلا

 راجيإلا ممذ لثم ةفلتخم ةيلام تادوجوم
 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلاو ةنيدملا يليومتلا

 ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسملا غلابملاو
 ةرشابم أشنت يتلاو ،ةيكنبلاو ةيدقنلا ةدصرألاو
.اهتايلمع نم

 رطاخم ةرادإل ةقتشم تالماعم ةعومجملا مربت
 ليومت رداصم نع ةئشانلا ةدئافلا راعسأ
 لازت الو يه ةعومجملا ةسايس نإ .ةعومجملا

 عم لماعتلا مدع2020 و2021 لاوط
.تاقتشملا

 رطاخمو قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 ةرادإلا سلجم موقي .ةلويسلا رطاخمو نامتئالا
 ةرادإب ةقلعتملا تاسايسلا رارقإو ةعجارمب

.هاندأ زاجيإب ةنيبملا رطاخملا هذه عيمج

قوسلا رطاخم)أ

 ةميقلا بلقت رطاخم يه قوسلا راعسأ رطاخم
 تاودألل ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةلداعلا
 .قوسلا راعسأ يف تاريغتلا ببسب ةيلاملا
 نم عاونأ ةيلاتلا قوسلا رطاخم نمضتت
 رطاخمو ةدئافلا راعسأ رطاخم :يهو رطاخملا
.تالمعلا

 قوسلا رطاخمب ةرثأتملا ةيلاملا تاودألا لمشت
 ليومتلا تابيترتو تايلفسلاو ضورقلا
 يليومتلا راجيإلا ممذو عئادولاو يمالسإلا
 ةيلاملا تاودألاو راجيإلا تابولطمو ةنيدملا
.ةقتشملا

 ماسقألا يف ةحضوملا ةيساسحلا تاليلحت ّنإ
2021 ربمسيد31 يف امك عضولاب قلعتت ةيلاتلا

.2020و

 ًالك ّنأ ساسأ ىلع ةيساسحلا ليلحت دادعإ مت
 ةدئافلا راعسأ ةبسنو نيدلا يفاص غلبم نم
 تاقتشملاو نويدلا ىلع ةريغتملا ىلإ ةتباثلا

 اهلكةيبنجألا تالمعلاب ةيلاملا تاودألا ةبسنو
 نيعبطوحتلا تاودأ ةفاك ذخأ ىلإ ةفاضإلاب ةتباث
.2020و2021 ربمسيد31 يف امك رابتعالا

 باستحا دنع ةيلاتلا تاضارتفالا دادعإ مت
:ةيساسحلا تاليلحت

 دحوملا يلاملا زكرملا نايب ةيساسح قلعتت•
ةقتشملا تاودألاب

 يذ رئاسخلا وأ حابرألا دنب ةيساسح نإ•
 رطاخم يف ةضرتفملا تاريغتلا رثأ وه ةقالعلا
 ىلع كلذ دنتسيو ،ةقالعلا تاذ قوسلا
 ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا
 امب2020و2021 ربمسيد31 يف اهب ظفتحملا

طوحتلا ةبساحم رثأ كلذ يف

ةدئافلا راعسأ رطاخم)ب

 ةقلعتملا رطاخملا يه ةدئافلا راعسأ رطاخم
 ةيدقنلا تاقفدتلا وأ ةلداعلا ةميقلا يف بلقتلاب
 يفتاريغتلا ببسب ةيلام ةادأل ةيلبقتسملا
 .ةيقوسلا ةدئافلا راعسأ

 ةعومجملل ةيدقنلا تاقفدتلا ضّرعت عجري
 ةيقوسلا ةدئافلا راعسأ يف تاريغتلا رطاخمل
 ىدلعئادولاو نيدلا تامازتلا ىلإ يساسأ لكشب
 .ةريغتم ةدئاف راعسأب ةلمحملاو ةعومجملا

 ةقلعتملا ةيدقنلا تاقفدتلا رطاخم ةرادإل
 ةعومجملا مربت ،ةريغتملا ةدئافلا تاذ اهضورقب

 قفاوت يتلاو ،ةدئافلا راعسأ تاضياقم
 ةينمز تارتف يف ،لادبتسا ىلع ةعومجملا

 راعسأو ةتباثلا ةدئافلا راعسأ نيب قرفلا ،ةددحم
 غلبم ىلإ عوجرلاب ةبستحملا ةريغتملا ةدئافلا
هذه ماربإ مت .هيلع قفتم يمسا يلصأ

 نويدلا تامازتلا نم طوحتلل تاضياقملا
 يف ذخألا دعب ،2021 ربمسيد31 يف .ةيساسألا
 امنإف ،ةدئافلا راعسأ تاضياقم ريثأت رابتعالا
 رعسب يه ةعومجملا ضورق نم %98 نم برقي

.)%97 :2020( تباث ةدئاف
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ةدئافلا راعسأ ةيساسح

 عيمج تابث عم ،ةدئافلا راعسأ يف لوقعملا لمتحملا ريغتلا ةيساسح ىدم يلاتلا لودجلا نيبي
 ريغ ءزجلاو لجأل عئادولا ىلع ريثأتلا لالخ نم( ةدحاو ةنسل ةعومجملا حبر ىلع ،ىرخألا تاريغتملا
.)تايفلسلاو ضورقلا نم طوحتملا

مهردفلأحبرلا ىلع ريثأتلا

2021

)571(ةيساسأ ةطقن100+ عقاوب ةدايز

571ةيساسأ ةطقن100- عقاوب ضافخنا

2020

)1,948(ةيساسأ ةطقن100+ عقاوب ةدايز

1,948ةيساسأ ةطقن100- عقاوب ضافخنا

ةيبنجألا تالمعلا رطاخم)ج

 ةقلعتملا رطاخملا يه ةيبنجألا تالمعلا رطاخم
 ةيدقنلا تاقفدتلا وأ ةلداعلا ةميقلا يف بلقتلاب
 يفتاريغتلا ببسب ةيلام ةادأل ةيلبقتسملا
 .ةيبنجألا تالمعلا فرص راعسأ

 مهردلاب امإ يه ةدصرألاو تالماعملا ةيبلاغ نإ
 تالمعلا وأ يكيرمألا رالودلا وأ يتارامإلا
 مهردلا نأ امب .يكيرمألا رالودلاب ةطوبرملا
 ةدصرألا نإف ،يكيرمألا رالودلاب طوبرم يتارامإلا
 ثيح نم ريبك رطخ لثمت ال يكيرمألا رالودلاب
.ةيبنجألا ةلمعلا

نامتئالا رطاخم)د

 ىرخأ فارطأ عم الإ ةعومجملا لماعتت ال
صنت .ةينامتئا ةرادجب عتمتتو اهب فرتعم

 ءالمعلا ةفاك عوضخ ىلع ةعومجملا ةسايس
 تاءارجإل ةينامتئا طورشب ةرجاتملا يف نيبغارلا
 ةبقارم متت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ينامتئالا مييقتلا
 ضرعتلا دح ّنإ .رمتسم لكشب ةنيدملا ةدصرألا
 تادوجومو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل ىصقألا
 ةميقلا وه ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذو دوقعلا
 .15و18 نيحاضيإلا يف هنع حصفأ امك ةيرتفدلا
 نم %45 ةعومجملل ءالمع ةثالث ربكأ لثمي
 ةنيدملا ممذلاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا ةدصرأ

31 يف ةمئاقلا ةقالعلا تاذ فارطألا نم
 كلذ يف امب ،ءالمع3 :2020(2021 ربمسيد

 غلابملاو .)%55 يلاوح نولثمي ،ةقالع يذ فرط
 يهةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ نع ةقحتسملا

.)ءالمع ةثالث :2020( ءالمع ةثالث نم

 رايعملل طسبملا جهنملا ةعومجملا قبطت
 ةينامتئالا رئاسخلا سايقل9 مقر يلودلا
 رئاسخلا صصخم مدختسي يذلا ،ةعقوتملا
 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا عيمجل ةعقوتملا

 يليومتلا راجيإلا ممذو دوقعلا تادوجومو
.ةنيدملا

 مت ،ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا سايق لجأ نم
 تادوجومو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا عيمجت
 ىلع ءانب ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذو دوقعلا

 مايأ ددعو ةكرتشملا نامتئالا رطاخم تامس
 دوقعلا تادوجوم قلعتت .دادسلا نع رخأتلا
 سفن اهلو زاجنإلا ديق ةرتوفم ريغ لامعأب

 ممذلا يف لاحلا وه امك نامتئالا رطاخم تامس
 ،يلاتلابو .دوقعلا عون سفنل ةيراجتلا ةنيدملا

 ةراسخلا تالدعم نأ ىلإ ةعومجملا تصلخ
 ةروصب براقت ةيراجتلا ةنيدملا ممذلل ةعقوتملا

.دوقعلا تادوجومل ةراسخلا تالدعم ةلوقعم

 ساسأ ىلع ةعقوتملا ةراسخلا تالدعم دنتست
 رئاسخو تاعيبملاب ةصاخلا دادسلا تافلم
 هذه لالخ ةدبكتملا ةقباطملا ةيخيراتلا نامتئالا
 ةيخيراتلا ةراسخلا تالدعم ليدعت متي .ةرتفلا
 لوحةيلبقتسملاو ةيلاحلا تامولعملا سكعتل

ةردق ىلع رثؤت يتلا يلكلا داصتقالا لماوع
.ةنيدملا ممذلا ةيوست ىلع ءالمعلا

 تادوجوملا نم أشنت يتلا نامتئالا رطاخم نأشب
 لمشت يتلا ،ةعومجملا ىدل ىرخألا ةيلاملا
 تاودألا ضعبو ةيكنبلاو ةيدقنلا ةدصرألا
 رطاخمل ةعومجملا ضرعت أشني ،ةقتشملا
 يواسيو ،لباقملا فرطلا زجع نع نامتئالا
ةيرتفدلا ةميقلا نامتئالا رطاخمل دح ىصقأ
 نم دحلا ىلإ ةعومجملا ىعست .تاودألا هذهل

مدعب كونبلاب قلعتي اميف نامتئالا رطاخم
 فارطألاو ةقومرملا كونبلا عم الإ لماعتلا
 دحلا يفوتست يتلا ًالقتسم ًافينصت ةفنصملا
.رامثتسالا ةجرد يف فينصتلل ىندألا

 مدختست ،ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذل ةبسنلاب
 رئاسخلاب فارتعالل طسبملا جهنلا ةعومجملا
 عيمج يف رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا
ةينامتئالا رئاسخلا صصخم دمتعي .تاقوألا
 ةعومجملل ةيخيراتلا تامولعملا ىلع ةعقوتملا
 ةيلبقتسملا تاعقوتلا ىلع ءانب ةلدعملا
 زكرتت .ةيلكلا ةيداصتقالا تارشؤملا مادختساب
.ةليلق فارطأ ىدل ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ

 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةموكحل ةكولمم
 ًادج ةضفخنم نامتئا رطاخم لمحت يلاتلابو
يرهوج ريغ صصخم نيوكت ىلإ يدؤت

ةلويسلا رطاخم)ـه

 لمتحم زجع يأ ثودح رطاخم ةعومجملا بقارت
 .ةيدقنلا تاقفدتلا جذومن مادختساب ليومتلا يف
 قاقحتسالا لاجآ تاودألا هذه لمشت
 ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا( ةيلاملا تادوجوملل
 تادوجوملاو ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذو
 ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلاو )ىرخألا ةيلاملا
 .ةيلامسأرلا عيراشملاو تايلمعلا نم ةعقوتملا

نيب نزاوتلا ىلع ظافحلا ىلإ ةعومجملا فدهت
 مادختسا لالخ نم هتنورمو ليومتلا ةيرارمتسا
 .لجأل ضورقلا

 قاقحتسا لاجآ يلاتلا لودجلا صخلي
31 يف امك ةعومجملل ةيلاملا تابولطملا
ةموصخملا ريغ تاعفدلا ىلع ًءانب2021 ربمسيد
.قوسلا يف ةدئاسلا ةدئافلا راعسأو

 تحت
بلطلا

 فلأ
مهرد

3 نم لقأ
رهشأ
مهرد فلأ

12 ىلإ3
ًارهش

مهرد فلأ

5 ىلإ1
تاونس

مهرد فلأ
تاونس5>
مهرد فلأ

عومجملا
مهرد فلأ

 ةميقلا
ةيرتفدلا
مهرد فلأ

 ةلّمحم تاليومتو ضورق
ةدئافلاب

-21,14687,3512,364,287516,1552,988,9392,530,048

2,73032,590782,071302,4131,119,804941,412-يمالسإ ليومت تابيترت

ةلباق ريغ كوكصو تادنس
ليوحتلل

--146,9202,323,1731,882,4134,352,5063,643,080

12,09236,277185,00864,838298,215247,264-راجيإ تابولطم

تازجتحمو ةيراجت ةنئاد ممذ
ىلإ ةقحتسم غلابمو ةنئاد
 ةقالع تاذ فارطأ

ىرخأ ةيلام تابولطمو

-206,243342,00810,069-558,320558,320

242,211645,1465,664,6082,765,8199,317,7847,920,124-2021 ربمسيد31 يف

 ةلّمحم تاليومتو ضورق
ةدئافلاب

-
19,07847,9422,170,522

192,5502,430,0922,156,407

688,791630,681-3,1099,493676,189-يمالسإ ليومت تابيترت

ةلباق ريغ كوكصو تادنس
ليوحتلل

--146,9202,424,1801,928,3254,499,4253,639,348

11,74935,247172,909108,064327,969264,400-راجيإ تابولطم

تازجتحمو ةيراجت ةنئاد ممذ
ىلإ ةقحتسم غلابمو ةنئاد
 ةقالع تاذ فارطأ

ىرخأ ةيلام تابولطمو

-173,855193,3005,740-372,895372,895

207,791432,9025,449,5402,228,9398,319,1727,063,731-2020 ربمسيد31 يف
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:ريرقتلا ةرتف ةياهن يف ةيلاتلا ةبوحسملا ريغ ضورقلا تاليهست ىلإ لوصولا نم ةعومجملا تنكمت

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

590,000590,000)ةيكنب ضورق( ةدحاو ةنس دعب اهتدم يهتنت

لاملا سأر ةرادإ)و

 تالدعمو ةيوق ةينامتئا سيياقم قيقحت وه ةعومجملا لام سأر ةرادإ نم يسيئرلا فدهلا نإ
.نيمهاسملا قوقح ميظعتو اهلامعأ معد لجأ نم ةيحص ةيلامسأر

 ال .ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغتلا ءوض يف هليدعتب موقتو لاملا سأر لكيه ةعومجملا ريدت
.ةعومجملا اهققحت مل لاملا سأر ىوتسم ىلع ةضورفم ةيميظنت تابلطتم دجوت

 يفاص ةمسقب ةبسنلا هذه بستحتو ،ةينويدملا ةبسن ساسأ ىلع لاملا سأر ةعومجملا بقارت
 ضورق ىلع ةعومجملا نيد يفاص لمتشي .نيدلا يفاص هيلإ افاضم لاملا سأر عومجم ىلع نيدلا

 تابولطمو ليوحتلل ةلباق ريغ كوكصو تادنسو يمالسإ ليومت تابيترتو ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو
 ءانثتساب ةيكلملا قوقح عومجم لاملا سأر لمشيو .ةيكنبلاو ةيدقنلا ةدصرألا ًاصقان راجيإ
.تاقتشملل ةلداعلا ميقلا يف ةمكارتملا تاريغتلا مصخ دعب ةرطيسملا ريغ صصحلا

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

2,530,0482,156,407ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

941,412630,681يمالسإ ليومت تابيترت

3,643,0803,639,348ليوحتلل ةلباق ريغ كوكصو تادنس

247,264264,400راجيإ تابولطم

7,361,8046,690,836

)1,312,894()1,197,273(ةيكنبو ةيدقن ةدصرأ :ًاصقان

6,164,5315,377,942نيدلا يفاص

5,746,1455,164,835مألا ةكرشلا يمهاسم ىلإ ةدئاعلا ةيكلملا قوقح

94,078(53,970)تاقتشملل ةلداعلا ميقلا يف ةمكارتملا تاريغتلـل تاليدعت

5,692,1755,258,913لاملا سأر عومجم

11,856,70610,636,855نيدلا يفاصو لاملا سأر

%51%52ةينويدملا ةبسن

ةيلاملا تاودألا )١ .٣٢
:هاندأ ةجردملا دونبلا ىلع ةيلاملا تاودألل ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت مت دقل

20212020
مهرد فلأمهرد فلأ

14,26228,339ةقتشم ةيلام تاودأ

558,459778,697ىرخأو ةيراجت ةنيدم ممذ

3,012,2783,108,650ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ

1,197,2731,312,894ةيكنبو ةيدقن ةدصرأ

4,768,0105,200,241ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم ةيلام تادوجوم

107,196109,889ىرخأو ةيراجت ةنئاد ممذ

2,530,0482,156,407ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

941,412630,681يمالسإ ليومت تابيترت

3,643,0803,639,348ليوحتلل ةلباق ريغ كوكصو تادنس

247,264264,400راجيإ تابولطم

7,469,0006,800,725ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم ةيلام تابولطم

 نم ةيلام ريغ تابولطمو ةيلام ريغ تادوجوم داعبتسا مت دقف ،ةيلاملا تاودألا نع حاصفإلا ضرغل
 .يلاوتلا ىلع ،"ىرخألاو ةيراجتلا ةنئادلا ممذلا"و "ىرخألاو ةيراجتلا ةنيدملا ممذلا"
ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ميقلا

 اهميق نع يرهوج لكشب فلتخت ال ةعومجملل ةيلاملا تابولطملا و تادوجوملل ةلداعلا ميقلا ّنإ
 ةلباقلا ريغ كوكصلاو تادنسلاو ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ ءانثتساب ريرقتلا خيرات يف ةيرتفدلا
:تاودألا هذهل ةلداعلا ميقلاو ةيرتفدلا ميقلا نيب ةنراقم هاندأ جردُم .راجيإلا تابولطمو ليوحتلل

ةلداعلا ةميقلاةيرتفدلا ةميقلا
2021202020212020

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

ةلداعلا ةميقلاب ةساقم تابولطم

14,26228,33914,26228,339ةدئافلا راعسأ تاضياقم

ةيلام تادوجوم

3,012,2783,108,6503,897,7253,949,472ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ

ةيلام تابولطم

2,530,0482,156,4072,499,9582,191,499ةدئافلاب ةلّمحم تاليومتو ضورق

941,412630,681907,887637,162يمالسإ ليومت تابيترت

3,643,0803,639,3483,891,1763,999,860ليوحتلل ةلباق ريغ كوكصو تادنس

247,264264,400269,774298,214راجيإ تابولطم
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 ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ميقلا )٢ .٣٢
31 يف امك اهتابولطمو ةعومجملا تادوجومل ةلداعلا ةميقلا سايق تايوتسم لسلست يلي اميف
:2020و2021 ربمسيد

20212020

ربمسيد31
2021

ىوتسملا
لوألا

ىوتسملا
يناثلا

ىوتسملا
ثلاثلا

31
 ربمسيد

2020
ىوتسملا
لوألا

ىوتسملا
يناثلا

ىوتسملا
ثلاثلا

مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

 ةميقلاب ةساقم تابولطم
ةلداعلا

-28,339-28,339-14,262-14,262ةدئافلا راعسأ تاضياقم

 نع حصفملا تادوجوملا
ةلداعلا اهتميق

3,949,472--3,897,7253,949,472--3,897,725ةنيدملا يليومتلا راجيإلا ممذ

 نع حصفملا تابولطملا
ةلداعلا اهتميق

 ةلّمحم تاليومتو ضورق
ةدئافلاب

2,499,958--2,499,9582,191,499--2,191,499

637,162--907,887637,162--907,887يمالسإ ليومت تابيترت

 ةلباق ريغ كوكصو تادنس
ليوحتلل

3,891,1763,891,176--3,999,8603,999,860--

298,214--269,774298,214--269,774راجيإ تابولطم

7,568,7953,891,176-3,677,6197,126,7353,999,860-3,126,875

 لوألا ىوتسملا نيب تاليوحت يأ كانه نكت مل ،2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ريرقتلا ةنس لالخ
 ىوتسملا ىلإو نم تاليوحت يأ دجوت ال امك ،ةلداعلا ةميقلا سايق تايوتسم نم يناثلا ىوتسملاو
.ةلداعلا ةميقلا سايق تايوتسم نم ثلاثلا

 يف هبةادأ لدابت نكمي يذلا غلبملا اهنأ ىلع ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا جَردت
.ةيفصتلا ضرغب عيبلا وأ يرسقلا عيبلا ءانثتساب ،ةبغار فارطأ نيب ةيراج ةلماعم

 ريدقتلةيلاتلا تاضارتفالاو بيلاسألا تمدخُتسا
 تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ميقلا
:ةلداعلا ةميقلاب ةساقملا

 عم ةقتشم ةيلام تاودأل ادوقع ةعومجملا مربت
 تافينصت تاذ ةفلتخم ةيلام تاسسؤم و كونب
 تاقتشملا نإ .ةيرامثتسالا ةجردلا نم ةينامتئا
 ةجتان مييقت بيلاسأ مادختسا لالخ نم ةميقملا

اهتظحالم نكمي يتلاةيقوسلا تانايبلا نع

 رثكألا بولسألا نإ .ةدئافلا راعسأ تاضياقم يه
 ةضياقملا جذامن نمضتي مييقتلل امادختسا

 .ةيلاحلا ةميقلا باستحا قيرط نع كلذو
 اهنيب نم تالخدم ةدع مييقتلا ةقيرط لمشتو
 تاينحنمو ةلباقتملا فارطألل ةينامتئالا ةدوجلا

 لجآلا فرصلا رعس تاينحنم و ةدئافلا رعس
.ةينعملا ةعلسلل

طوحتلا ةطشنأ )٣ .٣٢

ةيدقنلا تاقفدتلا تاطوحت

تاقفدتلا يف تاقورفلل ةضّرعم ةعومجملا نإ
 تايفلسلاو ضورقلل ةيلبقتسملا ةيدقنلا
.ةريغتم ةدئاف تالدعمب ةلمحملا

 ةدئافلا راعسأ تابلقتل اهضرعت ليلقت فدهب
 ،ةدئافلاب ةلمحملا تايفلسلاو ضورقلا ىلع
 راعسأ ةضياقمل ًادوقع ةعومجملا تمربأ
تاطوحتك كونبلا نم ةلباقم فارطأ عم ةدئافلا

 سكعت ةيمسا ميقب ةيدقنلا تاقفدتلل ةلاعف
 ةميقلا ّنإ .ضورقلل دادسلاو بحسلا لودج
3,348 غلبت ةدئافلا راعسأ تاضياقمل ةيمسالا

 :2020(2021 ربمسيد31 يف امك مهرد رايلم
.)مهرد رايلم2,574

 تادوجوملابصاخلا قاقحتسالا لودج يلي اميف
 تاقتشملاب ةقلعتملا تابولطملاو
:ربمسيد31 يف

عومجملاتاونس3-1ةدحاو ةنس لالخ
مهرد فلأمهرد فلأمهرد فلأ

2021

18,42695,245113,671)تادوجوملا( ةدراولا ةيدقنلا تاقفدتلا

)96,506()62,299()34,207()تابولطملا( ةرداصلا ةيدقنلا تاقفدتلا

32,94617,165)15,781(ةرداصلا ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص

2020

5,44220,44025,882)تادوجوملا( ةدراولا ةيدقنلا تاقفدتلا

)48,709()31,722()16,987()تابولطملا( ةرداصلا ةيدقنلا تاقفدتلا

)22,827()11,282()11,545(ةرداصلا ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص

.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف كونب عم ةمربم تاقتشملا دوقع عيمج
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180ةـمدقملا

182حئاوللاب مازتلالا١

183ةكرشلل يرادإلا لكيهلا٢

190 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تالوادت٣

191 ةرادإلا سلجم ليكشت٤

209 يجراــخلا تاباسحلا ققدم٥

210قيقدتلاةنجل٦

212تآـــفاكملاوتاحيشرتلاةنجل٧

215سلجملااهرقأيتلاىرخألاناجللا٨

صاخشألاتالماعتىلعفارشإلاوةعباتملاةنجل٩
218نيعلطملا

219ةيلخادلا ةباقرلا ماــظن١٠
2021220 ماعلا يف تاــفلاخم١١

 عمتجملا ةيمنتو تاكرشلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا١٢
يلحملا

220

224ةدوجلاو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلاو ةمادتسالا١٣

228ةماع تامولعم١٤
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ةرادإلا سـلجم سـيئر يذيفنتلا سيئرلا

تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل  سيئر

قيقدتلا ةنجل سـيئر

 ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ- سيئرلا بئان
رطاخملاو
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.ةكرشلا ةرادإو هيجوتل ةمدختسملاو اهب لومعملا تاءارجالاو دعاوقلا تاكرشلا ةمكوح نمضتت

 مازتلالا نامضلو ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب
 "ديربت" تنبت دقف ،ةيجراخلا دعاوقلاب

 قيبطت نامضل ةيلخاد تاءارجإو تاسايس
 ةرادإلا سلجم لبق نم تاكرشلا ةمكوح
 دعاوقلا كلت لمشت امك ،"ديربت" يفظومو
:يلي ام

؛كولسلادعاوق•

تاذفارطألاعمتالماعتلاةسايس•
؛ةلصلا

لوادتوقوسلاتايكولسةسايس•
؛ديربتةكرشيفةيلاملاقاروألا

؛ةيلخادلاةباقرلاةسايس•

ةغيصلا)ناسنإلاقوقحةسايس•
سلجملامامأةضورعمةيئاهنلا
؛)ةقفاوملل

.لومشلاوةاواسملاوعّونتلاةسايس•

 ،2020 ةنسل3 مقر "ةئيهلا" علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةرادإ سلجم رارقل ريرقتلا اذه عضخي
 هتغيصب )3/2020 رارقلا( ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوحو يسسؤملا طابضنالا ريياعم نأشب
 يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلا لاثتما ىدم ريرقتلا اذه نيبُيو .ةئيهلا لبق نم اهيلع صوصنملا
 ةكرشلل لماكتملا ةمكوحلا لكيه نيبي امك ،رارقلا اذه ماكحأب "ةكرشلا" وأ "ديربت" ).ع.م.ش(
.2021 ربمسيد31 ىلإ2021 رياني1 نم ةدتمملا  ةرتفلا صوصخب

 اهيدلو ،1998 يف ديربت تسسات
 يف ةدايرلا نم ةنس24 نم رثكأ

 ةلود يف ،قطانملا ديربت  عاطق
 لودو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ،دنهلاو يجيلخلا نواعتلا سلجم
يف ضوخلا ديربت علطتت امك
 رادم ىلعو .ىرخأ ةيملاع قاوسأ

 اهمازتلا ةكرشلا تززع اهتريسم
 ةمكوح تاسرامم لضفأب
 يتلاةميقلاديطوتل تاكرشلا
باحصأو نيمهاسملاب اهطبرت
.حلاصملا
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 سلجم ءاضعأ باختنا نع نولوؤسملا مهو
 يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا لالخ ةرادإلا
 قداصي امك .تاونس ثالث اهتدم ةرودل
 ةيعمجلا عامتجال نورضاحلا نومهاسملا
 يققدم نييعت ىلع يونسلا ةيمومعلا
 ريراقت مهرودب نوضرعي نيذلا تاباسحلا
.ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع قيقدتلا

 قيبطتب ديربت ةكرش مايق ةيلاتلا داوملا صّخلت
.هتايضتقمب اهلاثتماو3/2020 رارقلا ئدابم

ةطلسلا ةباثمب ةيمومعلا ةيعمجلا ربتعت
 يهو ،ةكرشلا لكيه يف رارقلا عنصل ىلعألا
 يف مهّقح هيف نومهاسملا سرامي يذلا ربنملا
 ةيعمجلا عامتجا دقعُيو .ةكرشلا تاهّجوت ريرقت
 ةشقانمل ةنس لك ةرم يونسلا ةيمومعلا

 ريرقت ىلع ةقداصملاك ررقملا لامعألا لودج
 ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلاو ،ةرادإلا سلجم
 يققدمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإو
 ىلع ةقفاوملاو ،ةيلوؤسملا نم تاباسحلا

.ةمرصنملا ةيلاملاةنسلل حابرألا عيزوت حرتقم

 رارقلا عانص مه نيمهاسملا ّنإف ،يلاتلابو
،ةكرشلا تاهّجوتب صاخلايئاهنلا

 ةيلاتتم تايالو عبرأ نم رثكأل هباختنا ةداعإ مكحب
 فلأتي امك .ديربت ةكرش يمهاسم لبق نم
 ءاضعأ ةعبرأ نم يلاحلا ديربت ةرادإ سلجم
تاوطخ ذيفنت ددصب سلجملاو ،نيلقتسم
نيلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع ةدايزل

 يلامجإ نم ءاضعأ ةسمخ ىلإ ءاضعأ ةعبرأ نم
 ظفاح ،تاقوألا عيمج يف .ءاضعأ ةعست

 تاراهملا نم يلاع ىوتسم ىلع ةرادإلا سلجم
.ءاضعألا اهب مستي يتلا تايناكمإلاو تاربخلاو

 ديربت ةكرشب صاخلا يساسألا ماظنلا دّدحي
 ةرادإلا سلجم نييعتب ةقلعتملا لئاسملا
 ةطونملا راودألاو )ةرادإلا سلجم وأسلجملا(
.هتايلوؤسمو هب

 صوصنملا ةيوضعلا نزاوت ريياعم قيبطت دنع
 ءاضعألاب قلعتي اميف3/2020 رارقلا يف اهيلع
 يف نيلقتسملاو نييذيفنتلا ريغو نييذيفنتلا

 تبظاو ديربت ةكرش نأ ىلع دكؤن ،ةرادإلا سلجم
 قلعتي ام ءانثتساب ريياعملا عيمجب لاثتمالا ىلع
 سلجم ءاضعأ ةيبلغأ نوكت نأ تابلطتمب
 مل ةرادإلا سلجم سيئر نأل نيلقتسم ةرادإلا
 ًالقتسم3/2020 رارقلا بجومب ربتعي دعي

)32020/رارقلانم6ةداملا(ةرادإلاسلجم

 يذلاو3/2020 رارقلاو )هلالحإ وأ هليدعت مت امك(
 ةجردمةكرش اهتفصب ديربت ةكرش ىلع قبطني

موقت ثيح ،)"قوسلا"( يلاملا يبد قوس يف
ىدم نم ققحتلاو ةباقرلاو فارشإلاب ةئيهلا
 .3/2020 رارقلل ةكرشلا لاثتما

 روطم ماظن ديربت يف تاكرشلا ةمكوح ماظن نإ
 امك ،ةيلودلاو ةيلحملا تاسرامملا لضفأ ّىنبتي
 اهيلع صنت يتلا تابلطتملا عيمجب يفي هنأ
 اميف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تاعيرشت
 نوناق ،اهنم يذلاو تاكرشلا ةمكوح صخي
2015 ماعل2مقر ةيراجتلا تاكرشلا
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لكشب ناجللا هذه ةعباتمب سلجملا موقيو
 ,اهتامازتلاب ءافولاو اهئادأ نم ققحتلل مظتنم
 :يه ناجللا هذهو

 ؛قيقدتلا ةنجل1.

؛تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل2.

و ؛ةيلاملا ةنجللا3.

.عيراشملا ةنجل4.

 تاحيشرتلا ةنجلو قيقدتلا ةنجل ليكشت مت
 ،3/2020 رارقلا تايضتقمب اًلمع تآفاكملاو
 عيراشملا ةنجلو ةيلاملا ةنجللا ليكشت مت اميف
 تابلطتمل اًريسيت ةرادإلا سلجم لبق نم
.ةكرشلا لمع

 ناجل ليكشت ةيحالصب سلجملا عتمتي
 ناجللا هذه ىلإ تايحالصلا ضيوفتو سلجملا

 موقي امك .اًبسانم وأ اًيرورض هاري ام بسح
 ناجللا كلت ىلإ ةنيعم ماهم ضيوفتب سلجملا

 ناجل ُّدعتو .هتايلوؤسم نع يلّختلا نود نكلو
 نيب لمعلا عيزوتل ةلعاف ًةليسو سلجملا
 لئاسم يف رظنلا ناعمإل سلجملا ءاضعأ

 ناجل عیمج يدؤت .لّصفم لكشب ةدّدحم
 ثيحب ةرادإلا سلجم نع ًةباين اهماهم سلجملا
 ،لیکشت نع ًالوؤسم ةرادإلا سلجم نوكي
 ءاضعأ ةيوضع ةرتف ديدحتو رايتخاو ،نییعتو
.ناجللا

 ،ةيلاتلا ةعبرألا ناجللا ليكشتب سلجملا ماق
 ،اهتامازتلا ددحت يتلا قيثاوملا دامتعاب ماق امك
 .اهل ةلوخملا تايحالصلاو اهتّدمو

ةرادإلا سلجم ناجل
)3/2020 رارقلا نم58 و53 ةداملا(

 رظنأ( نيلقتسملا سلجملا ءاضعأ ةيلالقتسا
 ةنجل لوح ليصافتلا نم ديزمل7 مسقلا
.)تآفاكملاو تاحيشرتلا

سلجملا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل دعاست
قلعتي ام يف هتايلوؤسمب عالطضالا ىلع
 لالحإو نييعتو ،تاقاقحتساو ،تالهؤمب
 فرشُت امك .ايلعلا ةرادإلا يفظومو ءاردملا
سلجم ةيوضعل حّشرتلا ةيلمع ىلع ةنجللا
 ةبقارم ىلع رمتسم لكشب لمعتو ةرادإلا

 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل
)3/2020 رارقلا نم59 ةداملا(

 امب فّرصت دق سلجملا يف وضع لك نأ ىلعو
 امك .اهيمهاسمو ديربت ةكرش حلاصم مدخي

 سلجملا تاعامتجا لكيه ريوطت ىلع لمع
لصاوتلا ىلع فارشإلاو ،لامعألا لوادج عضوو
تاقالع ةماقإ عيجشتو سلجملا ءاضعأ نيب
.مهنيب ام يف ةءانب

 يفةرادإلا سلجم يسيبقلا هللادبع دلاخ سأرت
 نم وهو ،)سلجملا سيئر(2021 ماعلا
 ةعساو ةربخب عتمتيو نييذيفنتلا ريغ ءاضعألا

 ىلع ةقاطلا نوؤشو ةيلاملا نوؤشلا يف
 سيئر صرح .يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا

 ةكراشملا ىلع ةنسلا لالخ ةرادإلا سلجم
،تاعامتجالا لالخ سلجملل ةلعافلا

ةرادإلا سلجم سيئر
)3/2020 رارقلا نم15 ةداملاو7 ةداملا(

 ءوض ىلع ةكرشلا ءادأ سلجملا عباتي امك
.ةعوضوملا ةيجيتارتسالا فادهألا

 تِبثُي ام ميدقتب اًيونس سلجملا ءاضعأ موقي
 ،ةيرسلا ىلع مهظافحو ،مهتيلالقتسا

بناج ىلإ ،مهسألا يف لوادت يأ نع مهحاصفإو
 يفاهنولغشي يتلا ةماهلا بصانملا ليصافت

.ىرخأ تانايك وأ ةماع ةمهاسم تاكرش

 تاربخو تاراهمب سلجملا ءاضعأ عتمتي
 مدخي امب فرصتلا يف مهماهم لثمتتو ،ةعونتم
 ،اهيمهاسمو ديربت ةكرشل ىلضفلا ةحلصملا

ةمظنأ عضوب ديربت ةكرش ةرادإ مايق نامضو
 نيناوقلاو حئاوللاب دُّيقتلا ىلإ فدهت تاءارجإو
.ةيليغشتلا تابلطتملاو

 ديربت ةكرش ةرادإ مايق ىلع سلّجملا صرحي
 تقولا يف ةيفاولا تامولعملاب هديوزتب
 ةبئاصلا تارارقلا ذاختا نم هنيكمتل ،بسانملا
 ءاضعألا كراشيو .ةكرشلا هُّجوت يف رثؤت يتلا

 ةلقتسملا ءارآلا ءادبإل سلجملا تاعامتجا يف
 ،تاسايسلاو ةيجيتارتسالا اياضقلا لوح
 ةيكولسلا ئدابملاو ،دراوملاو ،ةبساحملاو
 .ةبولطملا

ةرادإلا سلجم ءاضعأ
)3/2020 رارقلا نم19 و ،13 ،10 ،9 داوملا(

 يفنيمهاسملا ةقفاومب اًنهر كلذو ،ةيلام ةنس
 دعبو يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا
 .حابرألا يفاص نم %10 صيصخت

ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئر تآفاكم
)3/2020 رارقلا نم29 ةداملا(

 لوصحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئرل قحي
 لصت ةكرشلا حابرأ يفاص نم ةصح ىلع
لك نع ةأفاكمك ىصقأ ّدحب %10ىلإ اهتميق
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 ةيلاملا ةنجللا

 سلجملا ةدعاسم يف ةيلاملا ةنجللا رود لثمتي
 :ةعجارمو ةبقارم ىلع

 تارامثتسالل ةيلاملا دئاوعلاو تايداصتقالا )أ
تامازتلالاو

 ىلإ ،لاملا سأرو نويدلا ليومت تاقفص )ب
 بناج

 ةصاخلا ةيلاملا رطاخملا ةرادإ جمارب )ج
 نم ديزملأ )8( مسقلا رظنأ( ةكرشلاب
.)ةيلاملا ةنجللاا لوح ليصافتلا

عيراشملا ةنجل

 ةدعاسم يف عيراشملا ةنجل رود لثمتي
 حرط ىلع ةكرشلل ايلعلا ةرادإلاو سلجملا
 دوقع ةرادإو ،عيراشملا ذيفنتو تاصقانملا
 ريبادتو ،ءارشلا تايلمعو ،ةلصلا تاذ عيراشملا
ىرخأ لئاسم يأ وأ ،ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا

 ةيليغشتلا تايلمعلا نامأو ةءافكب قلعتت ةماه
 ةكرشلل ةمئاقلا لوصأللو ةكرشلا عيراشمل
 لوح ليصافتلا نم ديزمل ب )8( مسقلا رظنأ(
.)عيراشملاةنجل

 ةيلخادلا ةباقرلا
)3/2020 رارقلا نم67و66 ةداملا(

ةباقرلا ةيلعاف قيقحت ىلع سلجملا صرحي
 ،قيقدتلا ةنجل لامعأ ةعجارم لالخ نم ةيلخادلا

 عم ،اهب مكحتلاو رطاخملا رومأ عم لماعتلاو
 رطاخملا رومأ ةشقانم ةرورض ىلع ديكأتلا

تاعامتجا نم عامتجا لك يف ةيلخادلا ةباقرلاو
 ةرادإ مايق سلجملا نمضي امك .سلجملا
 رظنا( .اًيونس ةيلخاد تاعجارمب ةيلخادلا ةباقرلا
 ةباقرلا ةمهم نع ليصافتلا نم ديزمل10 ةداملا
.)ةيلخادلا

 دقو ةيلخادلا ةباقرلا ماهم ىلع سلجملا فرشُي
.هماهم ضعبب مايقلاب قيقدتلا ةنجل ضَوف
 ،ةلقتسملا ةروشملا سلجملا مدقي
 ةئيب نامض نع ًالضف ،ةقوثوملاو ةيعوضوملاو
 ةرادإلاو قيقدتلا ةنجللو ،سلجملل ةيلخاد ةباقر
 مهماهم ةيدأت يف مهتدعاسم فدهب ايلعلا

 .مهيلإ ةدنسملا تابجاولاو

 ةيلخادلا ةباقرلا لمع ىلع ةنجللا فرشت امك
 نم يتلا تايصوتلا دامتعا نع ةلوؤسملا يهو

 رظنأ( ةيلخادلا ةباقرلا ءادأ نيسحت اهنأش
 ةنجللوح ليصافتلا نم ديزمل6 ةداملا
 .)قيقدتلا

 موقتل قيقدتلا ةنجل ةرادإلا سلجم لَّكش دقل
 تايصوتلا ميدقتو ،ةيلاملا تانايبلا ةبقارمب
 ةبقارملا ةمظنأل ةمزاللا تارييغتلا نأشب
 ىلإ ةفاضإلاب ةكرشلاب ةصاخلا ةيلاملا ةمظنألاو
صرحلاو نييجراخلا تاباسحلا يققدم نييعت

 .مهعم ةديج تاقالع ةماقإ ىلع

 قيقدتلا ةنجل
)3/2020 مقر رارقلا نم62 و ،61 ،60 ةداملا(
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ايلعلا ةرادإلل ةطلسلا ضيوفت
)3/2020 رارقلا نم14 ةداملا(

 نم ةضوفم ىرخأ تايحالص ةيأ دجوت ال امك
 فالخ ةكرشلل ايلعلا ةرادإلا ىلإ سلجملا
 ّنأ نيح يف ،هالعأ روكذملا ةطلسلا ضيوفت

تايلوؤسملاو تايحالصلاو تاطلسلا عيمج
 ةطونم ةكرشلا ةرادإب ةقلعتملا ىرخألا
 كلتب اًنهرو ،يساسألا ماظنلل اًقفو سلجملاب
 يساسألا ماظنلا ىضتقمب ةلوخملا لئاسملا
 اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا وأ/و ةكرشلل
 عامتجا يف نيمهاسملا ةقفاومل ةعضاخلاو
.ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا

 سلجملا مدقي ،هركذ قبسام ىلع ًةوالع
 تافيلكتلا لالخ نم ايلعلا ةرادإلل هتاهيجوت
 ةقفاوملاو ماظتناب اهتعجارم متت يتلا ةيلاتلا

:سلجملا لبق نم اهيلع

؛ةيسمخلا ةيجيتارتسالا ةطخلا1.

ةكرشلا تاسايس2.

ةيونسلا ةينازيملا3.

ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم4.

فادهألاب ًةنراقم ءادألا سايقل ةيرود ريراقت5.

 ديربت ةكرشل ايلعلا ةرادإلا ىلإ سلجملا مدقي
 قيقحت ىلإ ةيمارلا تاهيجوتلاو تاداشرإلا
.ةيجيتارتسالا ديربت فادهأ

 ةكرشلا ةباقرو هيجوت نع لوؤسملا هنأ امك
 ىلإ سلجملا َلكْوَأ .نيمهاسملا نع ًةباين
 مايقلا ةمهم ديربت ةكرشل ايلعلا ةرادإلا
لالخ نم ةكرشلاب ةصاخلا ةيمويلا لامعألاب
 سلجملا نم دمتعملا ةطلسلا ضيوفت
 .2020 ربمفون11 خيرات يف ةلدعملا هتغيصب
ثالث ةدمل اًحلاص ةطلسلا ضيوفت نوكيو

 ليدعتلاو ةمظتنملا ةعجارملل عضخيو تاونس
.قيقدتلا ةنجلو سلجملا لبق نم )رمألا مزل اذإ(

 سلجم موقي ،ةطلسلا ضيوفت بجومبو
ضعب ذيفنتل ايلعلا ةرادإلا ضيوفتب ةرادإلا
:يلي امب ةقلعتملا تاءارجإلا

ىرخألاتامازتلالاوتادقاعتلا1.

ءارشلا تايلمعوتاقفنلا2.

 تارامثتسالا3.

يتارامإلا مهردلاب نّيعم غلبم صيصخت مت
 اميفو ،هاندأ ةددحملا تالاحلا صخي اميف كلذو
سلجم ةقفاوم ىلع لوصحلا بجوتي ،كلذ ادع
 سلجم ماق ،تايحالصلا ضيوفت ذافنإلو .ةرادإلا
يذيفنتلا سيئرللةماع ةلاكو حنمب ةرادإلا
 اذهب صصخملا ىصقألا ّدحلا غلبمل عضخت
 ةيحالصةدم سفنل ةيراس ىقبتو ددصلا
 .ةيحالصلا ضيوفت

 ققدملا ةيلالقتسا ىلع سلجملا صرحيو
 عفرل ةعساو تايحالصب عتمتي يذلا يجراخلا
 تائيهلاو ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ ريراقتلا
 ليصافتلا نم ديزمل5 ةداملا رظنا( ةيميظنتلا

.)يجراخلا تاباسحلا ققدم نع

سلجم ماق ،قيقدتلا ةنجل تايصوت ىلع ًءانب
 زربوك سواه رتوو سياربةكرش نييعت ةرادإلا
)"PwC"( ديربت ةكرش تاباسحل يجراخ ققدمك، 
يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف كلذو
 .2021 سرام21 خيرات يف دقعنملا

 يجراخلا تاباسحلا ققدم
)3/2020 رارقلا نم70 ةداملا(

 حابرأ َّنأ نم دكأتلاو ،ةيمومعلا ةيعمجلا
يف مهاسم لك ىلإ لصت اهدامتعا دنع مهسألا
 .بسانملا تقولا

قوقح ديربت ةكرشل يساسألا ماظنلا ددحي
 ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف نيمهاسملا

 تاعامتجالا يف ةكراشملاو ،تيوصتلاو
 نيحشرملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع عالطالاو
.سلجملا ةيوضعل

 ريياعملا ىلعأ ىلع ظافحلاب سلجملا مزتلي
 دريو ،نيمهاسملا قوقحب دادتعالاب ةقلعتملا

 اًقيقحتو  .ةرادإلا سلجم قاثيم يف مازتلالا اذه
 ةبسانم ًةيلآ ديربت ةكرش تعضو ،كلذل
يبد قوس لالخ نم نيمهاسملا عم لصاوتلل
.لوألا يبظوبأ كنبو يلاملا

 تاقالع نم لكل فدهتسملا ضرغلا نإ
ىلإ نيمهاسملا عم لصاوتلاو نيرمثتسملا

 يلاملا يبد قوسو لوألا يبظوبأ كنب رود بناج
 عيمج لوصح نامضل وه راطإلا اذه يف
تامولعملاو ةيلاملا ريراقتلا ىلع نيمهاسملا
تاعامتجا روضحل مهراطخإو ,ةلصلا تاذ

 نيمهاسملا قوقح
)3/2020 رارقلا نم51 و50و49و48 داوملا(

 نسح نأشب ةكرشلا ماهم ضعبب مايقلا
 ،نوناقلا هاجتو ،ضعبلا مهضعب عم فرصتلا

 حلاصملا باحصأو نيدروملاو ،ءالمعلاو
 .عمتجملاو

ةصاخلا ينهملا كولسلا دعاوق ةنودم حّضوت
 نم عقوتملا كولسلا طمن ديربت ةكرشب
 يققدمو ،ةكرشلا يفظومو ،سلجملا
مهيلإ لَكوملا صاخشألاو ،تاباسحلا

ينهملا كولسلا دعاوق
)3/2020 رارقلا نم52 ةداملا(
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لقتسم يذيفنت نييعتلا ةنس بصنملا مسالا

2009 ةرادإلا سلجم سيئر يسيبقلا هللادبع دلاخ

2017 ةرادإلا سلجم سيئر بئان تناريملأ ولواب

2017 ةرادإلا سلجم وضع يسالفلا لوهلاب دمحأ روتكدلا يلاعم

2014 ةرادإلا سلجم وضع يسماشلا لميرحلا دمحم

2021 ىلإ2017نم ةرادإلا سلجم وضع يحمرلا ليمج دمحم

2021 ةرادإلا سلجم وضع يبعكلا حبصم .د

2021 ىلإ2017 نم ةرادإلا سلجم وضع الوبرأ نايتسابيس

2021 ةرادإلا سلجم وضع نوريش رايب

2017 ةرادإلا سلجم وضع ولك كيريديرف

2021 ىلإ2017 نم ةرادإلا سلجم وضع اونيرفود كيرديرف

2021 ةرادإلا سلجم وضع دراماشيد رول-نآ

2017 ةرادإلا سلجم وضع يرهاظلا نافلخ يلع ديعس

 مهسألا عومجم
اهعيب مت يتلا

 مهسألا عومجم
اهؤارش مت يتلا

 مهسألا يلامجإ
 يف امك ةكولمملا

31/12/2021 بصنملا مسالا

0 0 659,333 يسيبقلا هللادبع دلاخ ةرادإلا سلجم سيئر

0 0 5,547,771 ةرادإلا سلجم وضع يرهاظلا نافلخ يلع ديعس

0 4,681,267.39 4,681,267.39 ةرسألا دارفأ نم يرهاظلا نافلخ يلع دمحأ

0 0 0 سيئرلا بئان تناريملأ ولواب

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع يسالفلا لوهلاب دمحأ روتكدلا يلاعم

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع يسماشلا لميرحلا دمحم

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع
يبعكلا حبصم .د
ةيمومعلاةيعمجلايفهنييعتمت(
 )2021سرام21يفةدقعنملا

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع يحمرلا ليمج دمحم

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع الوبرأ نايتسابيس

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع نوريش رايب

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع ولك كيريديرف

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع اونيرفود كيرديرف

0 0 0 ةرادإلا سلجم وضع دراماش يد رول-نآ

 يف لوادتلا تايلمع مكحت دعاوق لوادتلا ةسايسو قوسلا تايكولس ةحئال كلذكو ،تاكرشلا ةمكوح تاءارجإ ليلد نمضتي
 ءاضعأ نم وضع يأل حمسُي ال ثيحب ،نيبّرقملامهتالئاع دارفأو سلجملا ءاضعأ لبق نم ةكرشلاب ةصاخلا ةيلاملا قاروألا
 حضوي .رظنلاوأ ءارجإلا ديق ةساسحلا لئاسملا عم نمازتت يتلا ميتعتلا ةرتف ءانثأ لوادتلاب ديربت ةكرش يفظوم وأ سلجملا
:2021 ماعلا يفةكرشلا مهسأل )نيبرقملا مهرسأ دارفأو( ةرادإلا سلجم ءاضعأ تالوادتو ةيكلم ليصافت يتآلا لودجلا

ةرادإلاسلجمنيوكت)أ(4

 ريغ ،يذيفنت ،لقتسم( ةيوضعلا ةئف ثيح نم2021 ماعلا لالخ سلجملا ءاضعأ نم وضع لك ليصافت يلاتلا لودجلا حضوي
.ةيوضعلا ةدم نايب عم )يذيفنت

 كلتب تظفتحاو ةرادإلا سلجم اونيرفود كيرديرف ةديسلا تقحتلا.ةرادإلا سلجم وضعك ةدحاو ةديس ةرادإلا سلجم مضي
 ويلوي12 خيراتب سلجملا لبق نم ةرادإ سلجم وضعك دراماش يد رول نآ ةديسلا نييعت مت مث  .2021 ويلوي12  ىتح ةفصلا

 رخآ ءانثأ.2022 سرام يف ةلبقملا ةيمومعلا ةيعمجلا لالخ اهنييعت ىلع ةقداصملا نيح ىلإ اهفلس ةرتف لامكتسال2021
ةريخألا باختنالا ةيلمع ءانثأ تايرخأ ٍتايدّيس نم حيشرت تابلط ديربت ةكرش تقلت2020 سرام يف سلجملل تاباختنا
 يرسلاعارتقالا مغرو ةرادإلا سلجم تاباختنال مهسفنأ حيشرتل اًنلع نيحشرملا تعد دق تناك ةكرشلا نأب اًملع سلجملل
 ىلإ مامضنإلل اونيرف ود كيرديرف ةديسلا ءانثتساب ةبولطملا تاوصألا ىلع تاحشرتملا نم يأ لصحي ملف يمكارتلاو
.ةيمومعلا ةيعمجلا قيرط نع2023 ماعلا يف ًاددجم ةرادإ سلجم باختنا متي فوس .سلجملا
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:امهامهتلاقتسا امدق نيذلا نيوضعلا

2021 ويلوي12 خيراتب الوبرأ نايسابيس•
2021 ويلوي12 خيراتب اونيرفود كريديرف•

:امهل ًافلخ امهنييعت مت نيذلا نيوضعلا

2021 ويلوي12 خيراتب نوريش رييب•

2021 ويلوي12 خيراتب راماش يد رول نآ•

 ةلاقإو باختنا ةيحالص ةيمومعلا ةيعمجلل
 تايضتقمب اًلمعو .ةرادإلا سلجم ءاضعأ
 وضع لك ةيوضع ةدم نوكت .يساسألا ماظنلا

 متي .تاونس ثالث سلجملا ءاضعأ نم
 موقيو .يرسلا عارتقالا قيرط نع مهباـختنا

 ناجللا ءاضعأ نم لك باختناب ةرادإلا سلجم
.ةنجل لك سيئر كلذك نيعيو ةقثبنملا

 امهتلاقتسا نيوضع مدق ،2021 ويلوي12 خيراتب
ئلمل امهلًافلخ نييعت مت ثيح ،سلجملا نم
 ةيعمجلاب امهباختنا ةياغ ىلإ رغاوشلا
 كلذو ،امهيفلس ةدم ءاهنإل ةيمومعلا

:يتآلا بسح

مهتيوضع ةدمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا )ب(٤

 دنع ،3/2020 رارقلاو ةيراجتلا تاكرشلا نوناقل اًقفو
 نيعي ،هبصنم نم ةرادإلا سلجم وضع ةلاقتسا

اذه ضرعيو رغاشلا بصنملل اًوضع ةرادإلا سلجم
 ةقفاوملل ةيلاتلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع نييعتلا

 متيس ،هيلعو .رخآ صخش نييعت وأ نييعتلا اذه ىلع
ىلع راماش يد رول نآو نوريشت رييب باختنا ضرع
.لبقملا اهعامتجا يف ةماعلا ةيعمجلا
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 لامعألاةدحول لوأ يذيفنت سيئر بئان بصنم اًيلاح تناريملأ ولواب لغشي
ىلإ .يوونلا جاتنإلاو ةقاطلا ةرادإ ةطشنأو ةددجتملا ةقاطلل ةيملاعلا

 .يجنإ ةكرشلةيذيفنتلا ةنجللا يف هتيوضع بناج

 يف ريتسجام ةداهشو ، ةيكيناكيملا ةسدنهلا
 نم ةيرارحلا تايكمانيدلاب ةيكيناكيملا ةسدنهلا

.لاغتربلا– ةنوبشل يف يلاعلا وكينكت دهعم

ةرادإلا سلجم سيئر
يذيفنت ريغ ،لقتسم ريغ

 ةرادإ سلجم وضع بصنم تناريملأ لغشي
 لمحيو .يجنإ ةعومجم تاكرش نم ديدعلا يف

جاتنإ ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش

 تارامثتسا عاطقل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يسيبقلا هللا دبع دلاخ لغشي
 ةيرامثتسا ةظفحم عاطقلا اذه ريديو."ةلدابم" يف ةيتحتلا ىنبلاو تاراقعلا

ةيلام دئاوع رفوت ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف ةعونتملا لوصألا نم
 زيزعتل ةفاضإ ،تاراقعلاوينابملا لمشتو ،ليوطلا ىدملا ىلع ةرقتسم
.ةلدابم ةكرشل ةيمقرلاو ةيداملا ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا

 يف يسيبقلا لمع ،"ةلدابم" ىلإ مامضنالا لبقو
 بصنم ىلوت ثيح ،"لاتيباك لانويشانرتنإ" ةكرش

 لبق لغشو ،تارامثتسالل يذيفنتلا سيئرلا
 تاكرشلا ليومت مسق سيئر بصنم كلذ
 كنب( ينطولا يبظوبأ كنب يف لامعألا ريوطتو
 تاردق ريوطت ىلع زّكر ثيح ،)ًايلاح لوألا يبظوبأ
.ةيفرصملا تارامثتسالا لاجم يف كنبلا

 بصنم يسيبقلا لغشي :ةيرادإلا بصانملا
 ع.م.ش ليومتلا راد يف ةرادإلا سلجم سيئر
 يف ريدمو ةرادإ سلجم سيئر بئان اضيأ وهو

.تارايسلا ةضاير ةرادإل يبظوبأ ةكرش

 يف ةرادإلا سلجم يف ًاوضع هنوك ىلإ ةفاضإلاب
 لبقتسملا ةقاطل يبظوبأ ةكرشنم ٍلك
 موينملألل ةيملاعلا تارامإلا ةكرش ،)ردصم(
 ،"ود" ةلماكتملا تالاصتالل تارامإلا ةكرشو
 ،نيمأتلا رادو ةيوونلا ةقاطلل تارامإلا ةسسؤمو
.يملاعلا يبظوبأ قوسو

 ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش يسيبقلا لمحي
 ةداهشو ،نطنشاو جروج ةعماج نم عيراشملا
 نم تايلمعلا ةرادإو ليومتلا يف سويرولاكبلا

 .ةيكيرمألا ةدحتملاتايالولايفنطسوب ةعماج

ةرادإلا سلجم سيئر بئان
يذيفنت ريغ ،لقتسم

 ىرخأ ةماع ةمهاسم تاكرش يف مهتايوضعو سلجملا ءاضعأل ةيتاذلا ريسلا )ج(٤
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 ةدايرل ةلودلا ريزو بصنم يسالفلا لوهلاب دمحأ روتكدلا يلاعم لغشي
 زيزعت ىلع هيلاعم فرشي ثيح ،ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملاو لامعألا
 داصتقالا تاكرحم دحأك تارامإلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا
 تاعاطقلا فلتخم يف لامعألا ةدايرب ءاقترالا دوهج زيزعتو ،ينطولا
.ةيداصتقالا

 ريوطتل ةحايسلا فلمب هيلاعم فيلكت مت امك
 ةماعلا ةينطولا ةسايسلاو يجيتارتسالا هجوتلا
 لبق هيلاعم لغش .ةلودلا يف ةحايسلا عاطقل
 ،ردصم ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم كلذ
 ةحايسلاو ةيجيتارتسالا عاطقل يذيفنتلا ريدملا

 ،يبد يف يراجتلا جيورتلاو ةحايسلا ةرئاد يف
بصنم لغش امك ،ةلدابم يف سيئرلا بئانو
 .ينابموك دنأ يزنكام يف يذيفنت

 ةعماج نم هاروتكدلا ةداهش هيلاعم لمحي
 نم ريتسجاملا ةجردو ”شانوم نوج ريسلا“
 ةداهشو ،”ايلارتسأ يف نروبلم“ ةعماج
 نم تالاصتالا ةسدنه يف سويرولاكبلا

 ةلود يف ايجولونكتلاو مولعلل ةفيلخ ةعماج
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 تارامثتسا مسق سيئر بصنم يسماشلالميرحلا دمحم لغشي
 ةرادإ لامعأ ةيلوؤسم ىلوتي ثيح رامثتسالل ةلدابم ةكرش يف قفارملا
لوصأو هايملاو ةيرارحلا ةقاطلا لمشت يتلا قفارملا ةظفحم لوصأ
.قطانملا ديربت

 ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد يسماشلا لمحي
 ةداهشو ،سيراب يف "HEC“ ةيلك نم لامعألا
 ةعماجلا نم ةيلاملا مولعلا يف سويرولاكبلا
 تارامإلا,ةقراشلا يف ةيكيرمألا
.ةدحتملا ةيبرعلا

 ،رامثتسالل ةلدابم ةكرشل همامضنا لبقو
 قرشلا ريدم بصنم يسماشلا لغش

 يف تاسايسلاو ةيجيتارتسالل طسوألا
 تارامإلا ةلود يف ءارزولا سيئر بتكم
 بصانم اًضيأ لغش امك .ةدحتملا ةيبرعلا
 دنأ يزنيكام ةكرش نم لك يف ىرخأ
 ،لاتيباك لانوشانرتنإ يبدو ،ينابموك
 .زروتوم لارنجو

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم
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 ًايملاع ءالمعلا لولحةدحول يرادإلا ريدملا بصنم نوريش رييب ىلوتي
 لمعيو ةعومجملل ةيذيفنتلا ةنجللا يف وضع وهو ،يجنإ ةعومجم ىدل
.ةعومجملا تايلمع سيئر ةرادإ تحت

 ليتاكلا ىدل رييب لمع ،يجنإ ىلإ همامضنإ لبق
 ةماهلا ةيرادإلا بصانملا نم ددع يف تنسول

 ةراجتلا ةفرغ ةسائر ىلوت امك .ابوروأو ايسآ يف
 ىلإ2011 نم ايزيلام يف ةيسنرفلا ةعانصلاو

 ةفرغ ةرادإ سلجم يف وضع ًايلاح وهو ،2015
لمحي وهو .ةروفاغنس يف ةيسنرفلا ةراجتلا
.ةسدنهلا يف ريتسجاملا ةجرد

 سيئرلا بصنم بيرق تقو ىتح رييب لغش
 ،ايسآ قرش بونج يجنإ ةكرشل يذيفنتلا

 تاعاطقلا مهأ دحأ ةرادإ ىلوت ثيح
 ايسآ ةقطنم يف ًاومن ةيداصتقالا

لاقتنالل ىعست يتلاوئداهلا طيحملاو
 ةينوبركلا تاثاعبنالا نم ٍلاخ داصتقا وحن

.ءالمعلل ةلماكتم لولح ميدقت لالخ نم

 سيئرك2011 ماع يجنإ ةكرش ىلإ رييب مضنا
 قرش بونج يليفوك يجنإ« ـل يذيفنت
 يجنإ تامدخ عيمج ىلع فرشأ مث ،»ايسآ

 نم ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف
.2018 ىلإ2015

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم
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 امك رامثتسالا عاطقل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يبعكلا حبصم لغشي
 يتلا ةيتارامإلا ةكرشلا ،ةلدابم يف رامثتسإلا ةنجل يف ٍوضع بصنم لغشي
سيسأتو زيزعتو يداصتقإلا ومنلا عاطق عيرستو ريوطت ىلإ ىعست
 ءاكرشلا عم ةكارشلا زيزعتو ،ةيراجتلاو ةيعانصلا تاعمتجملا ةيمنتو
.نييلودلا

 ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم اًقباس لغش
 جاتنإلاو فاشكتسالا ةكرش ،لورتبلل ةلدابم
 ىلإ2014 نم كلذو ،ةلدابمل لماكلاب ةكولمملا

 ةرادإ سلجم سيئر اًيلاح يبعكلا حبصم .2017
 سيئر بئانوتاس هايلاو لورتبلل ةلدابم
 دنالفيلك ىفشتسموردصم ةرادإ سلجم
 ةيوضع لغشي امك ،ةيحصلا ةلدابمو يبظوبأ

 تارامإلا سلجم نم لك يف ةرادإلا سلجم
 ةكرشو"اسبيس" ةكرشو جراخلاب نيرمثتسملل
."ةقاطلل نيفلود"

 سويرولاكب ىلع لصاح يبعكلا حبصم
 ةيلك نم ةيئايزيفويجلا ةسدنهلا يف مولعلا
 مولع يف مولعلا ريتسجامو مجانملل ودارولوك
.ندنلب جديلوك لايربمإ نم ةيلورتبلا ضرألا



 لولحلل يجنإ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم دراماش رول-نآ لغشت
 ثيح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةينهملا اهتايح رول-نآتأدب .ةيملاعلا

"BCG"ةيراشتسالا نتسوب ةعومجم ىدل يجيتارتسا راشتسمك تلمع

 ةيمنتلا ةرازو يف كلذ دعب رول-نآ تلمع
تداق ثيح2010 ماعذنم ةقاطلاو ةمادتسملا

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشم
 ةعيرسلا قرطلا لثم(ةيتحتلا ةينبلا لاجم يف
 دودسلاو ةعرسلا ةيلاع ةيديدحلا ككسلاو
 ىلإ كلذ دعب رول-نآ تمضنا.)ةيئامورهكلا

 تلوتو2014 ماع"ساتيريف وريب" ةعومجم
 بصنم تلوت مث ،يميلقإلا ماعلاريدملابصنم
 ةكرشل ةرادإلا سلجم سيئرو يذيفنتلا سيئرلا
 نأ لبق2016 يف"تاءاشنإلل ساتيريف وريب"
لغشتل2019 ماع يف يجنإ ةكرش ىلإلقتنت

تايجيتارتسالل ةعومجملا سيئر بصنم
 اهيلوت لبق راكتبالاو ايجولونكتلاو ثوحبلاو
 يجنأ ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا بصنم
 .هسفن ماعلا نم ةقحال ةرتف يف ةيلاعلا لولحلل

 لوكيإ" ةعماج نم دراماش يد رول-نآ تجّرخت
 امك ."ستنوب يدلوكيا" دهعمو"كينكتيلوب
 ةماعلا ةسايسلا يف ريتسجاملا ةجرد لمحت

 .درافراه ةعماجب يدينيك ةيلك نم

 يف ًةيوضع بصانم ًاضيأ رول-نأ لغشت
 متو ،تاكرشلا نم ديدعلا ةرادإ سلجم
 ةداقلا" ةزئاج لينل2021 ماع اهحيشرت
 ىدتنملا اهمّدقي يتلا"بابشلا نييملاعلا
رشعلا نمض دعت امك ،يملاعلا يداصتقالا
 يسنرفلا داصتقالا يف ةداقلا نييداصتقا

.ةيسنرفلا لوزاوش ةسسؤمبسح

 ديروتلاو ةرارحلا عاطقل بدتنملا وضعلاو يرادإلا ريدملا بصنم ولك ديسلا لغشي
 لود يف يجنإ تاكرشل يميلقإلا ريدملاو ،ايسآو طسوألا قرشلا ،ايقيرفا ةقطنمل

اماع20زواجتت ةيلمع ةربخ كلتمي ثيحناتسكابو يجيلخلا نواعتلا سلجم
.ةكرشلا يف

 ةعماجلل ةيندملا ةسدنهلا ةيلُك نم جرختو
 ةداهش لمحيو ”هيسوش يإ تنوب“ ةينطولا
 يف "HEC“ ةيلك نملامعألا ةرادإ يف ريتسجاملا
.اسنرف– سيراب

 ةدع بصانم اًضيأ ولك ديسلا لغشيو
 لوصأ تاكرش ةرادا سلجم يف
.ءاملاو ةقاطلا

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,ةلقتسم
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 ةرادإلا ءاضعأ وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأل ةرادإلا سلجم لبق نم تايحالصلل حنم وأ ضيوفت دوجو مدع ىلع دكؤن امك
.2021 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجمل ةلكوملا ماهملاو تايحالصلا صخي اميف ةيذيفنتلا

 ىلع سلجملا ءاضعأ نم وضع لك دكؤي
 ةجردملاو مهنم لكل ةدئاعلاتانايبلا ةحص
ريرقتلا اذه يف

 يف ةرادإ سلجم وضع بصنم يرهاظلا يلع ديعس ديسلا لغشي
 نم لك يف وضعك هبصنمل ةفاضالاب .م.م.ذ ةضباقلا هدالوأو يلع ةعومجم
.ةيذيفنتلا ةنجللاو قيقدتلا ْيتنجل

يرهاظلا ديعس ديسلا لغشي ،كلذ ىلع ةوالع
 ةعومجم تارامثتسالليرادإلا ريدملا بصنم
 ىلع فرشيو .م.م.ذ ةضباقلا هدالوأو يلع
 مهسألاو تاراقعلا نم لك يف تارامثتسالا
 لاملا سأر كلذكو ةصاخلاو ةماعلا
.يرامثتسالا

 ةكرشلل يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع وهو
 ةكرشو )ديربت( يزكرملا ديربتلل ةينطولا
يرهاظلا لمحي.تاراقعلا ةرادإل الوسننيب

ةيلاملا مولعلا يف سويرولاكبلا ةداهش
تارامإلا ،يبد يف ةيكيرمألا ةعماجلا نم
.ةدحتُملا ةيبرعلا

ةرادإ سلجم وضع
يذيفنت ريغ ,لقتسم
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 روضحلا وأ بايغلا
ضيوفتلا لالخ نم

 خيرات
عامتجالا

 روضحلا ددع
9 نم

 مقر
عامتجالا

روضحلانعيسماشلالميرحلادمحمراذتعإ رياني17 8 1

 دلاخل يسماشلا لميرحلا دمحم :ضيوفتلا لالخ نم روضحلا
يسيبقلا

رياربف14 8 2

 اونيرفود كريديرفـل تناريملأ ولواب :ضيوفتلا لالخ نم روضحلا

ولك كيريديرفل الوـبرأ نايتسابيس :ضيوفتلا لالخ نم روضحلا
ويام6 7 3

روضحلا نع اونيرفود كيريديرف راذتعإ وينوي15 8 4

ولك كيريديرفل تناريملأ ولواب :ضيوفتلا لالخ نم روضحلا وياوي12 8 5

ضيوفتلا لالخ نم روضح وأ بّيغت دجوي ال ويلوي29 9 6

 نعيسالفلا لوهلاب ديمح هللادبع دمحأ /روتكدلا يلاعم راذتعإ
روضحلا

ربمفون11 8 7

ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم )د(٤

 %10 صيصخت دعب كلذو ،حابرألا يفاص نم %10 ىلإ لصت سلجملا ءاضعأل ةأفاكم رقت نأ ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلل زوجي
.نيمهاسملل اًحابرأ لاملا سأر نم ىصقأ دحب %10 وينوناقلا يطايتحالل حابرألا يفاص نم

 تآفاكملاو روضحلا تالدب ىلإ ةفاضإلاب ،2021 ماعلا يف سلجملا ءاضعأل ةعوفدملا ةيلامجإلا تآفاكملا لودج يلي ام يفو
 .2022 ماعلا يف دقعيس يذلاو مداقلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف ةقفاوملل ضرعتس يتلا

2021 ماعلا يف ةرادإلا سلجم تاعامتجا )ـه(٤

 مهسفنأب ءاوس اهيف اوبخُتنا يتلا ةرتفلل سلجملا تاعامتجال ءاضعألا روضح يلاتلا لودجلا حضوي
:ليكوت لالخ نم وأ

 نع تاعامتجا ةعبرأ ديربت ةرادإ سلجم دقع
:ةيلاتلا خيراوتلا يف ريرمتلا قيرط

 دمحم ةلاقتسا ىلع ةقفاوملا ؛سرام18.أ
 ،ةرادإلا سلجم ةيوضع نم يحمرلا ليمج
.هنع ًالدب اًوضع يبعكلا حبصم نييعتو

 ديعس ردب ةلاقتسا ىلع ةقفاوملا ؛ويام17 .ب
 يذيفنتلا سيئرلا بصنم نم يكمللا

 اًديدج اًيذيفنت اًسيئر يقوزرملا دلاخ نييعتو
.ديربت ةكرشل

ريغ تاباسحلا ىلع ةقفاوملا ؛سطسغأ10  .ج
 يف ةيهتنملا ةرتفلا نع ةكرشلل ةققدملا

.2021 ربمتبس30

 قلعتت رومأ ىلع ةقفاوملا ؛ربمسيد9   .د
 نييعتو ،اهتايلمعو ةكرشلا لامعأب
 ًاسيئرهتفصب اكيس يد وينوطنا ديسسلا
.تايلمعلل ًايذيفنت

 ةمكوحل "ةمكوح دهعم" مدق ،2021ربمفون يف
 ديربت ةكرش ةرادإ سلجم ىلإ ًاصخلم تاكرشلا

 ةمكوح يف ةيلمعلاو ةينوناقلا تاروطتلا لوح
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف تاكرشلا
 ءاهنإب كلذ دعب سلجملا ءاضعأ ماق امك
 متيس ثيح .ةرادإلا سلجمل مييقت نايبتسا

 يف ةرادإلا سلجم ىلع نايبتسإلا جئاتن ضرع
 ةكرِش نواعت ربتعي .2022 ماع نم لوألا عبرلا
 نوكم ةباثمب ةمكوح دهعم عم رمتسملا ديربت
 ررقمو ةرادإلا سلجمل معدلا نم يساسأ
 ثدحأ ةبكاوم نامضل ةرادإلا سلجم تاعامتجا
ةجردملا تاكرشلا نيبتاسرامملاو تاهاجتالا

 نّكمي امم ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف
لاجم يف اهئادأ ىوتسم عفر نم ديربت ةكرش

.ةمكوحلا

:ةيلاتلا خيراوتلا يف2021 ماعلا لالخ تاعامتجا ةعبس سلجملا دقع

مهردلاب غلبملا
 روضح تالدب
تآفاكملاو تاعامتجالا

7,125,000  دعب2021 ماعلا يف ةعوفدملاو2020 ماعلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم
ريخألا اهعامتجا يف ةيمومعلا ةيعمجلا ةقداصم

0  ىصوملا2021 ماعلل هنع ةقثبنملا ناجللاو سلجملا تاعامتجا روضح تالدب
2022 ماعلا يف اهعفدب

7,125,000  ةقداصم دعب عفدت2021 ماعلا نع اهب ىصوملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم
2022 ماعلا يف دقعيس يذلا مداقلا اهعامتجا يف اهيلع ةيمومعلا ةيعمجلا

 وأ تالدب يأ دجوي ال ،هالعأ درو ام ىلإ ةراشإلابو2021 ماعلل اهب ىصوملا تآفاكملا ادع اميف
.2021 ماعلل ةرادإ سلجم وضع يأ ىلإ ديربت لبق نم اهعفد مت ةيفاضإ موسر يأ وأ بتاور

 راذتعالا تاريربت لوبق متو هالعأ اهيلإ راشملاو هبجومب حونمملا ضيوفتلاو تابّيغتلاب ةطاحإلا تمت
.ةلصلا يذ عامتجالا لالخ ةرادإلا سلجم سيئر ديسلا لبق نم روضحلا نع
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ماعلل /ىرخأ تآفاكم
2021ماعلا تآفاكم
)مهردلاب(

تالدبلاو بتاورلا
نييعتلا خيرات )مهردلاب(2021 ماعلا  يف بصنملا مـــسالا

- - 1,702,997 2021 ويام يذيفنتلا سيئرلا يقوزرملا هللادبع دلاخ

- 2,417,261 889,404 2021 ويام ةياغ ىلإ2019 يذيفنتلا سيئرلا يكمللا ديعس ردب

-
667,032 2,176,272 2020 _يذيفنتلا يلاملا سيئرلا  يدحاولا ملاس لداع

- 649,698 1,512,486 2011 ماعلا ينوناقلا راشتسملا تسوج شيماه

- 775,573 1,414,628 2017 تايلمعلل يذيفنتلا سيئرلا نيرتراش اوسنارف-ناج

- 668,034 1,420,008 2017
يذيفنتلا سيئرلا

لامعألا ريوطت ةرادإل
لووب هييفازك-اوسنارف

- 193,025 985,035 2020 ةيرشبلا دراوملا- سيئرلا بئان  يركابلا دمحم ةراس

- 165,654 1,109,512 2020
ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ- سيئرلا بئان
رطاخملاو

يناوجس ىسوم

- 371,329 1,768,179 2014 يب يس يد يد– ماعلا ريدملا يدامحلا فسوي .د

- 83,421 602,340 2017
 ريوطت ةرادإ- سيئرلا بئان
دنهلا- لامعألا

الريب ريهدس

- 261,519 1,128,762 2018
لاصتالا ةرادإ– سيئرلا بئان
يجيتارتسالا

لاكرسلا داعس

- 212,010 1,182,312 2019 تادادمإلا- سيئرلا بئان بيبح يلع دمحم

- 349,114 1,581,924 2018 تايلمعلا ةرادإ- يذيفنت سيئرلا بئان يكيربلا فطاع

- 141,348 819,648 2014
ةرادإ– سيئرلا بئان
ةمالسلاو ةحصلا

رغصأ حوبص

- 185,359 1,308,684 2009
ديربت ةكرش– ماعلا ريدملا
ةقاطلا تامدخل

ناجيلوم سميج رياتسالا

- 151,990 1,159,551 2015
لوصألا ةرادإ- سيئرلا بئان
ةعباتلا تاكرشلاو

رتسغناس نلوك

- 155,392 821,151 2004 عيراشملا ةرادإ- سيئرلا بئان نيسح داشرإ

- 390,789 1,290,884 2014
يذيفنتلا سيئرلا بئان
ةيلاملا ةرادإلا–لوأ

زور دراشتير

- 125,854 1,285,300 2020 ينيعملا ديعس تامولعملا ةينقت– سيئرلا بئان

- 174,625 1,126,013 2020
نوؤشلا– سيئرلا بئان
ةيميظنتلاو ةيراجتلا

يناتسبلا دلاخ ءانه

- 150,185 823,977 2020
ريوطت–سيئرلا بئان
ةيميلقإلا لامعألا

 رهاط لصيف

- - 315,400 2021 ربمتبس
مسق– سيئرلا بئان
عيراشملا ةرادإو ةيجيتارتسإلا

علسلا دمحم

- 164,971 730,551 2020
 ،لامعألا ريوطت– ةبانإلاب سيئرلا بئان
تارامإلا

ايكاناك شيلوكاب

 ةئيبو رطاخملا ةرادإ ةيلعافو ةوق نامض.5
ةيلخادلا ةباقرلا

ةيلاملا ريراقتلا ةمالس نامض.6

 عم لصاوتلاو ميلسلا حاصفإلا.7
نيمهاسملا

 يوذ نم سرمتم ةرادإ قيرف نييعت8.
ةيلاعلا تاربخلاو تالهؤملا

 يف هالعأ ةروكذملا ماهملا نم لك مهاست
 ىلع ةلاعفو ةنزاوتم ةيلخاد ةباقر ةيلآ قيقحت
 حمست ثيحب ةكرشلا اهسرامت يتلا ةطشنألا
 .لاّعف لكشب اهتبقارمب سلجملل

 ،ةمكوحلاو ةميلسلا تاسرامملا عم اًيشامت
 قيرفل ةيجيتارتسا تاهيجوت سلجملا مّدُقي
:يلي امب مايقلل اهعم لمعيو ايلعلا ةرادإلا

نيفظوملاو يذيفنتلا سيئرلا نييعت1.
نييسيئرلانييذيفنتلا

 يتلا ئدابملا ددحت يتلا تاسايسلا عضو2.
 يف لمعلا ةكرشلا نم سلجملا عقوتي
اهقاطن

 سلجملا نم دمتعملا ةطلسلا ضيوفت3.
 ةبولطملا تاقفاوملا تايوتسم ددحي يذلا

سلجملا لبق نم

نم ةدمتعملا ةيجيتارتسالا ططخلا عضو4.
حابرألاو تادئاعلاو ،ومنلا فادهأو سلجملا
 دادعإ ةيلآوسلجملا لبق نم ةبولطملا
جئاتنلا مييقتل ريراقتلا

 ةرادإلا سلجم تاصاصتخا )و(4

 ءاسؤر ةسمخ نم ةيذيفنتلا ةرادإلا فلأتت
 يلي ام يفو .ماسقألا ءاسؤر بناج ىلإ نييذيفنت

 ،ةيذيفنتلا ةرادإلا قيرف بصانمو ءامسأب ةمئاق
 مهردلاب ةملتسملا مهتآفاكمو مهنييعت خيراوتو
 يف نيبم وه امكو2020 ماعلا يف )ةمكارتملا وأ(
نم )2( قحلملا يف قفرملا يميظنتلا لكيهلا

:ريرقتلا اذه

ةيذيفنتلا ةرادإلا )ز(٤
 تاكرشلا ةمكوح تاءارجإ ليلد حّضوي
 سلجم نم دمتعملا ةطلسلا ضيوفتو
 ةرادإل سلجملا هلكوي يذلا رودلا ةرادإلا
 ةيساسألا تايلوؤسملا لمشتو .ةكرشلا
 ةيمويلا تايلمعلا ىلع فارشإلا ،ةرادإلل

 ،يجيتارتسالا طيطختلاو ،ةكرشلا لامعأل
 ةيلاملا ريراقتلاو تاينازيملا دادعإو
.رطاخملا ةرادإو
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PwC يجراخلا تاباسحلا ققدم

3 يجراخلا ققدملا ةفيظو لغشل ةينمزلا ةدملا

1,004,1201 مهرد 2021 ماعل  )ةيونسلاو ةيلحرملا( ةيلاملا تانايبلل ةعجارمو قيقدتلا باعتأ يلامجإ
ليصفتلاب غلابملا نايب نيعتي– )مهرد(

3 ةكرشلا تاباسح قيقدت يف كيرشلا ققدملا اهاضق يتلا تاونسلا ددع

دجوي ال 2021 ماعلا يف ةيفاضإ تامدخ باعتأ

دجوي ال ةيفاضإلا تامدخلا ةعيبط

دجوي ال  ةكرش مهتنيع نيذلا ريغ نييجراخ نيققدمل2021 ماعلا يف ةيفاضإ تامدخ باعتأ
ديربت

 لجسم ققدم( ناحرس يمار
)1152 مقرلا تحت

كيرشلا ققدملا مسا

 ةبسنب زيجولا ةكرش صصح ىلع ذاوحتسالا•
 نط80،000 ةيجاتنإلا هتقاط غلبت يذلا 50٪

 امب،يبظوبأ يف هيراملا ةريزج ديوزتل ديربت
 عيبلاو ةفايضلاو هيفرتلا عيراشم كلذ يف
 مت .ةيسيئرلا ةينكسلاو ةيراجتلاو ةئزجتلاب
ةلدابم ةكرش نم ذاوحتسإلا نع  حاصفإلا
 ،2021 سطسغا29 خيراتب ةيتحتلا ةينبلل
 عفر امم ،كرتشملا عورشملا يف كيرشلا

 ذاوحتسإلا ةميق( .٪100 ىلإ ديربت ةيكلم
.)مهرد نويلم311.5

 ةكولمملا مهسألا نم ٪44 ةبسنب جراخت•
 مت .ق.م.ش قطانملا ديربتل رطق ةكرش يف
 ةيمنتلا ةكرش  ىلإ ديربت ةكرش نم عيبلا
 نويلم417 ةقفصلا ةميق(رطق يف ةدحتملا
.)يتارامإ مهرد

 عم ةقفص يف اًفرط ديربت ةكرش نكت مل
 اًدانتسا2021 ماعلا لالخ ةقالع تاذ فارطأ
 "ةلصلا تاذ فارطألا" فيرعت ىلإ
.3/2020 رارقلا يف هيلع صوصنملا

 ماع يف )2( نيتلماعم ديربت ةكرش تمربأ
 نم ٪5 اهنم ةدحاو لك ةميق تزواجت2021

 كانه نكت مل ،كلذ عمو( ةكرشلا لام سأر
:)ةلص تاذ فارطأ عم تالماعم

ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم )ح(٤

.ريرقتلا اذه نم )2( مقر قحلملا يف قفرم ديربت ةكرشل يميظنتلا لكيهلا

يميظنتلا لكيهلا )ط(٤

تاباسحلا قيقدت لمع قاطن يلي ام يف درون
 ةطخ يف حضوم وه امك ،2021 ةيلاملا ةنسلل
:فيلكتلا

ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف يأرلا ءادبإ1.
 ةيلاملا ريراقتلا ريياعمل اًقفو ةيونسلا
ةيلودلا

 عيمجل ةيلاملا تانايبلا يف يأرلا ءادبإ2.
 ديربت ةكرشل ةليمزلاو ةعباتلا تاكرشلا

 ةيلودلا ةيلاملا ريراقتلا ريياعمل اًقفو

 ةيلحرملاةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ةعجارم3.
 ةبساحملا رايعمل اًقفو ةيونسلا عبر
34 مقر (IAS)يلودلا

 يونسلا قيقدتلا باعتأ يلاتلا لودجلا نمضتي
 نع ديربت تاكرش ةعومجمل يونسلا عبرو
:2021 ماعلل

 (PwC)“زربوك سواهرتوو سيارب" نييعت مت
 يف ديربت ةكرش تاباسحل نييجراخ نيعجارمك
دقعنملا ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا

 تراتخادقو .ةنس ةدمل2021 سرام21 خيرات يف
قيقدت تاكرش ثالث نيب نمPwcديربت ةكرش

 ميدقتل تحرُط ةيسفانت ةصقانم بجومب ىربك
.2018 ماعلا يف ةكرشلا اهترجأ قيقدتلا تامدخ

PwCةبساحملا تامدخ تاكرش نم ةدحاو يه 
 ةكبش يهو .ةينهملا تامدخلاو ىربكلا ةعبرألا

 ةلود156 يف ةلماعلا تاكرشلا نم ةيملاع
 متهت .فظوم295,000 نم رثكأ فظوتوو
 ةيراجتلا ةيراشتسالا تامدخلا ميدقتب ةكرشلا

ةرادإلاو بئارضلاو ةبساحملاو قيقدتلا لثم
 دراوملا تاراشتسا تامدخو ةيجيتارتسالا
 اهتامدخ تمدق PwC ،2021 ماعلا يف .ةيرشبلا
 ةلجم بسحب "تاكرشلا لضفأ" نم %84 ىلإ

 لامعألا داور نم100,000 نم رثكألو  نشتروف
.ةصاخلا تاكرشلاو

 ققدملا لامعأ لودج يف ةفاضا مت2021 ماعلا لالخ نكلو .يتاراما مهرد881,620 ةميقب ةيمومعلا ةيعمجلا ءانثا يجراخلا ققدملا باعتا ديدحت مت 1

 .يتراما مهرد1,004,120 ـب ردقيل باعتألا يف ةدايز ىلإ ىدا امم تايدعسلا ةريزج يف ناتطحمو زيجولا ةكرش ىلع ذاوحتسا ةيلمعل ارظن يجراخلا

.2021 ماعلل ةيونسلاو ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع تاظفحت ةكرشلا تاباسح ققدم مدقي مل
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ةلاكولاب روضحلا
 روضحلا

اًيصخش

 مت يتلا تاعامتجالا ددع
 ماعلا يف اهيلإ ةوعدلا

2021
ءاضعألا

- 1 1 يحمرلاليمجدمحم

- 3 3 يسماشلالميرحلادمحم

1 1 2 اونيرفودكيرديرف

1 1 2 ولككيريديرف

- 4 4 يرهاظلانافلخيلعديعس

ةيوضعلا ةئف بصنملا

يف ةيوضعلا ةدم

1202 ماعلا ءاضعألا

يذيفنت ريغ ،لقتسم ةنجللا سيئر سرام18 ىلإ رياني1 نم  يحمرلا ليمج دمحم

يذيفنت ريغ ،لقتسم ةنجللا سيئر
 ىلإ سرام18 نم

ربمسيد31
يسماشلا لميرحلا دمحم

ةيذيفنت ريغ ،ةلقتسم وضع ويلوي12 ىلإ رياني1 نم اونيرفود كيرديرف

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع ربمسيد31 ىلإ ويلوي12 نم ولك كيريديرف

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع ربمسيد31 ىلإ رياني1 نم
نافلخ يلع ديعس

يرهاظلا

 ةرادإوةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأل رمتسم مييقت•
رطاخملا

 ققدملا اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلا يف رظنلا•
اهنأشب تايصوتلا ميدقتو يلخادلا

 حرطب نيفظوملل حمست تاءارجإ ريوطت•
 وأ ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتت يتلا لئاسملا
ةيلاملا ريراقتلا

 ةطشنأب قلعتت سلجملل ريراقت عفر•
قيقدتلا ةنجل

 لالخقيقدتلا ةنجل ةيوضع يلاتلا لودجلا حضوي
:2021 ماعلا

 لالخ ٍتاعامتجا ةعبرأ قيقدتلا ةنجل تدقع
:ةيلاتلا خيراوتلا يف2021 ماعلا

رياربف11•

ويام5•

سطسغأ10•

ربمفون8•

 ءاضعألا روضح يلاتلا لودجلا حضوي
 ،2021 ماعلا يف قيقدتلا ةنجل تاعامتجال
:ةنجللا ةيوضعل اهيف اوبخُتنا يتلا ةرتفلل

 نم دمتعملا قيقدتلا ةنجل قاثيم ددحي
:لمشي يذلا ةنجللا رود سلجملا

 عم دقاعتلا نأشب سلجملل ةيصوتلا ميدقت•
 نامض اًضيأو ،يجراخلا تاباسحلا ققدم
 ةينهملا هتامازتلاب يجراخلا ققدملا ءافو
ةيدقاعتلاو

 ةيونسلا عبر تاباسحلا رارقإو ةعجارم•
 ريياعمو تاسايس يف رظنلا دعب ةيونسلاو
 ديقتلاو ،ماكحألاو تاضارتفالاو ،ةبساحملا
ةيدايتعا ريغ وأ ةماه لئاسم يأو نيناوقلاب

 دمحم هفلخو يحمرلا ليمج دمحم رقي
قيقدتلا ةنجل اسيئر ،يسماشلا لميرحلا

 ةنجل ماظن نع امهتيلوؤسمب2021 لالخ
 ةيلآ ةعجارمب امهمايقو ،ديربت يف قيقدتلا
.اهتيلاعف نامضو اهءادأ

اهتيوضع نولمحي يتلا ةنجللا مدخت يتلا تاعامتجالل مهروضح ريظن باعتأ ةيأ ةنجللا ءاضعأ ضاقتي مل :ةظحالم
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 ةسايسو راطإل ةيونس ةعجارمو ةغايص•
 فيظوتلا طورشو ،تآفاكملا حنمل ةماع
تاشاعملاوتالدبلاو ايازملاو ،هتاليدعتو
،ركبملا دعاقتلاو ،تايماركإلاو ،ةيدعاقتلا

 ،نيفظوملا ىوتسم ىلع ةدئازلا ةلامعلاو
 ءاضعأ تآفاكم ىلإ ةفاضإلاب ،ايلعلا ةرادإلاو
 ؛ةرادإلا سلجم

 ىلع ةبسانم لالحإ ططخ دوجو نامض•
ايلعلا ةيذيفنتلا تايوتسملا

 يفظوم تامدخ ءاهنإو نييعتو ةعجارم•
رومألا كلت ىلع ةقفاوملاو ايلعلا ةرادإلا

 ةدعاسم تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ىلوتت
 دراوملا نوؤشل ةلعاف ةرادإ ىلع سلجملا
تايلوؤسملا لمشتو .تآفاكملاو ةيرشبلا
 نم دمتعملا ةنجللا قاثيم يف ةنيبملا ةيسيئرلا
:يلي ام سلجملا

 ءاضعأ ةيلالقتسا رارمتسا نم ققحتلا•
نيلقتسملا سلجملا

 ةيوضع تاحيشرت ىلع فارشإلاو ميظنتلا•
ةرادإلا سلجم

 تاسايسلل ةمظتنم ةعجارمو عضو•
ةيرشبلا دراوملاب ةصاخلا تاءارجإلاو

:2021 ماعلا لالخ تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ةيوضع يلاتلا لودجلا حضوي

ةيوضعلا ةئف بــصنملا 2021 يف ةيوضعلا ةدم ءاضعألا

يذيفنت ريغ ،لقتسم ةنجللا سيئر 31 ىلإ رياني1 نم
ربمسيد

 دمحأ روتكدلا يلاعم
 لوهلاب ديمح هللادبع
يسالفلا

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع سرام18 ىلإ رياني1 نم  لميرحلا دـمحم
يسماشلا

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع 31 ىلإ سرام18 نم
ربمسيد

يريثكلا تيخب .د

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع ويلوي12 ىلإ رياني1 نم الوبرأ نايتسبيس

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع 31 ىلإ ويلوي12 نم
ربمسيد

دراماش يد رول نآ
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 همايقو ،ديربت يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ةيلاملا ةنجللا سيئر ،يسماشلا لميرحلا دمحم رقي
.اهتيلاعف نامضو اهئادأ ةيلآ ةعجارمب

ةيوضعلا ةئف بــصنملا
 ةيوضعلا ةدم
2021 يف

ءاضعألا

يذيفنت ريغ ،لقتسم 31 ىلإ رياني1 نم ةنجللا سيئر
ربمسيد

 لميرحلا دـمحم
يسماشلا

يذيفنت ريغ ،لقتسم 31 ىلإ رياني1 نم وضع
ربمسيد

ولك كيرديرف

يذيفنت ريغ ،لقتسم 31 ىلإ رياني1 نم وضع
ربمسيد

 نافلخ يلع ديعس
يرهاظلا

ةلاكولاب روضحلا اًيصخش روضحلا
 يتلا تاعامتجالا ددع
اهيلإ ةوعدلا مت ءاضعألا

- 2 2 هللادبع دمحأ روتكدلا يلاعم
يسالفلا لوهلاب ديمح

- 1 1 يسماشلا لميرحلا دـمحم

- 1 1 يريثكلا تيخب .د

- 1 1 الوبرأ نايتسبيس

- 1 1 دراماش يد رول نآل

 ةسايس نأشب تايصوت ميدقتو ةعجارم•
ةكرشلل يمهاسم ىلع حابرألا عيزوت
 ةيسيئرلا ليومتلا ةطشنأ ةعجارم•

؛ةحرتقملا
 ةدصرأل رامثتسالا تايجيتارتسا ةعجارم•

ةيدقنلا ةكرشلا
 نأشب تاءارجإ حارتقاو ةبقارمو ةعجارم•

طّوحتلا كلذ يف امب ةيلاملا رطاخملا ةرادإ
رطاخمو علسلا رعسو ةلمعلا نم

ةدئافلا رعس

:يليام يف ةيلاملا ةنجللا ماهم لثمتت
 ةيسمخلا ةكرشلا ططخ دييأتو ةعجارم•

سأر ططخو ةيونسلا ةينازيملاو ةيراجتلا
 لوح تاهيجوت ميدقت كلذ يف امب ،لاملا
ةرادإلل ءادألا فادهأ
 يتلا تامازتلالاو تارامثتسالا عيمج ةعجارم•

 سيئرلا ىلإ ةلوخملا ةطلسلا قوفت
يذيفنتلا
 ةيلاملا اهتحصو يلاملا ةكرشلا ءادأ ةبقارم•

 ءادأ لوح تاهيجوتلا ميدقت كلذ يف امب
ةكرش

 نم دكأتلل ةكرشلل ليومت ةطخ ةعجارم•
تابلطتم ريفوت يف اهتمالسو اهتءافك
 ىلإ هعفرو ،لاملا سأرو ةيليغشتلا ةكرشلا

 سأر لكيه يف تارييغتلاب ةرادإلا سلجم
 ةكرشلا نويد ةعجارمو ،ةجاحلا بسح لاملا

ةكرشلا مهسأ لكيهو

:ةيلاملا ةنجللا8-أ

:2021 ماعلا لالخ ةيلاملا ةنجللا ةيوضع يلاتلا لودجلا حضوي

  تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تدقع
 خيراوتلا يف2021 ماعلا لالخ نينثا نيعامتجا
 :ةيلاتلا

رياربف11•

ربمفون25•

 لوهلاب ديمح هللادبع دمحأ روتكدلا يلاعم رقي
 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر ،يسالفلا
 همايقو ،ديربت يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب
.اهتيلاعف نامضو اهئادأ ةيلآ ةعجارمب

 اوبخُتنايتلا ةرتفلل تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تاعامتجال ءاضعألا روضح يلاتلا لودجلا حضوي
:ةنجللا ةيوضعل اهيف

 .اهتيوضعنولمحي يتلا ةنجللا مدخت يتلا تاعامتجالل مهروضح ريظن باعتأ ةيأ ةنجللا ءاضعأ ضاقتي مل :ةظحالم
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ةلاكولاب روضحلا اًيصخش روضحلا
 يتلا تاعامتجالا ددع
اهيلإ ةوعدلا مت ءاضعألا

- 9 9 يسماشلا لميرحلا دـمحم

- 9 9 ولك كيرديرف

- 9 9 يرهاظلا نافلخ يلع ديعس

ةيوضعلا ةئف بــصنملا 2021 يف ةيوضعلا ةدم ءاضعألا

يذيفنت ريغ ،لقتسم ولك كيرديرف ويلوي12 ىلإ رياني1 نم ةنجللا سيئر

يذيفنت ريغ ،لقتسم ةنجللا سيئر ربمسيد31 ىلإ ويلوي12 نم  نوريش رييب

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع ويام6 ىلإ رياني1 نم  لميرحلا دـمحم
يسماشلا

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع ربمسبد31 ىلإ ويام6 نم يريثكلا تيخب .د

يذيفنت ريغ ،لقتسم ويلوي12 ىلإ رياني1 نم وضع الوبرأ نايتسابيس

يذيفنت ريغ ،لقتسم وضع ربمسيد31 ىلإ ويلوي12 نم اكيس يد وينوطنا

 ةيوضعل اهيف اوبخُتنا يتلا ةرتفلل عيراشملا ةنجل تاعامتجال ءاضعألا روضح يلاتلا لودجلا حضوي
:ةنجللا

ةلاكولاب روضحلا اًيصخش روضحلا
 تاعامتجالا ددع
اهيلإ ةوعدلا مت يتلا ءاضعألا

- 2 2 ولك كيرديرف

- 2 2 نوريش رييب

- 1 1 يسماشلا لميرحلا دـمحم

- 3 3 يريثكلا تيخب .د

1 1 2 الوبرأ نايتسابيس

- 2 2 اكيس يد وينوطنا

.اهتيوضع نولمحي يتلا ةنجللا مدخت يتلا تاعامتجالل مهروضح ريظن باعتأ ةيأ ةنجللا ءاضعأ ضاقتي مل :ةظحالم

:2021 ماعلا لالخ عيراشملاةنجل ةيوضع يلاتلا لودجلا حضوي

 ةنجللا ماظن نع امهتيلوؤسمب عيراشملا ةنجل اسيئر ،نوريش رييب هفلخو ولك كيرديرف رقي
.اهتيلاعف نامضو اهئادأ ةيلآ ةعجارمب امهمايقو ،ديربت يف

:ةيلاتلا خيراوتلا يف2021 ماعلا لالخ تاعامتجا ةعبرا عيراشملا ةنجل تدقع

سرام31•

وينوي17•

ربمتبس14•

ربمسيد14•

:ةيلاتلا خيراوتلا يف2021 ماعلا لالخ تاعامتجا9 ةيلاملا ةنجللا تدقع

رياــني14•

رياربف8•

لـيربأ29•

 ةيوضعلاهيف اوبخُتنا يتلا ةرتفلل ةيلاملا ةنجللا تاعامتجال ءاضعألا روضح يلاتلا لودجلا حضوي
:ةنجللا

:يلي ام يف عيراشملا ةنجل ماهم لثمتت

 ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ءادأ ضارعتسا•
ءاضتقالا بسح تايصوتلا ميدقتو ةئيبلاو

ةقلعتملا تاءارجإلاو تاسايسلا ةعجارم•
تايرتشملاو عيراشملاب

 تاساردلاو عيراشملا ططخ ةعجارم•
ةيرظنلا

 قاطنو ةديدجلا ديربتلا تاينقت ضارعتسا•
 ،اهب ةصاخلا ىودجلا تاسارد
تايصوتلاو تاجاتنتسالاو

 ميلستل ةيسيئرلا بناوجلا ةعجارم•
 قاطن كلذ يف امب ،ةديدجلا عيراشملا
 رايتخاو ،ذيفنتلا تايجيتارتساو ،لمعلا

:عيراشملا ةنجل-ب

وينوي7•

 ويلوي26•

سطسغأ4•

ربمفون4•

ربمفون8•

ربمفون30•

.اهتيوضع نولمحي يتلا ةنجللا مدخت يتلا تاعامتجالل مهروضح ريظن باعتأ ةيأ ةنجللا ءاضعأ ضاقتي مل :ةظحالم

 ميلستل ةيسيئرلا بناوجلا ةعجارم•
 قاطن كلذ يف امب ،ةديدجلا عيراشملا
رايتخاو ،ذيفنتلا تايجيتارتساو ،لمعلا
 دونبلاو ،تاءاطعلاب مدقتت يتلا تاهجلا
 ةطشنألاو ،عيراشملا ةرادإل ةيسيئرلا
 حئاوللا يف تارييغتلاو ،ةيداملا ةيدقاعتلا
 ،ةديدجلا حئاوللا وأ ةيميظنتلا

 ينوناقلا راطإلاو تاداشرإلاو ،تاسايسلاو
 اهل نوكي نأ نكمي يتلا ىرخألا تاروطتلل
ةكرشلا ءادأ ىلع يدام ريثأت
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نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو
 دقعنملا هعامتجا يف ةرادإلا سلجم لبق نم
 كلذ دعب ةنجللا تماق ثيح ،2017 رياربف22 يف
 .ةدمتعملا ةسايسلل اًقفو لمعلاب

 لالخ ةنجللا ءاضعأ يلاتلا لودجلا نيبي
:2021 ماعلا

 رارقلا يف اهيلع صوصنملا تابلطتملاب اًلمع
 ةعباتملا ةنجل ديربت ةكرش تلكش ،)3/2020(
نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو
 لبق نم مهسألا ةزايحو تالماعت ميظنتل
 دقو .ةكرشلا يفظومو ةرادإلا سلجم ءاضعأ
ةعباتملا ةنجل ةسايس ىلع ةقفاوملا تمت

ةفصلا نييعتلا خيرات ءاضعألا

ةنجللا سيئر 2017 رياربف تسوج شيماه

وضع 2020 رياربف يناوجس ىسوم

وضع 2017 رياربف زور دراشتير

 ةعباتملا ةنجل سيئر ،تسوج شيماه رقي
 نيعلطملا صاخشألا ىلع فارشإلاو
 همايقو ،ديربت يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب
 .اهتيلاعف نامضو اهئادأ ةيلآ ةعجارمب

 مئاوقب ظافتحالا2021 ماعلا لالخ ةنجللا تررق
 رثؤت يتلا ةساسحلا لئاسملا فلتخمل ةيلخاد
 اًقفو لمعلاو ،قوسلا يف مهسلا رعس ىلع
 لوادت ةسايسو ،قوسلا تايكولس ةسايسل
 ةعباتملا ةسايس ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا قاروألا

.نيعلطملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو

 لاثتمالا نع لوؤسملا وه تسوج شيماه
 يف ةكرشلا يف لوصألا بسح نّيعملا وهو
 ةباقرلا ةمظنأ نع هتيلوؤسمب رقيو2020 ليربأ
 اهلمع تايلآ ةعجارمو ،ديربت يف ةيلخادلا

.اهتيلاعف نامضو

 ةباقرلل ةيونسلا ةعجارملا نم ءاهتنالا مت
50 ةداملا بجومب بولطم وه امك ،ةيلخادلا

 ةباقرلا ةفيظو لبق نم ،3/2020 رارقلا نم
قيقدتلا ةنجل ىلإ ريرقت عفر متو ةيلخادلا

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .2021 ماعل ةرادإلا سلجمو
 ىرخأ ريراقت8 ةيلخادلا ةباقرلا ةمهم تردصأ

 ،ةمالسلاو ةحصلا يطغي يذلا ةرادإلا سلجم
 م.م.ذ ةلوزعملا بيبانألل تارامإلا ةكرشو
 ةرادإو تامزألا ةرادإ ،)ءارشلا تاءارجإ تابلط(
 ،تاكرشلا ةمكوحو ،لامعألا ةيرارمتسا

 ديربتو نامع ديربت يتكرشل ةيحئاللا تاءارجإلاو
 دراوملاو ،قطانملا ديربت ةمظنأ و ،نيرحبلا
 ةيونسلا ةيلخادلا طباوضلا ةعجارمو ةيرشبلا
 ةباقرلا ةمظنم تصلخ دقو  .2021 ماعلل
 صوصخب ةيلخادلا ةباقرلا ةئيب نأ ىلإ ةيلخادلا
 هجاوت مل ثيح .ةيضرم تناك2021 ماعلا
 ةيسيئر ةلكشم يأ ،2021 ماع لالخ ةكرشلا
 قوسلا ةرادإل اهنع حاصفإلا بلطتت
.لصفم لكشب

 أشنأ ،)3/2020( رارقلا نم50 ةداملاب اًلمع
ميدقت فدهب ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ سلجملا
 ةقوثوملاو ةيعوضوملاو ،ةلقتسملا ةروشملا

 ،سلجملل ةيلخاد ةباقر ةئيب نامض نع ًالضف
 ىلع مهتدعاسمل ايلعلا ةرادإلاو ،قيقدتلا ةنجلو
سلجملا رقيو .مهتابجاوو مهماهمب عالطضالا
 ةيلعاف نعو ةيرودلا تاعجارملا نع هتيلوؤسمب
.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ماظن

 لمعتو ،سلجملل ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ عبْتَت
 لمعلا اهل حيتي امم ،قيقدتلا ةنجل فارشإ تحت
 ةباقرلا رود لثمتيو .ةيعوضومو ةيلالقتساب
 ءافولا ىلع ايلعلا ةرادإلا ةدعاسم يف ةيلخادلا
:يلي امب مايقلل اهتايلوؤسمب

؛ةديشرلا ةمكوحلا ةسرامم جذومن عابتا•

ةيوق ةيلخاد ةباقر ةئيب ريوطت•

اهترادإو رطاخملا ىلع فرعتلا•

تاسايسلاو حئاوللاو نيناوقلاب ديقتلا•

ةيلخادلا ةباقرلا ماهمب فلكُملا صخشلا نإ
 يذلا يناوجس ىسوم /ديسلا وه2021 ماعلل

 .2020 رياربف23 خيراتب بصنملا اذه يف نّيُع
 اًءدب ةربخلا نم اًماع13 نم رثكأب ىسوم عتمتي

 بستكا ثيح Ernst & Young ىدل هلمع نم
 ةيقالخألا ريياعملاو ةيميظنتلا تاراهملا
 ىوتسم ىلعأب قيقدتلا تايلمع ءارجإ نامضل

 ىسوم ةلحر دتمت .ةيرسلاو لاثتمالا نم
 لثم تاعاطقلا نم ديدعلا ربع اًضيأ ةيلمعلا
 عمقفارملاو ةيميظنتلا دعاوقلاو زاغلاو طفنلا
 ىلإةفاضإلاب ةيلاملا نوؤشلا مسق نم ءزج لك
 لوؤسم نأ ركذلاب يرح .لوصألا ةرادإ ةربخ
ىلإ ةرشابم هريراقت مدقي ةيلخادلا ةباقرلا
.قيقدتلا ةنجل

 نولمحي يتلا ةنجللا مدخت يتلا تاعامتجالل مهروضح ريظن باعتأ ةيأ ةنجللا ءاضعأ ضاقتي مل :ةظحالم
اهتيوضع
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 نيفظوملاو يجيتارتسإلا لاصتإلا ةرادأ تدكأ
 ربعمتي نخاسلا طخلا ليغشت نأ اهب نيلماعلا

 حاصفإلا تايلمع ءارجإ نكميو لقتسم لغشم
 لاسرإ كلذل ًاقحال متيو يفخلا مسالا لالخ نم
.اهتعجارمل لاثتمالا قيرف ىلإ تاحاصفإلا

 عباتلا لاثتمالا قيرف قلطأ ،ماعلا اذه يف اضيأو
 يفظومعيمجل تنرتنإلا ربع اًبيردت ديربت ةكرشل

 ةوشرلا ةحفاكم عوضوم لوح ديربت ةكرش
 دصر مت .لاومألا ليسغ ةحفاكمو داسفلاو
 ةصنملا لالخ نم ٪90 قوفت تاكراشم
 لاجملا اذه يف ةدئارلا Navex Global ةيملاعلا

.تنرتنإلا ربع

 ةعباتلا تاكرشلا عم لماعتلا دنع كلذكو
.ةيلخادلا ماسقألاو ةليمزلاو

 كلذكو ديربت يفظوم عيمج ماق ،2021 لالخ
 يونس رارقإ لامكتسا ةرادإلا سلجم ءاضعأ
 ،ينهملا كولسلا دعاوقب مازتلالا دكؤي
 لاثتمالا مدعب قلعتت رومأ يأ نع حاصفإلاو
 متيلديربت ةكرشل لاثتمالا قيرف ىلإ لمتحملا

 ةسرامملا هذه متت .اهيف رظنلاو اهتعجارم
 ةبسنلاب رهشأ ةثالثلكونيفظوملل اًيونس
 مازتلإلا ىلإ ةفاضإلاب .ةرادإلا سلجم ءاضعأل
ثيدحت يا نع حاصفإلاب نيفظوملا لبق نم
.ماعلا رادم ىلع تارارقإلا ىلع

ماع يف اهقالطإ مت يتلا ىرخألا تاردابملا نمو
 غالبإلل هصيصخت مت يذلا نخاسلا طخلا2021

 كلذو ،ةكرشلا يف ةبكترملا تافلاخملا نع
 ،غّلبملا ةيوه نع فشكلا نودبو يرس لكشب
 ءالدإلل ديربت ةكرش يفظومل حاتم وهو
 دعاوقل ةلمتحملا تاكاهتنالا لوح تاحاصفإب
 ةلوبقملا ريغ تايكولسلا وأ ينهملا كولسلا
 .ةكرشلا لخاد ىرخألا

 تلثتما اهنأب ديربت ةكرش دكؤت ،ريرقتلا اذه نم رخآ عضوم يف ديدحتلا هجو ىلع روكذم وه ام ءانثتساب
يأ لّجَسُت مل ثيح ،تاكرشلا ةمكوحو يسسؤملا طابضنالا ريياعم نأشب )3/2020( رارقلا ماكحأل
.2021 ماعلا لالخ ةفلاخم

 ةمظنألا عم ةقستملا ريغ تاعوفدملا•
اهب لومعملا

 تاذ تالماعتلا نأشب دمعتملا كولس ءوس•
قوسلاب ةلصلا

 ليسغ تاسراممو لايتحالا نود ةلوليحلا•
لاومألا

ةوشرلاو يفيظولا بسكتلا نم دحلا•

 نيدروملاو ةحلصملا باحصأ عم لمعلا•
نيناوقلل لاثتمالا نامضل ةموكحلاو

 هيف ةمهاسملاو يلحملا عمتجملا ةمدخ•
يباجيإ لكشب

ةيلوؤسملاو ةمادتسالا لولح ىقرأ ّينبت•
تاكرشلل ةيعامتجالا

ديربت ةكرش يف كولسلا دعاوق ةنودم ددحت
يتلا ريياعملاو ئدابملاو ميقلاو ماعلا راطإلا
 دنع نيفظوملا لبق نم اهل لاثتمالا ىخوتت
 نيلواقملاو ءالمعلاو نيدروملا عم لماعتلا

 ،ةحلصملا باحصأو

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا هاجت ديربت جهن نمضتي
ةفاضإلاب لمعلا تاسرامم دامتعا تاكرشلل
 ةيميظنتلاو ةينوناقلا تابلطتملل اهلاثتما ىلإ
 ةيقالخألا ميقلا ىلإ دنتست ،اهب لومعملا

ةحلصملا باحصأو رشابملا عمتجملا مارتحاو
 ءاكرشلاو ءالمعلاو نيفظوملا نم( ةكرشلا يف
 ةموكحلاو نيعئابلاو نيدروملا ،نيرمثتسملاو
 يعامتجالا اهريثأت ديربت كردت امك .)ةئيبلاو
 باحصأل ةديازتملا تاعقوتلا مهفتتو لماشلا
 ديربت ةكرش ةرادإ ةيفيكب قلعتي اميف ةحلصملا

 لمحت ديربت تراتخا ،يلاتلابو .اهلامعأل
ةكرشك مهاست نأو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا

 عمتجملا ىلع يباجيإ لكشب ريثأتلل ةمادتسم
.لكك

 ةيكولس دعاوق "ديربت" ترّوط ،قبس ام ءوض يف
:نم لكل ةيلخادلا تابلطتملاو دعاوقلا ددحت

220221 |2021يونسلاريرقتلا



 ةيميلعتلاو ةيناديملا تالوجلا
ديربت تاطحم يف
 ًارظن ىربك ةيمهأ بستكي يلمعلا بيردتلا نأ بيرال
 يف ةرشابم ةربخ كراشملا باسكإ يف هتمهاسمل
 نيينعملا عيمج نإو ،قطانملا ديربت تاطحم ليغشت

.انتاطحم يف ةلوجب مايقلل نووعدم

 ميدقتل تاعماج سمخ عم ةكارش ديربت ةكرش تدقع
 قيمعتل ةسدنهلا بالطل ةيداشرإ ةيناديم تارايز

.قطانملا ديربت ةينقتب مهتفرعم

 ةدايزل جمانربلا اذه ريوطت ديربت ةكرش تماق
 ةلود ينطاوم نم نيفظوملا تاراهم نيسحت
 مهتمهاسم عيرستل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 نم ءادألا ىلع ةمئاقلا ديربت ةكرش ةفاقث يف
 ءادأو ةكرشلا فادهأ نيب قيفوتلا لالخ
 ةداقلا ةيمنت جمانرب نمضتي يذلاو.نيفظوملا

ىدم ةبقارمل سايقلل ةلباقو ةددحم لحارم عم
 بيردت نامضل .فظوملل ينهملا روطتلا
 لخاد تقولا عم ايلع راودأ يلوت ىلع نيفظوملا
.ةكرشلا

ريوطتللStartrainجمانرب

 ةيلمعلا ةربخلل ةغلاب ةيمهأ ديربت ةكرش يطعت
 "ديربت" ةكرش رفوت ثيح ،لمع نع نيثحابلل

 ريفوت لالخ نمةربخلا باستكال ةيبهذ ةصرف
 باعيتسا يف مهاست ةفداه لمع ةربخ
.هيف نولمعي يذلا ينهملا لاجملا تابلطتم

ةربخلا

يف رامثتسالل ًامئاد ةدعتسم ديربت ةكرش
 عمتجملل ةمدخك ةلودلا يف نيحومطلا بابشلا
 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم ءزجو يلحملا
 ططخت  حنملا جمانرب لالخ نم .تاكرشلل
 بهاوملا نيكمتل حومط لكشب ةكرشلا
 يف ًارصنع مهنم لك نوكي نأ نم ةدعاولا
.ةكرشلل ةيلبقتسملا ةلماعلا ىوقلا

نييتارامإلا بالطلا بذج ىلع ةكرشلا لمعت
 ىدحإ عم ةياعرلا ميدقت لالخ نم اهعم لمعلل
 يف ًايلحم ةدمتعملا ةينقتلا تايلكلاو تاعماجلا
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 حنملا

 هذه قالطإ ذنم ةريبك تامهاسم تدهوش
 تاردابملا نم ددع ذيفنت ىلإ تدأ يتلا ةصنملا
 ءادأ زيزعت ىلع تدعاس ةريبك دئاوف نع ترفسأ
 ،لضفأ نواعتو مهتيجاتنإو نيفظوملا
 ةيليغشتلا تايلمعلا نيسحت ىلإ ةفاضإلاب
 .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذو ،ةيميظنتلاو

 لصاوت امنيب عّجشملا هاجتالا اذه رمتسيس
.ةرمتسملا نيسحتلا ةلحر ةكرشلا

 ةردابم قالطإ مت ،زيمتلل ديربت ةلمح عمًايشامت
 ةفاقث زيفحت فدهب ،2020 ماع يف ديربت راكفأ
عفدو قيرفلا حور ءانبو ،ةكراشملاو ةيكلملا

.رمتسملا نيسحتلاةلجع

 ديربت راكفأ

 دعاسي ةيلمعلا بناوجلا يف ةربخ باستكا نإ
 ةرانتسا رثكأ ةينهم تارايخ ذاختا ىلع نيبردتملا

 يفيظولا اضرلا ةدايز ىلإ يدؤتس يتلاو
.ةيجاتنإلاو

 بالطلل حاتملا ،ميلعتلا جمانرب يطغيس
 نم ةريخألا وأ ةثلاثلا ةنسلا يف نييتارامإلا
يف امب فئاظولا نم ةعونتم ةعومجم ،ةساردلا
 ،ةبساحملاو ليومتلاو ،ةسدنهلا كلذ
 ريوطتو ،يرشبلا لاملا سأرو ،تالاصتالاو
.ليهأتلاو ةيبيردتلا صرفلا ،لامعألا

بالطلا بيردت

 يلخادلابيردتلل ديربت ةكرش جمانرب ميمصت مت
 ةلود ينطاوم نم نييعماجلا بالطلا حنمل
لامكتسال ةصرف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
  معدت .ةينهملا مهتاربخ زيزعتو ميلعتلا ةلحر

 دعاست اهنأل يلخادلا بيردتلا جمارب ديربت ةكرش
 ملاع يف ةيلاعفب لمعلل بالطلا دادعإ يف
.جرختلا دعب لامعألا

 ةينامعلا ةيعمجلا( لابوأ عم ةكارش ماربإ•
 ةيحبر ريغ ةيعمج يهو ،)ةيلورتبلا تامدخلل

 ماربإ ىلإ ةفاضإلاب اذه ،نامع ةنطلس يف
 معدل ،ةينامعلا ةحصلا ةرازو عم ةكارش

ةنطلسلا ءاحنأ يف19- ديفوك رابتخا ليومت

 ةيناسنإلا ةسسؤملا عم يجيتارتسا نواعت•
 يف ةكراشملاو (RHF( ةينيرحبلا ةيكلملا

ميدقت لالخ نم ةينطولا "ريخ انيف" ةردابم
 يف ةدعاسملل نيرحبلا يف يلاملا معدلا

19- ديفوك ةحئاج راثآ ةحفاكم

ءاطعلا ديربت

 ديربت" ةلمح قالطإب ديربت ةكرش تماق
2020 ماعلا يف ةمادتسم ةلمحك "ءاطعلا
 ةليوط ةيعامتجالا ةيلوؤسملا أدبمل سركت
نمو .ةكرشلا تايلمع نع ةقثبنملاو ،ىدملا

 متتنرتنإلا ربع "ءاطعلا ديربت" راعش ثب لالخ
 ،ةكرشلا اهب موقت يتلا تاردابملا حيضوت
.يعمتجملا ةكرشلا رود خيسرت فدهب

يخس عربت ميدقتب ديربت تمهاس ثيح•
 تارامإلا ءاحنأ عيمج يف تالئاعلا معدل
 ديفوك ةحئاجب ترثأت يتلاو ةدحتملا ةيبرعلا
-19
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 ةيدلب ىلإ رمتسم لكشب ةيئيب ريراقت ميدقت•
يبد يف ةدوجوملا ديربت تاطحم عيمجل يبد
ىلع لوصحلا ىلع ديربت ةكرش ركتست•

- ةئيبلا ةئيه نم فرصلا هايم فرص حيراصت
 يف مكحتلاب تدهعت نأ دعب (EAD)يبظوبأ
 ةضومحلا لثم ريياعملا تابلطتم ضعب
ةلئاسلا تافلخملل ةيليصوتلاو ةراكعلاو

 ةيئيبلا حئاوللاو نيناوقلا عيمجب ةكرشلا مزتلت
 ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف اهب لومعملا
 تالاكو نم ةددحم حيراصت تقلت دقو ةدحتملا
اميف .ةيراس ةرامإ لك يف ةيتارامإلا ةئيبلا
 يف تاثاعبنالاو ةقفدتملا هايملا قالطإب قلعتي
:ءاوهلا

ةمادتسإلا)أ(.١٣

 ةيلاخ ةقيرط ّينبت :يمقرلا عيقوتلا ةردابم2.
 عيقوتو لاسرإل ةنمآو ةعيرسو قرولا نم
تادنتسملا دامتعاو

 مسق :يقرواللا عورشملا عقوم ةردابم3.
 تالماعملل عقاوم3 ديدحت .عيراشملا
 اهقيقحتو لمعلا ةطخ عضو مت ؛ةيقرواللا
 يفةنيعم ةبسنب قرولا مادختسا ليلقتل

عقاوملا هذه

 نع فقوتلا :ةيكيتسالبلا ريراوقلا ةردابم4.
 ثيحب ،ةيكيتسالبلا هايملا تاوبع كالهتسا
ةلباق ةيقرو باوكأو تاعزوم صيصخت مت
 ةمقعم ةيندعم هايم تاجاجزو ،للحتلل
ةئبعتلا ةداعإل ةلباقو

 وه ةردابملا هذهل ةيساسألا رصانعلا دحأ
 يدؤتس يتلاو ةكلهتسملا داوملا تايمك ليلقت
 يف .ةدلوتملا تايافنلا ليلقت ىلإ يلاتلاب
 ىلع ةردابملا هذه تزكر ،ةيلوألا ةلحرملا
 ةءافك لثم ،ديربت ةكرشل يسيئرلا بتكملا
 ليبس ىلع( ةدلوتملا تايافنلا ليلقتو ةقاطلا
 .)كيتسالبلاو قرولا مادختسا ليلقت ،لاثملا

 اًضيأ زيكرتلا لمشيس ،ةقحاللا لحارملا يف
 يلي ام ةردابملا تقققح دقو .ديربت تاطحم
:تازاجنإلا نم
 ددع ليلقت :ةنمآلا ةعابطلا ةردابم1.

 )ةلقتسملاو ةيعامجلا( تاعباطلا
 تاقاطبلاب لمعت يتلا تاعباطلاو
 ةءافكو نامألا ةدايز قيقحتل ةيفيرعتلا
مادختسالا

Go Green ةردابم- ًايناث

ةيئيبلا ةرادإلا-  ًآلوأ

Go Greenيف ديربت دوهج معدل ةردابم يه 
ىلع ديدشلا زيكرتلا عم ةمادتسالا لاجم
 .ةئيبلا ىلع يبلسلا ريثأتلا نم دحلا

 يتلا ؛ةمادتسالا يف ديربت تايلمع رهوج نمكي
 ةئيبلاو ةقاطلا ةءافكب ةكرشلا مازتلا سكعت
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو اهئالمعو
رصانعلا كلت لك .ةقطنملا يف ةمادتسملا
ةيئيبلا تاسرامملاو يمويلا انلمع اهخسري
.ةيعامتجالا انتاردابم ىلإ ةفاضإلاب ةمكوحلاو

 ىلع ةكرشلا لمعت ،هركذ قبسام ىلإ ةفاضإلاب
 ةيمنتلا فادهأ عم اهلامعأ ةيجيتارتسا ةمءاوم
 . ةدحتملا ممألا اهتقلطأ يتلا ةمادتسملا

(SDGs) ةنجللا يف اًوضع ةكرشلا ةفصب كلذو 
 اهب تماق ةردابم يهو- Cool فلاحتل ةيهيجوتلا
 معدب هيلع ًءانب ةكرشلا موقتل- ةدحتملا ممألا
 ذنم ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 قفاوتت ةمراص اًفادهأ ةكرشلا عضتل .اهقالطإ

 اهتقلطأ يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عم
.ةدحتملا ممألا

ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا تاردابم معد- ًاعبار

 / ليلقتو ةئيبلا ةيامحل ةيسيئرلا فادهألا عم
 تايافنلا ةرادإ جمانرب لالخ نم تايافنلا ليلقت
.ةمكحلاب مستملا

 تاطلسلاب مازتلالا ديربت ةكرش تلصاو
 ةلود يف ةلصلا تاذ ةيلحملا / ةيداحتالا
 ةطخ قيبطت لالخ نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 عيمج ىلع قبطت يتلا تايافنلا ةرادإ نم دحلا

 ،عيراشملا بتاكمو عقاومو اهتاطحم

تافلخملا ةرادإ- ًاثلاث
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 ديدحتو لامعألا طيطخت نم أزجتي ال ءزجو انتايلمع يف ساسأ رجح يه ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا
:ةيجيتارتسالا فادهألا

:ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ةفاقث زيزعت)ب( .١٣

:يلي امك يه IMS ةسايسل ةيسيئرلا بناوجلا

 ةحصلا عم ةقاطلا ةرادإو ةدوجلا جمد•
ةئيبلاو ةمالسلاو

 ةلوؤسم ةقيرطب ةيراجتلا لامعألا ءارجإ•
اًيعامتجا
 رابتعا وه ةدوجلاو ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا•

تارارقلاو لامعألا طيطخت يف يسيئر
 تاسرامملا لضفأو حئاوللا عيمجل لاثتمالا•

ةيعانصلا

 نيفظوملا عيمج بيردت نم دكأتلا•
 ةمالسلاو ةحصلا ةفاقث ينبت ىلع مهزيفحتو
اهريوطتو ةئيبلاو
 ءادأ يف رمتسملا نيسحتلا ىلإ يعسلا•

ةدوجلاو ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا

)(IMSلماكتملا ةرادإلا ماظن-ب
ةسايسلاو

 ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلاب ايلعلا ةرادإلا مزتلت•
تايلمعلا ريدم ىلإ ةرشابم ريراقت ميدقتب
ةمالسلاو ةحصلا ءادأ ريراقت ميدقت متي•

 ساسأ ىلع ةرادإلا سلجم ىلإ ةئيبلاو
يرهش

 ةمالسلاو ةحصلل ةيهيجوتلا ةنجللا فلأتت•
 ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ماسقأ نم ةئيبلاو
ديروتلا ةلسلسو عيراشملاو تايلمعلاو

 لبق نم تاطحملل ةيرود تارايزب مايقلا•
ايلعلا ةرادإلاو سيئرلا باونو ءاسؤرلا
 مظتنم ساسأ ىلع ةيرود ةعجارم متت•

رمتسملا نيسحتلا نامضل
 ةئيهلا( ةيميظنتلا تاطلسلل لاثتمالا•

 ثراوكلاو تامزألاو ئراوطلا ةرادإل ةينطولا
 يبدةيدلبو ةيقيبطتلا ايجولونكتلا دهعمو
)كلذ ىلإ امو ريودتو ةحصلل يبظوبا ةئيهو

:مازتلالاو ةدايقلا-أ

يف ةيئيبلا ةمالسلاو ةحصلا بناوج جمد•
 عورشملا ريوطتو ميمصت  لحارم
 ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلل ديربت ليلد ريوطت•

ةقاطلا ةرادإو ةدوجلاو

 زيزعتل ةيعوتلا جماربو ةمظتنملا تابيردتلا•
ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ةيزهاج

 تايلمع )PWT( يوقلا لمعلا حيرصت ماظن•
 ةحصلا ىلع ةرركتم ةيجراخو ةيلخاد قيقدت
 لاثتمالا نامضل ةدوجلاو ةئيبلاو ةمالسلاو
 ةيبرعلا تارامإلا ةلود حئاولو، ISO ريياعمل
،OSHAD( ةدحتملا DM ،ريياعملاو )خلإ 
 ةيلودلا
 ءادأل ةلاعفلا ةبقارملل تاءارجإلا عبتت ماظن•

 فادهألاو ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا
 ةيسيئرلا ءادألا تارشؤمو
 تاباصإ عوقو نود لمع ةعاس نويلم14•

 ىلع مئاق يوق ةمالس جمانرب • ةريطخ
 ةحصلا ةفاقثل لاثتمالا نامضل تايكولسلا

 ةئيبلاو ةمالسلاو

ةمادتسالاو ةئيبلا معدل Go-Green ةردابم•

ءادألاو ذيفنتلا- ًاسماخ

تاداهشل تاعجارملا ثدحأ لوصحلا مت دقل
ISO: 
•ISO9001: 2015ةدوجلا ةرادإ ةمظنأل

•ISO14001: 2015ةئيبلا ةرادإ ةمظنأل

ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ ةمظنأل•
•ISO50001: 2018لوأ- ةقاطلا ةرادإ ةمظنأل 

 ةقطنملا يف رمتسملا رايتلاب لمعت ةكرش
كلذب موقت

 ديربت تامدخل ةكرش لوأ ديربت ةكرش ربتعت امك
:ىلع ةلصاحلا ةقطنملا يف قطانملا

 )CEM(ةفيظنلا ةقاطلا ةرادإل تياسنإ ةزئاج•
 ةحصلا يف زيمتلل Big Project MEزئاوج•

ةئيبلاو ةمالسلاو

 زيمتلل ةفيلخ خيشلا ةزئاج•

زئاوجلاو تاداهشلا-ت

 ةرادإ ةيهام لوح ةنعمتم ةرظن ميدقت .1
 ةحصلل ديربت ةكرش لبق نم ةدوجلا

 تارادإلاو ةدوجلاو ةئيبلاو ةمالسلاو
 دونبلا ىلع ًءانب لمع ططخ مسرو ىرخألا
، ISO9001نم ةيساسألا  جذومنو 9004

زيمتلل ةفيلخ خيشلا ةزئاج

 ةرادإ دوهج لاجم يف تاضقانتلا حرط .2
ةيلاحلا ةدوجلا

 ىلع بلغتلل نيسحتلا يف رارمتسالا .3
اهدوجو لاح تايدحتلا
 ةصنم ّينبت لالخ نم لماكتلا نيكمت .4

ةدوجلا دوهج فيثكتل ةدحوم

EQM ةيسسؤملا ةدوجلا ةرادإ)ج(.١٣

 :ISO9001 ةداهش ىلع ةلصاح ديربت ةكرش
 ةدوجلا ةرادإ ماظن جمد ىلع بظاوتو 2015

 ISO45001 لثم ،ىرخألا ةرادإلا ةمظنأ عم
(OH&S) ،نامض ةرورض يعدتسي امم 

 جمانرب ذيفنتو قيثوت ءانثأ ميلسلا لماكتلا
.ةكرشلا تانّوكم عيمج يف ةدوجلا ةرادإ

يف زيمتلا ةيرارمتسا نم دكأتلا لجأ نم
، EQM ماظن ينبت ىلإ ديربت تعس ،لامعألا

 ىلع ةلماشلا ةدوجلا ةرادإل جمانرب وهو
 فادهألا ةيبلت زيزعت كلذو ةكرشلا ىوتسم
:ةيلاتلا ةيساسألا
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 فينصت
 نيمهاسملا

كونبتاسسؤمةموكحتاكرشدارفأ% ةيكلملا ةبسنو

%0.00%0.00%0.00%0.02%0.40%0.42برـع

%0.00%0.00%0.00%1.55%0.33%1.87يلحم

%0.11%0.01%0.03%46.62%5.72%52.46تارامإلا

%0.00%0.00%0.06%44.86%0.32%45.25ىرخأ تايسنج

رهشلا

)مهرد( مهسلا رـعس

قوسلا رشؤم

قالغإلا رعسعاطقلا رشؤم

نراقملا مهسلا ءادأ

عاطقلابقوسلابىندألاىلعألا

%1.34%4.62-2.952.612,654.06640.622.7رياني

%1.51%2.802.662,551.54649.922.786.83رياربف

%3.37-%2.852.652,550.23676.52.80.77سرام

%1.32-%3.152.732,605.38707.192.891.05ليربإ

%3.19-%9.45-2.992.82,797.52715.062.83ويام

%0.33-%0.82-2.892.752,810.56714.922.82وينوي

%4.74-%0.53-2.862.712,765.71733.592.76ويلوي

%3.98-%2.43-2.992.742,902.97781.382.83سطسغأ

%1.85%2.97-2.902.392,845.49728.262.69ربمتبس

%2.02-%2.852.52,864.21748.382.710.09ربوتكأ

%3.34-%15.04-2.902.473,072.91715.392.5ربمفون

%0.15%2.80-2.762.473,195.91722.932.53ربمسيد

:2021 ربمسيد31 يف امك مهسألا ةيكلم بسن يلاتلا لودجلا حضوي

مهسألا ةــيكلم  )ب(١٤

يلاملا يبد قوس :ردصملا

 قوسلا رشؤم اًنيبم ،2021 ماعلا لالخ رهش لكل ىندألاو ىلعألا مهسلا رعس يلاتلا لودجلا حضوي
:2021 ربمسيد31 يف امك عاطقلا رشؤمو

مــهسلا رــعس ) أ (١٤

يلاملا يبد قوس :ردصملا
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يلاملا يبد قوس :ردصملا
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كلمتلا ةبسنةكرشلا مسا

40.00لانويشانرتنإ فأ يد يج

38.2114 ةرحلا ةقطنملا– ةماعلا تارامثتسالا ةكرش

 ةكولمملا مهسألا ةبسنةكولمملا مهسألا ددعنيمهاسملا ددعةكولمملا مهسألا

50,00018,26435,530,1851.308 نم لقأ

 نم لقأ ىلإ50,000 نم
500,000

30749,084,9771.808

 نم لقأ ىلإ500,000 نم
5,000,000

86115,456,7774.252

5,000,000202,515,457,18592.632 نم رثكأ

18,6772,715,529,124100.000عومجملا

 ربمسيد31 يف امك ،لاملا سأر نم رثكأ وأ %5 نوكلتمي نيذلا نيمهاسملا ءامسأب لودج يلي اميف
2021:

 رثكأ وأ %5 كلمت )ج(١٤

 يلاملا يبد قوس :ردصملا

مهسألا ةيكلم عيزوت )د(١٤

 يلاملا يبد قوس :ردصملا

97143132432+/97122020400+ مقر فتاه
97126455008+مقر سكافو
 تاقالع لوح ةيفاضإ تامولعم نودجت
 لصاوتلا" ةينورتكلإلا ةحفصلا يف نيرمثتسملا

 ةكرشلا عقوم ىلع "نيرمثتسملا عم
www.tabreed.ae. 

نيرمثتسملا تاقالع )ـه(١٤
 تنيع ،)3/2020( رارقلا نم35 ةداملاب اًلمع

 اًطباض لاكرسلا داعس /ةديسلا ديربت ةكرش
لصاوتلاو نيرمثتسملا تاقالع نع اًلوؤسم
 :)ينورتكلإلا ديربلا( نيمهاسملا عم

IR@tabreed.ae. 

 ،ةكرشلا ةرادإ سلجم ضيوفت3.
تادنس رادصإل ًارهش12 ةدمل
ليوحتلل ةلباق ريغ كوكص وأ/و
 نم وأ رشابم لكشب ًءاوس( )مهسأ ىلإ(
 يف )ةصاخ ضارغأ تاذ ةكرش لالخ

 اهضرع متي حئارش ةدع وأ ةدحاو ةحيرش
صاخلا رارقلا اذه بجومب
 ةيلامجإ ةميقب ،نيلهؤم نيرمثتسم ىلإ
 ام وأ( يكيرمأ رالود رايلم1 ىلإ لصت
 ال حبر لدعمبو ،يلامجإ لكشب ) اهلداعي
 حاتملا دئاسلا قوسلا رعس زواجتي
 فينصتلا سفن اهل يتلا تاكرشلل
 هاري امك ةلاح لك يف ،ةكرشلل ينامتئالا

.ًابسانم ةكرشلاةرادإ سلجم

ةصاخلا تارارقلا ؛ةيمومعلا ةيعمجلا )و(١٤
 ةيعمجلل ًادحاوًاعامتجا ديربت ةكرش تدقع
 خيراتب كلذو2021 ماعلا لالخ ةيمومعلا

 ةصاخلا تارارقلا ذاختا مت ثيح ،2021 سرام21
:ةيتآلا

 ةكرشلا سيساتلا دقع ىلع ليدعتلا1.
 ىلع ةروشملاو ةحرتقملا تاليدعتلا بسح
.ةكرشلا عقوم

 يأو– ةكرشلا ةرادإ سلجم ضيوفت2.
– كلذب ةرادالا سلجم هضوفي صخش
 مساب رارق يأ ذاختال- نيدرفنمو نيعمتجم
 ًايرورض نوكي دق ءارجإ يأب مايقلاو ةكرشلا
ةصاخلاو ةيداعلا تارارقلا نم يأ ذيفنتل
اذه يف ةيمومعلا ةيعمجلا اهذختت يتلاو
 لام سأر عفر كلذ يف امب عامتجالا
ةيمومعلا ةيعمجلا رارقل ًاذيفنت ةكرشلا
.ةحنملا مهسأ رادصإب

 نع لقتسم لكشب اًيلاح عامتجالا ررقم لمعي
 سلجم ىلإ ةرشابم هريراقت مدقيو ةرادإلا
 صاخلا تاعامتجالا ررقم هتفصب ةرادإلا
 يف فظوم هنوك نم مغرلا ىلع ،ةكرشلاب
 هلمع ماهم نع ةلقتسم ةفصب كلذو ،ةكرشلا
.ةكرشلل ماع ينوناق راشتسمك

 تابلطتم تسوج شيماه ديسلا ىفوتسا دقو
2021 رياربف يف دمتعم ةكرش ريتركسك هليهأت
 ،ةمكوح دهعم بيردت حاجنب متأ نأ دعب
 .يلاملا يبد قوس ةكرابمبو

ةرادإلا سلجم تاعامتجا ررقم )ز(١٤
 اًررقم تسوج شيماه ديسلا نييعت مت
 لمحي ،2014 ليربأ28 خيرات يف ةكرشلل

 ةجردو نوناقلا يف سويرلاكب شيماه
 شيماه ىدل .داصتقالا ملع يف سويرلاكب

 ىلإةفاضإلاب ٍماحمك ًاماع نيرشعلا غلبت ةربخ
 .ديربت يف ماع ينوناق راشتسم بصنم هلغش

 يف ةكرشلا ررقمل ةيسيئرلا تايلوؤسملا لثمتت
ةعاق لخاد تاكرشلا ةمكوح يف زيمتلا زيزعت

ةميلس ةقالع دوجو نم دكأتلاو ةرادإلا سلجم
 ررقم نمضي .ةكرشلا ةرادإو سلجملا نيب
 ةمظنأو تابلطتمب مازتلالا ةكرشلا تاعامتجا

 عيمج يف اهب لومعملا تاكرشلا ةمكوح
قيسنتب اًضيأ ةكرشلا ررقم موقي .تاقوألا
 لودج ممعيو ،ةرادإلا سلجم تاعامتجا
 ،تاعامتجالا لبق ةمعادلا تامولعملاو لامعألا
.تاعامتجالا كلت رضاحم زجنيو دعي مث
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ثادحألاخيراتلا

رياني6

 ديربت تامدخ اهبجومب رفوت ،”لاريم“ ةكرش عم ةيقافتا ديربت ةكرش تمربأ
 ةايحلا يف صصختملا عمجملا ،”يبظوبأ دلروو يس“ عورشمل قطانملا
 تاهجولا ىدحإ نوكتل ،ساي ةريزج ىلع ”لاريم“ لبق نم هريوطت يذلاو ةيرحبلا
 ىلع ”ديربت“ ةكرش لمعتسو .لامعألاو مامجتسالاو هيفرتلل ةدئارلا ةيملاعلا
 يف ةدوجوملا قطانملا ديربت ةكبشب ديدجلا ”يبظوبأ دلروو يس“ عورشم طبر

 زايتما عم ًانمازتم ديربت نط7500 غلبت ديربت ةقاط رفوتسو ،ًايلاح ساي ةريزج
.ديربت نط15000 اهردق ةيلامجإ ةقاط ريفوتل حونمم

رياني13

 ،ديربت ةكرشل ةكولمم ةعبات ةكرش يهو ،ةقاطلا تامدخل ديربت ةكرش تدقع
ةءافك زيزعتل تاراقعلل يراجتلا يبظوبأ ةكرش عم ةيجيتارتسا ةكارش

 ةرادإل تاصصختلا ةددعتم ةكرش يهو اهينابم نم ددع يف ةقاطلا كالهتسا
 طورش بجومبو .يراجتلا يبظوبأ كنب ةعومجمل ةعبات تاكلتمملاو تاراقعلا
ةءافك لاجم يف اهتاربخ ،ةقاطلا تامدخل ديربت ةكرش مدقتس ،ةكارشلا
 ةقاطلا كالهتسا قيقدت تايلمع ءارجإل ةمادتسملا ديربتلا تايلمعو ةقاطلا

 .تاراقعلل يراجتلا يبظوبأ ةكرش اهريدت وأ اهكلمت يتلا ةراتخملا ينابملا يف
 تاذ ينابملا ديدحتب ،اهعمج مت يتلا تانايبلا لالخ نم ،”ديربت“ ةكرش موقتس

ىلع لمعتس امك ،هايملاو ةقاطلا ىلع بلطلا ليلقتل ةيلاعلا تاناكمإلا
 يراجتلا يبظوبأ ةكرش اهريدت يتلا ينابملا ىلع سيياقملا تاذ قيبطت
.ةقاطلا مادختسا ةءافك نيسحت ةيغُب تاراقعلل

رياني20

 ةقاطل يبظوبأ ةكرش عم اهنواعت دوهج قاطن عيسوت نع ديربت ةكرش تنلعأ
 ةدئاعلا ةيتحتلا ةينبلا طبرو ريوطت لالخ نم كلذو ،”ردصم“ لبقتسملا
 ليغشتلا ىوتسم ىلع نواعتلا زيزعت ىلإ يدؤي وحن ىلع ،نيتكرشلل
 نمض ةماه ةلحرم ردصم عم نواعتلا لثميو .ةءافكلا زيزعتو تايلمعلاو
 ندملا ىلإ ةلعافلا ديربتلا تامدخ ريفوت ىلإ ةفداهلا ”ديربت“ ةيجيتارتسا
 اذه."ردصم“ و ”ديربت“ نيب ةمئاقلا ةقالعلا ديطوتو ،ملاعلا لوح ةمادتسملا

 ةساردةريخألا يرجت ثيحب ،عاطقلا يف ديربت تاربخ ىلع لع ناتكرشلا لّوعتو
 لولحيف ةيضرألا ةيرارحلا ةقاطلا ةينقت نم ةدافتسالا ةيناكمإ ثحبل ىودج
.ةيئابرهكلا ةكبشلا ىلع دامتعالا ليلقت ىلع ةردقلاو ،ديربتلا

 رياني24

 ةيمالعإلا ةقطنملا ةئيه عم ةيقافتا عيقوت نع ديربت ةكرش تنلعأ
“twofour54” ةيعادبإلا ةقطنملا“ ديدجلا اهرقم ىلإ ديربتلا تامدخ ريفوتل–

 اذه نم قحال تقو يف هحاتتفا ررقملاو ،”ياب ساي“ ةقطنم يف ةعقاولا ”ساي
 ،ساي ةريزج يف ديربتلا ماظنب ديدجلا رقملا طبرب ديربت ةكرش  موقتسو .ماعلا

 يلاحلا ماعلا ةياهن لولحب ديربت نط3500 ىلإ لصت ديربت ةقاط رفوتس ثيح
 دمألا ةليوط ةيقافتا ناتكرشلا تعقوو .ديربت نط9000 غلبت ةيلامجإ ةقاطب

.ةمداقلا نيثالثلا ماوعألا رادم ىلع ديربتلا تامدخ ديربت ةكرش اهبجومب رفوتس

رياربف15

 جئاتنلا ترهظأو .2020 ماعل ةققدملا ةيلاملا اهجئاتن نع ديربت ةكرش تنلعأ
 نويلم550 ىلإ لصيل2020 ماع لالخ حابرأ يفاص يف %16.5 ةبسنب ةدايز
 ددج ءالمع ليصوت قيرط نع ديربت نط فلأ39.6 ةفاضإ دعب يتارامإ مهرد
 ،تاذاوحتسالا قيرط نع ديربت نط فلأ181.5و ةيلاحلا تاطحملا نم ةكرشلل

.ماعلا ةياهن لولحب ديربت نط1,403,819 ىلإ ةكرشلا تاليصوت يلامجإ عفر امم

رياربف28

ةفعاضم نم ءزجك ةيبيرجت عيراشم ةعبرأ قالطا نع ديربت ةكرش تنلعأ
 مازتلاىلع تاعورشملا هذه لثم دكؤت ثيحب .ريوطتلاو ثحبلا ليومتل اهمازتلإ
 ةيئيبلا دئاوفلا نم ديدعلا ققحتس اهنأ امك ،ةمادتسالاب خسارلا ”ديربت“
 يجاتنإلا رمعلا ةدايز بناجب ةكرشلل ةيليغشتلا ةءافكلا ةدايز يف مهستسو
 ،قطانملا ديربت تامدخ يف ةقثلا زيزعتو قطانملا ديربت تاطحمل يضارتفالا

ةقاطلا ةءافك ةدايز يف ريوطتلاو ثحبلا ليومت مهاسي نأ رظتنملا نمو
ضيفختلا بناج ىلإ ةيعانصلا ءادألا ريياعمب ةنراقم %30 ةبسنب تاطحملا
.ديربتلا ةطحم ةايح ةرود فيلاكتل يلامجإلا

سرام03

 كنبلا ةعومجم يف وضعلا ،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو ديربت ةكرش تنلعأ
 رامثتسالا فدهب ةروفاغنس يف ةيرامثتسا ةصنم ءاشنإل امهتطخ نع يلودلا

 لكشب زيكرتلا عم ،ديربتلا ةمدخو يثالثلا ديلوتلا تاينقتو قطانملا ديربت يف
 ىلإ ةكارشلا هذه فدهت. ىرخألا ايسآ قرش بونج لود مث دنهلا ىلع يساسأ
 ثيح دنهلا يف ديربت ةكرشل ةلصاوتملا ريوطتلا ةطشنأ نم ةدافتسالا
 ىلإنافرطلا ىعسيس امك .لماكلاب اهل ةكولمملا ةيعرفلا اهتكرش تسسأ
 رداصم نم مدقُت ةردابك ةقاطلا كالهتسا يف ةءافك رثكأ ديربت تامدخ ريفوت

 ةديدجلا ةيسيئرلا ةينارمعلا تاططخملاو يراقعلا ريوطتلا عيراشمل ةيجراخ
 .ةفدهتسملا ندملا ربع ةيراجلا ريوطتلا ةداعإ تايلمعو

سرام17

 مدقت ليجست ”ديربت“ تلصاو ،2020 ماع اهدهش يتلا تايدحتلا نم مغرلا ىلع
 لوألا يونسلا اهريرقت رشنب تماق امك .اهفادهأ قيقحت ليبس يف سوملم
 ًاليلحت رفوي يذلاو )ةمكوحلاو يعامتجالاو يئيبلا حاصفإلا( ةمادتسالا لوح
 ماعلالخ ةمكوحلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا نوؤشلا يف ةكرشلا ءادأل ًالصفم

 ةيلآو ريياعمل اًقفو ريرقتلا دادعإ مت ثيح .ةكرشلا دجاوت قطانم يف2020
 ةطشنأ مهأ ىلع ريرقتلا لمتشيو .ةمادتسالاريراقتلا دادعإل ةيملاعلا ةردابملا
 ءادأ سايقل ةيلبقتسملا ريياعملاو سسألا عضي امك اهتازاجنإو ةكرشلا
 ةكرشلا رودب ًادادتعا ،ةمكوحلاو ةيعمتجملاو ةيئيبلا نوؤشلا يف ةكرشلا
.يمدخلا لاجملا يف يدايرلا

ليربأ12و سرام21

 ةوطخ يف ةديدجلا ةيراجتلاو ةيسسؤملا اهتيوه نع ديربت ةكرش تفشك
 يخيراتلا ثدحلا اذه ىتأ.ومنلا نم ةديدج ةلحرم ءدب ةكرشلا نالعإ عم تنمازت

 ،سرام21 موي تدقُع يتلاةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا لامعأ ماتخ باقعأ يف
 يف ةكرشلا ءادأب ةقلعتملا تارشؤملاو تانايبلا نم ددع ديكأت اهلالخ متو

 امك ،ةئاملاب16.5 هردق حابرأ يفاص ةكرشلا قيقحتب تاعقوتلا قاف يذلا ،2020
 .اهليصوت مت يتلا نانطألا لمجمل ديربت نط221,100 ةفاضإ يف ةكرشلا تحجن
 سلجم ةقداصم تمت ،اهيلإ راشُملا ةيمومعلا ةيعمجلا تايرجم نمض نمو
 ،مهس لكل سلف5.75 ةبسنب نيمهاسملل ةيدقن حابرأ عيزوت ىلع ةرادإلا
 يف يهتنملا يلاملا ماعلا نع مهس45 لكل يناجم مهس نم ةحنم ىلإ ةفاضإ

 مهسلل سلف11.5 وحن ىلع مهاسم لك لّصحت ثيحب ،2020 ربمسيد31
10 اهردق ةدايز اًلثمم ،ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات يف كولمملا دحاولا
.2019 ماع نع اهعيزوت مت يتلا حابرألاب ةنراقم ةئملاب

ثادحألاخيراتلا

2021 ماعلا يف ةـماـه ثادحأ )ح(١٤
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وهو ،ةكرشلل ديدج يذيفنت سيئر نييعت نع ديربت ةكرش تنلعأويام17
.يقوزرملا هللادبع دلاخ ديسلا

وينوي1

 ةيراقعلا رامعإ ةكرش عم اهتكارشل ىلوألا ةيونسلا ىركذلاب ،ديربت ةكرش تلفتحا
 ةيهيفرتلاو ةيحايسلا تآشنملا اًيرصحو اهبجومب دمت يتلا ،”رامعإ“ )ع.م.ش(
 لقٌأو ةروطتم ديربت تامدخب ”يبد ةنيدم طسو“ ةقطنمب ةيملاعلا ةيراجتلاو
 ةيجاتنإلاةقاطلل ريبكلا ومنلا يف ةكارشلا هذهل لضفلا دوعيو ؛ةقاطلل اًكالهتسا
 .ةكرشلا تاينقت اهنمضت يتلا ةمجلا ةيئيبلا دئاوعلا نع اًلضف ”ديربت”ـل

سطسغأ11
 تسكع يتلاو ،2021 ماعل لوألا فصنلل ةيلاملا جئاتنلا نع ديربت ةكرش تنلعأ
 ةئملاب4 غلبت ةدايزب ،مهرد نويلم233.5 غلب حبر يفاص قيقحت يف ةكرشلا حاجن
 .يضاملا ماعلا نم اهسفن ةرتفلا عم ةنراقملاب

 سطسغأ29

 زايتمالا قح يف ٪50 غلبت ةبسنب ةيفاضإ ةصحل اهذاوحتسا نع ديربت ةكرش تنلعأ
تاهجولا دمي يذلاو ،ةيراملا ةريزج تاهجو زربأل قطانملا ديربت تامدخل يرصحلا
 ةردقبةريزجلا ىلع ةفايضلاو قّوستلا تاهجوو ةيراجتلاو ةينكسلاو ةيهيفرتلا
 ديربت ةكرش ذوحتست ،ةديدجلا ةيقافتالا بجومبو .ديربت نط80000 غلبت ديربت

 لصاوتسو ،٪100 حبصتل زايتمالا يف اهتصح عفرتل ”يب يآ مإ“ قودنص ةصح ىلع
 ،ًاماع30 ـل دتمي يرصح زايتما قح بجومب ةيراملا ةريزج ىلع اهتايلمع ديربت ةكرش
 يهو ،.م.م.ذ تاراقعلل ريوكس ةّوصلا ةكرش لبِق نم2014 ماع هحنم مت يذلاو

 .رامثتسالل ةلدابم ةكرشل لماكلاب ةكولمم ةكرش

ربوتكأ10

 ديربت ةقاطل ةيلودلا ةيعمجلا نم ”ماعلا ةموظنم“ ةزئاج ىلع ديربت ةكرش تلصح
 رمتؤملا نم2021 ماع ةخسن شماه ىلع تدقُع ةصاخ مسارم يف قطانملا
 تايالولا يف ساسكت ةيالوب نتسوأ ةنيدمب دقعنا يذلاو ،ةيعمجلل يونسلا
.”لبقتسملا ةقاط“ راعش تحت ةيكيرمألا ةدحتملا

ربمفون 14

 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا يف كلذو مهرد نويلم 338غلب حابرأ يفاص نع ديربت تنلعأ
 جئاتنلا دكؤتو .2020 ماع نم ةرتفلا سفنل ٪5 ةبسنب ةدايز تلجس ثيح ،2021

 تماق ثيح مادتسملا ومنلل تابراقم نم ”ديربت“ ةكرش هعبتت ام ةيلعاف ةيلاملا
 ةغلابلاو ”لووك رطق“ قطانملا ديربتل ةيرطقلا ةكرشلا يف اهتصح نع يلختلاب

 ثيح،يبظوبأ ةرامإب ةيراملا ةريزج يف اهتارامثتسا ةدايز عم يزاوتلاب كلذو ،44%
 فلأ80 ةغلابلاو ةريزجلاب قطانملا ديربت ةموظنم ىلع لماكلاب ”ديربت“ تذوحتسا

.ماعلا نم ثلاثلا عبرلا لالخ ديربت نط

ربمسيد20

 ليومتلا ةسسؤم عم ةيجيتارتسا ةكارش ةيقافتا عيقوت نع ديربت ةكرش تنلعأ
 زكرتي ةيملاع ةيئامنإ ةسسؤم ربكأو يلودلا كنبلا ةعومجم يف وضع ،ةيلودلا

 يلودلا ليومتلا ةسسؤم ترمثتسا .ةيمانلا لودلا يف صاخلا عاطقلا ىلع اهلمع
.ةيمانلا لودلا يف يكيرمأ رالود رايلم321 نم رثكأ1956 ماع اهسيسأت ذنم
 ةعبات ةيعرف ةكرش يهو ،”دنهلا ديربت“ ةيكلم ةديدجلا ةكارشلا قاطن لمشيو
 ةروفاغنس يف اهّرقم ةديدج ةضباق ةكرش ىلإ اهليوحت ًايلاح يرجي ”ديربت“ ةكرشل

سسأتتس .ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمل ٪25و ”ديربت“ ةكرشل ٪75 عقاوب ةكولمم
 ،يكيرمأ رالود نويلم100 ةميقب ءاكرشلا نم يلوأ مازتلاب ةضباقلا ةكرشلا

 رالود نويلم400 نم برقي ام اهتميق غلبت عيراشم يف رامثتسالا ىلع لمعتسو
 نم برقي ام ريفوت ىلإ ةديدجلا ةكرشلا ىعستو .ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيراجتلاو ةيعانصلا عيراشملا نم ددع ةمدخل ديربت نط100،000
.دنهلا يف ةئزجتلا ةراجتو قّوستلا تاهجو

عملماكلابيهامتمديدجميمصتموهفمميدقتىلإعورشملافدهي
ةيرهوجتانيسحتىلإيدؤياممديربتةطحملكيفةديدجمكحتتايمزراوخ
يف.فيلاكتلانمدحلاويضارتفالارمعلاةلاطإىلإةفاضإلابةطحملاءادأيف
ةريغتملاتاطحملاعيمجلةطحملاليغشتةيمزراوخريوطتمت2021ماع
يماعيفهؤانبمتيسديدجةطحمميمصتةلحرميفاًيلاحةردابملارابتخامتيو

.2023و2022

 :ديربتلا لبقتسم
 تاينقتو تاميمصت
ةديدج طباوضو

ىلإةفاضإلابريبكلكشباهتئافكوةطحملارمعنيسحتىلإعورشملافدهي
)CNT(ةيونانلانوبركلابيبانأةداممادختساب،ةطحملاتادعمةمصبليلقت
ةكارشعيقوتمت،2021ماعيف.ةرارحلالقنلةيئانثتساصئاصخبعتمتتيتلا

Engieعم Lab،ةكرشلعباتلاريوطتلاوثحبلازكرموEngieاسنرفيف،
اهفييكتمتيتلاCNTتاقيبطت4ةبقارملةقراشلاةعماجعمنواعتلاب

HEX،nanorefrigerant،nanolubricant(انيدلقطانملاديربتعاطقلاًصيصخ
،skycooling(.ماعلالالخبيرجتلاوذيفنتلاةلحرمنوكتنأعقوتملانمو

2022

 نوبركلا بيبانأ
ةيونانلا

قطانملا ديربت تاطحم ليغشت متي فوس ةبطرلا حيباصملاب ؤبنتلا لالخ نم
 جذومن لضفب .ليغشتلا ةيجيتارتسا نيسحت لالخ نم ةءافك رثكأ لكشب
 ةقباطم لالخ نم اهتادعم ليغشتب ديربت ةكرش تايلمع موقتس ،اذه ؤبنتلا
 ماع يف .ينابملل قيقدلا لمحلا عم جاتنإلا فييكت يلاتلابو عقوتملا بلطلا

 .يملاع سقط دوزم عم سقطلاب ؤبنتلل رقتسم ماظن عيقوت مت ،2021
 معدل تاطابترالاو جذامنلا ريوطتل تانايبلا ملع مادختسا يه ةيناثلا ةوطخلاو
.ىرخألا ديربت ماسقأ

 لالخ نم ؤبنتلا
ةبطرلا حيباصملا

 دعي يذلاو اهب صاخلا ديربتلا جربو قطانملا ديربت ةطحمل فثكملا ةرئاد زيزعت
 ديربت ةكرش موقت .اهئادأ ىلع ريبك ريثأت هلو ةطحملا يف ةماهلا تانوكملا دحأ

 هايملا عيزوت نيسحت لالخ نم اهتءافك زيزعتل تادعملا ميمصت ةداعإب اًيلاح
.ةرارحلا لقن كلذكو ءاوهلاو
ةلحرميف2021ربوتكأيفديربتتلخدو2021ماعيفيبيرجتعورشمذيفنتمت

.ةركتبملاايجولونكتلاهذهدئاوفمييقتلءادألاةبقارم

 ةرود ةفلكت نيسحت
ديربتلا جرب ةايح

ثادحألاخيراتلا

ثادحألاخيراتلا

2017 2018 2019 2020 2021

38%
 نيطوتلا ةبسن

39%
 نيطوتلا ةبسن

41%
 نيطوتلا ةبسن

41%
 نيطوتلا ةبسن

43% 
 نيطوتلا ةبسن

 اهذيفنت متيل ،راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلاب ةصاخلا اهتيجيتارتسا ديربت ةكرش تروط ،2021 ماعلا لالخ
 تاضيفخت قيقحت ىلإ فدهت لجألا ةليوطو ةطسوتم ةيرامثتسا عيراشم لالخ نم ،2021 ماع يف
 ةمئاقلا نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا نع ًالضف ،)٪30-20( ديربت يف ةقاطلا كالهتسا يف ةريبك
 عيراشملا لمشت .انعيراشم ةايح ةرود ةفلكت نيسحت عم ،ةيلبقتسملا تاطحملاب ةصاخلاو
:اهل ططخملا

:ةيراكتبالا تاردابملاو عيراشملا )ي(١٤

 نيطوتلا تايوتسمب "ديربت" ةكرش تظفتحا دقف ،ديربت ةكرش يفظوم ددع يلامجإب قلعتي اميف
:هاندأ ةروكذملا تارتفلاب قلعتي اميف ةيلاتلا

:نيطوتلا ةبسن )ط(١٤
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 نيسحتل عيراشم ةدع ديربت ةكرش تقلطأ امك
 تارامإلا يف اهتاطحمل ءابرهكلاو هايملا ةءافك
 نم عيراشملا هذه تدافتسا .نيرحبلاو
 تاكرحمب اًينقت ةمدقتملا ةيئابرهكلا تادعملا
 مكحتلا تادحوب ةطبترملا ةريغتملا ددرتلا
 مادختسا ىلع اًضيأ ديربت ةكرش تزكر .ةيكذلا
 اهتءافك زيزعتل اهتاطحمل ةيفيشرألا تانايبلا
 نم ةدافتسالا ىلإ ديربت ىعستو .ةيليغشتلا
 نم ديزملا ريفوتل "ةمخضلا تانايبلا" ليلحت
 .اهتايلمعل ةيلمعلا تازيزعتلاو ىؤرلا

 ةرادإ يف تاينقتلا رابتخاو ريوطت "ديربت" تلصاو
امم ،قطانملا ديربت ةيلمع نيسحتو ةقاطلا
.ةديدج ةيجمرب لولح دامتعا ىلإ ىدأ

 نيسحت ديربت فدهتست ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةيسيئرلا تادعملل ليغشتلا فورظو ةءافكلا

 ماظن رابتخا يرجي .ديربتلا جاربأو تادربملا لثم
تابسرتلا ةلازإل يلآلا "ديربتلا"

 تاطحم ثالث يف كلذو (ASRAPS)اهنم ةياقولاو ةيسلكلا
 تالدابملا تادعم يف عسوتلا عنمل ةكرشلل ةدئاع
 رورمب ةيليغشتلا تاءافكلا نم للقي ميجحتلا .ةيرارحلا
 تاجوملا ماظنلا مدختسي ،كلذ ةحفاكمل ؛تقولا
 يلخادلا حطسلا ىلع بسرتلا عنمل ةيسيطانغمورهكلا
لدابملل ةنّسحم ةءافك رفوي امم ،ةيرارحلا تالدابملل
.تادعملل لوطأ يضارتفا رمعو يرارحلا

 كالهتسا ليلقتل ةحومط ةطخ ديربت ةكرش تروط امك
 يحصلا فرصلا هايم مادختسا ةدايزو هايملل ديربتلا جاربأ
.ددصلا اذه يف ةجلاعملا

 ةعباتلا ريوطتلاو ثحبلا عيراشم ترهظأ ،ماع لكشب
 ثيح ،ةيباجيإ جئاتن2021 ماع يف تلمتكا يتلا ديربت ةكرشل

 يفعسوتلا ةلصاومل ديربت ةكرشل اًيفاضإ اًزفاح تمدق
 ةيليغشت تايجيتارتسا عابتا يف رارمتسالاو اهدوهج
 امم ،هايملاو ءابرهكلا ةءافك يف ةيفاضإ تادايزو ةنّسحم
.ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت نيسحت ىلإ يدؤي
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 :لوألا قحلملا

م.ع.م.ش نامع ديربت
 عافدلا ةرازو دعاقت قودنص

(10%)
 طالبلا ناويد دعاقت قودنص

(%5.045) يناطلسلا
 زاهج يفظوم دعاقت قودنص

(%7.063)يلخادلا نمألا
 ديتيميل لانوشانرتنا هيأ مإ يب

(9.186%)
 ةصاخلا عيراشملا ريوطت ةكرش

(8.072%)

 ةكرش جوملا ديربت
دحاولا صخشلا

ةيلودلا قطانملا ديربت تاكرشةيميلقإلا قطانملا ديربت تاكرشعينصتلاو تامدخلاو تالواقملا تاكرش

م.م.ذ ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش
(%0.01) يسيبقلا هللادبع

م.م.ذ ةقاطلا تارامثتسال ديربت

م.م.ذ زروتكارتنوك فلج نيفال يس نا سا
(%49) .كنا لانوشانرتا نيفال يس نا سا

م.م.ذ ةلوزعملا بيبانألا عينصتل تارامإلا عنصم
(%3.4)مليج- (%10.9)راطيبلا-(%20.5)ةلمنلا

هوكراشمو ماهناب نايإ
(%30) يناشاكلا دنهم

 ةصاخلا دنهلا ديربت ةكرش
ةدودحملا
 يجرنإ جنيريتيم دنآ زيتيليتوي ديربت
(%0.1) رامثتسالل

 ديربتلل كرابوفنإ ةكرش
ةدودحملا ةصاخلا

مهاسم ،دحاو مهس( اليب ريدوس
)حشرم

 ديربتل يتافارامإ ديربت
ةدودحملا ةصاخلا قطانملا

 ةصاخلا دنهلا ديربت ةكرش
(%99.99) ةدودحملا

 يزكرملا ديربتلل ايسآ ديربت
ةدودحملا ةصاخلا

 يزكرملا ديربتلا تامدخل ديربت
م.م.ذ.ش
 ةقاطلا تارامثتسال ديربت ةكرش

 ديربتلل ةينطولا ةكرشلا اهكلامل
 م.م.ذ– ةماع ةمهاسم يزكرملا

(1%)

 قطانملا ديربت ةكرش
ةصاخ ةمهاسم ةيدوعسلا
(%41.715) ةضباقلا اوكأ

 تامدخلل انيم ةكرش
(22.791%)

(%7.5) قلطملا ةعومجم
(%7.994) ةضباقلا امل

م.م.ذ ةضباقلا ديربت ةكرش
 ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

(%5)م.م.ذ

 ديربتل نيرحبلا ةكرش
)ةلفقم( ب.م.ش قطانملا

 يعانملا ىسيع دمحأ هللادبع
)0.17%(

ةكرش-يزكرملا ديربتلل يتو سأ
 م.م.ذ دحاول صخشلا

ةيتارامإلا قطانملا ديربت تاكرش

م.م.ذ قطانملا ديربتل تمس
)01.0( م.م.ذ جيلخلا ةمظنأ ةكرش

يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلا
م.م.ذ ةميخلا سأر

)40( م.م.ذ ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

ةيعانصلا ةنيدملا ديربت ةكرش
)52,5%( ،رامثتسالل يبظ وبأ ةكرش

)5,7( لاتيباك ةحاولا

يلع لبج ،دتميل غنيلوك ىراحص
)%30( تنمجنم لابولج تمس
)30%( ةدودحملا ءابرهكلاو ةقاطلا ريوطت ةكرش

 م.م.ذ فييكتلاو ديبرتلل ىراحص
)%49(يلع لبج- دتميل غنيلوكىراحص

م.م.ذرامثتسالل سكراب ديربت
)%1( وكموت

م.م.ذ يب سي يد نواتنواد
)%20( م.م.ذ يس يد يا رامعإ

م.م.ذ قطانملا ديربتل تايدعسلا
)%1( م.م.ذ ةقاطلا تارامثتسال ديربت

م.م.ذ ديربتل تايدعس
)%1( م.م.ذ ةقاطلا تارامثتسال ديربت

م.م.ذ ةقاطلا تارامثتسال زيتيليتوي تكيرتسيد
)%1( وكموت

م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد حايرملا ديربت
)0.4%( وكموت

م.م.ذرامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد سنزيب ةكرش
(%50) م.م.ذ رامثتسالل جنيلوك تكيرتسيد حايرملا ديربت

م.م.ذ ديربتلل تكيرتسيد ميارب
(%25) جنيديرت لاتيباك لانوشانرتنا

ةدودحملا ةمادتسملا ةنيدملا ديربت

خ.م.ش ةيمنتلل زيجولا ةكرش
)%0.01( م.م.ذ حايرملا ديربت

م.م.ذ2000 يتيرجتا نشيالتستنا
)%1( ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

م.م.ذ.ش هايملا ةجلاعمل يجرينإ كيتلوك
(%90)ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

م.م.ذ.ش هايملا ةجلاعمل كيتلوك
)%1( ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

م.م.ذ.ش هايملا تامدخل كيتلوك
)%1( ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

 قطانملا ديربت تاطحم ةنايصو ليغشتل ديربت ةكرش
)وكموت(م.م.ذ

)%1( م.م.ذ ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

 رامثتسالل يجرينإ جنيريتيم دنآ زيتيليتوي ديربت
م.م.ذ.ش
)%1( م.م.ذ ةقاطلل جيلخلا ةمظنأ ةكرش

م.م.ذ ةقاطلا تامدخل ديربت
)%1( م.م.ذرامثتسالل يجرينإ جنيريتيم دنآ زيتيليتوي لارتنس

م.م.ذ رامثتسالل يجرينإ جنيريتيم دنآ زيتيليتوي لارتنس
(%1)وكموت

م.م.ذ موسرلا لوصحو سايقلل ميلست

 ةيلاملا تانايبلا يف ةلومشم
ديربت ةكرشل

 ةيلاملا تانايبلا يف ةلومشم ريغ
ديربت ةكرشل

99.99%

100%

51%

65.2%

70%

99%

10%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

99.99%

60%

20%

40%

51%

99%

80%

99%

99%

99%

100%

99.6%

50%

100%

75%

99.99%

100%

99.99%

0.1%

99%

28%

95%

100%

60.54%

99.83%

 يميظنتلا لكيهلا ع.م.ش يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلا
2021ربمسيد يف امك

99.99%

238239 |2021يونسلاريرقتلا



 :ىناثلا قحلملا

 هللادبع دلاخ
يقوزملا

يذيفنتلا سيئرلا

يريثكلا ديعس ةنيثب
بتكم ريدم

علسلا دمحم
– سيئرلا بئان

 ةرادإو ةيجيتارتسالا مسق
عيراشملا

 دمحأ دمحم ةراس
يركابلا
– سيئرلا بئان
ةيرشبلا دراوملا

يناوجس ىسوم
رطاخملاو قيقدتلا-سيئرلا بئان

تسوج شيماه
ماعلا ينوناقلا راشتسملا

 ملاس لداع
يدحاولا
يذيفنتلا يلاملا سيئرلا

 لامج داعس
لاكرسلا
 سيئرلا بئان
يجيتارتسالا لاصتالا

يدامحلا فسوي
 تاطحم- ماعلا ريدملا
يبد ةنيدم طسو ديربت

الريب ريهدس
– سيئرلا بئان

دنهلا يفلامعألا ريوطت

رهاط لصيف
- سيئرلا بئان

ةيميلقإلا لامعألا ريوطت

يكيربلا فطاع
- يذيفنتلا سيئرلا بئان

ةنايصلاو تايلمعلا

رغصأ حوبص
– سيئرلا بئان

 ةمالسلاو ةحصلا ةرادإ
ةدوجلاو ةئيبلاو

نيسح داشرإ
- سيئر بئان
عيراشملا ةرادإ

ناغيلوم رتسيلا
 ةكرشل ماعلا ريدملا
ةقاطلا تامدخل ديربت

رتسجناس نلوك
لوأ سيئر بئان

لوصألا ةرادإ

بيبح يلع دمحم
 سيئرلا بئان
دادمإلا ةرادإ

زور دراشتير
– يذيفنتلا سيئرلا بئان

ةيلاملا ةرادإلا

 دمحأ قوراف ديعس
ينيعملا

 مسق يف سيئرلا بئان
تامولعملا ايجولونكت

 اوسنارف نيج
رييفاش

يذيفنتلا سيئرلا
تايلمعلل

UAE

لووب هييفازك-اوسنارف
يذيفنتلا سيئرلا
لامعألا ريوطتل

ايكاناك شيلوكاب
– ةبانإلاب سيئرلا بئان
تارامإلا ،لامعألا ريوطت
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 ةعومجمب قلعتي اميف2021 ماع يف اهئادأ نع حاصفإلل ةقيثولا هذه "ديربت" ع.م.ش يزكرملا ديربتلل ةينطولا ةكرشلا تّدعأ
 يف اهيلع صوصنملا ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوحب ةصاخلاو32 اهددعو تارشؤملاو سيياقملا نم
 لماكلا اهريرقت "ديربت" رشنتس .يلاملا يبد قوسب صاخلا ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوح ريراقت دادعإ ليلد
 ةيلاملا قاروألا ةئيهل ةيهيجوتلا تاداشرإلل ًاقفو كلذو ،2021 ماعل ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوح لوح
 يف انتامهاسم ةمءاومب ريرقتلا موقيس امك .2022 ماعل سرام يف ريراقتلا دادعإل ةيملاعلا ةردابملاب قلعتي اميفو ،علسلاو
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةينطولا ةدنجألا نع ًالضف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا فادهأ قيقحت

ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوحب صاخلا انريرقت رشن نم ةيناثلا ةنسلاب لافتحالاو انتلحر ةلصاومب نوروخف نحن
.ةيئيبلاو ةيعامتجالا

2021 ماعل "ديربت" تانايبةباجتسالا عون /ةدحوةيعرفلا تارشؤملاتارشؤملاةئيبلا
 ةردابملا يف ةلباقملا ريياعملا
ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"GRI" ريراقتلا دادعإل ةيملاعلا

 تاثاعبنا .E1 سايقملا
ةئيفدلا تازاغلا

 لكش ىلع تاثاعبنالا عومجم )E1.1 سايقملا
1 قاطنلل نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم

ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنال1 قاطنلا
 ديسكأ يناث ئفاكم
نطلاب نوبركلا

1,128,543.46
 ماعلا يف تاثاعبنالا :GRI 305 رايعملا

2016
-ةمادتسملا ةيمنتلل13 فدهلا
يخانملا لمعلا

 لكش ىلع تاثاعبنالا عومجم )E1.2 سايقملا
2 قاطنلل نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم

ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنال2 قاطنلا
 ديسكأ يناث ئفاكم
نطلاب نوبركلا

 ةفاثكE2. سايقملا
تاثاعبنالا

ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا عومجم )E21. سايقملا
جارخإلا سايقل لماعم لكل

/ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا عومجم
لماك ماودب نيفظوملا ددع يلامجإ

 ديسكأ يناث ئفاكم
يلامجإ /نطلاب نوبركلا

 ماودب نيفظوملا ددع
لماك

7,729.75
 ماعلا يف تاثاعبنالا :GRI 305 رايعملا

2016
-ةمادتسملا ةيمنتلل13 فدهلا
يخانملا لمعلا

 ريغ تازاغلا تاثاعبنا عومجم )E22. سايقملا
جارخإلا سايقل لماعم لكل ةئيفدلا

/ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا عومجم
جاتنإةدحولكل

 ديسكأ يناث ئفاكم
نطلاب نوبركلا

دجوي ال

E3. ةقاطلا مادختسا

E3. 1( لكشب ةكلهتسملا ةقاطلا تايمك عومجم 
رشابم

 اهرجأتست وأ اهكلتمت يتلا تابكرملل مدختسملا دوقولا
ةكرشلا

رتل

947,517

 ماعلا يف ةقاطلا :GRI 302 رايعملا
2016

-ةمادتسملا ةيمنتلل12 فدهلا
 جاتنإلاو كالهتسالا
نالوؤسملا

 يتلا تادلوملا وأ ةتباثلا تالآلا يف مدختسملا دوقولا
ةكرشلا اهرجأتست وأ اهكلتمت

رتل

 وأ اهكلتمت يتلا تابكرملل مدختسملا يعيبطلا زاغلا
ةكرشلا اهرجأتست

11,499بعكم رتم

E3. 2( لكشب ةكلهتسملا ةقاطلا تايمك عومجم 
رشابم ريغ

 تاهجلا ىدحإ لالخ نم اهؤارش-ءابرهكلا كالهتسا
)ةينطولا قفارملا ةكرش ،لاثملا ليبس ىلع( ةيجراخلا

1,794,815,096ةعاسلا يف طاووليك

E4. ةقاطلا ةفاثك
E4( لكشب ةمدختسملا ةقاطلا تايمك عومجم 

جارخإلا سايقل لماعم لكل رشابم
ماودب نيفظوملا ددع يلامجإ /ةقاطلا كالهتسا يلامجإ
لماك

 ددع يلامجإ /لوجارت
لماك ماودب نيفظوملا

44.48
 ماعلا يف ةقاطلا :GRI 302 رايعملا

2016

-ةمادتسملا ةيمنتلل12 فدهلا
 جاتنإلاو كالهتسالا
نالوؤسملا

E5. ةقاطلا جيزم
E5( عون بسح ةقاطلا مادختسا :ةيوئم ةبسن 

ةقاطلا ديلوت
%2%يعيبطلا زاغلا

 ماعلا يف ةقاطلا :GRI 302 رايعملا
2016

-ةمادتسملا ةيمنتلل7 فدهلا
 راعسأبو ةفيظن ةقاط
ةلوقعم
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ةيعرفلا تارشؤملاتارشؤملاةئيبلا
 عون /ةدحو
2021 ماعل "ديربت" تانايبةباجتسالا

 يف ةلباقملا ريياعملا
 ةيملاعلا ةردابملا

"GRI" ريراقتلا دادعإل
 ةيمنتلا فادهأ
ةمادتسملا

E6. ةايملا مادختسا

E6.1( ةكلهتسملا هايملا تايمك عومجم
 تاهجلا ىدحإ لالخ نم اهؤارش-قفارملا هايم كالهتسا
)ةينطولا قفارملا ةكرش ،لاثملا ليبس ىلع( ةيجراخلا

15,650,392بعكم رتم
 هايملا :GRI 303 رايعملا

 يف ةلئاسلا تايافنلاو
2018 ماعلا

 ةيمنتلل6 فدهلا
 هايملا-ةمادتسملا
ةفاظنلاو ةفيظنلا
ةيحصلا E6.2( ةجلاعملا هايملا تايمك عومجم

 اهريودت ةداعإ متي يتلاو تايدلبلل وأ يعانصلا فرصلا هايم
 ةكرشلا يف اهمادختسا ةداعإو

2628113بعكم رتم

E7. ةيئيبلا تايلمعلا

E7.1( ال /معن ؟ةئيبلا نأشب ةيمسر ةسايس مكتكرش جهتنت له

 دعي .اهب ةصاخلا ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس "ديربت" تعضو ،معن
 ةزيكرلا ةقاطلاو ةدوجلاو ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا ريياعمل لاثتمالا
 تايلمع نم أزجتي ال ًءزج دعي امك ،انتايلمعب مايقلا يف ةيساسألا
ىلإ عوجرلا ىجري .ةيجيتارتسالا فادهألا ديدحتو لامعألا طيطخت

1 قحلم يف ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس

 جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا يف ةرادإلا

 ةيمنتلل13 فدهلا
 لمعلا :ةمادتسملا
يخانملا

E7.2( ؟ريودتلا ةداعإ وأ/و ةقاطلا وأ/و هايملا وأ/و تايافنلا نأشب ةددحم تاسايس مكتكرش جهتنت له
ال /معن

 "ديربت" ةكرشب ةصاخلا ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس نمضتت .معن
 ىلع ةظفاحملاو ةقاطلل رّفوملاو مادتسملا مادختسالاب انمازتلا
ثولتلا عنمو ةفلكتلا ضفخ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعيبطلا دراوملا
ةداعإواهمادختساةداعإوتايافنلانمليلقتعيجشتويئيبلا
1قحلم يف ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس ىلإ عوجرلا ىجري .اهريودت

E7.3( ال /معن ؟ةقاطلا ةرادإل هب فرتعم ماظن مكتكرش قبطت له

2018 ماعل50001 وزيا ةداهش ىلع "ديربت" ةكرش تلصح ،معن
 ةطشنأ ةرادإ ىلع اهقيبطت متي يتلاو ،ةقاطلا ةرادإ ماظنب ةصاخلاو
 اهمدختست يتلا ةقاطلا ةرادإ ىلإ ةفاضإلاب ،قطانملا ديربت تامدخو
 ةصوصنملا اهتامازتلا "ديربت" ةكرش تددح ،كلذ ىلع ًةوالع .ةكرشلا

 مادختسا ليلقتب ةقلعتملاو ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس يف
.ةقاطلل ةرفوملا تامدخلاو تاجتنملا ءارشو اهئادأ نيسحت ةقاطلا

 ةداهشو1 قحلم يف ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس ىلإ عوجرلا ىجري
2 قحلم يف2018 ماعل50001 وزيا

E8. ةيئيبلا ةبقارملاE8( ال /معن ؟خانملاب ةلصتملا رطاخملا ةرادإ وأ/و ىلع فارشإلا ةرادإلا قيرف /ةرادإلا سلجم ىلوتي له

 يذيفنتلا ريدملاو ،يذيفنتلا سيئرلا( "ديربت" ةرادإ قيرف فرشي ،معن
 ريوطت ةرادإل يذيفنتلا سيئرلاو ،يذيفنتلا يلاملا ريدملاو ،تايلمعلل
 ةقلعتملا لئاسملا عيمج ىلع )ماعلا ينوناقلا راشتسملاو ،لامعألا
 كلذ يف امب ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا تاكرشلا ةمكوحب
 ةلقتسم ةنجل ًاضيأ ةرادإلا تلكش امك .خانملاب ةقلعتملا رطاخملا
 كلذو ،ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوحب صتخت
 ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوح تابلطتم ةعجارمل
."ديربت" ةرادإ قيرف ىلإ اهميدقتو اهنع ريراقتلا دادعإو

 :GRI 102 رايعملا
 يف ةماعلا تاحاصفإلا

2016 ماعلا

 ةيمنتلل13 فدهلا
 لمعلا :ةمادتسملا
يخانملا

E9. ةيئيبلا ةبقارملا
E9(؟ةمادتسالا لاجم يف ىرخأ لئاسم ةرادإ وأ/و ىلع فارشإلا ةرادإلا قيرف /ةرادإلا سلجم ىلوتي له

 ةمعادلا ةقيثولا /ةسايسلا ةقيثو ةكراشم ىجري ،معنب ةباجإلا تناك اذإ
ال /معن

 يذيفنتلا ريدملاو ،يذيفنتلا سيئرلا( "ديربت" ةرادإ قيرف فرشي ،معن
 ريوطت ةرادإل يذيفنتلا سيئرلاو ،يذيفنتلا يلاملا ريدملاو ،تايلمعلل
 ةقلعتملا لئاسملا عيمج ىلع )ماعلا ينوناقلا راشتسملاو ،لامعألا
 ةنجللا عجارت .ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوحب
 لئاسم ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوحب ةصاخلا
 ةرادإ قيرف ىلإ اهميدقتو اهنع ريراقتلا دادعإب موقت امك ،ةمادتسالا
."ديربت"

E9. رطاخم نم فيفختلا
خانملا ريغت

E10( ريوطت يف اًيونس رمثتسملا غلبملا عومجم 
 ريوطتو خانملا ريغت عم فيكتلاو ةيتحتلا ةينبلا
خانملاب ةلصتملا تاجتنملا

يفصو ديدحت ةينعملا تاردابملل ةصصخملا لاومألا ديدحت ءاجرب

 رطاخم نم فيفختلل ةكرشلا تادئاع نم %0.76 "ديربت" ترمثتسا
 تاقفنلا تارامثتسالا هذه لمشتو .2021 ماع يف خانملا ريغت
 ،عسوتلا /تاءاشنإلل ةيلامسأرلا تاقفنلاو ،ومنلل ةيلامسأرلا

 عاطقل ةيساسأ دعت يتلا ةءافكلا زيزعتل ةيلامسأرلا تاقفنلاو
.قطانملا ديربت

 ةيمنتلل13 فدهلا
 لمعلا :ةمادتسملا
يخانملا
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ةيلوؤسملا
2021 ماعل "ديربت" تانايبةباجتسالا عون /سايق ةدحوةيعرفلا تارشؤملاتارشؤملاةيعامتجالا

يف ةلباقملا ريياعملا
 ةيملاعلا ةردابملا

"GRI" ريراقتلا دادعإل
 ةيمنتلا فادهأ
ةمادتسملا

 روجأ لدعم .S1 سايقملا
يذيفنتلا سيئرلا

 ىلإ يذيفنتلا سيئرلا بتاور عومجم :لدعم )S1.1 سايقملا
لماكلا ماودلا ئفاكم ساسأ ىلع بتاورلا عومجم طسوتم

7.5 :1 وأ1.8 :1 وأ1 :1 يأ
 ةمكوح ريرقت نمض دوجوم حاصفإلا اذه
 ةيلاملا قاروألا ةئيه ىلإ مدقملا تاكرشلا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب علسلاو

 :GRI 102 رايعملا
 يف ةماعلا تاحاصفإلا
2016 ماعلا

 ةيمنتلل10 فدهلا
 نم دحلا :ةمادتسملا
ةاواسملا مدع هجوأ

 يف سايقملا اذه نع ريراقت مكتكرش مدقت له )S1.2 سايقملا
؟ةيميظنتلا تافلملا

ال /معن

 روجألا لدعم .S2 سايقملا
 نيسنجلا نيب

 عونتلا :GRI 405 رايعملا3.26 :7.51 :1 وأ1.8 :1 وأ1 :1 يأثانإلا بتاور طسوتم ىلإ روكذلا بتاور طسوتم :لدعم
 ماعلا يف صرفلا ؤفاكتو

2016

 ةيمنتلل5 فدهلا
ةاواسملا :ةمادتسملا
نيسنجلا نيب

 ةكرح لدعم .S3 سايقملا
نيفظوملا

S3.1( ماظنب نيفظوملا ةكرح لدعمًايونس لماكلا ماودلا ماظنب نيفظوملا رييغت :ةيوئم ةبسن 
لماكلا ماودلا

 لمعلا :GRI 401 رايعملا%7%
2016 ماعلا يف

 ةيمنتلل8 فدهلا
:ةمادتسملا
 ومنو قئاللا لمعلا
داصتقالا S3.2( ماظنب نيفظوملا ةكرح لدعمًايونس يئزجلا ماودلا ماظنب نيفظوملا رييغت :ةيوئم ةبسن 

يئزجلا ماودلا
%0%

S3.3( نيلواقملا يفظوم ةكرح لدعمًايونس نيراشتسملا وأ/و نيلواقملا رييغت :ةيوئم ةبسن/ 
نيراشتسملا

%42%

 نيب عونتلا .S4 سايقملا
نيسنجلا

S4.1( عومجم :ةيوئم ةبسن
 اهلغشي يتلا فئاظولا
 يف ءاسنلاو لاجرلا
ةأشنملا

 دراوملا ةرادإ يفظوم ددع يلامجإ
ةيرشبلا

 :GRI 102 رايعملا%93%لاجر
 يف ةماعلا تاحاصفإلا
2016 ماعلا

 عونتلا :GRI 405 رايعملا
 ماعلا يف صرفلا ؤفاكتو

2016

 عونتلا :GRI 405 رايعملا
 ماعلا يف صرفلا ؤفاكتو

2016

 ةيمنتلل5 فدهلا
ةاواسملا :ةمادتسملا
نيسنجلا نيب %7%ءاسن

S4.2( ةيوئم ةبسن: 
 اهلغشي يتلا بصانملا
 يف ءاسنلاو لاجرلا
 ةيفيظولا تايوتسملا
ةطسوتملاو ةئدتبملا

%60%لاجرةئدتبملا ةيفيظولا تايوتسملا

%1%ءاسن

%24%لاجرةطسوتملا ةيفيظولا تايوتسملا

%5%ءاسن

S4.3( ةيوئم ةبسن: 
 اهلغشي يتلا بصانملا
 يف ءاسنلاو لاجرلا
 ةيفيظولا تايوتسملا
ةيذيفنتلاو ايلعلا

%8%لاجرايلعلا ةيفيظولا تايوتسملا

%1%ءاسن

%1%لاجرةيذيفنتلا ةيفيظولا تايوتسملا

%0%ءاسن

 لامعلا لدعم .S5 سايقملا
 نيتقؤملا

S5.1( رايعملا%0%ةأشنملا يف يئزجلا ماودلا ماظنب نيفظوم اهلغشي يتلا فئاظولا عومجم :ةيوئم ةبسن GRI 102: 
 يف ةماعلا تاحاصفإلا
2016 ماعلا S5.2( 5%ةأشنملا يف نوراشتسملا وأ/و نولواقملا اهلغشي يتلا فئاظولا عومجم :ةيوئم ةبسن%

 ةضهانم ةسايس ىلإ عوجرلا ىجري .معنال /معن؟زييمتلا وأ/و يسنجلا شرحتلا ةضهانمل ةسايس مكتكرش جهتنت له )S6زييمتلا مدع .S6 سايقملا
3 قحلم يف يسنجلا شرحتلا

 جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا يف ةرادإلا

 ةيمنتلل10 فدهلا
 نم دحلا :ةمادتسملا
ةاواسملا مدع هجوأ
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ةيلوؤسملا
2021 ماعل "ديربت" تانايبةباجتسالا عون /سايق ةدحوةيعرفلا تارشؤملاتارشؤملاةيعامتجالا

 ةردابملا يف ةلباقملا ريياعملا
"GRI" ريراقتلا دادعإل ةيملاعلا

 ةيمنتلا فادهأ
ةمادتسملا

 ةبسن .S7 سايقملا
 تاباصإلا

S7( عئاضلا تقولا تاباصإ راركت لدعم نيلماعلا لمع تاعاس عومجمل ةبسنلاب تاباصإلا عوقو راركت ىدم :ةيوئم ةبسن 
 لمعلل ةعاس نويلم لكل

 ةحصلا :GRI 403 رايعملا0
 ماعلا يف ةينهملا ةمالسلاو

2018

 ةيمنتلل3 فدهلا
 ةحصلا :ةمادتسملا

هافرلاو ةديجلاو

 ةحصلا .S8 سايقملا
 ةلماشلا ةمالسلاو

S8( ةلماكتملا ةرادإلا ماظن ةسايس نمضتال /معن؟ةلماشلا ةمالسلاو ةحصلا وأ /و ةينهملا ةحصلل ةسايس مكتكرش جهتنت له 
فورظ ريفوت "ديربت" ةكرشب ةصاخلا

 كلذو ،اهيفظومل ةيحصو ةنمآ لمع
 ريياعمو حئاولب مازتلالا ىلإ ةفاضإلاب
 تاسرامم لضفأو ةمالسلاو ةحصلا

 ةسايس ىلإ عوجرلا ىجري .عاطقلا اذه
1 قحلم يف ةلماكتملا ةرادإلا ماظن

 يف ةرادإلا جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا

 ةيمنتلل3 فدهلا
 ةحصلا :ةمادتسملا

هافرلاو ةديجلاو

 لمع .S9 سايقملا
رصقلا لمعلاو لافطألا

S9.1( ةقيثو ميدقت ىجري ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ؟رصقلا لمع وأ /و لافطألا لمع ةسايس مكتكرش جهتنت له 
ةينعملا ةسايسلا

 ديق ايلاح يهو ،ةسايسلا دادعا متال /معن
ةيلخادلا ةقفاوملا

 يف ةرادإلا جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا

 ةيمنتلل8 فدهلا
:ةمادتسملا
 ومنو قئاللا لمعلا
داصتقالا S9.2( نيدروملا لمشت يتلا ةسايسلا لخدت ملال /معن؟نيعئابلاو نيدروملا رصقلا لمع وأ /و لافطألا لمع ةسايس لمشت لهف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ 

دعب ذيفنتلا ديق

 قوقح .S10 سايقملا
 ناسنإلا

S10.1( ديف ايلاح يهو ،ةسايسلا دادعا متال /معن؟ناسنإلا قوقح نأشب ةسايس مكتكرش جهتنت له 
ةيلخادلا ةقفاوملا

 يف ةرادإلا جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا

 ةيمنتلل10 فدهلا
 نم دحلا :ةمادتسملا
ةاواسملا مدع هجوأ

S10.2( نيدروملا لمشت يتلا ةسايسلا لخدت ملال /معن؟ًاضيأ نيعئابلاو نيدروملا ناسنإلا قوقح ةسايس لمشت لهف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ 
نمضتت ،كلذ عمو .دعب ذيفنتلا ديق
 ةيلاحلا نيدروملا كولس دعاوق ةنودم
 قوقحو لمعلا نوئشب ًاصاخ ًادنب
دعاوق ةنودم ىلإ عوجرلا ىجري .ناسنإلا

4 قحلم يف نيدروملا كولس

 ةيمنتلل8 فدهلا%43%ةكرشلا يفظوم يلامجإنينطاوملا نيفظوملا ةبسن )S11.1ميمأتلا .S11 سايقملا
 لمعلا :ةمادتسملا
داصتقالا ومنو قئاللا %4%ةئدتبملا ةيفيظولا تايوتسملا

%24%ةطسوتملا ةيفيظولا تايوتسملا

%11%ايلعلا ةيفيظولا تايوتسملا

%3%ةيذيفنتلا ةيفيظولا تايوتسملا

S11.2( 63يلامجإلا ددعلارشابملا فيظوتلارشابم ريغو رشابم لكشب ةيلحملا فئاظولا قلخ

0يلامجإلا ددعلارشابملا ريغ فيظوتلا

رامثتسالا .S12 سايقملا
 عمتجملا يف

S12( عمتجملا يف رمثتسملا غلبملا )ةيعمتجملا ةيلوؤسملا(، 
.ةكرشلا تاداريإ نم ةيوئم ةبسنك

 تاردابملل ةصصخملا لاومألا ديدحت ءاجرب
 ةينعملا

 تادئاع نم %0.05 "ديربت" ترمثتسا%
.2021 ماع يف عمتجملا يف ةكرشلا

 ةيمنتلل8 فدهلا
 لمعلا :ةمادتسملا
داصتقالا ومنو قئاللا
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2021 ماعل "ديربت" تانايبةباجتسالا عون /سايق ةدحوةيعرفلا تارشؤملاتارشؤملاةمكوحلا ةيلوئسم

 يف ةلباقملا ريياعملا
 دادعإل ةيملاعلا ةردابملا
"GRI" ريراقتلا

 ةيمنتلا فادهأ
ةمادتسملا

 يف عونتلا .G1 سايقملا
ةرادإلا سلجم

G1.1( دعاقم ددع عومجم :ةيوئم ةبسن 
 نم ءاضعألا اهلغشي يتلا ةرادإلا سلجم
 ءاسنلاو لاجرلا

 ؤفاكتو عونتلا :GRI 405 رايعملا%89% لاجر
صرفلا

 ةيمنتلل10 فدهلا
 هجوأ نم دحلا :ةمادتسملا

ةاواسملا مدع %11%ءاسن

G1.2( يتلا ناجللا دعاقم ددع :ةيوئم ةبسن 
ءاسنلاو لاجرلا نم ءاضعألا اهلغشي

%82%لاجر

%18%ءاسن

 ةيلالقتسا .G2 سايقملا
ةرادإلا سلجم

1.G2( سلجمل ًاسيئر لمعلا نم يذيفنتلا سيئرلا ةكرشلا رظحت له 
؟ةرادإلا

 تاحاصفإلا :GRI 102 رايعملامعنال /معن
2016 ماعلا يف ةماعلا

G2.2( اهلغشي يتلا ةرادإلا سلجم دعاقم ددع عومجم :ةيوئم ةبسن 
نيلقتسم ءاضعأ

%89%

 زفاوحلا .G3 سايقملا
ةيعيجشتلا

G3.1( ةيمسر ةفصب نييذيفنتلا نيلوؤسملا ىلإ زفاوحلا فرص متي له 
ةمعادلا قئاثولا ميدقت ىجري ،معنب ةباجإلا تناك اذإ ؟ةمادتسالا قيبطتل

 ةقاطب ىلع ادامتعا ةرادا سلجم لبق نم نييذيفنتل ءاسؤرلا ءادا ةرادا متت ،معنال /معن
 انمازت ةكرشلا ةمكوح ةئيبلا ريرقت فادهاو لماوع نمضتت يتلا نزاوتملا ءادألا

 ليقنم اهيلع ةقفاوملا مت نزاوتملا ءادألا ةقاطب .ةيراجتلاو ةيلاملا فادهألا عم
نم فادهألا عم ةنراقم ءادألا ةعجارم متي امك ،تاحيشرتلا و تانييعتلا ةنجل

يونس عبر ساسأ ىلع ةرادإلا سلجم فرط

 تاحاصفإلا :GRI 102 رايعملا
2016 ماعلا يف ةماعلا

 ضوافتلا .G4 سايقملا
يعامجلا

G4.1( نيلومشملا ةأشنملا يف نيفظوملا ددع عومجم :ةيوئم ةبسن 
 يعامجلا ضوافتلا تايقافتا/ةيقافتاب
 ضوافتلا قبطت يتلا لودلا يف لمعت يتلا تاكرشلا ىلع قبطُي*
نوناقلا بجومب يعامجلا

 تاحاصفإلا :GRI 102 رايعملاةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف هب حومسم ريغ يعامجلا ضوافتلا%
2016 ماعلا يف ةماعلا

 ةيمنتلل10 فدهلا
 هجوأ نم دحلا :ةمادتسملا

ةاواسملا مدع

 دعاوق ةنودم .G5 سايقملا
نيدروملا كولس

1.G5( ةنودم عابتا مكتكرش يف نودروملا وأ نوعئابلا ىلع بجي له
؟كولسلا دعاوق

ىجري ."ديربت" ةكرشب ةصاخلا نيدروملا كولس دعاوق ةنودم قافرإ مت .معنال /معن
4 قحلم ىلإ عوجرلا

2.G5( ًايمسر اورقأ نيذلا نيدروملا ةبسن يه ام ،معنب ةباجإلا تناك اذإ 
؟دعاوقلاب مهمازتلاب

 ،نيدروملا عم يلاحلا تقولا يف نيدروملا كولس دعاوق ةنودم ةكراشم متي%
 ليجست ةيلمع ثيدحتب ددصب نآلا نحن .يمسر ٍلكشب اهدامتعا متي مل نكلو
 لاثتمالاب مازتلالا نوكيس ةلحرملا كلت يفو ،SAP ماظن قيرط نع نيدروملا

.ًايساسأ ًاطرش

 تاحاصفإلا :GRI 102 رايعملا
2016 ماعلا يف ةماعلا
 يف ةرادإلا جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا

 ةيمنتلل12 فدهلا
 كالهتسالا :ةمادتسملا

 نالوؤسملا جاتنإلاو

 قالخألا .G6 سايقملا
داسفلا ةحفاكمو

1.G6( ديربت" يفظومل ينهملا كولسلا ةنودم لوانتتال /معن؟داسفلا ةضهانم وأ/و تايقالخألل ةسايس مكتكرش جهتنت له" )ةهازنلاو تايقالخألا )5 قحلملا 
 لوادتوقاوسألا يف كولسلا دعاوق ةسايس لوانتت امنيب ،داسفلا نم ةياقولاو
 ،تايقالخألا ةسايس ةدوسم انددعأ .مهسألا لوادت )6 قحلملا( ةيلاملا قاروألا

.ةرادإلا نم دامتعالا لبق ام ةلحرم يف ًايلاح يهو

 تاحاصفإلا :GRI 102 رايعملا
2016 ماعلا يف ةماعلا
 يف ةرادإلا جهن :GRI 103 رايعملا
2016 ماعلا

 ةيمنتلل16 فدهلا
لدعلاو مالسلا :ةمادتسملا

ةيوقلا تاسسؤملاو

2.G6( نيذلا ةكرشلا يف نيلماعلا ةبسن يه ام ،معنب ةباجإلا تناك اذإ 
؟ةسايسلا كلتب مهمازتلاب ًايمسر اورقأ

 براضت و ينهملا كولسلا دعاوقب ةقلعتملاو2021 تاحاصفا لامكا مت%
 بلطتب حاصفا يا دوجو نود كلذو ،"ديربت" يفظوم نم %92 ةبسنب حلاصملا
 ءدب متيس .2021 ماع صخلم ىلإ عوجرلا ىجري .نيعم ءارجا ذاختا وأ هيف قيقحتلا

 يف اهنم ءاهتنالا متيسو رياربف يف2022 ماعل تاحاصفإلاب ءالدإ بلط ةيلمع
.2022 سرام
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ةيعرفلا تارشؤملاتارشؤملاةمكوحلا ةيلوئسم
 عون /سايق ةدحو
2021 ماعل "ديربت" تانايبةباجتسالا

 ةردابملا يف ةلباقملا ريياعملا
"GRI" ريراقتلا دادعإل ةيملاعلا

 ةيمنتلا فادهأ
ةمادتسملا

 ىلع ةحاتملاو ديربتب ةصاخلا تانايبلا ةيصوصخ ةسايس ىلإ عوجرلا ىجري .معنال /معن؟تانايبلا ةيرس ةيامحل ةسايس مكتكرش جهتنت له )G7.1 تانايبلا ةيرس .G7 سايقملا
 https://tasleem.ae/website-terms-conditions .انب صاخلا ءالمعلا عقوم

 ماعلا يف ةرادإلا جهن :GRI 103 رايعملا
2016

2.G7( ةماعلا ةحئاللا دعاوقب ديقتلل تاوطخ مكتكرش تذختا له 
؟)GDPR( تانايبلا ةيامحل

 ةقلعتملا لامعألا ىلع )GDPR( تانايبلا ةيامحل ةماعلا ةحئاللا قبطنت الال /معن
 ةيبرعلا تارامإلل ةديدج تانايب دعاوق ثادحتسا مت نكلو ،"ديربت" ةكرشب
2022 ماع يف لاثتمالا ةلصاوم ىلإ ةكرشلا ىعست .2021 ربمسيد يف ةدحتملا

.ةيعيرشتلا حامسلا ةرتف نمض

 ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوح ريرقت رشن ررقملا نم .معنال /معن؟ةمادتسالا نع ريراقت مكتكرش رشنت له )G8.1ةمادتسالا ريراقت دادعإ .G8 سايقملا
 صاخلاو ةمادتسالاب قلعتملا يناثلا ريرقتلا ربتعي وهو ،2022 يف2021 ماعل
."ديربت" ةكرشب

2.G8( ةيميظنتلا تافلملا يف ةمادتسالا تانايب جاردإ متي له 
 ؟مكتكرشل

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوح ريرقت "ديربت" ةكرش عفرت .معنال /معن
 ةمادتسالا تاحاصفإ ريرقتلا لمشي .علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ىلإ ةيئيبلاو
.اهب موقن يتلا تاءارجإلاو تايلمعلا لالخ

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو تاكرشلا ةمكوح نأشب ديربت ريرقت قفاوتي ،معنال /معن؟ةمادتسالا ريراقت دادعإل رطأ مكتكرش مدقت له )G9.1 حاصفإلا تاسرامم .G9 سايقملا
 عم ًاضيأ ريرقتلا قفاوتي .علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه حئاول عم ةيئيبلاو
ةددحملا تامءاوملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ريراقتلا دادعإل ةيملاعلا ةردابملا

.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل

2.G9( ةيمنتلا فادهأ نمض اهنيعب فادهأ ىلع مكتكرش زكرت له 
؟)SDGs( ةدحتملا ممألل ةمادتسملا

 يفتالاجملا فلتخم يف "ديربت" اهلذبت يتلا ةمادتسالا دوهج مهاست ،معنال /معن
.17و16و13-3و1 مقر ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت

3.G9( مدقتلا نأشب ريراقت عفرتو تافدهتسم مكتكرش عضت له 
؟ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف زرحملا

 قاوسألا يف ديازتملا بلطلا عم ةيلاحلا "ديربت" عيراشم قفاوتت ،معنال /معن
ضعب نمضتت .ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ يف ةمهاسملل

 هايم ريودت ةداعإل ةجلاعملا يحصلا فرصلا هايم تايافن ،ةيسيئرلا انعيراشم
 فرصلا هايم نم صلختلا متيس ناك لحلا اهتماقإ نود يتلاو ،يحصلا فرصلا
.برشلاهايملحملحتلةئيبلايف يحصلا
 تارتف ةرادإ ىلع "ديربت" ةردق زيزعت ىلع ةيرارحلا ةقاطلا نيزخت ةمظنأ لمعت
 ىلع بلطلاو ضرعلا نيب ةوجفلا دسو قطانملا ديربت ىلع بلطلا ةورذ
 .ةقاطلا
 داجيإلو اهنيسحت بجي يتلا تالاجملا ديدحت يف رارمتساب "ديربت" كراشت

.اهل ةعباتلا ريوطتلاو ثحبلا ةرادإ لالخ نم ةركتبم تاينقت /قرط

 ةحص نم ققحتلا وأ ديكوتب ةيجراخ ٍةهج يأ علطضت لهيجراخلا ديكوتلا .G10 سايقملا
؟ةمادتسالا نع مكتكرش اهمدقت يتلا تاحاصفإلا

ديكوتلا ىلع لوصحلل يعسلا مدع "ديربت" تررقال /معن
2021ماعلةيئيبلاوةيعامتجالاةيلوؤسملاوتاكرشلاةمكوحريرقتليجراخلا

.يلخاد ديكوت ةيلمع تعبتا اهنكلو

 يف ةماعلا تاحاصفإلا :GRI 102 رايعملا
2016 ماعلا
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