
ريرقتـــلا
ـه١٤٤٣–م٢٠٢١يونـــسلا



 كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ
دوعس لا زيزعلادبع نب ناملس

 وـحن ةيـضام ةيدوعـسلا ةـيبرعلا ةكلمملا”
 نطاوـــــملا ءاـــــخر ززـــــعي اـــــم لـــــك قـــــيقحت
”ةرارقتسأو ةنمأو ةمدقتو نطولا راهدزاو

هللا ةظفح



 ريمألا دهعلا يلو يكلملا ومسلا بحاص
دوعس لا زيزعلادبع نب ناملس نب دمحم
عافدلا ريزو ،ءارزولا سلجم سيئر بئان

 ،ةمخــــــض ةيرامثتــــــسا تاردــــــق كــــــلتمت اــــــندالب
 انداـــــصتقال اـــــًكرحم نوـــــكت نأ ىـــــلإ ىعـــــسنسو
 اــنحاجن لــماع وــه اذــهو اــندالبل اًيفاــضإ ًادروــمو
يناثلا

””
هللا ةظفح



ةيتسجوللا لامعألاو رامثتساللكتاب ةكرش يمهاسم
نيرقوملا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نأ ةرادإلا ســـــلجم رـــــسي هـــــنإف ،ةيتـــــسجوللا لاـــــمعألاو رامثتـــــساللكـــــتاب ةكرـــــشل2021 يلاـــــملا ماـــــعلاءاـــــهتنأ عـــــم
 تاحاـــضيإلاو ةـــققدملا ةـــيلاملا مئاوـــقلل اـــقفو ةـــعباتلا اهتاكرـــشوكـــتاب لاـــمعأ نـــع يونـــسلا هرـــيرقت مكتارـــضحلمدـــقي
 نأ ةرادإلا ســـلجم دـــكؤي اـــمك . يرـــجه1443 /05 /27 قـــفاوملا م2021 /12 /31 ةـــيهتنملا ةـــيلاملا ةنـــسلل اـــهب ةـــقلعتملا
 تاـبلطتم عـمو ةرقوـملا ةـيلاملا قوـسلا ةـئيه نـم ةرداـصلاةـمكوحلا ةـحئال عم قفاوتي يونسلا ريرقتلاو ةيلاملا مئاوقلا
صاصتخإلا تاهج نم ةرداصلا ةمظنألا

ةرادإلا سلجم



عناصلا دمحم نبدمحأ.أ

كتاب ةكرش يمهاسم نيرقوملا
هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 تاــينقتلا ثدــحأ يــنبتو راــكتبالا يــف دــئارلا اــهرود ةــسرامم يــف اــهمازتلاب "كــتاب" رمتــست
.اهب لمعت يتلا عستلا تاعاطقلا ديعص ىلع ةفاضم ةميق ميدقتل ةحاتملا
 هــنأ الإ ،اــهتايلمع ريــس ىــلع ترــثأ ةــيجراخ تايدــحت نــم ةــعومجملا هتدهــش اــمم مغرلاــب

 ىـطخو حـضاو جـهن ىـلع لـمعت يـتلا ةـليلقلا تاكرـشلا نـم ربتعتكتاب نإف ،هللا لضفبو
 م2021 ماـع نـم عـبارلا عـبرلا ةـياهن يـف لاـملا سأر عـفر لالـخ نـم كلذ رهظي ثيح .هتباث
 تاردـــق عـــفر يـــف ةرداـــبملاو نيـــسفانملا صـــصح ذـــخأو عـــسوتلل اـــنهجوت حـــضوي يذـــلاو
.ةعباتلا تاكرشلا عيمج ىوتسم ىلع لامعألا

 نــم كــلذو ،2030 ةــكلمملا ةــيؤر تافدهتــسم عــم يزاوــمو رــيبك لكــشب اــنتاهجوتمءاوــتت
 تاءاـفكلا ىـلع ةنهارملاو ،ةيطفنلا ريغ دراوملا رامثتساو صاخلا عاطقلا رود زيزعت لالخ
 تاـعاطقلا ىوتسم ىلع ةساسحلاو ايلعلا زكارملا نم ديزملا نيطوتو ليهأتو ،ةينطولا
.ةعومجملا اهب لمعت يتلا ةفلتخملا
 عفريـس ،اـهتايلمع يـف مهفيظوـتو يـمقرلا لوحتلاو ةينقتلا ةوق نيكمت ىلعكتاب لمعت
 لاــمعأ بــصتس .هــب ىذــتحي الاــثم ةــعومجملا لاــمعأ حبــصتل ةــسفانملا فقــس نــم كــلذ
 ميــظعتو ةــيحبرلا ةداــيز قــيقحتل ةــعومجملا ىعــسم يــف رمتــسملا ريوــطتلاو حالــصإلا
 ةـــفلتخملا لاـــمعألا تادـــحو تـــماق ،كـــلذ لـــجأ نـــمو .نيمهاـــسملا قوـــقح ىـــلع دـــئاعلا
ةـليوطو ةـنرم تاكارـش ءاـنبو ءالـمعلا ةـمدخ اهروحم ةلماكتم ةطخ قالطإب ةعومجملاب
.ةزيمم لولح ميدقتب اهلالخ نم ىعست ،لجألا
 عيـــسوتل ةدـــيدج قاـــفآو صرـــف حتـــفو ةرمتـــسم تاـــحاجن قـــيقحت يـــف اـــنمازتلاب مكدـــعن

.مادتسملا ومنلاب مكل دوعي امب ةيرامثتسالا انتظفحم

،ريدقتلاو ةيحتلا رفاو

 رــيبك لكــشب اــنتاهجوتمءاوــتت”ةرادإلا سلجم سيئر

 تافدهتـــسم عـــم يزاوـــمو

 كــلذو ،٢٠٣٠ ةــكلمملا ةــيؤر

 عاــطقلا رود زــيزعت لالــخ نــم

رــيغ دراوملا رامثتساو صاخلا

 ىـــلع ةـــنهارملاو ،ةـــيطفنلا

 لـــيهأتو ،ةـــينطولا تاءاـــفكلا

 زــكارملا نــم دــيزملا نيطوــتو

 ىـــــلع ةـــــساسحلاو اـــــيلعلا

 تاــــــــعاطقلا ىوتــــــــسم

اـهب لـمعت يـتلا ةفلتخملا

.ةعومجملا

١

سيئرلا ةملك



لمازلا دوعس نبدمحم.م

 ومنلاو عسوتلاو..  ةينقتلا وحن لوحتلا...كتاب
 يدوعـس لاـير نوـيلم٣٠٠ نـم ةكرـشلا لام سأر ةدايز يف تلثمت يتلاو ،كتاب ةعومجمل ريبكلا  مدقتلا رارمتسا ىلع دهشيل ،٢٠٢١ ماع يتأي
 ىـلع ىـلعا ةـميق قـلخ قـيرط نـع رحلا يلاملا قفدتلا يف ومنلاو ةكرشلل ةيلبقتسملا تاعلطتلا عم ىشامتيل يدوعس لاير نويلم٦٠٠ ىلا
 تامدـخو يـنقتلا و يتـسجوللا عاـطقلا يـف ةـحاتملا صرـفلا نـم دـيدعلا يـف رامثتـسالا قـيرط نع كلذو ةكرشلا يمهاسمل ديعبلا ىدملا
 ندــملا لوــلح ةكرـش دــعتو ٪٧٢.٨ ةبـسنب ةــيكذلا ندـملا لوــلح ةكرـش ىــلعذاوحتــسألاكـتاب ةكرــش تـمتأ ،٢٠٢١ ماــعلا لالـخ و .ةــيكذلا ندـملا
 قـيبطت لـيعفت مـتو مامدـلاو نارـهظلاو رـبخلا ةـنيدم نـم لـك يـف يـكذ فـقوم٨٠٠٠ ليغشت مت ثيح ةعومجملا تاكرش زربأ نم نم ةيكذلا
 عـم دـيدج دـقع عـيقوتلةفاـضالاب ،فـقاوملا هذـهب ةـصاخلا عفدـلا تاـيلمع يـف نيمدختـسملا ىـلع ليهـستلاو فـقاوملا هذه ةرادإل "يكذ"
 لاـمعأل ةيرارمتـساوةمادتـسأ قـلخ يـف مهاـسيس اـمم ماـع٢٥ ةدـمل ةدـيرب ةـنيدم يـف فقوم٨٠٠٠ ةرادإ و ليغشتل ميصقلا ةقطنم ةنامأ
 .ةعومجملا

 اهلوطـسأ مـجح غـلبييتلا،"دربم" رامثتسالاو لقنلل ةيدوعسلا ةكرشلا يتأت ،٢٠٢١ ماع يفكتاب ةعومجم تاكرش تازاجناو لامعا زربأ نمو
 .صاـخ لكـشب ناـبلألاو ةـيئاذغلا داوـملل لقنلا عاطق ةمدخ يف تمهاس ،ةروطقمو ةنحاش١٠٠٠ ةعونتملا ديربتلا تاروطقمو تانحاش نم
 اـم اـهيفتاداريإلا تمن ثيح زاتمم لكشب ومنت يتلا قفارملا ةرادإل "وكنمأ" ةكرش تناك ماعلا لالخ امهم ارود تبعل يتلا تاكرشلا نمو
 ةرادإ عاــطق نأ ةكرــشلا يــف نيرمثتــسمك نمؤــن ثــيح ،2022 ماــعلا لالــخ %50 وــمنت نأ ةكرــشلا فدهتــستو2020 ماــع نــم %١٠٠ هتبــسن
  عيراـــشملل ةفاـــضإلاب ةحايـــسلاو هـــيفرتلا عاـــطقل رـــيبكلا هـــجوتلا ببـــسب كـــلذو ةرـــيبك ةزـــفق دهـــشيسويوقلاومنلاـــب رمتـــسيس قـــفارملا
.٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر عم ًايشامت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف  ةماعلاتارامثتسألا قودنص اهدوقي يتلا ةيراقعلا ةقالمعلا

 تماق ،ةمداقلا ةرتفلا يف اهلوحتو اهروطتواهتيرارمتسأ لماوع مهأ دحأ دعي يذلا يرشبلا اهلام سأر ريوطت نع ةعومجملا لفغت ملو
 ةكرش لك عم ءاوس )يرهش– يعوبسأ( هيرود تاعامتجا دقع لالخ نم ةعومجملا تاكرش نيب ةيفافشلاو نواعتلا ةفاقث ليعفتبكتاب
 فادهالا ديحوت قيرط نع اهتطشنأ نيب ةلماكتم ةيسفانت ةميق قلخو ةكرتشم عيضاوملا ةشقانمل تاكرشلا عيمج وا لصفنم لكشب
 حئاوـلو تاـسايس عـضو لالـخ نـم ناـك ءاوـس ةـعومجملا تاكرـشب ةزـفحم لـمع ةـئيب قـلخو ،اهتاكرـش ءالـمع عم تامدخلا يف عسوتلاو
 تاءاـفكلا جورـخ لـيلقتو ةـعومجملا تاكرـشل نيفظوملا ءالو ةبسن ةدايز ىلع دعاس يذلا ةزيمتملا تارادإلل تآفاكمو نييدايقلل جماربو

.اهنم
 يـف ةكرشلالمعتسو ،اهكالمو ةكرشلا يمهاسمل ةميقلا قلخل ةريبك ةيولوأ اهترادإ سلجمب ةلثممكتاب ةكرش ةرادإ عضت ،ماتخلا يفو
 ثدحيـس يذـلاو سوردـملا عـسوتلاو ضوـهنلا وـحن ةـمداقلا تاونـس رـشعللاهتيجيتارتـسإ مـسر نـمءاـهتنإلا ىـلع مداقلا ةبيرقلا ةرتفلا
 اــهومنو ةكرــشلا جئاــتن ىــلع يباــجيإ ساــكعنا هــل نوكيــس يذــلاو ملاــعلا لوــح عيرــسلاو رــيبكلا يــنقتلا لوــحتلا بــكاوت ةمخــض تارــيغتم
.يميلقألاو يلحملا اهعسوتو

بدتنملا وضعلا

٢

بدتنملا وضعلا ةملك



نــــع
ةـــــــكرـــشلا

 ةــماعلا ةمهاــسملا تاكرــشلا نيــب نــم يــهو م١٩٨٤ ماــعكــتاب ةكرــش تــسسأت
 يــف رامثتــسالل زــيمم عــضوب عــتمتت يــتلا يدوعــسلا لاــملا قوــس يــف ةــجردملا

 تامدــخو ةــيراقعلاو ةــصاخلا ةــينمألا تامدــخلاو ةيتــسجوللا تامدــخلا لاــجم
 زـــيمم لجـــس ةـــعباتلا اهتاكرـــشوكـــتاب ىدـــلو . قـــفارملا ةرادإو ةـــيكذلا ندـــملا

 اـهنكم اـمم تايدـحتلاو تاـحاجنلاو تازاجنإلا نم هليوط تاونسل دتما لفاحو
 يـــف يداـــصتقالا وـــمنلا ةـــلجع عفدـــت يـــتلا ةيـــسيئرلا تاكرـــشلا ىدـــحا حبـــصتل
.ةزيمملا اهتارامثتساو اهتطشنا لالخ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 لــقنلا :يــف لــمعت يــتلا تاكرــشلا نــم ةزــيمتم ةــعومجمب رمثتــست موــيلاكــتاب

 ةـيكذلا ندـملا لوـلحو " وـكنمأ " ةمالـسلاو نـمالا تامدخ و " دربم" رامثتسالاو
.قفارملا ةرادإلوكنما ووكنمال ةعبات نيتكرشو ةيبطلا نيبأ و ةيراقعلاكتابو
:كتابل ًارخؤم ثادحالا مها و
 خيراــتب ةدــقعنملا ةكرــشلل )ةــيداعلا رــيغ( ةــماعلا ةــيعمجلا ةــقفاوم ىــلعً ءاــنب

 رادـصإ لالـخ نـم ةكرشلا لام سأر ةدايز مت ،)م٠٦/١٢/٢٠٢١ قفاوملا( ـه٠٢/٠٥/١٤٤٣
 مهـس )٣٠،٠٠٠،٠٠٠( نوـيلم نيثالث حرط يف باتتكالا لثمتيو ،ةيولوأ قوقح مهسأ

 ةداــيزل كــلذو ،ةيدوعــس تالاــير )١٠( ةرــشع اهردــق ةيمــسا ةــميقب دــيدج يداــع
 ةئامتــس ىــلإ يدوعــس لاــير )٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠( نوــيلم ةــئامثالث نــم ةكرــشلا لاــم سأر
يداع مهس )٦٠،٠٠٠،٠٠٠( نويلم نيتس ىلإ مسقم يدوعس لاير )٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠( نويلم

٣



كـــتاب ةـــظفحم لالـــخ نـــم ةدـــعاو تاـــعاطق يـــف رامثتـــسالا
 يـف لـضفملا كيرـشلاو لـثمألا رايخلا حبصتل  ةيرامثتسالا
 قــلخو مــئاد وــمن قــيقحت يــف مهاــست ةــيعون تامدــخ ميدــقت

 يمهاـــــسم تاـــــعقوت قوـــــفي دـــــئاع تاذ ةمادتـــــسم ةـــــميق
.اهكالمو ةكرشلا

تاعاطق يف رامثتسالا لالخ نم نيمهاسملا دئاوع ميظعت
.ةعومجملا لامعأ ميدقت يف راكتبالا زيزعتو ةدعاو

و ةــــكرشلا ةــــيؤر
ةـــــــكرشلا ةـــــــلاسر

انتلاـــــسرانتـــــــيؤر

٤



ةيادبلا

١٩٨٤

١٩٩١

٢٠٠٣

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠٢١

٥



)ةكرشلا لامعا مجح ىلع ريثأتلاو نايب ( ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلل يسيئرلا طاشنلاو ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا ةلكيه

ةعباتلا اهتاكرشوكتاب ةعومجمل ينايبلا مسرلا

٦

ةيتسجوللا لامعألا ورامثتسأللكتاب ةكرش



كتاب ةعومجم ٠١



رامثتسالاو لقنلل ةيدوعسلا ةكرشلا
 دربم–

 ضاــيرلا ةــنيدم يــف عــقي اــهتيلمعل يــسيئرلا رــقملاو ةيدوعــس ةكرــش "درــبم " رامثتــسالاو لــقنلل ةيدوعــسلا ةكرــشلا
 اهطاــشن لــثمتيوكــتاب ةكرــشل ٪١٠٠ ةبــسنب ةــكولمم يدوعــس لاــير٩٠،٠٠٠،٠٠٠ لاــم سأرــب ،ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلمملاب
 ةــسرامملل لــقنلا ةرازو نــم صيخرــت كــلمتو ،ةــكلمملاب ةــيربلا قرــطلا ىــلع رجأــب تاــمهملاو عئاــضبلا لــقن يــف يــسيئرلا
 .)٠١٠١١١٠٤٩٠٠٠(مقرب ةكلمملاب ةيربلا قرطلا ىلع رجأب تامهملاو عئاضبلا لقن طاشن

 GPS يملاـعلا عقاوملا ديدحت ماظن :لثمً ايملاع ةفورعملا تايلمعلاو بيلاسألاو ةمظنألا رخآ قيبطتب ةكرشلا موقتو
 .ىلثملا ةقيرطلاب ءالمعلا ءاضرإ ىلإ لوصولل ERPتاسسؤملا دراوم طيطخت يف روطتملا ماظنلاو

 نآلا درــبم ةكرــش نإــف كلذــبو ،م٢٠١٨ ماــعلا ةــيادب يــف اــهيف فئاــظولا عــيمجل ةــلماكلا ةــلكيهلا ةداــعإب ةكرــشلا تــماقو
 نإـف ،موـيلاو .ةيلوؤـسملاو ةيفافـشلا نامضلً ايملاع اهب لومعملا تاكرشلاةمكوح ريياعم نم ًاددع قبطتو سسؤت

 نـم تاـئملا ذـفنت ثـيح ،ةيتـسجوللا لوـلحلاو يرـبلا لـقنلا تامدـخ مدـقت يـتلا ةدـئارلا تاكرـشلا ربكأ نم يه دربم ةكرش
 ةـلماك ةروـصب مهماـهم ذـيفنتب درـبم ةكرـش وـفظوم موـقي .ةرمتـسمو ةدرطم ةدايز يف ددعلاو ً،ايموي نحشلا تايلمع
.يربلا نحشلا عاونأ عيمج عم لماعتلاو مهنئابز ةمدخل ىقرألاو عفرألا معدلا نامضل ةمزاحو

٧



نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا
وكنما– ةمالسلاو

 لوــلحلا لاــجم يــف ةرــهبم تاــحاجنبةــللكتم ةــليوط ةريــسم اــنينب ثــيح م١٩٨٤ ماــع ضاــيرلا ةــنيدم يــفوــكنٔما ةكرــش تــسسأت
.مهس نويلم )١٠( ىلا ةمسقم١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ اهلام سأر غلبي و ،لاومألا لقن تامدخ و ةينمألا

 كـلذو ةدوـجلا سيياـقم عـيمج قـيقحت ىلع اهتأشن ذنم تزكرو ،لاومألا لقنو ةينمألا تاسارحلاب اهتايادب يفوكنمٔا لمعٔادب
 يـف مهاـستنٔا اهنأـش نـم ةـينغ ةيرـشب ةورـثب ىـظحتل اـهيفظوم بيردـتل نييلودـلا ءارـبخلاو طابـضلا عـم نواـعتلا لالـخ نم
 ميدــقت لالــخ نــم كــلذ و ،دــقنلا لوــلحو ةــينمألا لوــلحلامــٔها مدــقت ةكرــشلاو رــضاحلا اــنموي ىــتحو ،هــتعفرو نطوــلا اذــه ةــمدخ
 ةــضهنلل نيمعادــلامــٔها دــحأتحبــٔصانٔاىــٕلا ةــكلمملا ىوتــسم ىــلع ةــصاخلا و ةــماعلا تاــعاطقلا نــم دــيدعلاىــٕلا اهتامدــخ
 .ةريبك ةروصب ةكلمملا اهدهشت يتلا ةينمألا

:يهو ةعبات نيتكرشوكنما ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا ىدل هنأ ركذلاب ردجيو

وكنمأ– ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا نم )٪٧٠( ةبسنب ةكولمم يهو ةدودحملا قفارملا ةرادإل وكنمأ ةكرش
 :يلاــتلا لكــشلا ىــلع ّعزوــم يدوعــس لاــير فــلأ ةــئام اــهلام سأر غــلبي يذــلا تاــمولعملا ةــينقتو تالاــصتالل ةباجتــسالا ةكرــش

صصحلا نم )٪٦٠( ةبسن وكنمأ– ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا كلمت

٨



 قفارملا ةرادإلوكنما ةكرش

ةكرـش مألا ةكرـشلا اهمدـقت يـتلا تامدـخللهرـهبملا تاـحاجنلل دادتماك م٢٠١٧ ماع قفارملا ةرادإل وكنمأ ةكرشتسسات
 ماع٤٠نمرثكأل اهتامدخ مدقت يتلاو دقنلا لولحو ةمالسلاو نمألا تامدخل وكنمأ

 عورـشم لـكل ةـقيقدلا تاـجايتحالا مـهفل اـنئالمع عـم قـيثو لكـشب لـمعن اـننإف نالثاـمتم ناعورـشمدجويال هنأ كردنو
ديعاوملاو تاينازيملاو ةديرفلا مهتاجايتحا بسانت ةصصخم مزح ميدقتو

 ةـينبلا ىـلا كـلذ دوـعي و ةدـعاولا تاعاطقلا نم دحاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف قفارملا ةرادإ ةعانص عاطق ربتعي
.اهب ةقلعتملا عيراشملا ىلع يموكحلا قافنالا ةدايز و ةيمانتملا ةيتحتلا

 ةـلماكتملا قـفارملا ةرادإ تامدـخ حيـتت ثـيح ،مهلاـمعأل ةيـسفانت ةزيم ةفاضإ و قفارملا ةرادإل ةقيقحلا ةميقلا لقنل و
 ماـيقلا متـي ثـيح ،مهقفارـمب و مـهب ءاـنتعالا متـي اـمنيب ةيـسيئرلا مهلاـمعأ ىلع زيكرتلا ةصرف ءالمعلل اهميدقت متي يتلا
 .. فـيظنتلا و ليغـشتلا و ةنايـصلا تامدخ نمضتت و ،معدلا تامدخ نم ةلماكتم ةعومجم نيب عمجلا قيرط نع كلذب
ىــلع مــئاد صرــحب و قــفارملا ةرادإل ةبــسانملا تامدــخلا ةــقاب دادــعإ يــف ةدعاــسملل مــئاد دــجاوتم قــيرفلا نأ ثــيح ،خــلا
ليغشتلا يف تايدحت يأ ىلع بلغتلل ةيفارتحالا نم يلاع ىوتسم مئاد لكشب ريفوتلا

٩



تالاصتالل ةيكذلا ندملا لولح ةكرش
تامولعملا ةينقتو

 خيرات يراجتلا لجسلا يف ليجست ةداهش بجومب ،تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةيكذلا ندملا لولح ةكرش تسسأت
ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشك ،)م٢٠١٧/٥/١٨ قفاوملا( ـه١٤٣٨/٨/٢٢

 فينصت قيقحتل ىعست ىتحو ،ندُملل ةروطتملا لولحلاو تامدخلا ميدقت يف ةصصختم ةكرش يه ةيكذلا ندُملا لولح
 يملاعلا مدقتلا ةبكاوملو ،ةيكذلا ندُملل يلودلا كنبلا اهفنصيتلاعبسلا تاينقتلا ىلع ًءانب ةيكذ نوكت ىتح ةنيدم يأ

 .ةيدوعسلا ندُملا يف اهقيبطتو ،عاطقلا اذه يف

و نارهظلاو ،مامدلا ،ربخلا ةنيدم :نم ٍلك يف ةيكذلا فقاوملا ليغشتوءاشنٕا عورشم حنم مت قلطنملا اذه نمو
 .ميصقلا

 هل ىعست ام كلذو ،ملاعلا لوح ةيكذ ةنيدم١٠٠ ـلا نمض نم حبصت يكل ندُملا هذه فينصت عفر يهانتيلؤوسمو
 .٢٠٣٠ةئور فادهأ قفو ةكلمملا

١٠



 خيراـــت يراـــجتلا لجـــسلا يـــف ليجـــست ةداهـــش بـــجومب ،تاـــمولعملا ةـــينقتو تالاـــصتالل ةباجتـــسالا ةكرـــش تـــسسأت
 ضاـيرلا ةـنيدمب١٠١٠٥٧٢٢٦٨ مـقر يراـجتلا لجـسلا لـمحتو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشك ،)م٢٠١٦/١١/٧قفاوملا( ـه١٤٣٨/٢/٧

.ضايرلا يف يسيئرلا زكرملا عقيو
 راذــنا ةــمظنأ بــيكرتو ،قــيرحلا راذــنا ةــمظنأ بــيكرت ةطــشنأب تاــمولعملا ةــينقتو تالاــصتالل ةباجتــسالا ةكرــش موــقت
 ريفوـتو ،قـفارملا مـعدو ،ىرـخألا ةـينمألا ةـمظنألا ةـمدخو ،دـعب نـع وأ برـق نـع ةـينورتكلالا راذنإلا ماظن دصرو ،ةقرسلا

  .عاطقلا سفن يف عقت ةددعتم ىرخأ تامدخ ىلإ ةفاضإلاب ،ينابملا ةنايص تامدخو ،ينابملل ةيامحلا تامدخ

 ةباجتـسالا ةكرـش يـف )٪٦٠( ةبـسن ىـلعوـكنما– ةمالـسلاو نـمألا تامدـخل ةـيبرعلا ةكرـشلا ةعباتلا ةكرشلا تذوحتسا
 كــلذووــكنما– ةمالــسلاو نــمألا تامدــخل ةــيبرعلا ةكرــشلا يــف ءاكرــشلا ةــقفاوم دــعب تاــمولعملا ةــينقتو تالاــصتالل
 ةكرــشلا لوــخد ىــلع ةــقفاوملا ررــق يذــلاو )م٢٠٢١/٨/٢٢ قــفاوملا( ـــه١٤٤٣/١/١٤ خيراــتب رداــصلا ءاكرــشلا رارــق ىــلإً ادانتــسا
 اـهلوحت لـبق( تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةباجتسالا ةسسؤم يف كيرشوكنما– ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا
 )م٢٠٢١/٨/٣١ قــفاوملا( ـــه١٤٤٣/١/١٣ خيراــتب لدــعملا سيــسأتلا دــقعلً ادانتــسا كــلذو ةدودــحم ةيلوؤــسم تاذ ةكرــش ىــلإ
.)%٦٠( ةبسنب

تالاــصتالل ةباــجتسالا تارشؤمةـكرش
تامولــعملاةينقتو

١١



 ،)م٢٠١٧/٢/٢٣ قفاوملا(ــه١٤٣٨/٥/٢٦ خيراـتب يراـجتلا لجـسلا يـف ليجـست ةداهش بجومب ،ةيراقعلاكتاب ةكرش تسسأت
 عـقيو ،ضاـيرلا ةـنيدمب رداـصلا١٠١٠٤٦٨٢٥٢ مـقر يراـجتلا لجـسلا لمحتو ،)ةدودحم ةيلوؤسم تاذ( دحاو صخش ةكرشك
.ضايرلا ةنيدمب اهل يسيئرلا زكرملا

 ةرادإو ،ةـطراخلا ىـلع عـيبلا ةطـشنأو اهميـسقتو تاراـقعلاو يـضارألا عـيبو ءارـش ةطـشنأب ةيراقعلاكتاب ةكرش موقت
 ةرادإو ،)ةينكــس رــيغ( ةرجؤــملا وأ ةــكولمملا تاراــقعلا ريجأــتو ةرادإو ،)ةينكــس( ةرجؤــملا وأ ةــكولمملا تاراــقعلا ريجأــتو
.ةلومع لباقم تاراقعلا ةرادإ ةطشنأو ،ةيقدنفلا ققشلا ليغشتو

 غـلبت ،ةـصح )١٠،٠٠٠( فالآ ةرـشع ىـلإ مـسقم يدوعـس لاـير )١٠٠،٠٠٠( فـلأ ةـئام يلاـحلا ةيراقعلاكتاب ةكرش لام سأر غلبي
 صـصح نـم %١٠٠ ةبسن ةيتسجوللا لامعألاو رامثتساللكتاب ةكرش كلتمت .ةيدوعس تالاير )١٠( ةرشع ةصح لك ةميق

.ةيراقعلاكتاب ةكرش

:يف يسيئرلا اهفده لثمتيو
.ةعومجملا تاكرشل ةيراقعلا ةطشنألا تابلطتم ةيبلتو مييقتو ةساردو ةرادإ

ةيراــــقعلاكـــتاب

١٢



ةيبطلانيبا ةكرش

ةيبطلا نواعتلا روسج ةكرش
 قــفاوملا( ـــه١٤٣٩/٢/٢٦ خيراــت يراــجتلا لجــسلا يــف ليجــست ةداهــش بــجومب ،ةــيبطلا نواــعتلا روــسج ةكرــش تــسسأت

 يـسيئرلا زـكرملا عقيو ضايرلا ةنيدمب١٠١٠٩٠٠٩٦١ مقر يراجتلا لجسلا لمحتو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشك ،)م٢٠١٧/١١/١٥
.٨٨٦٢ ضايرلا يف

.يعامتجالا لمعلاو ناسنإلا ةحص ةطشنأب ةيبطلا نواعتلا روسج ةكرش موقت

 ،)م٢٠١٧/٢/١٧ قــفاوملا( ـــه١٤٣٧/١/٢ خيراــتب يراــجتلا لجــسلا يــف ليجــست ةداهــش بــجومب ،ةــيبطلا نيــبا ةكرــش تــسسأت
 يـسيئرلا زـكرملا عـقيو ،ضاـيرلا ةـنيدمب رداـصلا١٠١٠٤٣٨١٣٦ مـقر يراـجتلا لجسلا لمحتو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرشك
 ةكرــشو ةيتــسجوللا لاــمعألاو رامثتــساللكــتاب ةكرــش نيــب اــم اهــسيسأت مــت ةكرــشلا هذــه نأً اــملع .ضاــيرلا ةــنيدم يــف
.ةيبطلا ءافشلا ايجولونكت
.ةيبطلا تامزلتسملاو تادعملاو ةزهجألل ةلمجلاب عيبلا طاشنب ةيبطلا نيبا ةكرش موقت

 ةـصح لك ةميق غلبت ،ةصح )١٠،٠٠٠( فالآ ةرشع ىلإ مسقم يدوعس لاير )١٠٠،٠٠٠( فلأ ةئام يلاحلا ةكرشلا لام سأر غلبي
 اـــيجولونكت ةكرـــش صـــصح لـــماك ةيتـــسجوللا لاـــمعألاو رامثتـــساللكـــتاب ةكرـــش كـــلتمت .ةيدوعـــس تالاـــير )١٠( ةرـــشع
 ةكرــشلا يــف هــصصح لــماك نــع ةــيبطلا ءافــشلا اــيجولونكت ةكرــش رــخآلا كيرــشلا لزاــنت نأ دــعب ،ةدودــحملا ءافــشلا
 دــمتعملاو )م٢٠٢١/١/١٤ قــفاوملا( ـــه١٤٤٢/٦/١ خيراــتو )١٤٥٤٦٢( مقرلاــب ةراــجتلا ةرازو لــبق نــم ققدــملا ءاكرــشلا رارــق بــجومب
.)م٢٠٢١/٢/١١١ قفاوملا( ـه١٤٤٢/٦/٢٩ خيراتب )١٠٠٠٠٣٦٨٨( مقرلاب
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ىرخا تارامــثتسا
نكرت ةكرش

 ةكرـشك ،)م٢٠١٦/٨/٢٥ قـفاوملا( ــه١٤٣٧/١١/٢٢ خيراـتب ةـيناطيربلا نجرـيف رزـج يـف )١٩٢٢٠٤٠( مقرلاـب ،نكرت ةكرش تسسأت
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود يف يسيئرلا زكرملا عقيو .ةدودحم ةيلوؤسم تاذ
.لقنلا ةطشنأب نكرت ةكرش موقت
 رادــصإل ةــلوخم مهــسألاب ةيــصوت ةكرــش يــه نكرــت ةكرــش نإــف ،٢٠١٩/١٠/٩ يــف ةــخرؤملا نيمهاــسملا ةــيقافتا بــجومب

 اـمك .دـحاو يـكيرمأ رالود مهس لك ةميق مهس )٢٦.٦٢٥،٠٠٠( فلأ نورشعو ةسمخو ةئامتسو نويلم نورشعو ةتس
فـــلأ نيـــسمخو دـــحاوو ةئامعبـــسو نوـــيلم ةيتـــسجوللا لاـــمعألاو رامثتـــساللكـــتاب ةكرـــش ىدـــل ،م٢٠٢٠/١٢/٣١ خيراـــتب
 ةكرــشلا ةكراــشم ةــميق غــلبتو .مهــسألا نــم )%١٤.٠٢( ةبــسن لــثمي اــمً اــبيرقت مهــس )١،٧٥١،٩٠٦( ةتــسو ةئامعــستو
 .يدوعس لاير )١.٧٤٢.٧٠٤( ةعبرأو ةئامعبسو فلأ نيعبرأو نينثاو ةئامعبسو نويلم ةيلامجالا
 نأـبً اـملع ،نيمهاـسملا فارـطألا لـبق نـم مهتيمـست متـي ءاـضعأ )٩( ةعـست نم فلؤم ةرادإ سلجم ةكرشلا ريدي

.روكذملا ةرادإلا سلجم يف اهنع ًالثمميدراوبلا هللادبع دلاخ سارف تنيع دقكتاب ةكرش

 نابلألا عرازمل ةدحتملا ةكرشلا
 قـفاوملا(١٤٠٨/١١/١١ خيراـت يراـجتلا لجـسلا يـف ليجـست ةداهـش بـجومب ،ناـبلألا عرازـمل ةدـحتملا ةكرـشلا تسسأت

 زـكرملا عـقيو ضاـيرلا ةـنيدمب١٠١٠٠٦٩٣٢٤ مـقر يراـجتلا لجـسلا لـمحتو ةدودـحم ةيلوؤـسم تاذ ةكرشك ،)م١٩٨٨/٧/٢٥
 ضايرلا يف يسيئرلا
 ءاذــغلا ةــئيه صيخرــت بــجومب عدوتــسمب ةــيرطيبلا ةــيودألا نيزــخت ةطــشنأب ناــبلألا عرازــمل ةدــحتملا ةكرــشلا موــقت
)م٢٠١٢/٧/٢ قفاوملا(ـه١٤٣٣/٨/١٢ خيراتو٠٦٠١٠٠١٢٣ مقر ءاودلاو
 يدوعــس لاــير )٧،٢٥٠،٠٠٠( فــلأ نوــسمخو ناــتئامو نوــيلم ةعبــس ناــبلألا عرازــمل ةدــحتملا ةكرــشلا لاــم سأر غــلبي

 كـلتمت .يودوعـس لاـير )١٠٠( ةئام مهس لك ةميق غلبتو مهس )٧٢،٥٠٠( ةئامسمخو فلأ نوعبسو نانثا ىلإ مّسقم
 ةكراـشم ةـميق غـلبتو )٪٤.١٦( لـثمت ةكرـشلا هذـه مهـسأ ددـع يلاـمجإ نـم مهـس )٣،٠٠٠( فالآ ةثالث ددعكتاب ةكرش

.نابلألا عرازمل ةدحتملا ةكرشلا لام سأر يلامجإ نم يدوعس لاير )٣٠٠،٠٠٠( فلأ ةئامثالث ةيلامجإلا ةكرشلا
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هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا- ضايرلا

 ةزهجأ ةنايصو ةيذغت تامدخ ةينمألا تاسارحلا
 لــــقن تامدــــخ يــــكنبلا عاــــطقلل يــــلآلا فرــــصلا
 دــقنلا دــعو ةــجلاعم ةــنيمثلا نداــعملاو لاوــمألا

 ةـــبقارملاو رطاـــخملا ةرادإ تالـــسارملا تامدـــخ
ةيامحلاو

٩٥.٠٠٪  ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا
وكنما-

هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا- ضايرلا  ةـيربلا قرـطلا ىـلع رجأـب تاـمهملاو عئاضبلا لقن
 و اـــــهجراخو ةيدوعـــــسلا ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا يـــــف

نيزختلاو ةيتسجوللا لامعالا
١٠٠.٠٠٪ -رامثتسالاو لقنلل ةيدوعسلا ةكرشلا

دربم

هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا- ضايرلا
 ةكرـشللةيلبقتـسملاو ةيلاحلا تاجايتحالا ريفوت
يناــــبملا صــــخي اــــميف اــــهل ةــــعباتلا تاكرــــشلاو
 ةفاضإلاب ،تاكرشلا طاشن مدخت يتلا قفارملاو
 رامثتسالاو نزاخملا تاعورشم ىلع لمعلا ىلا
يراقعلا

١٠٠.٠٠٪ ةيراقعلاكتاب ةكرش

هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا- ضايرلا  ةـــــيبطلا تادـــــعملاو ةزـــــهجألا عـــــيبو داريتـــــسا
ةئزجتلاو ةلمجلاب اهتامزلتسمو ١٠٠.٠٠٪ ةيبطلا نيبأ ةكرش

هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا- ضايرلا ندملا تامدخ ةمظنأ ليغشتو ةرادإ ٧٢.٨٠٪ تالاصتالل ةيكذلا ندملا لولح ةكرش
تامولعملا ةينقتو

سيسأتلا ناكمتايلمعلا ناكميسيئرلا طاشنلاةيكلملا ةبسنةكرشلا مسا
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دربم– رامثتسالاو لقنلل ةيدوعسلا ةكرشلا
 كلتمتو ضايرلا نم رداصلاو لصفنم ىراجت لجس بجومب لمعت يتلاو ةدودحم ةيلوئسم تاذ ةكرش يه
 ىـلع رجأـب تاـمهملاو عئاـضبلا لـقن يـف درـبم ةكرش طاشن لمثتيو اهلامسأر نم ٪١٠٠ هتبسن امكتاب ةكرش

 ،.ـه١٤٤٥/٣/٢٤ خيراتب يهتنيو )٠١٠١١١٠٤٩٠٠٠( مقر لقنلا ةرازو صيخرت بجومب ةيربلا قرطلا

نيبا ةكرش
 لجـسبـجومب لمعت يتلاو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يه )ةدودحملا ءافشلا ايجولونكت ةكرشً اقباس(
 يــف اهطاــشن لــثمتي اهلامــسأر نــم ٪١٠٠ ةبــسنكــتاب ةكرــش كــلتمتو ،ضاــيرلا نــم رداــصلاو لــصفنم يراــجت
 مـقر ءاودـلاو ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا صيخرت بجومب ةيبطلا تامزلتسملاو تادعملاو ةزهجألل ةلمجلاب عيبلا
)IDL-2020-MD-1009( م٢٠٢٢/١٢/١٠ خيراتب يهتنيو

 ةيراقعلاكتاب ةكرش
 كـلتمتو ضاـيرلا نم رداصلاو لصفنم ىراجت لجس بجومب لمعت يتلاو ةدودحم ةيلوئسم تاذ ةكرش يه

 اـهيلع يناـبملا ةـماقإل يـضارألا ءارـش يـف ةكرـشلا طاـشن لـثمتيو اهلامـسأر نـم ٪١٠٠ هتبسن امكتاب ةكرش
 رــيغوةينكــس ةرجؤــملا وأ ةــكولمملا تاراــقعلا ريجأــتو ةرادإو ةكرــشلا حلاــصل راــجيإلا وأ عيبلاــب اهرامثتــساو

ةينكس

وكنما– ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا
 ،ضاــيرلا نــم رداــصلاو لــصفنم يراــجت لجــس بــجومب لــمعت يــتلاو ةدودــحم ةيلوؤــسم تاذ ةكرــش يــه
 ةــئزجتلاو ةــلمجلا ةراــجت يــف ةكرــشلا طاــشن لــثمتيو اهلامــسأر نــم٪٩٤.٨٨ هتبــسن اــمكــتاب ةكرــش كــلتمتو
.تالسارملاو دوقنلا زرف دعو لاومألا لقنو ةينمألا تاسارحلا تامدخو ةمالسلاو ةبقارملا ةزهجأو

ةدودحملا قفارملا ةرادإل وكنمأ ةكرش
 لجـسبـجومب لـمعت ةدودـحم ةيلوئـسم تاذ ةكرش )يعانصلاو يراجتلا رامثتسالل ةمكحلا ةكرشً اقباس(
 لـثمتي ،اهلامـسأر نـم ٪٧٠ هتبـسن اـموـكنما ةـعباتلا ةكرـشلا كـلتمتو .ضاـيرلا نـم رداصلاو لصفنم يراجت
 ةراــجتو ةكرــشلا حلاــصل راــجيإلا وأ عيبلاــب اهرامثتــساو يناــبملا ةــماقإو يــضارألا ءارــش يــف ةكرــشلا طاــشن
 زـــكارملا ليغـــشتو ةرادإو ددـــعلاو تانحاـــشلاو ةـــليقثلاتالألاو ةيعانـــصلا تادـــعملا يـــف ةـــئزجتلاو ةـــلمجلا
 ضرـغل ةـينمألا ةـمظنألاو ةيركـسعلاو ةـينمألا تازيهجتلا ديروتو ةينكسلا تاعمجملاو ةيراجتلاو ةيعانصلا
.ةيموكحلا تاصقانملا يف لوخدلا

 لاــــــمعالاو رامثتــــــساللكــــــتاب ةكرــــــش طاــــــشن لــــــثمتي
 ،ةينكـــسلا يناـــبملل ةـــماعلا تاءاـــشنإلا يـــف ةيتـــسجوللا
لمــــشي ،ةينكــــسلا رــــيغلا يناــــبملل ةــــماعلا تاءاــــشنإلا
 تاــميمرت ،)خــلا .... ،قداــنفلا ،تايفــشتسملا ،سرادــملا(
 قرـطلاحالـصإو ءاـشنإ ،ةينكـس رـيغلاو ةينكسلا ينابملا

 بيطــــشت ،قرــــطلا تامزلتــــسمو ةفــــصرألاو عراوــــشلاو
..ينابملا

فصو
 يسيئرلا طاشنلا
 اهتاكرشو ةكرشلل
ةعباتلا

١٦



تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةيكذلا ندملا لولح ةكرش
 هتبسن امكتاب ةكرش كلتمتو ،ضايرلا نم رداصلاو لصفنم يراجت لجس بجومب لمعت ةدودحم ةيلوئسم تاذ ةكرش )تارايسلا تامدخل عيرسلا فقوملا ةكرش ًاقباس(

.ةيدوعسلاةيبرعلا ةكلمملا ندم عيمجب ةيكذ فقاومو راودألا ةددعتم تارايس فقاوم ليغشتو رامثتساو ريوطتو ءاشنإ يف ةكرشلا طاشن لثمتيو اهلامسأر نم٪٧٢.٨

 ةيبطلا نواعتلا روسج ةكرش
 اهلامسأر نم  ٪٧٥هتبسن ام )ةيبطلا نيبا ةكرش( ةعباتلا ةكرشلا كلتمتو ،ضايرلا نم رداصلاو لصفنم يراجت لجس بجومب لمعت يتلاو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش

يلزنملاىعيبطلا جالعلا تامدخ ميدقتو ةيلزنملا ةيبطلا تامدخلا ميدقت يف ةكرشلا طاشن لثمتيو

 تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةباجتسالا تارشؤم ةكرش

 اهلامسأر نم ٪٦٠ هتبسن ام )وكنما ةكرش( ةعباتلا ةكرشلا كلتمتو ،ضايرلا نم رداصلاو لصفنم يراجت لجس بجومب لمعت يتلاو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يه
 قفارملا معدل ةلماكتم ةطشنأو ىرخألا ةينمألا ةمظنألا ةمدخ ةطشنأو ةينورتكلالا راذنالا مظن دصرو ةقرسلا راذناو قيرحلا راذنا ةمظنا بيكرت يف ةكرشلا طاشن لثمتيو
قفارملا معدل ىرخأ تامدخ ةطشنأو ينابملا ةنايص تامدخ ةطشنأو ينابملل ةيامحلا تامدخ ريفوت ةطشنأو
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تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ كتاب ةكرش

١٪ ٣،٩٣٦،٣٤٤ يراقعلا رامثتسالا طاشن

تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ دربم ةكرش

١٤٪ ٦٨،١٠٢،٦٢٤ يربلا لقنلا طاشن

تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ وكنما ةكرش

٣٣٪ ١٥٩،٠٥٨،٦٣٠ ةينمالا تاسارحلا  طاشن

٢٧٪ ١٣٠،٢٢٢،٣٠٨ تافارصلا ةيذغت  طاشن

١٢٪ ٥٨،٥٢٢،٥٠٩ دوقنلا دعو تالسارملاو لاومألا لقن طاشن

تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ قفارملا ةرادإلوكنما ةكرش

٥٪ ٢٢،٨٠٦،٦١٣ ليغشتلاو ةنايصلا طاشن

تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ ةيكذلا ندملا لولح ةكرش

٩٪ ٤١،١١٦،١٨٢ ةيكذلا فقاوملا طاشن

تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ ةيبطلا نواعتلا روسج ةكرش

٠.٢٪ ٨٧٤،٩٥٦ ةيلزنملا ةياعرلا طاشن

تاداريالا يلامجإ نم ةبسنلا طاشنلا تاداريإ تايوستو ىرخأ

٢٪ ٩،٨١١،١٣٧ تايوستو ىرخأ

١٠٠٪ ٤٧٤،٨٤٨،٩٢٧ يلامجالا

 ةكرــشلا لاــمعأ مـجح يــف  ةـعباتلا تاكرــشلل ةــسيئرلا ةطــشنألا هذه ريثأت
يلاتلا وحنلا ىلع جئاتنلا يف هماهسإو

١٨



ةسايسل فصو
حابرألا عيزوت يف ةكرشلا

نيوــكتل ةكرــشلل ةيفاــصلا حاــبرألا نــم ٪١٠ بــينجت متــي ينوناــقلا يطاــيتحالا
 ىـتم بـينجتلا اذـه فـقو ةـيداعلا ةـماعلا ةيعمجلل زوجيو ،يماظن يطايتحا

.عوفدملا لاملا سأر نم٪٣٠ روكذملا يطايتحالا غلب ام

 ســلجم حارــتقا ىــلع ءاــنب ةــيداعلا ةــماعلا ةــيعمجلل ىرــخألا تاــطايتحالا
 الإ تاـطايتحالا اذـه مدختـست نأ زوـجي الو ىرخأ تاطايتحا بنجت نأ ةرادإلا
 ضرــغل ةــصصخم نــكت مــل اذإو ،ةــيداعلا رــيغ ةــماعلا ةــيعمجلا نــم رارــقب

 نأ ،ةرادالا ســلجم حارــتقا ىــلع ءاــنب ،ةــيداعلا ةــماعلا ةــيعمجلل زاــج نيــعم
 .ةكرشلا ىلع عفنلاب دوعي اميف اهفرص ررقت

 مــصخ دــعب ةيونــسلا ةيفاــصلا ةكرــشلا حاــبرأ عزوــت حاــبرألا دادــسو عــيزوت
 ةــيعمج ةــقفاوم دــعب( ىرــخألا فيلاــكتلاو ةــيمومعلا تافورــصملا عــيمج
يتآلا هجولا ىلع )نيمهاسملا

يماظنلا يطايتحالا
 نأ زوـجيو ،يماـظنلا يطاـيتحالا نيوـكتل ةيفاـصلا حاـبرألا نم )٪١٠( بنجي
 يطاــيتحالا غــلب ىــتم بــينجتلا اذــه فــقو ةــيداعلا ةــماعلا ةــيعمجلا ررــقت
عوفدملا لاملا سأر نم )30%( روكذملا

حابرألا يفاص
 )٪٥( بنجت نا ةرادإلا سلجم حارتقا ىلع ءانب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل

.يقافتا يطايتحا نيوكتل حابرألا يفاص نم

ىرخا تاطايتحا

عيزوتلا
 سأر نم )٪٥( لثمت ةبسن نيمهاسملا ىلع كلذ دعب يقابلا نم عزوي
.عوفدملا لاملا

 يذـلاردقلاب كلذو ىرخأ تايطايتحا نيوكت ررقت نا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
ىـــلع ناـــكمالا ردـــق ةـــتباث حاـــبرأ عـــيزوت لـــفكي وأ ةكرـــشلا ةحلـــصم قـــقحي
 حاـــب رالا يفاـــص نـــم عـــطتقت نأ كلذـــك ةروكذـــملا ةـــيعمجللو نيمهاـــسملا

 نوـكي اـم ةـنواعمل وأ ةكرـشلا يلماـعل ةـيعامتجا تاـسسؤم ءاـشنإل غلابم
.تاسسؤملا هذه نم امئاق

١

٢

٣

٤

١٩



 نـع حاـبرأ عـيزوت زوجي ال هنإف ،ةيلام ةنس ةيأ نع حابرأ عيزوت مدع ةلاح يف
ماــــظن ماــــكحأل اــــقفو ةددــــحملا ةبــــسنلا عــــفد دــــعب الإ ةــــيلاتلا تاونــــسلا
 تلـــشف اذإو .ةنـــسلا هذـــه نـــع ةزاـــتمملا مهـــسألا باحـــصأل تاكرـــشلا
تاونــس ثالــث ةدــمل حاــبرألا نــم ةددــحملا ةبــسنلا هذــه عــفد يــف ةكرــشلا

 ةدــقعنملا مهــسألا هذــه باحــصأل ةــصاخلا ةــيعمجللز وــجي هــنإف ،ةــيلاتتم
 ةــيعمجلا تاــعامتجا مهروــضح اــمإ ررــقت نأ تاكرــشلا ماــظن ماــكحأل اــقبط

 يــفمهنــع نيــلثمم نيــيعت وأ تيوــصتلا يــف ةكراــشملاو ةكرــشلل ةــماعلا
 كــلذو لاــملا سأر يــف مهمهــسأ ةــميق عــم بــسانتي اــمب ةرادإلا ســلجم
 باحــصأل ةــصصخملا ةــيلوألا حاــبرأ لــك عــفد نــم ةكرــشلا نكمتــت نا ىــلا

.ةقباسلا تاونسلا نع مهسألا هذه

لالـخ تـقو يأ يـف ،عوفدـملا لاـملا سأر فـصن ةكرشلا رئاسخ تغلب اذا
تاباــسحلا عــجارم وأ ةكرــشلا يــف لوؤــسم يأ ىــلع بــجو ،ةــيلاملا ةنــسلا

 ةرادالا سـلجم سيـئر ىـلعو ،ةرادالا سـلجم سيـئر غالـبإ كلذـب هملع روف
 ةــسمخ لالــخ ةرادإلا ســلجم ىــلعو ،كلذــب اروــف ســلجملا ءاــضعأ غالــبإ

 عاـمتجالل ةـيداعلا رـيغ ةـماعلا ةـيعمجلا ةوـعد كلذـب هـملع نـم اموي رشع
 ماـظن ةاـعارم عـم ،رئاـسخلاب هـملع خيراـت نـم اـموي نيـعبرأو ةسمخ لالخ
 حئاوـــلل اـــقفوو ةكرـــشلل ساـــسألا ماـــظنلاو ةـــيذيفنتلا هـــحئاولو تاكرـــشلا

.ةيلاملا قوسلا ةئيه ةمظنأو

تائفاكملا ةبسن
 ماـــظنو ةكرـــشلل يـــساسألا ماـــظنلا يـــف ةررـــقملا ماـــكحالا ةاـــعارم عـــم
 يقاـــبلا نـــم )٪١٠( زواـــجتت ال ةبـــسن مدـــقت اـــم دـــعب صـــصخي تاكرـــشلا
 ةـيعمجلا اـهتررق يـتلا تاـيطايتحالا مصخ دعب ةرادإلا سلجم تآفاكمل
 النيمهاــسملا ىــلع حبرــلا عــيزوت دــعبو ماــظنلا ماــكحأل اــقيبطت ةــماعلا
 قاقحتـسا نوـكي نأ ىلع عوفدملا ةكرشلا لام سأر نم ) ٪٥( نع لقي

.وضعلا اهرضحي يتلا تاسلجلا ددع عم ابسانتم ةأفاكملا هذه

تائفاكملا عيزوت
 وأحابرألا نم ةيفاضإ ةصحك نيمهاسملا ىلع كلذ دعب يقابلا عزوي
.ةماعلا ةيعمجلا هيلع قفاوت يذلا وحنلا ىلع ةمداقلا ماوعألا ىلا لحري

ةيلحرم حابرأ
فـــصن لكـــشب اهيمهاـــسم ىـــلع ةـــيلحرم حاـــبرأ عـــيزوت ةكرـــشلل زوـــجي اـــمك

 .ةيماظنلا تابلطتملا ءافيتسا دعب يونس عبر وأ يونس

٥

٦

٧
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٢٠٢١ ماعلا يف حابرأ عيزوتب يصوي مل ةكرشلا ةرادإ سلجم نأب املع ٢٠



ةرادألا سلجم
 فارشإلل كالملاو نيمهاسملا نع نولثمم مهةرادإلا سلجمءاضع
ةكرشلاونيمهاسملا حلاصم ققحي امب اهتبقارموةكرشلا ةرادإىلع ٠٢



سلجـــم ءاضـــعأ
ةرادإلا

 تايجيتارتـسالاو ططخلا عضو نع ةكرشلا يف ةلوئسملا ايلعلا ةهجلا وه ةكرشلا ةرادإ سلجم
 ةكرــشلاب ةــيذيفنتلا ةرادإلا ءادأ ىــلع ةــباقرلاو هــيجوتلاب ماــيقلاو ،اــهل ةيــسيئرلا فادــهألاو ةلماــشلا

 ةــــماعلا ةــــيعمجلا ةيحالــــص نــــم يــــتلا لاــــمعألاو عيــــضاوملا يــــف ةبــــسانملا تارارــــقلا حارــــتقاو
نيمهاسملل

٢١

عناصلادمحم دمحأ

ةرادإلا سلجم سيئر

لمازلا دوعس دمحم

بدتنملا وضعلا



يرهزا دمحم هط

ةرادإ سلجم وضع

يدراوبلا دلاخ سارف

ةرادإ سلجم وضع

شركع نب زيزعلادبع ىسوم

ةرادإ سلجم وضع

يماثقلا كرابم دهف

ةرادإ سلجم وضع

كرابملا زيزعلادبع ناطلس

ةرادإ سلجم وضع

ئسيعلا هللادبع دجام

ةرادإلا سلجم سيئر بئان



ةرادإلا سلجمءاضعا

 فادـهألاو ةلماـشلا تايجيتارتـسالاو طـطخلا عـضو نـع ةكرـشلا يف ةلوئسملا ايلعلا ةهجلا وه ةكرشلا ةرادإ سلجم
 عيـضاوملا يـف ةبـسانملا تارارـقلا حارـتقاو ةكرـشلاب ةـيذيفنتلا ةرادإلا ءادأ ىـلع ةباقرلاو هيجوتلاب مايقلاو ،اهل ةيسيئرلا

 ،ءاــضعأ )٨( ةــينامث نــمكــتاب ةكرــش ةرادإ ســلجم فلأــتي و نيمهاــسملل ةــماعلا ةــيعمجلا ةيحالــص نــم يــتلا لاــمعألاو
 عــــيمجب ماــــق دــــقو تاونــــس )٣( ثــــلاث ةدــــمل م٢٠٢٠ لــــيربا يــــف ةدــــقعنملا نيمهاــــسملل ةــــماعلا ةــــيعمجلا مهتــــبختنا
 اـمك بـصانملا نيـب لـصفلاو ماـهملاو تاـصاصتخالا عـيزوت اـهنمو ةرادإلا سلجمل ةيساسألا فئاظولاو تايلوؤسملا

.فارتحاو ةيلاعف لكب ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع فارشإلاب ماق

٢٢



سلجــملا ليــكشت

 يساسألا اهماظن نم )١٥( رشع ةسماخلا ةداملل ًاقفو ةكرشلا ةرادإ ىلوتي
 ةـــماعلا ةـــيعمجلا مهبـــختنت ءاـــضعأ )٨( ةـــينامث نـــم فـــلؤم ةرادإ ســـلجم

 ءاـضعألا ددـع غلبو تاونس )٣( ثالث نع ديزت ال ةدمل نيمهاسملل ةيداعلا
 ءاضعأ )٣( ةثالث نيلقتسملا

.

 ةـــيداعلا ةـــماعلا ةـــيعمجلا تـــبختنا ،)م٢٠٢٠/٤/٢ قـــفاوملا( ــــه١٤٤١/٨/٩ خيراـــتب
 ــه١٤٤١/٨/١٠ خيراـت نـم أدـبت ةدـيدج ةرودـل ةرادإلا سـلجم ءاضعأ نيمهاسملل
 ـــــه١٤٤٤/٩/١١ خيراــــت يــــف يــــهتنت تاونــــس ثالــــث ةدــــمل )م٢٠٢٠/٤/٣ قــــفاوملا(
. .)م٢٠٢٠/٤/٢ قفاوملا(

٢٣



هءاضعا فينصتو سلجــملاءاــضعأ

٢٤

ةيوضعلا ةفص بصنملا مسالا
يذيفنت ريغ ةرادإلا سلجم سيئر عناصلا دمحم دمحا

ةرادإلا سلجم سيئر بئان يذيفنت ريغ ىسيعلا هللادبع دجام

يذيفنت بدتنملا وضعلا–ةرادإلا سلجم وضع لمازلا دوعس دمحم

لقتسم ةرادإ سلجم وضع كرابملا زيزعلادبع ناطلس

لقتسم ةرادإ سلجم وضع يرهزا دمحم هط

يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع يدراوبلا دلاخ سارف

يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع يماثقلا كرابم دهف

لقتسم ةرادإ سلجم وضع شركع نب زيزعلا دبع ىسوم

:اهئادأو ةكرشلا لايح مهتاظوحلمو نيمهاسملا تاحرتقمب املع– نيذيفنتلا ريغ ةصاخبو– هئاضعأ ةطاحإل ةرادإلا سلجم اهذختا يتلا تاءارجإلا

 يذـيفنتلا سيئرــلاو ةرادإلاسـلجم سيـئر ىـلع اهــضرعو ةكرـشلا نيمهاسم لبق نم اهدوجو لاح يف تاحرتقملاو تاظحالملا عيمج نع ريرقت دادعإب نيرمثتسملا نوؤش ةرادإ موقت
بسانملا ءارجالا ذاختا متي و ةرادالا سلجم تاعامتجا قيرط نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ راعشإب نوموقي مهرودب يذلاو ةكرشلل



ةرادإلا سلجمءاضعأ

 يـف مهتايوـضع ناـيبو مهتالهؤـمو مهتارـبخو ةقباـسلاو ةـيلاحلا مهفئاـظو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ
ةكلمملا جراخو لخاد ةقباسلاو ةيلاحلا اهيريدم وا تاكرشلا تارادإ سلاجم

٢٥



عناصلا دمحم دمحا

ةيمنتلاو ةقاطلل نازاج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر
ةيتسجوللا تامدخلاو رامثتساللكتاب ةكرش ةرادإ سلجم سيئر
ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا نيريدم سلجم سيئر
ةضباقلا ةيملاعلا ندال نب ةعومجمل بدتنملا وضعلا
 عناـصلا يـلعلا دـمحم ةسسؤمل يذيفنتلا سيئرلاو ءانمأ سلجم سيئر
ةيريخلا
يلئاعلا رامثتسالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو ةرادإلا سلجم سيئر
ةراجتلل ديشرلا رامثتسالا ةسسؤمل كلاملاو يذيفنتلا سيئرلا
ةيمنتلاو ريوطتلل رقملا ةكرش سيئرلا بئان
رامثتسالل لزاج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر
ةيريوطتلا ىؤر ةكرش نيريدم سلجم سيئر
  ةريزجلا سبج ةكرش نيريدم سلجم سيئر
ةضباقلا ةراسج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر

ةرادإلا سلجم سيئر

ةيتسجوللا لامعالاو رامثتساللكتاب ةكرش ةرادإلا سلجم بئان
ةيمنتلاو ةقاطلل نازاج ةكرش ةرادإلا سلجم بئان
 رابالا رفحل ةينطولا ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا
ةيلورتبلا تامدخلل ةينطولا ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر
ةيراقعلاكتاب ةكرش نيريدم سلجم سيئر
دربم رامثتسالاو لقنلل ةيدوعسلا ةكرشلا  نيريدم سلجم سيئر
ةدودحملا قفارملا ةرادإل وكنمأ ةكرش نيريدم سلجم سيئر

ةقباسلا فئاظولا

م1991 ماعلا يف انوزيرا ثرون ةعماج  لامعأ ةرادإسيرولاكب

م1994 ماعلا يف اينروفيلاك ةعماج ةماع ةرادإ ريتسجام

تاربخلا
 ذاوحتسالا تايلمعو تاكرشلا ةرادإو رامثتسالا لاجم يف ةربخ
 ميــيقتو ةــقالمع تاــنايك نيوــكت ضرــغب تاكرــشلا نيــب جمدــلاو
تاكرشلل يداصتقالا ءادالا

ةيلاحلا فئاظولا

٢٦



 دهعملا ةلامز .ةيئايميكلا ةسدنهلا سويرولاكب .ةيعانصلا ةرادإلا يف ريتسجام
 ذاوحتسالاو جامدنالا يراشتسم فلاحتوضع.نييرادإلانيبساحملا يكيرمألا
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ىسيعلا هللا دبع دجام

ةيدوعسلا فزخلا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا

ةرادإلا سلجم سيئر بئان

فزخلاةكرشبةيذيفنتلاةنجللاوضعوةرادإسلجموضعويذيفنتلاسيئرلا
.نآلاىتح٢٠٢٠نمةيدوعسلا

،نآلاىتح٢٠١٩نمةيمنتلاوةقاطللنازاجةكرشةرادإسلجمسيئربئان
٢٠٢٠.ىتح٢٠١٩نمةيتسجوللالامعألاورامثتساللكتابةكرشليذيفنتلاسيئرلا
ةكرشلايفةيذيفنتلاةنجللاوضعوةرادإسلجموضعويذيفنتلاسيئرلا،
.٢٠١٩–٢٠١٦نمسبجللةينطولا

تاربخلا

ةيلاحلا فئاظولا

ةيتسجوللا لامعألا و  رامثتساللكتاب ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا
ةقباسلا فئاظولا

لمازلا دوعس دمحم

ةيتسجوللا لامعألاو رامثتساللكتاب ةكرش بدتنملا وضعلا

ةرادإ سلجم وضع– بدتنملا وضعلا

 نيـب جمدـلاو ذاوحتـسالا تاـيلمعو تاكرشلا ةرادإو رامثتسالا لاجم يف ةربخ
تاكرشلل يداصتقالا ءادألا مييقتو ةقالمع تانايك نيوكت ضرغب تاكرشلا

تاربخلا
ةيلاحلا فئاظولا

رامثتسالل لزاج ةكرش يذيفنتلا سيئرلا
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص يف قيرف سيئر / لوأ ينف راشتسم
 )عيراشملا ةرادإو يعانصلا ليومتلا( يدوعسلا

ةدودحملا تاعانصلل ةيملاعلا ءافولا عنصم ماع ريدم

ةقباسلا فئاظولا

٢٧

 م٢٠١١ ةيعانص ةرادإ ريتسجام دوعس كلملا ةعماج م٢٠٠٩ ةيئايميك ةسدنه سويرولاكب
.نييرادإلا نيبساحملا يكيرمألا دهعملا ةلامز )ةدحتملا ةكلمملا( كيراو ةعماج



يرهزأ دمحم هط

دوعس كلملا ةعماج م١٩٩٣ ةبساحم سويرولاكب

ةرادإلا سلجم وضع

 تاربخب عتمتيو يلخادلا قيقدتلاو ةيلاملا يف ةيدايقلا بصانملا نم ديدعلا ىلوت
ةيبساحملاو ةيلاملا نوئشلا يف صتخمو ةددعتم

تاربخلا

يدراوبلا دلاخ سارف
ةرادإ سلجم وضع

 ةــــيلحملا مهــــسألاو ةــــيلاملا تاليــــلحتلاو  رامثتــــسالا لاــــجم يــــف ةددــــعتم تارــــبخ
ةيلودلاو

تاربخلا

 يف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاب نوغيروا ةعماج نم ةيلام ةرادإ سويرولاكب
م٢٠١١ ماعلا

رامثتسالل لزاج ةكرش يذيفنتلا سيئرلا
 ةضباقلا ةراسج ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا
 رامثتسالل لزاج ةكرش ريدمو  رامثتسالا سيئر
ةدودحملا ءافشلا ايجولونكت ةكرش نيريدملا سلجم سيئر
دودحملا ةيملاعلا ءافولا عنصم ةكرش نيريدملا سلجم سيئر

ةيلاحلا فئاظولا

 ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم– عورشم ريدم
 ةيلودو ةيلحم مهسأ للحم /ة راجتلا ةرازو عيراشملا ةرادإ / عورشم ريدم
ابماس كنب

ةقباسلا فئاظولا

ةيلاحلا فئاظولا
رامثتساللكتابةكرشةعجارملاةنجللوةرادإلاسلجموضع
ةيتسجوللالامعألاو
ةريزجلاكنبةعجارملاةنجلوضع
عردلاةكرشتائفاكملاوتاحيشرتلاةنجلورطاخملاةنجلوضع
نيمأتلليبرعلا

 ريبك ، ةيلخادلا ةعجارملا سيئر ، يذيفنتلا سيئرلا راشتسم
ةضباقلا تاراطم ةكرش ، نييلاملا ءاردملا
 زيمتل يذيفنتلا ريدملا ،يذيفنتلا سيئرلل يداصتقالا راشتسملا
يلاملا يذيفنتلا ريدملا ، لامعالا
ةلماشلا رجاتملل ةيدوعسلا ةكرشلا ةيلاملل ماعلا ريدملا

ةقباسلا فئاظولا

٢٨



 تالاـــصتالل ةيدوعـــسلا ةـــيبرعلانيمليكـــس ةكرـــشل ســـسؤم كيرـــش
 تامولعملا ةينقتو
 ةيتسجوللا لامعألاو رامثتساللكتاب ةكرشل فلكم يذيفنت سيئر
ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشل يذيفنت سيئر
ةيدوعسلا سيربسكإ ناكيرمأ ةكرشل تايلمعلل يذيفنتلا سيئرلا

ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو يف راشتسم

ةيلاحلا فئاظولا
 ةيدوعسلا ةيبرعلانمليكس ةكرش نيريدملا سلجم سيئر
تامولعملا ةينقتو تالاصتالل

 ةمالسلاو نمالا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا نيريدم سلجم وضع
وكنما

ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو يف راشتسم
ةيدوعسلا سيربسكا ناكيرما ةكرش يذيفنتلا سيئرلا بئان

 تايالولاب Southern Mississippi ةعماج نم ةرادإ صصخت مولعلا سويرولاكب
 ماعل لامعألل (INSEAD(دايسنإ ةعماج يبستنم نمو م١٩٩٥ ماع ةيكيرمالا ةدحتملا

 ماعل (LBS( لامعألل ندنل ةعماج نم ةيذيفنتلا ةرادإلا يف تاداهش ىلع لصاح .٢٠١١
م٢٠١٩ ماعل درافراه ةعماجو ،٢٠١٨ ماعو٢٠١٧

يماثقلا كرابم دهف
ةرادإلا سلجم وضع

ةيراجتلا لامعألاو  تاكرشلا ةرادا لاجم يف ًاماع26 ىلع ديزت ةيمكارت ةربخ

تاربخلا

ةقباسلا فئاظولا

ةرادإ صصخت( لامعأ ةرادإ سويرولاكب
 نم م2012 ةيلود لامعأ ةرادإ سويرولاكب  ةماميلا ةعماج نم م2012 )ةيلام
 ةيمنت ةرادإ ريتسجام (Grenoble Ecole De Management( اسنرف ،لبونرغ ةعماج

 London School of( .ةيسايسلا مولعلاو داصتقالل ندنل ةيلك نم م2013
Economics and Political Science). ةيلك يف ةيلودلا ةيمنتلا يف هاروتكد ريضحت 

(King’s College London( .ندنل كلملا

شركع نب زيزعلا دبع ىسوم
ةرادإ سلجم وضع

يداصتقالا ليلحتلاو ةيمنتلا لاجم يف ةربخلا كلمتي

تاربخلا
يراقعلاشركع نب هللادبع زيزعلادبع ةكرش– لامعألا ريوطت ريدم
ةيلاحلا فئاظولا

 .ندنل ،روتينوم ايبارا يف يداصتقا للحم
رـــيزو يلاـــعمل راـــشتسم رامثتـــسالل ةـــماعلا ةـــئيهلا يـــف ثـــحاب
ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم يف مالعإلا

ةقباسلا فئاظولا

٢٩



كرابملا زيزعلا دبع نب ناطلس

 ينطولا دهعملا ةفرعملا ةمجرتو راكتبالل يذيفنتلا ريدملا
ينطولا لوحتلا جمانرب ةحصلا ثاحبأل
 زكرمو يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم بلفيراستسا
ثاحبألا

 يداصتقالا ضايرلا ىدتنم ةوعدلاب كراشم

ةرادإ سلجم وضع

ةقباسلا فئاظولا

 ةدحتملا تايالولا راكتبالا مسق ،ثاحبألل دروفناتس دهعم
 تايالولا ،ةحصلل ينطولا دهعملا ةينقتلا لقن بتكم ةيكيرمالا
 ،ولافب ةعماج ،نانسألا بط هاروتكد م٢٠١٠ ةيكيرمالا ةدحتملا
 بط سويرولاكب م٢٠٠٠ ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ،كرويوين
م١٩٨٩ دوعس كلملا ةعماج نانسألا

تاربخلا
 قـيقحت هـنكمي مـهلمو زـفحم يداـيقك تاـهجلا نم ددع يف لمع
 كــــلتميو ،تاــــبلطتملا ةرــــيثك لــــمعلا تاــــئيب يــــف ةــــيباجيإ جئاــــتن

 رداـق هـنا اـمك ةرادإلاو صاخشألا نيب ةقالعلا يف ةديدع تاراهم
 قـلعتت يتلا ةدقعملاو ةعونتملا لئاسملا ةرادإ يف نواعتلا ىلع
 ىدــــل لوــــحتلل يلاــــملا عــــضولا نيــــسحتو ةيليغــــشتلا بــــناوجلاب
 ةلماـش لـصاوت ةكبـش كراـبملا روتكدـلا كلمي ،ةدئارلا تآشنملا

 ثاـــحبأ( هـــل ،صاـــخلاو ماـــعلا نيعاـــطقلا يـــف ىوتـــسملا ةـــيلاع
 فيضثدحتمك رركتم لكشب كراشيو راكتبالا نع باتك )ةيملع
 راـــكتبالاو تانـــضاحلا نأـــشب ةـــيلحملاو ةـــيلودلا تارمتؤـــملا يـــف
يلود رضاحمو ثحاب وه كلذ ىلا ةفاضإ ،ةينقتلا لقنو

ةيلاحلا فئاظولا

تايئاصحإلامسقيراشتسا/نييريرسلاثاحبألاءاملعريبك
كلملاىفشتسمةيملعلاةبسوحلاوتايئابولاوةيويحلا

ثاحبألازكرمولصيف

،ةيلودلاةينقتلاتاسايسةكبشيراشتسالاسلجملاوضع
ادنلوهياهال

ذيفنتومعدةينقتلاومولعللزيزعلادبعكلملاةنيدمراشتسم
معدةنجلسيئربئانراكتبالاوةينقتلاومولعللةينطولاةطخلا
مولعلاةينقتلةيدوعسلاةينطولاةطخلل،يملعلاثحبلا

ةسسؤم،راكتباةقباسمميكحتةنجلوضع)ةفرعم(راكتبالاو
)ةبهوم(عادبالاوةبهومللهلاجروزيزعلادبعكلملا

)ردابجمانرب(ةيويحلاةينقتلللامعألاةنضاحيذيفنتلاسيئرلا
ةينقتلاومولعللزيزعلادبعكلملاةنيدمب

يفبيردتلاوةكراشملا:يئزجلكشبتلغشىرخأبصانم
،ةيضارتفالاتانضاحلاو،لامعألاناضتحاوةرادإتالاجم
لاملاسأرو،عارتخالاتاءاربمييقتوهيجوتلاجماربو
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سلجــــملا تاعاـــمتجا
نايب

٣١

بصنملامسالا
عبارلا عامتجالاثلاثلا عامتجالايناثلا عامتجالالوألا عامتجالا

٢٠٢١/١/٢١٢٠٢١/٤/١٠٢٠٢١/٩/٦٢٠٢١/١٠/٢٣

PPPPةرادإلا سلجم سيئر عناصلا دمحم نب دمحا ذاتسألا

PPPPةرادإلا سلجم سيئر بئانىسيعلا هللادبع نب دجام سدنهملا

PPPPبدتنملا وضعلالمازلادوعس نب دمحم سدنهملا

PPPPةرادإلا سلجم وضع                                                    كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس روتكدلا

PPPPةرادإلا سلجم وضعيرهزا دمحم نب هط ذاتسألا

PPPAةرادإلا سلجم وضعيدراوبلا دلاخ نب سارف ذاتسألا

PPPPةرادإلا سلجم وضعيماثقلا كرابم نب دهف ذاتسألا

PPPPةرادإلا سلجم وضعشركع نب زيزعلادبع نب ىسوم ذاتسألا

PPPPماعلا نيمألاديزملا حلاص نب دمحم ذاتسألا

P-رضاح

A-رضحي مل



نييذيفنتلا رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكمو تاضيوعت
 غــلبم نــم ،يــساسألا ماــظنلا نــم )١٩( ةرــشع ةعــساتلا ةداــملا هــيلع تــصن اــملً اــقفو ةرادإلا ســلجم ةأــفاكم نوــكتت

 مـصخ دـعب حاـبرألا يفاـص نـم ةـنيعم ةبـسن وأ ةـينيع اـيازم وا ،تاـسلجلا نـع روـضح لدـب وأ ً،ايونـس فرـصي عوطقم
 ةبسنلا نم ديزت الأ ةاعارم عم ماظنلا اذهو تاكرشلا ماظن ماكحأل ًاقيبطت ةماعلا ةيعمجلا نم ةررقملا تاطايتحالا

 رـثكأ وأ نيـتنثا نيـب عـمجلا زوـجيو .عوفدملا لاملا سأر نم٪٥ نع لقي ال نيمهاسملا ىلع حابرأ عيزوت دعبو٪١٠ نع
 وا ةـيلام اـيازم تآـفاكم نـم وـضعلا هـيلع لـصحي اـم عوـمجم زواـجتي نأ لاوـحالا عـيمج يـف زوـجي الو اـيازملا هذـه نم
 .وضعلا اهرضحي يتلا تاسلجلا ددع عم ًابسانتم قاقحتسالا نوكي نأو لاير )٥٠٠،٠٠٠( فلأ ةئامسمخ ةينيع

تائـــــفاـــــكم
سلجـــملا

تائفاكملا نع مهلزانت
.م٢٠٢١ ماعلل ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةيونسلا تآفاكملا نع  عناصلا دمحأ ةرادإلا سلجم سيئر  لزانت*

 نم ةيلاملا ةنسلا لالخ ةرادإلا سلجم ءاضعأ هيلع لصح ام لكل لماش نايب ىلع ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةرادإلا سلجم ريرقت لمشي نأ بجيو
 ريظنهوضبقام وأ نييرادإ وأ نيلماع مهفصوب سلجملا ءاضعأهضبقام نايب ىلع كلذك لمشي نأو .ايازملا نم كلذ ريغو تافورصم لدبو تآفاكم
 نع فارحنا دجوي الو اهب لومعملا ةرادالا سلجمتأفاكم ةسايس عم ًاقفاوت م٢٠٢١ ماعتأفاكم دامتعا متت .تاراشتسإ وأ ةيرادإ وأ ةينف لامعأ
.ةسايسلا

. 
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تآفاكم نايب
 م2021 ماعلا لالخ اهدامتعا مت يتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ
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نيلقتسملا ءاضعألا

15,00024,00039,000175,000175,000214,000يرهزا هط

15,00012,00027,000125,000125,000152,000 كرابملا ناطلس

15,00021,00036,000175,000175,000211,000شركع نب ىسوم

45,00057,000102,000475,000475,000577,000

نييذيفنتلا ريغ ءاضعألا

لزانتلزانت15,00015,000عناصلا دمحا

15,00015,000100,000100,00015,000ىسيعلا دجام

15,00015,000100,000100,000115,000يماثقلا دهف

12,00012,000300,000300,000115،000يدراوبلا سارف

57,00057,000

نييذيفنتلا ءاضعألا

15,000600,000400,0001,015,000100,000100,0001,115,000لمازلا دمحم

15,000600,000400,0001,015,000100,000100,0001,115,000عومجملا

عومجملا

عومجملا
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 ةريغتملا تآفاكملا ةتباثلا تآفاكملا

 ةأفاكم
 ةياهن
ةمدخلا

 عومجم
 ةأفاكم

ييذيفنتلا
 نع ن

 سلجملا
 تدجو نا

 عومجملا
يلكلا

١،٢٧٣،١٦٧١٩٣،٠٠٨٥،٠٣١،٧٧٧----٥٦٥،٦٠٢٣١،٢٧٣،١٦٧-٢،١٧٢،٧٩٠١،٣٩٢،٨١٢

بتاور
عومجملا

 مهسألا

ةحونمملا

 ططخ
 ةيزيفحت

 ةليوط
لجالا

 ططخ
 ةيزيفحت

 ةريصق
لجالا

حابرأ
 تائفاكم

ةيرود عومجملا ةينيع ايازم تالدب

 ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا مهنمض نمو نيذيفنتلا رابك نم٥ تآفاكمب يليصفت نايب
يلاملا ريدملاو

قباسلا نايبلا يف اهجاردإ مت هنا ثيح بدتنملا وضعلا ايازمو ةأفاكم هالعأ غلابملا لمشي ال ٣٦

٢٠٢١



نيدلا تاودأ مهسألا ددع مسالا

٠ ٥٨٧٥٠٠٠ عناصلا دمحم نب دمحأ

٠ ٠ ىسيعلا  هللادبع نب دجام

٠ ١٢٨٨ كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس

٠ ٠ يرهزا دمحم نب هط

٠ ١٢٥٠ يدراوبلا دلاخ نب سارف

٠ ١٢٥٠ يماثقلا كرابم نب دهف

٠ ١٠٠٠ شركع نب زيزعلا دبع نب ىسوم

 وأ ةكرشلا نيد تاودأ وأمهسأيفمهئابرقاونيذيفنتلارابكوةكرشلاةرادإ سلجمءاضعإل دوعتباتتكإ قوقحو ةيدقاعت ةيلام قاروأو ةحلصم يألفصو

٢٠٢١ ةنس لالخ قوقحلا كلت وأ ةحلصملا كلت يف رييغت ياو ،ةعباتلا اهتاكرش نم يأ

ماعلا  ةياهنماعلا ةيادب

مهس٤٥٠٠٠٠٠ ةرشابم ريغلا ةيكلملاو مهس١٣٧٥٠٠٠ ةرشابملا ةيكلملا
مهس٦٥٠٠٠ وضعلا ءابرقأب ةصاخلا ةيكلملاو مهس1250 ةرادإلا سلجم وضعب ةصاخلا ةيكلملا

. 
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نيدلا تاودأ مهسألا ددع

٠ ٥٨٧٥٠٠٠

٠ ٣٦٤٥٠

٠ ٢٩٢٤٤

٠ ١٠٠

٠ ١٣١٥١٠٠

٠ ١٢٥٠

٠ ١٠٠٠

رييغتلا يفاص

٠

٢٦٤٥٠

٢٧٩٥٦

١٠٠

١٣١٣٨٥٠

٠

٠



ةرادإلا سلجم ناجل
اهترادإ سلاجم نيوكتو ناجللاتاصاصتخأل فصو ٠٣



رصتخم فصو

 ةـسماخلا ةداـمللً اـقفو ةعجارملا ةنجل ليكشتب ةرادإلا سلجم ماق
 نم )1( ىلوألا ةرقفلاو ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم )35( نيثالثلاو
 هـيلعو ،ةكرشلاب ةصاخلا ةعجارملا ةنجل ةحئال نم )2( ةيناثلا ةداملا
 ةـثالث نـع لـقي ال ءاـضعألا نـم ددـع نـم ةـنجللا هذـه نوـكتت نأ بجي
 ةرادإلا سـلجم ءاـضعأ رـيغ نـم ءاـضعأ )5( ةـسمخ نـع ديزي الو )3(
ءاــضعأ ددــع غــلبيو ،مهرــيغ وأ نيمهاــسملا نــم ءاوــس نييذــيفنتلا
 ماــسح( ةــنجللا نيــمأل ةفاــضإلاب ءاــضعأ )3( ةــثالث نييلاــحلا ةــنجللا
ةــيعمجلا لــبق نــم ةــعجارملا ةــنجل ءاــضعأ نيــيعت مــت دــقو ،)عرــفألا
 قــــــفاوملا( ـــــــه09/08/1441 خيراــــــتب ةدــــــقعنملا ةــــــيداعلا ةــــــماعلا

 خيراــتب )87/13( مــقر ةرادإلا ســلجم رارــق ىــلعً ءاــنب ،)م02/04/2020
 نـم أدبت ةديدج ةرودل كلذو ،)م10/03/2020 قفاوملا( ـه15/07/1441

 ةرود ةــياهنب يــهتنتو )م03/04/2020 قــفاوملا( ـــه10/08/1441 خيراــت
 قـــــــفاوملا( ــــــــه11/09/1444 خيراـــــــت يـــــــف ةـــــــيلاحلا ةرادإلا ســـــــلجم

 .)م02/04/2023

 ذــيفنت يــف ســلجملا ةدعاــسم يــف ةــعجارملا ةــنجلل يــساسالا فدــهلا زرــبي
 تاءارــجإو ةيبــساحملاو ةــيلاملا ةكرــشلا تاــسايسب ةــقلعتملا هتايلوؤــسم
مئاوـــقلاو ريراـــقتلا ةـــقدو ةـــهازنو ةمالـــس نـــم قـــقحتلاو ،ةـــيلخادلا ةـــباقرلا
.ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو ةيلاملا
 :يلي ام يف اهتاصاصتخا صخلتت ةصاخ ةفصب

 ةبــسانملا ىرــخألا تاــمولعملاو تاحاــضيإلاو ريراــقتلاو تادنتــسملا بــلط
 نييذــيفنتلا ءاردــملا ةوــعدو ةكرــشلاب نيلوئــسملاو نييذــيفنتلا ءاردــملا نــم
 بــلطلو مهلاؤــسل ةــنجللا تاــعامتجال ةكرــشلاب نيفظوــملاو نيلوئــسملاو
 نيراــــشتسملاو ءاربخلاــــب ةناعتــــسالاو مهنــــم تاريــــسفتلاو تاحاــــضيإلا
.ةكرشلا جراخ نم نيصصختملاو
ةـنجل تايحالـص دودـح يـف ةرادإلا سـلجم نـم مهيـلإ لكوت تابجاو يأ ءادأ
.ةعجارملا

 ســـلجمل تايـــصوت دادـــعإو اـــهتحئالل يونـــسلا ميـــيقتلاو ةـــعجارملا لـــمع
 ىـلع ريراـقتلا دادـعإ )كـلذ بـلطت نإ( اـهنم ءزـج ليدـعتب قلعتي اميف ةرادإلا
 نــم ءاــهتنالا روــف ســلجملل مدــقت نأ ىــلع ،ةرادإلا ســلجمل يرود ساــسأ
.ةنجللا عامتجا داقعنا

 ضراـعتلوأ اهتيلالقتـسا ىـلع رثؤـت يتلا تادجتسملاب ةرادإلا سلجم غالبإ
.اهذاختاب ةعجارملا ةنجل موقت يتلا تارارقلاب ةقلعتملا حلاصملا يف
 اهئاــــضعألو ةــــعجارملا ةــــنجل ةطــــشنأل ةيونــــس ةــــعجارمو ميــــيقت دادــــعإ
.اهتحئالب ةنجللا مازتلا ةجرد ةنمضتم
 لـبق ةيونـسلاو ةـيلوألا ةـيلاملا مئاوقلا ةسارد ةيلاملا ريراقتلاب قلعتي اميف
 ســلجم بــلط ىــلع ءاــنب يــنفلا يأرــلا ءادــبإو ،ةرادإلا ســلجم ىــلع اهــضرع
.ةرادإلا

 ةعجارملا ةنجل

اهماهموناجللاتاصاصتخإل
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اهماهموناجللا تاصاصتخا

ةيلخادلا ةعجارملا

 ةرادإو ةــيلاملاو ةــيلخادلا ةــباقرلا مــظن ةــعجارمو ةــسارد
 نمـــضتي بوـــتكم رـــيرقت دادـــعإو ،ةكرـــشلا يـــف رطاـــخملا
 نم هتدأ امو مظنلا هذه ةيافك ىدم يف اهيأرو اهتايصوت
 ريراـــقت ةـــسارد و اهـــصاصتخا قاـــطن يـــف لخدـــت لاـــمعأ
 ةطشنأو ءادأ ىلع فارشإلاو ةباقرلاو ةيلخادلا ةعجارملا
ةكرشلا يف ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإو يلخادلا عجارملا

 تاباـــسحلا يـــعجارم نيـــيعتب ةرادإلا ســـلجمل ةيـــصوتلا
نــم قــقحتلاو مــهئادأ ميــيقتو مهباــعتأ دــيدحتو مهلزــعو
 ةــطخ ةــعجارم ،هتيعــضومو تاباــسحلا عــجارم لالقتــسا

 تاباـــسحلا عـــجارم ريراـــقت ةـــساردو ،تاباـــسحلا عـــجارم
 ذــــختا اــــم ةــــعباتمو ةــــيلاملا مئاوــــقلا ىــــلع هــــتاظحالمو
.اهنأشب

 ريراــــقت جئاــــتن ةــــعجارمب قــــلعتي اــــميف مازــــتلالا نامــــض
 ةــمظنألاب ةكرــشلا مازــتلا نــم قــقحتلاو ةــيباقرلا تاــهجلا

 ةــــــــقالعلا تاذ تاــــــــميلعتلاو تاــــــــسايسلاو حئاوــــــــللاو
 اــــــهيرجت نأ حرــــــتقملا تالماــــــعتلاو دوــــــقعلا ةــــــعجارمو
 هارــــت اــــم ميدــــقتو ،ةــــقالعلا يوذ فارــــطألا عــــم ةكرــــشلا
.ةرادإلا سلجم ىلإ اهنأشب

تاباسحلا عجارم

٣٩



ةنجللا ءاضعأ ءامسأ
مهتالهؤمو مهتاربخو ةيلاحلا مهفئاظو

 طيطختلاو ةيبساحملاو ةيلاملا ةرادإلا لاجم يف ةربخ
 رطاخملاو ةيلخادلا ةعجارملاو ةباقرلاو ةدوجلاو
ةعجارملا ناجل ةيوضع لاجم يف ةربخ

-

 دلاخ نب نمحرلادبع
 ناطلسلا

ةعجارملا ةنجل وضع

ةيلاحلا فئاظو

تاربخ

٤٠

كتابةكرشةعجارملاةنجللوةرادإلاسلجموضع
ةيتسجوللالامعألاورامثتسالل

ةريزجلاكنبةعجارملاةنجلوضع
تائفاكملاوتاحيشرتلاةنجلورطاخملاةنجلوضع

نيمأتلليبرعلاعردلاةكرش

يرهزأ دمحم نب هط

ةعجارملا سلجم سيئر

 نب زيزعلا دبع نب ىسوم
شركع

يداصتقالا ليلحتلاو ةيمنتلا لاجم يف ةربخلا كلمتي

 نب هللادبع زيزعلادبع ةكرش– لامعألا ريوطت ريدم
يراقعلاشركع

 قيقدتلاو ةيلاملا يف ةيدايقلا بصانملا نم ديدعلا ىلوت
 نوئشلا يف صتخمو ةددعتم تاربخب عتمتيو يلخادلا
ةيبساحملاو ةيلاملا

ةعجارملا ةنجل وضع



عامتجا لكل روضحلا تانايبو ةنجللا داقعنا خيراوت

٤١

بصنملامسالا
عبارلا عامتجالاثلاثلا عامتجالايناثلا عامتجالالوألا عامتجالا

٢٠٢١/٣/١١٢٠٢١/٥/٦٢٠٢١/٨/١٦٢٠٢١/١/٤
PPPPةنجللا سيئريرهزا دمحم نب هط

PPPAةنجللا وضعشركع نب زيزعلادبع نب ىسوم
PPPPةنجللا وضعناطلسلا دلاخ نب نمحرلادبع

PPPPةنجللا نيماعرقالا ماسح

P-رضاح

A-رضحي مل





 لــمعلا طــطخو ةكرــشلل ةلماــشلا ةيجيتارتــسالا ةــسارد
 ،رامثتـــــسالا تاـــــيلآو تاـــــسايسو ةـــــيلحرملاو ةـــــسيئرلا

 فورــــــظلا ةرادإ طــــــطخو ،رطاــــــخملا ةرادإو ،لــــــيومتلاو
.ةيذيفنتلا ةرادإلا حارتقا ىلع ءانب ،ةئراطلا ةيرادإلا

.
 ةــــيذيفنتلا ةــــنجللا ليكــــشتب ةرادإلا ســــلجم ماــــق
تاكرــــشلا ماــــظن تاــــبلطتملً اــــقفو رامثتــــسالاو
 ةـــصاخلا رامثتـــسالاو ةـــيذيفنتلا ةـــنجللا ةـــسايسو
 ءاـضعأ )٣( ةـثالث نم ةنجللا هذه نوكتت .ةكرشلاب

 ةرادإلا ســلجم لــبق نــم مهنــيعت متــي لــقألا ىــلع
 تآـــــفاكملا ةـــــنجل لـــــبق نـــــم حيـــــشرت ىـــــلع ءاـــــنب
 وأ ةرادإلا ســـلجم ءاـــضعأ نيـــب نـــم تاحيـــشرتلاو
 ةـــيذيفنتلا ةـــنجللا نوـــكتتو .ســـلجملا جراـــخ نـــم
 ءاـــــــضعأ )٤( ةـــــــعبرأ نـــــــم ةـــــــيلاحلا رامثتـــــــسالاو
 ،)دــيزملا دــمحم( ةــنجللا رــس نيــمأ ىــلا ةفاــضإلاب
 يـف رامثتـسالاو ةـيذيفنتلا ةـنجللا ليكـشت مـت دقو
 ــه١٤٤١/٨/١٣ خيراـتب دقعنملا ةرادإلا سلجم عامتجا
 ةدــيدجلا ةرودــلا أدــبت نأ ىــلع )م٢٠٢٠/٤/٦ قــفاوملا(
 )م٢٠٢٠/٤/٣ قــــــفاوملا( ـــــــه١٤٤١/٨/١٠ خيراــــــتب ةــــــنجلل

يـــف يلاـــحلا ةرادإلا ســـلجم ةرود ةـــياهنب يـــهتنتو
.)٢٠٢٣/٤/٢ قفاوملا(١٤٤٤/٩/١١ خيرات
 رامثتــــــــسالاو ةــــــــيذيفنتلا ةــــــــنجللا تاــــــــصاصتخا
.يلي ام اهماهمو

 ةكرـــــــــشلل لـــــــــثمألا يلامـــــــــسأرلا لـــــــــكيهلا ةـــــــــعجارم
.ةيلاملا اهفادهأو اهتايجيتارتساو

 كــلمتو ةكرــشلل ةــسيئرلا ةيلامــسأرلا تاــقفنلا ةــعجارم
 ةــيريدقتلا تاــنزاوملا ةــعجارمو اــهيف فرــصتلاو لوــصألا
اهعاونأب

رامثتسالاو ةيذيفنتلا ةنجللا

 :يـلي اـم لاـيح هرارقذاختأل ةرادإلا سلجمل ةيصوتلا عفر
 ةكرـشلا لـح. ب .هـضيفخت وأ ةكرـشلا لام سأر ةدايز.أ

 رــــيرقت وأ ساــــسألا اــــهماظن يــــف ددــــحملا لــــجألا لــــبق
 ةكرــشلل يقاــفتالا يطاــيتحالا مادختــسا.ت .اهرارمتــسا

 ةــيداعلا رــيغ ةــماعلا ةــيعمجلا لــبق نــم هــنيوكت لاــح يــف
 وأتايطايتحا نيوكت.ث .نيعم ضرغل هصيصخت مدعو
 عـــيزوت ةـــقيرط.ج .ةكرـــشلل ةيفاـــضإ ةـــيلام تاـــصصخم
.ةيفاصلا ةكرشلا حابرأ

١

٢

٣

٤

٤٢



 تاكراـشمو ةيرامثتـسا عيراـشم يـف لوخدلاب ةيصوتلا
 لـــمعب ةـــقالع اـــهل تاكرـــش ىـــلع ذاوحتـــسالا وا ةدـــيدج
 ايـــسأر ةـــيلاحلا ةطـــشنألا ريوـــطتو ةـــيمنتل وا ةكرـــشلا

 .ايقفاو
.

.
 ،ةــيلخادلا ةــباقرلا طباوــضو ةــمظنأ ذــيفنت ىــلع عالــطالا

 .ب .حلاــــصملا ضراــــعت ةــــسايس ذــــيفنت .أ :لمــــشتو
 ،رطاـخملا ةرادإو ساـيقل ةبسانم ةيباقر ةمظنأ قيبطت
 هــجاوت دــق يــتلا رطاــخملا نــع ماــع روــصت عــضوب كــلذو
 رطاــخملا نــم دــحلا ةــفاقثب ةــملم ةــئيب ءاــشنإو ةكرــشلا

سـلجم عـم ةيفافـشب اـهحرطو ،ةكرشلا ىوتسم ىلع
 تاذ فارــطألاو حلاــصملا باحــصأ نــم مهرــيغو ةرادإلا
.ةكرشلاب ةلصلا

 ةرادإوةـيلخادلا ةـباقرلا مظن ذيفنت ىلع عالطالا
 مظنـــلا كـــلت ةـــيلاعف نـــم قـــقحتلاو ،رطاـــخملا

ىوتــــسمب مازــــتلالا ىــــلع صرــــحلاو ،اــــهتيافكو
.ةرادإلا سلجم نم ةدمتعملا رطاخملا

يـتلا ةـماهلا لئاـسملا عـيمج ةـعجارمو ةعباتم
 ءاـــــضقلا ماـــــمأ ةـــــعوفرملا اياـــــضقلاب قـــــلعتت
 نا بـلطتت يـتلا تاـبلاطملاو ةـئراطلا اياضقلاو
.ةيبساحملا تانايبلا يف رهظت

.

 نــــــم ةــــــمدقملا ةــــــماهلا تايــــــصوتلا ةــــــعباتم
.ينوناقلا بساحملاو يلخادلا عجارملا

 ميـــــقلا ةـــــفاقث ءاـــــنب يـــــف ةـــــلاعفلا ةكراـــــشملا
ةكرشلا لخاد اهتيمنتو ةيقالخألا

 ةـــــــيفيظولاو ةـــــــيميظنتلا لـــــــكايهلا ةـــــــعجارم
 يـف رـظنلل ةرادإلا سـلجم ىـلإ اهعفرو ةكرشلل
ةيذيفنتلا ةرادإلا حارتقا ىلع ءانب اهدامتعا

 لــــمعب ةــــقلعتملا ةــــيلخادلا حئاوــــللا ةــــعجارم
 ماـهملا دـيدحت كـلذ يف امب ،اهريوطتو ةكرشلا

ىــــلإ ةــــلكوملا تايلوؤــــسملاو تاــــصاصتخالاو
 حارـــــتقاو ةـــــفلتخملا ةـــــيميظنتلا تايوتـــــسملا
ةجاحلا دنع اهليدعت
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 ةرادإلا ىلا لامعألا ضيوفت ةسايس ةعجارم
.اهذيفنت ةقيرطو ةيذيفنتلا

.

ةرادإلا ىـــلا ضوـــفت يـــتلا تايحالـــصلا ةـــعجارم
 ةدـــــــمو رارـــــــقلا ذاـــــــختا تاءارـــــــجإو ،ةـــــــيذيفنتلا
 نــــــع ةــــــيرودلا ريراــــــقتلا ةــــــساردو ضيوــــــفتلا
.تايحالصلا كلتل ةيذيفنتلا ةرادإلا ةسرامم

 حنـــمت يـــتلا تآـــفاكملا عاوـــنأو ةـــسايس ةـــسارد
 تآــفاكملاو ،ةــتباثلا تآــفاكملا لــثم ،نيلماــعلل
.مهسأ لكش يف تآفاكملاو ،ءادألاب ةطبترملا

 ةرادإلا تاــــــــمولعمو ريراــــــــقت ىــــــــلع عالــــــــطالا
 سـلجمءاـضعأل عـفرت يـتلا ةكرـشلاب ةيذيفنتلا
 نيلقتــسملاو نييذــيفنتلا رــيغ ءاــضعألاو ةرادإلا
 ســــلجم نــــع ةــــقثبنملا ناــــجللاو صاــــخ هــــجوب
 قئاــثولاو تاــنايبلاو تاــمولعملا عــيمجو ةرادإلا

 ةـيفاو نوـكت نأ نم دكأتلاو ،ةمزاللا تالجسلاو
 نـم مهنـيكمتل ،بـسانملا تـقولا يـفو ةقيقدو
.مهتابجاو ءادأ نسح

.

 ةـــيلاملا ةـــيرودلا ريراـــقتلا تاعورـــشم ةـــعجارم
 طاــشن يــف زرــحملا مدــقتلا نأــشب ةــيلاملا رــيغو
 ةكرــــشلا فادــــهأو طــــطخ ءوــــض يــــف ةكرــــشلا
 ىــــــلع ريراــــــقتلا كــــــلت ضرــــــعو ،ةيجيتارتــــــسالا
.ةرادإلا سلجم

١٣
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 ةدـيدجلا تارامثتـسالل ةـمزاللا تاـسرادلا ءارجا
اهنأشب ةمزاللا تايصوتلاب عفرلاو ةكرشلل ١٧

٤٤



عناصلا دمحم نب دمحأ
ةرادإلا سلجم سيئر

ةنجللا ءاضعأ ءامسأ
مهتالهؤمو مهتاربخو ةيلاحلا مهفئاظو

لمازلا دوعس نب دمحم
بدتنملا وضعلا

ىسيعلا هللا دبع نب دجام
ةرادإلا سلجم سيئر بئان

ةـــنجللا وـــضعو ةرادإ ســـلجم وـــضعو يذـــيفنتلا سيئرـــلا
.نآلا ىتح2020 نم ةيدوعسلا فزخلا ةكرشب ةيذيفنتلا

 ةـيمنتلاو ةـقاطلل نازاـج ةكرـش ةرادإ سـلجم سيئر بئان
كــــتاب ةكرــــشل يذــــيفنتلا سيئرــــلا ، نآلا ىــــتح2019 نــــم
 2020. ىــتح2019 نــم ةيتــسجوللا لاــمعألاو  رامثتــسالل
 ةـــنجللا وـــضعو ةرادإ ســـلجم وـــضعو يذـــيفنتلا سيئرـــلا،
 .2019–2016 نم سبجلل ةينطولا ةكرشلا يف ةيذيفنتلا

ةيدوعسلا فزخلا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا

 تاليــلحتلاو  رامثتــسالا لاــجم يــف ةددــعتم تارــبخ
ةيلودلاو ةيلحملا مهسألاو ةيلاملا

رامثتسالل لزاج ةكرش يذيفنتلا سيئر
 سيــئر سيئرــلا  ةــضباقلا ةراــسج ةكرــش يذــيفنتلا
 رامثتسالل لزاج ةكرش ريدمو  رامثتسالا
 ءافـشلا ايجولونكت ةكرش نيريدملا سلجم سيئر
ةدودحملا

 ءاـــفولا عنـــصم ةكرـــش نيريدـــملا ســـلجم سيـــئر
دودحملا ةيملاعلا

يدراوبلا دلاخ سارف
ةرادإ سلجم وضع

ةيلاح فئاظو

تاربخ
 تاــــيلمعو تاكرــــشلا ةرادإو رامثتــــسالا لاــــجم يــــف ةرــــبخ
 تاــنايك نيوــكت ضرــغب تاكرــشلا نيــب جمدــلاو ذاوحتــسالا
تاكرشلل يداصتقالا ءادألا مييقتو ةقالمع

 لاـمعألاو رامثتـساللكـتاب ةكرش بدتنملا وضعلا
ةيتسجوللا

٤٥

ةيمنتلاو ةقاطلل نازاج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر
 رامثتـــــــساللكـــــــتاب ةكرـــــــش ةرادإ ســـــــلجم سيـــــــئر
ةيتسجوللا تامدخلاو
 تامدـــخل ةـــيبرعلا ةكرـــشلا نيريدـــم ســـلجم سيـــئر
ةمالسلاو نمألا
 ةــــــيملاعلا ندال نــــــب ةــــــعومجمل بدــــــتنملا وــــــضعلا
ةضباقلا
 ةــسسؤمل يذــيفنتلا سيئرــلاو ءاــنمأ ســلجم سيــئر
ةيريخلا عناصلا يلعلا دمحم
 ةكرــــشل يذــــيفنتلا سيئرــــلاو ةرادإلا ســــلجم سيــــئر
يلئاعلا رامثتسالا
 رامثتــــسالا ةــــسسؤمل كــــلاملاو يذــــيفنتلا سيئرــــلا
ةراجتلل ديشرلا
ةيمنتلاو ريوطتلل رقملا ةكرش سيئرلا بئان
رامثتسالل لزاج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر
ةيريوطتلا ىؤر ةكرش نيريدم سلجم سيئر
  ةريزجلا سبج ةكرش نيريدم سلجم سيئر
ةضباقلا ةراسج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر

 تاـيلمعو تاكرـشلا ةرادإو رامثتـسالا لاجم يف ةربخ
نيوـــكت ضرـــغب تاكرـــشلا نيـــب جمدـــلاو ذاوحتـــسالا
تاكرشلل يداصتقالا ءادالا مييقتو ةقالمع تانايك



عامتجا لكل روضحلا تانايبو ةنجللا داقعنا خيراوت

٤٦

بصنملامسالا

دجوي ال

ةنجللا سيئر عناصلا دمحم نب دمحأ
ةنجللا وضعىسيعلا هللادبع نب دجام
ةنجللا وضعلمازلا دوعس نب دمحم
ةنجللا وضعيدراوبلا دلاخ نب سارف
ةنجللا  نيماديزملا حلاص نب دمحم

٢٠٢١ ملاعلا لالخ عامتجا يأ دقعت مل ةنجللا نأب ًاملع
P-رضاح

A-رضحي مل



 ةرادإلا ســــــلجم ءاــــــضعأ تآــــــفاكمب ةرادإلا ســــــلجمل ةيــــــصوتلا
 ةــــــسايسلل اــــــقفو نييذــــــيفنتلا راــــــبكو هــــــنم ةــــــقثبنملا ناــــــجللاو
.ةدمتعملا

ً اــــــقفو تاحيــــــشرتلاو تآــــــفاكملا ةــــــنجل ليكــــــشت مــــــت
 قوــسلا ةــئيه نــع ةرداــصلاةــمكوحلا ةــحئال تاــبلطتمل
 ثــــيحب ،تاحيــــشرتلاو تآــــفاكملا ةــــنجل ةــــحئالو ةــــيلاملا
 ءاــضعأ )٣( ةــثالث نــم ةرادإلا ســلجم نــم رارــقب ّلكــُشت

نــم ءاوــس ،نييذــيفنتلا ةرادإلا ســلجم ءاــضعأ رــيغ نــم
 مهنـــيب نـــم نوـــكي نأ ىـــلع مهرـــيغ نـــم وأ نيمهاـــسملا

 تاحيـــشرتلا ةـــنجل نوـــكتتو .لـــقألا ىـــلع لقتـــسم وـــضع
 نيمأل ةفاضإلاب ءاضعأ )٣( ةثالث نم ةيلاحلا تآفاكملاو
 ةــــــنجل ليكــــــشت مــــــت دــــــقو ،)دــــــيزملا دــــــمحم( ةــــــنجللا
 ةرادإلا ســـــلجم عاـــــمتجا يـــــف تآـــــفاكملاو تاحيـــــشرتلا
 نأ ىــلع )م٢٠٢٠/٤/٦ قــفاوملا( ـــه١٤٤١/٨/١٣ خيراــتب دــقعنملا
 قــفاوملا( ـــه١٤٤١/٨/١٠ خيراــتب ةــنجلل ةدــيدجلا ةرودــلا أدــبت

 يلاـــحلا ةرادإلا ســـلجم ةرود ةـــياهنب يـــهتنتو )ــــه٢٠٢٠/٤/٣
.)م٢٠٢٣/٤/٢ قفاوملا( ـه١٤٤٤/٩/١١ خيرات يف
يليام يف ةصاخ ةفصب اهتاصاصتخا صخلتت
 ةرادإلا سـلجم ءاـضعأ تآـفاكمل ةحـضاو ةسايس دادعإ

 ،ةـــــيذيفنتلا ةرادإلاو ســـــلجملا نـــــع ةـــــقثبنملا ناـــــجللاو
ةرادإلا سلجم ىلإ اهعفرو

 طـــــطخو ماـــــعلا ريدـــــملا وا يذـــــيفنتلا سيئرـــــلا دوـــــقع ةـــــعجارم
ةعباتلا تاكرشلا يف نيفظوملل ةيونسلا ةيلاملا تائفاكملا

 ةرادإلا سلجم يف ةيوضعلل ةحضاو ريياعمو تاسايس حارتقا
.ةيذيفنتلا ةرادإلاو

تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل

.ءاضعألا حيشرتب ةرادإلا سلجمل ةيصوتلا

١

٢

٣

٤

٤٧



ةيوـضعل ةـبولطملا تالهؤـملاو تاردـقلل فـصو دادعإ
 ..ةيذيفنتلا ةرادإلا فئاظو لغشو ةرادإلا سلجم
.

.

 هــــصيصخت وــــضعلا ىــــلع بــــجي يذــــلا تــــقولا دــــيدحت
ةرادإلا سلجم لامعأل

تاراــهملا نــم ةــمزاللا تاــجايتحالل ةيونــسلا ةــعجارملا
 ةرادإلا فئاــــظوو ةرادإلا ســــلجم ةيوــــضعل ةبــــسانملا
.ةيذيفنتلا

 ءاضعألا لالقتسا نم يونس لكشب دكأتلا
. نيلقتسملا

 ءاـضعألاو نييذـيفنتلا ءاـضعألل يـفيظو فيـصوت عضو
 ةرادإلا ءاــضعأو نيلقتــسملا ءاــضعألاو نييذــيفنتلا رــيغ
 نيذيفنتلا رابكو ةيذيفنتلا

 دـــحأ زـــكرم روغـــش لاـــح يـــف ةـــصاخلا تاءارـــجإلا عـــضو
.نييذيفنتلا رابك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 عـفرو ةـيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سـلجم لـكيه ةعجارم
اهؤارجإ نكمي يتلا تارييغتلا نأش يف تايصوتلا

 ،ةرادإلا ســـلجم يـــف ةوـــقلاو فعـــضلا بـــناوج دـــيدحت
 ةحلـــصم عـــم قـــفتي اـــمب اـــهتجلاعمل لوـــلحلا حارـــتقاو
ةكرشلا

٥

٦

٧

٨١٢

١١

١٠

٩

٤٨



كتابةكرشةعجارملاةنجللوةرادإلاسلجموضع
ةيتسجوللالامعألاورامثتسالل

ةريزجلاكنبةعجارملاةنجلوضع
تائفاكملاوتاحيشرتلاةنجلورطاخملاةنجلوضع

نيمأتلليبرعلاعردلاةكرش

ةنجللا ءاضعأ ءامسأ
مهتالهؤمو مهتاربخو ةيلاحلا مهفئاظو

يرهزأ دمحم نب هط

ةنجلوضع

 نب زيزعلا دبع نب ىسوم
شركع

يداصتقالا ليلحتلاو ةيمنتلا لاجم يف ةربخلا كلمتي

 نب هللادبع زيزعلادبع ةكرش– لامعألا ريوطت ريدم
يراقعلاشركع

 طيطختلاو ةيبساحملاو ةيلاملا ةرادإلا لاجم يف ةربخ
 رطاخملاو ةيلخادلا ةعجارملاو ةباقرلاو ةدوجلاو
ةعجارملا ناجل ةيوضع لاجم يف ةربخ

 دهعملا ةفرعملا ةمجرتو راكتبالل يذيفنتلا ريدملا
ينطولا لوحتلا جمانرب ةحصلا ثاحبأل ينطولا
 يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم بفيراستسا

ثاحبألا زكرمو
 يداصتقالا ضايرلا ىدتنم ةوعدلاب كراشم

-

زيزعلا دبع نب ناطلس
كرابملا

ةيلاح فئاظو

 قيقدتلاو ةيلاملا يف ةيدايقلا بصانملا نم ديدعلا ىلوتتاربخ
 نوئشلا يف صتخمو ةددعتم تاربخب عتمتيو يلخادلا
ةيبساحملاو ةيلاملا

ةنجل وضع ةنجللا سيئر

٤٩



عامتجا لكل روضحلا تانايبو ةنجللا داقعنا خيراوت

١٢،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ يرهزا دمحم نب هط

٩،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ شركع نب زيزعلادبع نب ىسوم

١٢،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠  ناطلسلا دلاخ نب نمحرلادبع

- ١٥،٠٠٠ عرقالا ماسح

٣٣،٠٠٠ ١٦٥،٠٠٠ عومجملا

رسلا نيماوتاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل

١٢،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس

١٢،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ يرهزا دمحم نب هط

١٢،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ شركع نب  زيزعلادبع نب ىسوم

- ١٥،٠٠٠ ديزملا حلاص نب دمحم

٣٦،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ عومجملا

رسلا نيماو ةعجارملا ةنجل

عومجملا تاسلج روضح لدب ةتباثلا تآفاكملا

ناجللاتائفاكم

٥٠

بصنملامسالا
ثلاثلا عامتجالايناثلا عامتجالالوألا عامتجالا

٢٠٢١/١/١٢٢٠٢١/١/٢٤٢٠٢١/٨/٢٨
PPPةنجللا سيئر                                                    كرابملا  زيزعلادبع نب ناطلس

PPPةنجللا وضعيرهزا دمحم نب هط
PPPةنجللا وضعشركع نب زيزعلادبع نب ىسوم

PPPةنجللا نيماديزملا حلاص نب دمحم

٦٢،٠٠٠

٥٩،٠٠٠

٦٢،٠٠٠

١٥،٠٠٠

١٩٨،٠٠٠

٣٧،٠٠٠

٣٧،٠٠٠

٣٧،٠٠٠

١٥،٠٠٠

١٢٦،٠٠٠
P-رضاح

A-رضحي مل



ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأ ءامسأ
مهتالهؤمو مهتاربخو ةيلاحلا مهفئاظو

ديزملا حلاص نب دمحم
ةمكوحلل يذيفنتلا سيئرلا

 ةماعلا نوئشلاو
ماعلا نيمألا

 ةــــمظنألا يــــف ةعــــساو تارــــبخ دــــيزملا ذاتــــسالا كــــلتمي
 جامدـــنالا تاـــيلمع كلذـــكو تاكرـــشلاةـــمكوحو حئاوـــللاو
 ةـلكيهلا ةداـعإو ةيجيتارتسالا تاراشتسالاو ذاوحتسالاو
 ةـــيراجتلا لاـــمعإلا لاـــجم يـــف هـــلمع لالـــخ نـــم اهبـــستكا
 ،م1997 ماعلا ذنم ةرادإلاو

 ةكرـش ةرادا سـلجمل ماـعلا نيـمألا بـصنم اـيلاح لغشي
 ةمهاــسم ةكرــش( ةيتــسجوللا لاــمعألاو رامثتــساللكــتاب

 يــــف ةــــيذيفنتلا بــــصانملا نــــم ددــــع دــــلقت دــــقو )ةــــجردم
 كلذـك وـهو،م2010 ماـعلا يـف اهيلا همامضنا ذنم ةكرشلا
 ةرادإلـلدرتراـش دهعم اهنم تايعمجلا نم ددع يف وضع
 ةيدوعــــــسلا ةــــــمظنألا ةــــــيعمجو ،)ةدــــــحتملا ةــــــكلمملا(
ةرادإلل ةيدوعسلا ةيعمجلاو

 ةبــساحملا تالاــجم عــيمج يــف ماــع17 قوــفت ةرــبخ كــلتمي
 تاقفدــــتلاو تادارــــيإلا لــــيلحتو ةيبــــساحملا تاــــيلمعلاو
 تاءاـــفكلا نيـــسحت يـــف ةدعاـــسملاو تاكرـــشلل ةـــيلاملا
فيلاكتلا ضفخو

يواطنط دومحم دمحم
 ةرادإلل يذيفنتلا سيئرلا

ةيلاملا

 يــف اــماع16 نــع دــيزت ةــعونتم ةرــبخ ماــسح ديــسلا كــلتمي
يلاــــملا قيقدــــتلاو ةــــيلخادلا ةــــباقرلاو ةبــــساحملا لاــــجم
 نــــم ةــــعومجم يــــف لــــمع دــــقو ،رطاــــخملاو يليغــــشتلاو
 )ALI( لــيمج فــيطللا دــبع ةكرــش لــثم ىرــبكلا تاكرــشلا
 ثيحART برعلا نويزفلتو ويدار ةكرشو ،يذيفنت ققدمك
 ةـعباتلا اـيميداكأ هكرـشو تاونقلل ةيلاملا ةرادإلا يف لمع
 ،يــــلخاد ققدــــمك ةــــيبرعلا ةيداــــصتقالا ةدــــحولا ســــلجمل
 ةـــبيردتلا تارودـــلا نـــم رـــيثك ىـــلع هلوـــصح ىـــلا ةفاـــضإلاب
 .رطاخملا هراداو ةيلخادلا ةباقرلا ،ةمكوحلاب ةصصختملا

عرقالا ماسح
 ةعجارملل يذيفنتلا سيئرلا

ةيلخادلا

ةيلاحلا فئاظو

تاربخ

٥١

لمازلا دوعس نب دمحم
بدتنملا وضعلا

 تاــــيلمعو تاكرــــشلا ةرادإو رامثتــــسالا لاــــجم يــــف ةرــــبخ
 تاــنايك نيوــكت ضرــغب تاكرــشلا نيــب جمدــلاو ذاوحتــسالا
تاكرشلل يداصتقالا ءادألا مييقتو ةقالمع

 لاـمعألاو رامثتـساللكـتاب ةكرش بدتنملا وضعلا
ةيتسجوللا



٥٣

)براقألا( ةياهنةياهن)براقألا( ةيادبةيادبمسالا

٥٨٧٥٠٠٠٠٥٨٧٥٠٠٠٠ عناصلا دمحم دمحأ

0٠٣٦٤٥٠٠ىسيعلا هللادبع نب دجام

٣٨١٢٥٠٢٧٩٩٤١٢٥٠كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس

٠٠١٠٠٠يرهزا دمحم نب هط

١٢٥٠٠١٠٠١٣١٥٠٠٠يراوبلا دلاخ نب سارف

١٢٥٠٠١٢٥٠٠يماثقلا كرابم نب دهف

١٠٠٠٠١٠٠٠٠شركع نب زيزعلادبع نب ىسوم

٣٠٣٠ديزملا حلاص نب دمحم

رابكوةكرشلاةرادإ سلجمءاضعإل دوعتباتتكإ قوقحو ةيدقاعت ةيلام قاروأو ةحلصم يألفصو

 كلت يف رييغت ياو ،ةعباتلا اهتاكرش نم يأ وأ ةكرشلا نيد تاودأ وأمهسأيفمهئابرقاونيذيفنتلا

٢٠٢١ ةنس لالخ قوقحلا كلت وأ ةحلصملا



ةمـــكوحلا ةــــــــــحئال
بابسألاو قبطي ملاموةمكوحلا ةحئال ماكحا نمقبطام

  ةكرشلا اهب تمزتلا يتلا تاكرشلاةمكوح ةحئال دونب مهأل صخلم

أ٨ ةداملا

 ةيوضعل نيحشرملا نع تامولعملا نم ةخسن ريفوت
ةكرشلل ينورتكلالا عقوملا يف ةرادإلا سلجم

٥٤ و٥/١٢

ةماعلا ةيعمجلاةعجارملا ةنجل ليكشت
نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

خيراتب ةدقعنملا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا لبق نم نييعتلا مت– ةمزتلم

.)م02/04/2020 قفاوملا( ـه09/08/1441

٧/١٢

سلجمل يونسلا ريرقتلا ىلع ةقفاوملا

م2020 ماعل ةرادإلا
 ةماعلا ةيعمجلا

نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

 ةـــيعمجلا لـــبق نـــم م2020 ةـــيلاملا ةنـــسلل ةرادالا ســـلجم رـــيرقت داـــمتعا مـــت– ةـــمزتلم
.)م01/06/2021 قفاوملا( ـه20/10/1442 خيراتب ةدقعنملا ةيداعلا ةماعلا

 نيمهاسملل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةثدحملا حابرألا عيزوت ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
 مقر ةرادإلا سلجم رارق ىلع ًءانب )م14/01/2018 قفاوملا( ـه27/04/1439 خيراتب ةدقعنملا
.)م27/12/2017 قفاوملا( ـه09/04/1439 خيراتب )17/13(

.

ينورتكلالا ةكرشلا عقوم لالخ نم– ةمزتلم

ةرادإلا سلجم

ةلوؤسملا ةهجلا

ةرادإلا سلجم

ةلوؤسملا ةهجلا

ب٩ ةداملا

 نأشب ةحضاو ةسايس عضو ةرادإلا سلجم ىلع بجي

 نيمهاسملا حلاصم ققحي امب مهسألا حابرأ عيزوت

.ساسألا ةكرشلا ماظنل ًاقفو ةكرشلاو

٥٥



 ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةثدحملا ةعجارملا ةنجل لمع ةحئال ىلع ةقفاوملا تمت– ةمزتلم
.)م14/01/2018 قفاوملا( ـه27/04/1439 خيراتب ةدقعنملا ةيداعلا

 سلجم نم حارتقا ىلع ءانب– ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا ردصت
 ةحئاللا هذه لمشت نأ ىلع ةعجارملا ةنجل لمع ةحئال– ةرادإلا

 ،اهئاضعأ رايتخا دعاوقو ،اهماهمو ،ةنجللا لمع تاءارجإو طباوض
 نييعت ةيلآو ،مهتآفاكمو ،مهتيوضع ةدمو ،مهحيشرت ةيفيكو
.ةنجللا دعاقم دحأ روغش لاح يف تقؤم لكشب اهئاضعأ

ةماعلا ةيعمجلا
نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

٦/١٢

.م2020 ماعل ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةقفاوملا
ةماعلا ةيعمجلا

نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

 لــبق نــم م2020 يلاــملا ماــعلل ةــيلاملا ةنــسلل ةــيلاملا مئاوــقلا داــمتعا تــمت– ةــمزتلم
.)م01/06/2021 قفاوملا( ـه20/10/1442 خيراتب ةدقعنملا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

٨١ و٩/١٢
 ،مهتآفاكم ديدحتو ،ةكرشلا تاباسح يعجارم نييعت
 ةقفاوملاو ،مهرييغتو ،مهنييعت ةداعإو
 ةماعلا ةيعمجلا.مهريراقت ىلع

نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

قفاوملا(ـه٢٠/١٠/١٤٤٢خيراتبةدقعنملاةيداعلاةماعلاةيعمجلالبقنمتيوصتلامت–ةمزتلم
ىلعًءانب)نوينوناقنوبساحمماسبلابتكم(ةكرشللتاباسحعجارمنييعتىلع)م٠١/٠٦/٢٠٢١

عبارلاوثلاثلاويناثلاعبرللةيلاملامئاوقلاةعجارموصحفلكلذو،ةعجارملاةنجلةيصوت
.هباعتأديدحتوم٢٠٢٢ماعنملوألاعبرلاوم٢٠٢١يلاملاماعلانميونسلاو

 دنع– ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم نيمهاسملل ةحاتالا

 ىلع لوصحلا– ةماعلا ةيعمجلا داقعنال ةوعدلا رشن

 ،ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج دونبب ةقلعتملا تامولعملا
 مئاوقلاو تاباسحلا عجارمو ةرادإلا سلجم ريرقت ةصاخبو

.ةعجارملا ةنجل ريرقتو ةيلاملا

ج١٤

.لوادت عقوم لالخ نم– ةمزتلم

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

 ةماعلا ةيعمجلا داقعنا دعوم نع نالعإلا رشن
 دحاوب دعوملا لبق اهلامعأ لودجو ناكمو
 ينورتكلالا عقوملا يف لقألا ىلع ًاموي نيرشعو
.ةكرشلل

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

.لوادت عقوم لالخ نم– ةمزتلم

ج٥٤د١٣

٥٦



٢/٢٢

 فارشإلاو ةيلخادلا ةباقرلل طباوضو ةمظنأ عضو
 ةــــــبوتكم ةــــــسايس عــــــضو :اـــــهنم اـــــهيلع ماـــــعلا

 ةــــيلعفلا "حلاـــــصملا ضراـــــعت" تالاــــح ةــــجلاعمل
 ةرادإلا ســـــلجم ءاـــــضعأ نــــــم لــــــكل ةــــــلمتحملاو
كـــلذ لمـــشيو ،نيمهاـــسملاو ةـــيذيفنتلا ةرادإلاو
 ،اـــــهقفارمو ةكرــــــشلا لوــــــصأ مادختـــــسا ةءاـــــسإ

 عـــــم تالماـــــعتلا ن ع جتاـــــنلا فرـــــصتلا ةءاـــــسإو
 ةمالــــس نــــم دــــكأتلاو .ةــــقالعلا يوذ صاخــــشألا

 كـــــلذ يــــف اــــمب ،ةيبــــساحملاو ةــــيلاملا ةــــمظنألا
.ةــــيلاملا ريراـــــقتلا دادـــــعإب ةلـــــصلا تاذ ةـــــمظنألا

ةبـــــسانم ةـــــيباقر ةـــــمظنأ قـــــيبطت نـــــم دـــــكأتلاو
ماــع روــصت عضوب كـلذو ،رطاـخملا ةرادإو سايقل

 ةـئيب ءاـشنإو ،ةكرـشلا هجاوت دق يتلا رطاخملا نع
 ةكرـشلا ىوتسم ىلع رطاخملا ةرادإ ةفاقثب ةملم

 حلاــــــصملا باحــــــصأ عــــــم ةيفافــــــشب اــــــهحرطو
 ةـــــــعجارمو .ةكرـــــــشلاب ةلـــــــصلا تاذ فارـــــــطألاو
 يف ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ةيلعافل ةيونسلا

ضراعتتالاحةجلاعمو،حلاصملاضراعتميظنتةسايسدامتعامت–ةمزتلم
ةيذيفنتلاةرادإلاوةرادإلاسلجمءاضعأنملكلةيلعفلاوةلمتحملاحلاصملا

ـه٠١/٠٩/١٤٣٩خيراتبدقعنملا)٣١/١٣(مقرةرادإلاسلجمرارقىلعًءانبنيمهاسملاو
.)م١٧/٠٥/٢٠١٨قفاوملا(

ةرادإلا سلجم
 ةماعلا ةيعمجلاةلوؤسملا ةهجلا

نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

نمةثدحملاةرادإلاسلجميفةيوضعلاريياعموتاسايسةحئالدامتعامت–ةمزتلم
رارقىلعًءانب)م١٤/٠١/٢٠١٨قفاوملا(ـه٢٧/٠٤/١٤٣٩خيراتبةدقعنملاةماعلاةيعمجلالبق
.)م٢٧/١٢/٢٠١٧قفاوملا(ـه٠٩/٠٤/١٤٣٩خيراتبدقعنملا)١٧/١٣(مقرةرادإلاسلجم

ةكرشلاب ةصاخلا ةمكوحلا ةحئال يف اهيلع صنلا مت ةلقتسم ةحئال دجوي ال– ةمزتلم

٣/٢٢

 ةددـحمو ةحضاو تاءارجإو ريياـعمو تاـسايس عـضو
عـضوم اهعـضوو ،ةرادإلا سـلجم يـف ةيوـضعلل
.اهل ةماعلا ةيعمجلا رارقإ دعب ذيفنتلا

 باحــــصأ عــــم ةــــقالعلا مظنــــت ةــــبوتكم ةــــسايس عــــضو
–يـطغت نأ بـجيو ،ةمكوحلا ةحئال ماكحأ قفو حلاصملا
:يتآلا– صاخ لكشب
 كاــــهتنا ةــــلاح يــــف حلاــــصملا باحــــصأ ضيوــــعت تاــــيلآ

.دوقعلا اهيمحتو ةمظنألا اهرقت يتلا مهقوقح
 نيـب أـشنت دـق يـتلا تافالخلا وأ ىواكشلا ةيوست تايلآو
.حلاصملا باحصأو ةكرشلا
 ءالــــمعلا عــــم ةدــــيج تاــــقالع ةــــماقإل ةبــــسانم تاــــيلآو
 تاـــــــمولعملا ةيرـــــــس ىـــــــلع ةـــــــظفاحملاو نيدروـــــــملاو
.مهب ةقلعتملا

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

٤/٢٢

٥٧



 بــجومب ةرادإلا ســلجم لــبق نــم ةيفافــشلاو حاــصفإلا ةــسايس داــمتعا مــت– ةــمزتلم
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب )31/13( مقر هرارق

ةيرشبلا دراوملا تاءارجإو تاسايس:ةيلخادلا تاسايسلا نم ددع ةكرشلا ىدل– ةمزتلم
 سلجم رارق بجومب اهدامتعا مت ةيلخادلا ةعجارملا قاثيم- ةيبساحملاو ةيلاملا ةسايسلا
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا

 سـلجم رارـق بـجومب )ةـيذيفنتلا ةرادإلا تايحالـص( تايحالصلا ةموظنم دامتعا مت– ةمزتلم
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا

بدتنملا وضعلا نييعت

٢٥

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا  ةكرـشلا دـيقت نمـضت يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا عضو

 تاـمولعملا نـع حاـصفإلاب اـهمازتلاو حئاوللاو ةمظنألاب
 قـــقحتلاو ،حلاـــصملا باحـــصأو نيمهاـــسملل ةـــيرهوجلا

.اهب ةيذيفنتلا ةرادإلا ديقت نم

٥/٢٢

 ددـــحي تارارـــقب هـــنع ةـــقثبنم ةـــصصختم ناـــجل ليكـــشت
 ةـــيفيكو ،اهتايلوؤـــسمو اهتايحالـــصو ةـــنجللا ةدـــم اـــهيف
 ليكــشتلا رارــق نمــضتي نأ ىــلع ،اــهيلع ســلجملا ةــباقر
 مهقوــــــــقحو مهماــــــــهم دــــــــيدحتو ءاــــــــضعألا ةيمــــــــست
 ناــــــجللا هذــــــه لاــــــمعأو ءادأ ميــــــيقت عــــــم ،مهتاــــــبجاوو
.اهئاضعأو

٦٤-أ/٦٠–٦٠–٥٠–٢٢/١٣

 :ةيسيئر ناجل )3( ددع ةكرشلا ىدل– ةمزتلم
 خيراـــتب ةدـــقعنملا ةـــيداعلا ةـــماعلا ةـــيعمجلا لـــبق نـــم نيـــيعتلا مـــت– ةـــعجارملا ةـــنجل

.)م02/04/2020 قفاوملا( ـه09/08/1441
 خيراـتب دـقعنملا ةرادإلا سـلجم رارـق بـجومب نيـيعتلا مـت– تآـفاكملاو تاحيـشرتلا ةنجل

.)م06/04/2020 قفاوملا( ـه13/08/1441
 خيراــتب دــقعنملا ةرادإلا ســلجم رارــق بــجومب نيــيعتلا مــت– رامثتــسالاو ةــيذيفنتلا ةــنجللا

.)م06/04/2020 قفاوملا( ـه13/08/1441

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

١/٢٣
 ةكرــشلا لــمعب ةــقلعتملا ةــيلخادلا تاــسايسلا داــمتعا

تاــصاصتخالاو ماــهملا دــيدحت كــلذ يــف اــمب ،اــهريوطتو
 ةــــيميظنتلا تايوتــــسملا ىــــلإ ةــــلكوملا تايلوؤــــسملاو
..ةفلتخملا

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

 تايحالــصلا دــيدحتب ةيليــصفتو ةــبوتكم ةــسايس داــمتعا
كــــلت حــــضوي لودــــجو ةــــيذيفنتلا ةرادإلا ىــــلإ ةــــضوفملا
 سـلجملو ،ضيوفتلا ةدمو ذيفنتلا ةقيرطو ،تايحالصلا
 ةــيرود ريراــقت عــفر ةــيذيفنتلا ةرادإلا نــم بــلطي نأ ةرادإلا
.ةضوفملا تايحالصلل اهتاسرامم نأشب

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

٢/٢٣

 قـــفاوملا( ــــه15/12/1441 خيراـــت نـــمً اراـــبتعا لـــمازلا دوعـــس نـــب دـــمحم نيـــيعت مـــت– ةـــمزتلم
 قــــــفاوملا( ـــــــه14/12/1441 خيراــــــتب ةرادإلا ســــــلجم رارــــــق بــــــجومب كــــــلذو )م05/08/2020
.)م04/08/2020

٥٨



٥/٢٥

 ةكرشلل ةيفيظولاو ةيميظنتلا لكايهلا عضو
.اهدامتعا يف رظنلل ةرادإلا سلجم ىلإ اهعفرو

 )16/14( مـقر ةرادإلا سلجم رارق بجومب ةكرشلل يميظنتلا لكيهلا دامتعا مت– ةمزتلم
.)م31/08/2020 قفاوملا( ـه12/01/1442 خيراتب دقعنملا

 ســلجم رارــق بــجومب ةــيلخادلا ةــعجارملا ةرادإ ريدــمك عرــقألا فــئار ماــسح نيــيعت مــت– ةــمزتلم
.)م06/04/2020 قفاوملا( ـه13/08/1441 خيراتب دقعنملا14/225 مقر ةرادإلا

١٠/٢٥

 حنمُت يتلا تآفاكملا عاونأو ةسايس حارتقا
 تآفاكملاو ،ةتباثلا تآفاكملا لثم ،نيلماعلل

.مهسأ لكش يف تآفاكملاو ،ءادألاب ةطبترملا

 رارـق بـجومب عفاـنملاو بـتاورلاو تاجردـلا ملـس تاءارجإو ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
 لـــبق نـــم ةـــثدحملا تاحيـــشرتلاو تآـــفاكملا ةـــنجل لـــمع ةـــحئال ىـــلع ةـــقفاوملا تـــمت– ةـــمزتلم.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا سلجم

.)م14/01/2018 قفاوملا( ـه27/04/1439 خيراتب ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا

٤٣
 تآفاكمل ةحضاو ةسايس دادعإب تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل موقت

 ةرادإلاو سلجملا نع ةقثبنملا ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 اهدامتعال ًاديهمت اهيف رظنلل ةرادإلا سلجم ىلإ اهعفرو ،ةيذيفنتلا
 ريياعم عابتا ةسايسلا كلت يف عاري نأ لع ،ةماعلا ةيعمجلا نم

.اهذيفنت نم ققحتلاو ،اهنع حاصفإلاو ،ءادألاب طبترت

١/٦١

 ةـــقثبنملا ناـــجللاو ةرادإلا ســـلجم ءاـــضعأ تآـــفاكم ةـــسايس ىـــلع ةـــقفاوملا تـــمت– ةـــمزتلم
 قـفاوملا( ــه27/04/1439 خيراتب ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةثدحملا ةيذيفنتلا ةرادإلاو

.)م14/01/2018

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

ضراــعت تالاــح عــم لــماعتلل ةحــضاوو ةــبوتكم ةــسايس
 نأ نـــكمي يـــتلا اـــهعوقو لـــمتحملا وأ ةـــعقاولا حلاـــصملا
 وأ ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءادأ يف رثؤت
 عـــم مهلماـــعت دـــنع ةكرـــشلا يـــف نيلماـــعلا نـــم مهرـــيغ
نيرخآلا حلاصملا باحصأ عم وأ ةكرشلا

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

 ضراـــعت تالاـــح ةـــجلاعمو ،حلاـــصملا ضراـــعت ميـــظنت ةـــسايس داـــمتعا مـــت– ةـــمزتلم
ةــــيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا ســــلجم ءاــــضعأ نــــم لــــكل ةــــيلعفلاو ةــــلمتحملا حلاــــصملا

 ــه01/09/1439 خيراـتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا سلجم رارق ىلع ًءانب نيمهاسملاو
.)م17/05/2018 قفاوملا(

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

– ةرادإلا سلجم نم حارتقا ىلع ءانب– ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا ردصت
ةحئاللا هذه لمشت نأ ىلع تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل لمع ةحئال

 ،اهئاضعأ رايتخا دعاوقو ،اهماهمو ،ةنجللا لمع ةطخو تاءارجإو طباوض
 اهئاضعأ نييعت ةيلآو ،مهتآفاكمو ،مهتيوضع ةدمو ،مهحيشرت ةيفيكو
ةنجللا دعاقم دحأ روغش لاح يف تقؤم لكشب

ب٦٤–ب٦٠

 ةماعلا ةيعمجلا
نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

٧٤-٤ ب/٥٥

 يلخادلا عجارملا وأ ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو ريدم نييعت

.هتآفاكم حارتقاو

 ةماعلا ةيعمجلا
نيمهاسملل

ةلوؤسملا ةهجلا

٥٩



٣/٦٥

 ةبولطملا تالهؤملاو تاردقلل فصو دادعإ
 ةرادإلا فئاظو لغشو ةرادإلا سلجم ةيوضعل

.ةيذيفنتلا

 نـم ةـثدحملا ةرادإلا سـلجم يـف ةيوـضعلا ريياـعمو تاـسايس ةقفاوملا تمت– ةمزتلم
 ىلع ًءانب )م14/01/2018 قفاوملا( ـه27/04/1439 خيراتب ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا لبق
 ســـلجم رارـــقو م26/12/2017 خيراـــتب )3-13/1( مـــقر تآـــفاكملاو تاحيـــشرتلا ةـــنجل رارـــق
.م27/12/2017 خيراتب )17/13( مقر ةرادإلا

 سلجم رارق بجومبةفلاخملا تاسرامملا نع غالبإلا ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
 .)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا

٦٨

يف ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلا نالعإ رشن
.ةكرشلل ينورتكلالا عقوملا

)م12/01/2020 قفاوملا( ـه17/05/1441 خيراتب لوادت عقوم ىلع نالعإلا مت– ةمزتلم

و تآفاكملا ةنجل
تاحيشرتلا

ةلوؤسملا ةهجلا

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

٨٤

 يف حلاصملا باحصأ اهعبتي تاءارجإ وأ تاسايس
ةرادإلا سلجمةفلاخملا تاسرامملا نع غالبإلا وأ مهاوكش ميدقت

ةلوؤسملا ةهجلا

٨٦

ةيقالخألا ميقلاو ينهملا كولسلل ةسايس
ةرادإلا سلجم

ةلوؤسملا ةهجلا

 سلجم رارق بجومب ةيقالخألا ميقلاو ينهملا كولسلا ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا

٨٩

 هتمظنأو تاءارجإو حاصفإلل ةبوتكم تاسايس
 يف ةدراولا حاصفإلا تابلطتم عم قفتي امب ةيفارشإلا

ةيلاملا قوسلا ماظنو تاكرشلا ماظن

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

 مقر ةرادإلا سلجم رارق بجومب ةيقالخألا ميقلاو ينهملا كولسلا ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13(

٨٦

ةيقالخألا ميقلاو ينهملا كولسلل ةسايس
ةرادإلا سلجم

ةلوؤسملا ةهجلا

 سلجم رارق بجومب ةيقالخألا ميقلاو ينهملا كولسلا ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا )31/13( مقر ةرادإلا

٦٠



٨٩

 هتمظنأو تاءارجإو حاصفإلل ةبوتكم تاسايس
 يف ةدراولا حاصفإلا تابلطتم عم قفتي امب ةيفارشإلا

ةيلاملا قوسلا ماظنو تاكرشلا ماظن

ةرادإلا سلجم
ةلوؤسملا ةهجلا

 )31/13( مقر ةرادإلا سلجم رارق بجومب ةيفافشلاو حاصفإلا ةسايس دامتعا مت– ةمزتلم
.)م17/05/2018 قفاوملا( ـه01/09/1439 خيراتب دقعنملا

ب/٩١

 ينورتكلالا عقوملا يف ةعجارملا ةنجل ريرقت رشن
ةرادإلا سلجمةكرشلل

ةلوؤسملا ةهجلا

 ينورتكلالا ةكرشلا عقوم لالخ نم– ةمزتلم

٩٤

ماكحألا عم ضراعتت ال ةكرشلاب ةصاخ ةمكوح دعاوق
ةرادإلا سلجمةيمازلإلا

ةلوؤسملا ةهجلا

 ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةثدحملا ةمكوحلا ةحئال ىلع ةقفاوملا تمت– ةمزتلم
 .)م14/01/2018 قفاوملا( ه27/04/1439 خيراتب ةدقعنملا

٦١



 ديق وا ةيزارتحا وا ةيئازج تاءارجإ وا تابوقع يأ
؟ةكرشلا ىلع ضورفم تافلاخم وا يطايتحا

 ةهج يأ نم وأ ةئيهلا نم ةكرشلا ىلع ضورفم يطايتحا ديق وأ يزارتحا ريبدت وأءازج وأةبوقع يأدجويال
ةيئاضق وأ ةيميظنت وأةيفارشإ

.

٦٢



داقعنالا خيرات ةيعمجلا عون  ةرادالا سلجم ءاضعأ نم روضحلا ءامسا

٢٠٢١-٦-١ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
 دوعس نب دمحم سدنهملا-عناصلا يلع نب دمحم نب دمحأ ذاتسألا
 نب كرابم نب دهف ذاتسألا- كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس روتكدلا-لمازلا
 هط ذاتسألا-يدراوبلا هللادبع نب دلاخ نب سارف ذاتسألا-يماثقلا تباث
شركع نب زيزعلادبع نب ىسوم ذاتسألا- يرهزا دحاولادبع نب دمحم نب

٢٠٢١-٩-١٩ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

هللادبع نب دجام سدنهملا- عناصلا يلع نب دمحم نب دمحأ ذاتسألا
 نب ناطلس روتكدلا- لمازلا دوعس نب دمحم سدنهملا- ىسيعلا

 ذاتسألا-يماثقلا تباث نب كرابم نب دهف ذاتسألا كرابملا زيزعلادبع
 دحاولادبع نب دمحم نب هط ذاتسألا-يدراوبلا هللادبع نب دلاخ نب سارف
شركع نب زيزعلادبع نب ىسوم ذاتسألا- يرهزا

٢٠٢١-١٢-٦ ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا

 دوعس نب دمحم سدنهملا عناصلا يلع نب دمحم نب دمحأ ذاتسألا
 كرابم نب دهف ذاتسألا- كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس روتكدلا- لمازلا
 ذاتسألا-يدراوبلا هللادبع نب دلاخ نب سارف ذاتسألا-يماثقلا تباث نب

 نب زيزعلادبع نب ىسوم ذاتسألا- يرهزا دحاولادبع نب دمحم نب هط
شركع

٢٠٢١-١٢-٢٩ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

 دوعس نب دمحم سدنهملا عناصلا يلع نب دمحم نب دمحأ ذاتسألا
 كرابم نب دهف ذاتسألا- كرابملا زيزعلادبع نب ناطلس روتكدلا- لمازلا
 ذاتسألا-يدراوبلا هللادبع نب دلاخ نب سارف ذاتسألا-يماثقلا تباث نب

 نب زيزعلادبع نب ىسوم ذاتسألا- يرهزا دحاولادبع نب دمحم نب هط
شركع

٦٣

 ءاضعأ ءامسأو ةريخألا ةيلاملا ةنسلا لالخهدقعنملا نيمهاسملل ةماعلا تايعمج خيراوتب نايب
تايعمجلا هذهل نيرضاحلا ةرادإلا سلجم



تاكرشلا تاءارجا ٢٠٢١-١٢-٣١

ةماعلا ةيعمجلا ٢٠٢١-١٢-٢٩

تاكرشلا تاءارجا ٢٠٢١-١٢-٨

ةماعلا ةيعمجلا ٢٠٢١-١٢-٦

ةماعلا ةيعمجلا ٢٠٢١-٩-١٩

ىرخا ٢٠٢١-٨-١٩

تاكرشلا تاءارجا ٢٠٢١-٧-٥

تاكرشلا تاءارجا ٢٠٢١-٦-٢٤

ةماعلا ةيعمجلا 01/06/2021

تاكرشلا تاءارجا ٢٠٢١-١-٤

بلطلا ببسبلطلا خيرات

 دوــعت تيوــصتلا يــف ةــيقحالا تاذ مهــسألا ةــئف يــف هحلــصميال فــصو
مهءابرقأو نييذيفنتلا رابكو سلجملا ءاضعأ ادع صاخشأل
نيمهاسملا رابك مهسا دادعا

 يــــف ةــــيقحألا تاذ مهــــسألا ةــــئف يــــف ةحلــــصم يأ دــــجوت ال هــــناب اــــملع
 راـــبكو ةكرـــشلا ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ ادـــع( صاخـــشأل دوـــعت تيوـــصتلا
٦٧ ةداـملا بـجومب قوـقحلا كـلتب ةكرشلا اوغلبأ )مهءابرقأو نييذيفنتلا

 ةنـسلا لالـخ قوـقحلا كـلت يـف رـييغت يأو ،جاردإلاو ليجستلا دعاوق نم
ةريخألا ةيلاملا

 تابلط
نيمهاسملا لجسل ةكرشلا

٦٤



ةقالع وذ فرطو ةكرشلا نيبدوقعو لامعاو ةقفص يأل فصو
 راــبكل وأ ةكرــشلا ةرادإ ســلجم ءاــضعأ دــحأل ةحلــصم اــهيف تــناك وأ اــهيف اــفرط ةكرــشلا نوــكت دوــقع وأ لاــمعأ يأــب قــلعتت تاــمولعم
 وأ لاـمعألا هذـه ةـعيبطو ،دوـقعلا وأ لاـمعألاب نيـينعملا ءامـسأ لمـشت ثـيحب ،مهنـم يأـب ةـقالع يذ صخـش يأل وأ اـهيف نييذيفنتلا
كلذب رارقإ ميدقت ةكرشلا ىلعف ليبقلا هذه نم دوقع وأ لامعأ دجوت مل اذإو ،اهغلبمو اهتدم و اهطورش و دوقعلا

٢٤٪ ٤٧٩.١٥٥.٠٠٠ ٢.٦٨٩٠.٨٥٠ ١١٦.٠٥٠.٥٠٥٠
 نــــم تامدــــخ ميدــــقت قاــــفتا دوــــقع
 عــــــم )وــــــكنما ( ةــــــعباتلا ةكرــــــشلا

 ةيدوعسلا ندال نب ةعومجم

٢٤٪ ١٠٧.٨٧٤.٨١٢ ١٠٧.٨٧٤.٨١٢
 ةكرــش نــم %35.8 هبــسن اــم ءارــش

 ةكرــش يــف ةــضباقلا يكذــلا فوــقولا
ندملا لولح

١٪
٦.٠٠٠.٠٠٠ ٦.٠٠٠.٠٠٠

 ةـــكولمملا صـــصحلا لـــماك ءارـــش
 سأرىـــف ةـــضباقلانوزـــه ةكرـــشل

 ةيكذلا ندملا لولح ةكرش لام

- ٣٥.٠٠٠ ٣٥.٠٠٠
 ةـــــكولمملا صـــــصحلا لـــــماك لـــــقن
 ةكرـش لاـم سأر يـفوكنما ةكرشل

 ةيكذلا ندملا لولح

٠٪ ١٥١.٢٥٠ ١٥١.٢٥٠  ىــلاكــتاب ىــنبمب يرادإ بــتكم ريجأــت
يلئاعلا رامثتسالا ةكرش

م٢٠٢١ ماعلا صخي ام  ةعقوتملا تاداريإلالماعتلا ةميقلماعتلا عون
م٢٠٢١ ماعلل  ةدحوملا

تاداريإلا نم ةبسنلا

٠٪ ١٥١.٢٥٠ ١٥١.٢٥٠  ىــلاكــتاب ىــنبمب يرادإ بــتكم ريجأــت
رامثتسالل لزاج ةكرش

٠٪ ١٣١،٨٩٠ ١٣١.٨٩٠  ىـــلاكـــتاب ىـــنبمب يرادإ بـــتكم ريجأـــت
ةيمنتلاو ةقاطلل نازاج ةكرش

دجويال : مهحابرا نع ةكرشلا نيمهاسم نم يأ لزانت
- :يلي امب ةكرشلا تارارقإ
 ةلـصاوم ىـلع ةكرـشلا ةردـق يـف ركذـي كـش يأ دجوي ال هنأ- ةيلعافب ذفنو ةميلس سسأ ىلع دعأ ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نا-.حيحصلا لكشلاب تدعأ تاباسحلا تالجس نأ
.اهطاشن

٦٥



هعجارملا جئاتن
رطاخملاو ةكرشلا يف ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ةيلعافل ةيونسلا ةعجارملا جئاتن٠٤

 يـــف ةـــيلخادلا ةـــباقرلا ماـــظن ةـــيافك ىدـــم يـــف يونـــسلا ةـــعجارملا ةـــنجل يأر
ةكرشلا



رطاــــخملاب ةــــقلعتملا تاــــمولعملا
ةـــسايسو ةكرـــشلا اـــههجاوت يـــتلا
اهتبقارمو رطاخملا هذه ةرادإ

 رطاــخملا هذــه ةرادإ ةــسايسو ةكرــشلا اــههجاوت يــتلا رطاــخملاب ةــقلعتملا تاــمولعملا
.اهتبقارمو
 قوــسلا رطاــخم :يــه ةــعونتم ةــيلام رطاــخمل اهتطــشنأ لالــخ نــم ةــعومجملا ضرــعتت
 ةدــئافلا راعــسأ رطاــخمو راعــسألا رطاــخمو ةــيبنجألا تالــمعلا فرــص رطاــخم لمــشت(
 ةرادإلا موـقت .ةلويـسلا رطاـخمو ناـمتئالا رطاـخمو )ةـلداعلا ةميقلاو ةيدقنلا تاقفدتلل
 رطاــخملا ةرادإ جماــنرب زــكريو .رطاــخملا هذــه نــم رــطخ لــك ةــهجاومل رطاــخملا ميــيقتب
 نــمدــحلا ىــلإ فدــهيو ةــيلاملا قاوــسألا عاــضوأب ؤــبنتلا ةــيناكمإ مدــع ىــلع ةــماع ةروــصب
ةعومجملل يلاملا ءادألا ىلع رطاخملا هذهل ةلمتحملا ةيبلسلا راثآلا

ةلداعلا ةميقلا رطاخم

 راعــسأ ىــلإ ةطــشنلا قاوــسألا يــف ةــلوادتملا ةــيلاملا تاودألــل ةــلداعلا ةــميقلا دنتــست
 يـف اطـشنً اقوـس قوـسلا رـبتعي .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خيراتب ةنلعملا قوسلا

 وأ ءالكوــلا وأ لاــملا قاوــسأ نــم ماــظتناب ةرفوــتمو ةــحاتم ةــنلعملا راعــسألا تــناك لاــح
 ثـيح ةـيباقرلا تاـئيهلا وأ ريعستلا تامدخ تاكرش وأ ةيعانصلاتاداحتإلا وأ ءاطسولا
 ىـلع ةـمربملاو قوـسلا يـفماـظتنإب ةررـكتملاو ةـيلعفلا تالماعملا راعسألا كلت لثمت
 ةــــيلاملا لوــــصألل ةمدختــــسملا ةــــنلعملا قوــــسلا راعــــسأ نإ .تــــحب يراــــجت ساــــسأ
ىوتــسملا نمــض تاودألا هذــه جردــتو .ةــيلاحلا بــلطلا راعــسأ يــه ةكرــشلل ةــكولمملا
.لوألا
 ىـــلع ةطـــشنلا قاوـــسألا يـــف ةـــلوادتملا رـــيغ ةـــيلاملا تاودألـــل ةـــلداعلا ةـــميقلا دنتـــست
 تاـيطعم نـم ىوـصقلاةدافتـسإلا قيقحت ىلع بيلاسألا هذه لمعت .مييقتلا بيلاسأ
 تاريدـــقتلا نـــم نـــكمم ردـــق لـــقأ ىـــلع دـــمتعتو ةـــظحالملاب ةريدـــجلا ةـــحاتملا قوـــسلا
ساـيقل ةـبولطملا ةـماهلا تاـيطعملا عـيمج تـناك اذإو .ةأشنملا لبق نم ةعوضوملا
 تاودألا هذـــه جاردإ متـــي هـــنإف ،ةـــظحالملاب ةريدـــج تاـــيطعم تاودألـــل ةـــلداعلا ةـــميقلا

 ىـلع ةـماهلا تاـيطعملا نـم رـثكأ وأ ةدـحاو دنتـست مل لاح يفو يناثلا ىوتسملا نمض
.ثلاثلا ىوتسملا نمض تاودألا جردُت ،ةظحالملاب ةريدج ةيقوس تانايب

:ةفلتخملا مييقتلا تايوتسم يلي اميفو

لوألا ىوتسملا
 ةطـشنلا قاوـسألا يـف ةدئاسلا )ةلدُعملا ريغ( ةيقوسلا راعسألا
.ةقباطتملا تابولطملا وأ تادوجوملل

يناثلا ىوتسملا
 نمـــض ةـــجردملا ةـــنلُعملا راعـــسألا فالـــخب ىرـــخألا تاـــيطعملا
 وأ لوــــــصألل ةبــــــسنلاب ةــــــظحالملاب ةريدــــــجلا ،لوألا ىوتــــــسملا
 ةرـشابم رـيغ وأ )راعـسألا يـهو( ةرشابم تناكً ءاوس ،تابولطملا
.)راعسألا نم ةدمتسملا يهو(

 ريثأــت تاذ ةمدختــسملا تالخدــملا ةــفاك اــهيف نوــكت ميــيقت قرــطثلاثلا ىوتسملا
 ساـسأ ىـلع ةينبم ريغ اهنكلو ةلجسملا ةلداعلا ةميقلا ىلع ماه
 ةريدـجلا رـيغ تالخدـملا يـهو( ةـظحالملاب ةريدـج قوس تامولعم
.)ةظحالملاب
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 فرص رطاخم
 ةلمعلا
 ةيبنجألا

 رطاخم
نامتئالا

 ةيبلاغ نإ ثيح ةيبنجألا ةلمعلا فرص رطاخمل ماه ضّرعت يأ ةعومجملا هجاوت ال
يدوعسلا لايرلاب اهتالماعم

 اــمم ةــعومجملا هاــجت اــهتامازتلاب ءاــفولا ىــلع ىرــخألا فارــطألا ةردــق مدــع رطاــخم يــه
ضرـــعت دـــق يـــتلا ةـــيلاملا تاودألا نوـــكتت ،ةـــيلام ةراـــسخل ةـــعومجملا دـــبكت ىـــلإ يدؤـــي
 تاباــسحو ةــيدقنلا ةدــصرألا نــم يــسيئر لكــشب ةــينويدملا زــكرت رطاــخمل ةــعومجملا
 ةـيلاملا تاـسسؤملا نـم ددـع يـف ةـيدقنلا اهتدـصرأ عادـيإب ةـعومجملا موقت ،نينيدملا

 لـك يفةعدوملا اهتدصرأ مجح نم دحلل ةسايس رشابتو ةيلاعلا ةينامتئالا ةردقلا تاذ
 هذـــه يـــف ةرـــيبك ةءاـــفكمدـــعرطاخم دوـــجوب ةـــعومجملا دـــقتعت الو ،ةـــيلام ةـــسسؤم
.ةيلاملا تاسسؤملا
 ريياـــعملً اـــقفو نيرـــخآلا نييراـــجتلا نينيدـــملاو ءالـــمعلل ةـــينامتئالا ةرادـــجلا ميـــيقت متـــي
 ةـنيدملا ممذـلا عـضخت امك .تابيترتلا نم اهريغو دوقعلا ماربإ لبق ةعومجملا اهعضت
 يـف اـمك ناـمتئالا رطاـخمل ضرـعتلل ىـصقألا دـحلا نإ .ةـمظتنم ةـباقرل اـهعاونأ عيمجب
 .ةيلاملا لوصألا تائف نم ةئف لكل ةيرتفدلا ةميقلا لثمي ةنسلا ةياهن

 رطاخم
ةلويسلا

تامازتلإلا ةلباقمل لاومألا ىلع لوصحلا يف تابوعصل ةعومجملا ضرعت رطاخم يه
 اــهرفوت نــم يرود لكــشب دــكأتلا قــيرط نــع ةلويــسلا رادــت ةــيلاملا تاودألاــب ةــطبترملا
.ةيلبقتسمتامازتلإ ةيأ ةلباقمل ةيفاك ريداقمب
 قاروألاو دــقنلا نــم يــفكي اــمبظاــفتحإلا لالــخ نــم ةلويــسلا رطاــخم ةرادإ ةــيلمع متــت
 ةـــينامتئالا تاليهـــستلا نـــم فاـــك ردـــق لالـــخ نـــم لـــيومتلا رفوـــتو ،ةـــلوادتملا ةـــيلاملا
نإــف ،ةــعومجملا لاــمعأ ةــعيبطل ارــظنو .قوــسلا زــكارم ةيفــصت ىــلع ةردــقلاو ،ةــمزلملا
 ةــينامتئالا تاوــنقلا ريفوــتب لــيومتلا ةــيلمع ةــنورم ىــلع ظاــفحلا ىــلإ فدــهت ةــعومجملا
.ةمزلملا
 تافورـصملاب ءاـفولل بـلطلا دـنع ةـيفاك ةيدقن اهكالتما نامض ىلع ةعومجملا لمعت
 ال يــتلا ىوــصقلا فورــظلل لــمتحملا ريثأــتلا كــلذ نــم ىنثتــسيو ؛ةــعقوتملا ةيليغــشتلا
.ةيعيبطلا ثراوكلا لثم لوقعم لكشب اهعقوت نكمي
 اــهنأ دــقتعتو ةلويــسلاب ةــقلعتم ةــيرهوج رطاــخمل ةــضرع اــهنأ رــبتعت ال ةــعومجملا نإ

دادسلا ةقحتسم تحبصأ ىتم اهب ءافولا ىلع ةرداق

 رطاخم
 راعسأ
ةدئافلا

 تارــيغتلا ةــجيتن ةــميقلا يــف تارــيغتلا رطاــخمل ةــيلاملا تاودألا ضرــعتت
ةــلومعلا تاذ ةــيلاملااــهتامازتلإو اهلوــصأل ةــلومعلا رعــس تالدــعم يــف
 ةداــعإ اــهلالخ متــي يــتلا تارــتفلاو ةــيلعفلا ةــلومعلا راعــسأ نإ .ةرــيغتملا
 اــهيلإ ةراــشإلا مــت دــق ةـــيلاملا تاــمازتلالاو لوــصألا قاقحتــسا وأ ريعــست

.اهب ةقلعتملا تاحاضيإلا يـف

 رطاخم
ةلويسلا

 ةردـــــق ةـــــيامح يـــــف لاـــــملا سأر ةرادإ دـــــنع ةـــــعومجملا فادـــــهأ لـــــثمتت
 ريفوـت فدـهب يراجت ساسأ ىلع لمعلا يف ةيرارمتسالا ىلع ةعومجملا
 ةدـئاعلا ةـيكلملا قوـقح نـع ةراـبع وـه لاـملا سأر .نيمهاسملل دئاوعلا
 لاـمسأر ةرادإل يـساسألا فدـهلا لثمتيو .ةكرشلاب مهسألا يلماح ىلإ
   .نيمهاسملل ةميقلا ميظعتو اهلامعأ معد يف ةعومجملا

 لمعت لاملا سأرل ةيوق ةدعاق ىلع ظافحلا ةرادإلا سلجم ةسايس نم
 ريوــطتلا ةــموادمو قوــسلا ةــقثو نئادــلاو رمثتــسملا ىــلع ظاــفحلا ىــلع
صاـخلا لاـملا سأر لـكيه ةرادإـب ةـعومجملا موقت .لامعألل يلبقتسملا
 لاوـــحألا يـــف تارـــيغتلا ءوـــض يـــف هـــيلع تاليدـــعتلا ءارجإـــب موـــقتو اـــهب
بـقاري اـمك ،لاـملا سأر ىـلع دـئاعلا ةرادإلا سـلجم بقاريو .ةيداصتقالا

.نيمهاسملا ىلع حابرألا تاعيزوت ىوتسم ةرادإلا سلجم
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تاــــــعقوتـــــــلا
ةيلبقتسملا قافآلاو

٧٥

نـمدـكأتلاواهتعجارممتيةلماكتمةيجيتارتساةطخوةحضاوةيؤرقفوهللانذإبكتابةكرشيفومنلاوروطتلاةريسمرمتست

يـتلاةـفلتخملالاـمعألاتادـحوعـضتيـتلاةيـسفانتلاوةـيملاعلاتاـسرامملالـضفأبةـنراقمبـسانملاراسملاقفوتاهجوتلا

سـلجمنإ .طـسوألاقرـشلاوةيدوعـسلاةـيبرعلاةـكلمملايـفةدـئارلاتاكرـشلاةـطراخىـلعةـعومجملاتاكرـشنمضلمعت

ةلماـشةـيعونةـلقنوةـضهنعنـصيـفامدقيضملاىلعمزعلانودقاع،ةيذيفنتلاهترادإلمشيامب،ةعباتلاهناجلعيمجبةرادإلا

فاـصمنـموةمدقملايفكتابلعجتونكمتيتلالبسلاولئاسولاةفاكمادختسالالخنمكلذو،ةعباتلااهتاكرشوكتابيف

ةكرـشلالـخدرداـصمعـيونتيـفمهاـستيتلاوةيملعلالئاسولاثدحأىلعموقتةيجيتارتساقفوةدئارلاةيرامثتسالاتاكرشلا

يـتلاةدـيدجلاعيراشملاذيفنتوتاقفصلادقعوةيرامثتسالاصرفلالضفأىلعلوصحلالالخنمتاحاجنلانمديزملاققحتو

ةكرـشللدـيدجلايجيتارتـسالاهـجوتلاوةرادإلاسـلجمطـطخأدـبمنـموقـلطنملااذـهنـمو .اـهجئاتنواهئادأىلعاباجيإسكعنت

اـهتيؤريـفةيدوعـسلاةـيبرعلاةـكلمملااهدهـشتيـتلاةيداـصتقالاتارـييغتلاوةـضهنلاعـماهومنةطخةماؤمىلافدهييذلا

لامكتـساىـلعيـضاملاماـعلالالـخةكرـشلاتـلمعدـقف،اهتافدهتـسمقـيقحتلةيعاسلااهتاردابمواهجماربو2030ةحومطلا

ريوـطتلاووـمنلانـمدـيزملاقـيقحتيـفةبغركلذواهتاسايسواهتمظنأةمكوحثيدحتوةيرشبلاوةيلاملااهدراومةلكيهةداعإ

.ةيفافشلاةدايزو



ةيلاملا مئاوقلا
كتاــــــب ةكرـــــــشـل ةيلاــــــــملا تاناـــــــيبلاو تامولــــعملا ٠٥



ةريخألا سمخلا ةيلاملا تاونسلايف اهلامعأ جئاتنو اهموصخو ةكرشلا لوصأ

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ نايبلا

٢١٣.٨٩١.١٩٥ ٢٢٠.٢٣٥.٣٩٦ ٢٥٨.٣٦٠.٦٠٦ ٢٩٤،٢٢٠،٨٦١ ٢٧٦،١٥٢،٣١٧ ةلوادتملا تادوجوملا

٩٢.٢٨٢.٦٥٦ ٩٠.٣٨٤.٥٠٤ ١٣٣.٤٦٦.٨٨١ ٣٦١،٣٣٠،٧٤٦ ٥٢٣،٨١٠،٥٨٣ لجألا ةليوط ىرخألا لوصألا

١٩٧.٢٦١.٠٩٨ ١٩١.١٥٥.٦٣٨ ١٦٩.٢٣٩.٤٣٤ ١٩٨،١٦٥،٦٤١ ١٧٢،٩٢٥،٩٠٥ ةتباثلا لوصألا

٥٠٣.٥٣٤.٩١٣ ٥٠١.٧٧٥.٥٣٨ ٥٦١.٠٦٦.٩٢١ ٨٥٣،٧١٧،٢٤٨ ٩٧٢،٨٨٨،٨٠٥ )٣+٢+١( تادوجوملا يلامجإ

٩٠.٣٨٥.٥٥٠ ٧٣.٢٤٣.٧١٦ ٩٨.٧١٩.٨٢١ ١٣٩،٠٤٣،١٩٨ ٢٨١،٤٠٧،٧٧٩ ةلوادتملا تابولطملا

٤٥.١٢٨.٦٠٠ ٤٢.١٩٩.٧٢٣ ٧٤.٢٠٥.٠٥٠ ٣٣٩،٧١٢،٢٤٨ ٤٥٥،٤٦١،٢٣٨ ىرخألا تابولطملا

١٣٥،٥١٤،١٥٠ ١١٥.٤٤٣.٤٤٨ ١٧٢.٩٢٤.٨٧١ ٤٧٩،٠١٧،٨٥٦ ٧٣٦،٨٦٩،٠١٧ )٥+٦( تابولطملا يلامجإ

٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ لاملا سأر

٤٦،٨٨٧،٧٩٥ ٤٨.٣٠٦.٦٥١ ٤٨.٩٩٦.٦٥٧ ٤٨.٩٩٦.٦٥٧ ٤٨.٩٩٦.٦٥٧ يماظن يطايتحا

٦٦،٠٨٦،٣٩٢ ١٨،٨٥٦،٢٠٢ ٢٥،٠٦٦٦،١٥٠ ١٣،٤٣٧،٣١٣ ٣،٧٨٨،٠٤٩ ةرودملا حابرألا

٥٦،٠٠٠ ٣،٨٤٠،٣٧٧ ٤٦٤،٩٥٢ ٣،١٥٢،٢٠٩ ٤،٢٠٤،٧٥٨  ةحاتم ةيلام قاروأ نم ةققحم ريغ رئاسخ
عيبلل

- - - ١٢٢،٧٤٧،٤١٢ ةحرتقم تائفاكمو حابرأ تاعيزوت

٣٥٣.٠٣٠.١٨٧ ٣٧١.٠٠٣.٢٤٢ ٣٧٣،٥٩٧،٨٥٥ ٣٥٩،٢٨١،٧٦١ ٢٢٥،٨٣٢،٥٣٦ )١٢+١١+١٠+٩+٨( نيمهاسملا قوقح

١٤.٩٩٠.٥٧٦ ١٥.٣٤٨.٨٤٨ ١٤.٥٤٤.١٩٥ ١٥،٤١٧،٦٣١ ١٠،١٨٧،٢٥٢ ةرطيسم ريغلا ةيكلملا قوقح

٥٠٣.٥٣٤.٩١٣ ٥٠١.٧٧٥.٥٣٨ ٥٦١.٠٦٦.٩٢١ ٨٥٣،٧١٧،٢٤٨ ٩٧٢،٨٨٨،٨٠٥  ةـيكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
)١٤+١٣+٧( ٦٨



٢٠١٧٢٠٢١

 يلامجا

٢٠١٨٢٠١٩

ةكرشلاتادوجوم

ةكرشلا تادوجومل ينايب مسر
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ةريخآلا تاونس سمخلا لالخ

٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٠

٦٩

٢٠٢٠



٢٠١٧٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٨٢٠١٩

 يلامجا
ةكرشلاتامازتلا

ةكرشلا تامازتلال ينايب مسر
ةريخآلا تاونس سمخلا لالخ

٣.٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٢.٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٥.٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٤.٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٧٠

٨.٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٦.٠٠.٠٠.٠٠٠.٠٠٠



٢٠٢٠ ٢٠١٨٢٠٢١

 قوقح
نيمهاــــسملا

 نيمهاسملا قوقحل ينايب مسر
ةريخآلا تاونس سمخلا لالخ

٢٠١٩

٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٠

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠

١٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٧١

٢٠١٧



لامعأ جئاتن ةنراقم
ةريخألا تاونس سمخلا لالخ ةـــكرشلا

ةيلاحلا ةنسلل ةيلاملا تانايبلا ضرع عم قفاوتتل ةنراقملا ةنس ماقرأ ضعب بيوبت ةداعإ مت ٧٢

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧نايبلا

٤٧٤،٨٢٨،٩٢٧٥١٦،٩٢٧،٧٧١٤٦٣،٩٤٧،٩٥٠طاشنلا تاداريإ
٥٠٧،٦٢٧،١٦٦

٥٧،٢٣٢،١٩٦،٩٧
٤٨٦،٠٠٣،٨٢٥

٤٢٦،٤١٨،٤٧٨٤٥٦،٥٧١،١٤٠٤٠٣،٨٢٦،٥٣٥٤٣٠،٠٦٤،١٠٢٣٧٤،٦٨٠،٦٣٤طاشنلا فيلاكت

٤٨،٤١٠،٤٤٩٦٠،٣٥٦،٦٣١٦٠،١٢١،٤١٥٧٧،٥٦٣،٠٦٤١١١،٣٢٣،١٩١طاشنلا حبر لمجم
٥١،٣٥٧،٣٣٦٤٤،٦٥١،٣٧٩٤٣،٨٧٤،٦٢٧٥٠،٤٧٠،٥٧٥٤٥،٥٩١،٦٠٥ةيرادإو ةيمومع فيراصم

٢،٩٤٦،٨٨٧١٥،٧٠٥،٢٥٢١٦،٢٤٦،٧٤٣٢٧،٠٩٢،٤٨٩٦٥،٧٣١،٥٨٦ةيسيئرلا لامعألا نم حبرلا

١٠،٥٨٨،٨٤٥٤،٦٩٥،٥٣١٢،٤٧٦،٦٩٧٦٤٩،٢٩٩٣،١٥١،٨٤٦ةيليومت فيلاكت
٢،٨٩٦،١٤٧١٤،٩٥٦،٤٨٧٢،٤١٨،٥٣٠٥،٣١٦،٣٥٩١،٤٠٧،٠٠٦)يفاصلاب( ىرخألا )رئاسخلا( تاداريإلا

٦،٤٢٦،٤٠٤٦،٢٦٥،٥٨٢٤،٥٠٧،٥٥٥٥،٤٤٠،٢٦٠٤،٧٤٤،٢٢٨ ةيعرشلا ةاكزلا

١٧،٠٦٥،٩٨٩١٠،٢١٢،٣٤٨٦،٨٤٣،٩٦١١٥،٦٨٦،٥٧١٥٦،٤٢٨،٥٠٦ةيلقألا قوقح ةصح لبق حبرلا )ةراسخلا( يفاص

٧،٤١٦،٧٢٥١،٤٠٦،٤٦٣٥٥،٩٨٢١،٤٩٧،٨٩٤٣،٨٥٢،١٧٩ةرطيسم ريغلا ةيكلملا قوقح ةصح

٩،٦٤٩،٢٦٤١١،٦١٨،٨١١٦،٨٩٩،٩٤٣١٤،١٨٨،٦٧٧٥٢،٥٧٦،٣٢٧حبرلا )ةراسخلا( يفاص



٢٠١٨٢٠٢١ ٢٠١٧٢٠١٩

 تاداريإ
ةكرــــــــشلا

 يفاص
حبرلا )ةراسخلا(

٦٠.٠٠٠.٠٠٠

٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠.٠٠٠.٠٠٠

-

١٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠١٨٢٠٢١ ٢٠١٧٢٠١٩٢٠٢٠

٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٠

٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠

٤٦٠.٠٠٠.٠٠٠

٥٢٠.٠٠٠.٠٠٠

٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٧٣
٢٠٢٠



ةكرشلا تاداريإ يلامجأل يفارغج ليلحت
ةعباتلا اهتاكرشو

 ةعباتلا ةكرشلا
دربم

لــــــــــقنلا عاطق : طاشنلا

 :ةقطنملا

– ىطسولا

– ةيقرشلا

- ةيبرغلا

٢٠٢٠

ةيبطلا نيبا ةكرش

 تامزلتسملاو تادعملا عيب : طاشنلا

 ةيبطلا

 :ةقطنملا

– ىطسولا

ةعباتلا ةكرشلا
اهتاكرشووكنما

 ةيذغت- لاوما لقن- ةينمأ تاسارح : طاشنلا

 تامدخو تالسارمو دوقن زرفو دع-تافارص
ةيكذ فقاومو قفارم

 :ةقطنملا

– ىطسولا

– ةيلامشلا

– ةيبونجلا

– ةيقرشلا

- ةيبرغلا

٣٠،٤٧٨،٠٦٥

٢٠٢١

١٦.٥٣٢.٠٧٦

١٨.٩٦٧.٣٩٥

٢٠٢٠٢٠٢١

٨٢.٣٥٣.٤٥٧

٢٠٢٠٢٠٢١

١٥٥.٤٠١.٢٣٥

١٣.٧٠٥.٩٤٢

٣١.٢٩٩.٧٧١

٥٠،٢٧٦،٥٥٣

١٠٢،٢٠٤،٢٣٤

٧٤

٣٠،٧٢٥،٣٤٧

١٩،١١٥،١٨٩

١٨،٢٦٢،٠٩٧

٨٧٤،٩٥٥.٨٦

١٦٠٨٥٥،١٩٧

١٣،٣٨٨،٢٤٠

٣٠،٩٧٠،٤٥٢

٤٧،١٣٢،٠٦٢

١٠٤،١٩٩،٢٠٢



كتابةكرش
يسيئرلا زكرملا

 يراقعلا رامثتسالا : طاشنلا

 :ةقطنملا

– ىطسولا
٢٠٢٠٢٠٢١

٣،٧٠٣،٠١٧

٧٥

٣،٩٣٦،٢٤٢

ةيكذ فقاوم : طاشنلا

٢٠٢٠٢٠٢١ :ةقطنملا

٤١،١١٦،١٨٢

 ندملا لولح ةكرش
هيكذلا

١٩،٨٨١،٧٢٧.٠٧

تايوستو ىرخأ

 تاداريإلا عيمج يلامجا

٩،٥٣٨،١٥١

٢٠٢٠٢٠٢١

٤٧٤،٨٢٨،٩٢٧

٩،٨١١،١٣٨

٥١٦،٩٢٧،٧٧١
٢٠٢٠٢٠٢١



٥٣٪

٢٥٪

٣٪

١٣٪

٦٪

ىطسولا ةيبرغلا ةيلامشلا ةيقرشلا ةيبونجلا

ةيفارغجلا ةقطنملا بسح تاداريالا عيزوت

٧٦



٢٠٢١٢٠٢٠ناـــــــــيبلا

 ماـــقرأ ضـــعب بـــيوبت ةداـــعإ مـــت
 عــــــم قــــــفاوتتل ةــــــنراقملا ةنــــــس
 ةنـــسلل ةـــيلاملا تاـــنايبلا ضرـــع
.ةيلاحلا
 جئاــتنلا يــف ةــيرهوجلا تاــقورفلا
 ةــــــــنراقم2021 ماــــــــعل ةــــــــيلاملا
م2020 قباسلا ماعلاب

 جئاـــتنلا يـــف ةـــيرهوج تاـــقورف يأل حاـــضيإ
 يأ وأ ةقباــسلا ةنــسلا جئاــتن نــع ةيليغــشتلا
.ةكرشلا اهتنلعأ تاعقوت

٧٧

٤٧٤،٨٢٨،٩٢٧٥١٦،٩٢٧،٧٧١تاداريإلا

٤٢٦،٤١٨،٤٧٨٤٥٦،٥٧١،١٤٠تاداريإلا ةفلكت

٤٨،٤١٩،٤٤٩٦٠،٣٥٦،٦٣١حبرلا لمجم

٥١،٣٥٧،٣٣٦٤٤،٦٥١،٣٧٩ةيمومعو ةيرادا فيراصم

٢،٩٤٦،٨٨٧١٥،٧٠٥،٢٥٢ليغشتلا حبر وأ ةراسخ

٦٠٧،٥٣٤٢٧٦،٨٦٩تادعمو تاكلتمم عيب رئاسخ / بساكم

١٠،٥٨٨،٨٤٥٤،٦٩٥،٥٣١ةيليومت فيلاكت

لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا تاداريإ
ةراسخلا وا حبرلا

١٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

 ةميقلاب تارامثتسإ نم ةققحم ريغ تاداريإ
-٩٣٠،٠٢٣ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا

١،٦٠٦،١٨٠١٧،٧٥١،٤٧٦ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا )سكع( صصخم

٣٩٧،٥٩٠٢،٤٢٨،١٢٠ىرخأ تاداريإ

١٠،٦٣٩،٥٨٥٣،٩٤٦،٧٦٦ةاكزلا لبق حبرلا )ةراسخلا( يفاص

٦،٤٢٦،٤٠٤٦،٢٦٥،٥٨٢ةاكزلا فيراصم

١٧،٠٦٥،٩٨٩١٠،٢١٢،٣٤٨ةنسلل حبرلا )ةراسخلا( يفاص

ىلا دئاعلا حبرلا يفاص

٩،٦٤٩،٢٦٤١١،٦١٨،٨١١ ةكرشلا يمهاسم

٧،٤١٦،٧٢٥١،٤٠٦،٤٦٣ةرطيسم ريغلا ةيكلملا قوقح

 ةضفخملاو ةيساسألا مهسلا ةيحبر )ةراسخ(
٠.٣٢٠.٣٩حبرلا )ةراسخلا( يفاص نم



٧٨

:ىلإقباسلاماعلابةنراقمماعلااذهلالخحبرلاىفاصىف)ضافخنالا(عافترالاببسدوعي

:ىلإ يرهوج لكشب قباسلا ماعلاب ةنراقم %17 ةبسنب يلاحلا ماعلل ةراسخلا يفاص يف ضافخنالا ببس دوعي

 ىلا ةفاضإلابتافارصلا ةيذغت عاطقو لاومألا لقن عاطقو ةينمألا تاسارحلا عاطق لثم ةعباتلا تاكرشلاب ةيليغشتلا تاعاطقلا ضعبل حبرلا لمجم يف نسحتلا-
 ىرخألا تاعاطقلا ضعبل حبرلا لمجم يف ضافخنالا نسحتلا كلذ لباق ،قباسلا ماعلاب ةراسخ لمجمب ةنراقم ةيكذلا فقاوملا عاطق نم حبر لمجم قيقحت
 ماعلاب تاداريإ لباقم ةيبطلا تادعملا تاديروت عاطق نم م2021 ماعلا لالخ تاداريإ قيقحت متي مل ثيح ةيبطلا تادعملا تاديروت عاطقو يربلا لقنلا عاطق اهمهأ
.لاير نويلم82 ةميقب قباسلا

.لاير فلأ930 ةميقب ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا نم ةققحم ريغ تاداريإ ىلع يلاحلا ماعلا لومش-

 ىفتنأ يذلاو قباسلا ماعلا لالخ اهنيوكت مت يتلا تاصصخملا نم ءزج سكع ةجيتن ةنيدملا ممذلل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا صصخم نيوكت يف ضافخنالا-
.م2021 ماعلا لالخ تاصصخملا هذهب ةقلعتملا ةنيدملا ةدصرألا ليصحت ةجيتن اهنم ضرغلا

  ةيفاضإ تامولعم

 ةنجل تاريسفت قيبطت متو ةيكذلا فقاوملا عورشم زايتما قوقحب ةقلعتملا ةيبساحملا ةجلاعملا رييغتبكتاب ةكرشل ةعباتلا تاكرشلا يدحأ تماقم م2021 ماعلا لالخ
 مئاوقلايف ةرهاظلا ةنراقملا ماقرأ ليدعت متو قباسلا ماعلا صخت يتلا تاليدعتلا ضعب كلذ نع جتنو " ةماعلا ةمدخلا زايتما تابيترت "12 يلاملا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملا
.ةيلاملا

نينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعملا ةبساحملا ريياعم نع فالتخا يأل حاضيإ

 نـم ةدـمتعملا ىرـخألا تارادـصإلاو ريياـعملاو ةيدوعـسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا يـف ةدـمتعملا يلاـملا رـيرقتلل ةـيلودلا ريياـعمللً اـقفو ةدـحوملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ مت هنا ثيح فالتخا دجوي ال
.نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

.٢٠٢٠ لالخ ةعزوملا حابرألا

نيمهاسملاىلع  م٢٠٢٠ماعلالالخحابرأتاعيزوتبةيتسجوللالامعألاورامثتسلالكباتةكرشموقتلم
.٢٠٢١ لالخ ةعزوملا حابرألا

 .ةيتسجوللا لامعالاو رامثتساللكتاب ةكرش نيمهاسم ىلع م2021 ماعلا لالخ حابرأ تاعيزوتب ةيتسجوللا لامعألاو رامثتساللكتاب ةكرش موقت مل
 اــهتعفد غلاــبم يأو اــهل ةــعباتلاتاكرــشلاو ةكرــشلل ةــيلامجإلا ةــينويدملاب فــشكو ،)كــلذ رــيغ مأ بــلطلا دــنع دادــسلا ةــبجاو تــناكأ ءاوــس( ةكرــشلا ىــلع ضورــق يأــب ةــقلعتملا تاــمولعملا
كلذب رارقإ ميدقت اهيلع ،ةكرشلا ىلع ضورق دوجو مدع لاح يفو ،يقبتملا غلبملاو هتدمو اهل ةحانملا ةهجلا مساو ضرقلا لصأ غلبمو ةنسلا لالخ ضورقل دادس ةكرشلا



٧٩

:٢٠٢٠ ماعلاب ًةنراقم٢٠٢١ىلاملا ماعلا نع ليغشتلا تاعاطق بسح تاداريإلا يف ريغتلا

٥١٦٩٢٨٤٧٤.٨٢٨ ٢،١٢٥١،١٩٥٧٨٥٤،٣٩٢١،٢٣٤

١٠٧٪٧٪١٪١-٪٣٪

٢١ ربمسيد ٢٠ ربمسيد

٢٣٣

٦٪

 تارامثتسا
هيراقع

 ةيذغتفارصهسارحلقن
تافارصلا

ندملا
ةيكذلا

١٢،٤٣٠

١٢٠٪

 ةنايصلا
ليغشتلاو

 تادادمإ
ةيبط

٨٧٥

ةياعرلا
ةيلزنملاةيبطلا

٢٧٣

-٣٪

تايوست

-٨٪

عاطق لكل تاداريإلا
يلخادلا عاطقلا داعبتسا

START ١٠٠٪

٨٢،٥٣٥



٢٠٢١نم لوألا فصنلا ٢٠٢١نم يناثلا فصنلا ٢٠٢١نم ثلاثلا فصنلا ٢٠٢١نم عبارلا فصنلا

٨٪
١٠٪

١١٪

١١٪

٢٠٢٠ ءادا ٢٠٢١ ءادا

٢٠٪

ةيلاملاتاقفدتلاوحبرلايلامجإ

-٣٪ -٩٪ ٢٪ ٣٪ ٤٪ ٧٪ -١٪ -٢٢٪ -٧٠٪١٦٪

٦٠٪

٥٠٪

٠٪

-١٠٪

-٢٠٪

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

ةيراقعتارامثتسا لقن ةسارح تافارص تافارص ةيذغت

ةيكذ ندم

ليغشتوةرادإ ةيبط تاودأ

ةيبط ةيلزنم ةياعر

٨٠



٢٠٢١لوألا عبرلا ٢٠٢١ يناثلا عبرلا ٢٠٢١ ثلاثلا عبرلا ٢٠٢١ عبارلا عبرلا ن٢٠٢١

تاداريإ

٢٠٢١ لوألا عبرلا ٢٠٢١ يناثلا عبرلا ٢٠٢١ ثلاثلا عبرلا ٢٠٢١ عبارلا عبرلا ن٢٠٢١

تاعيبملا ةفلكت

٢٠٢١ لوألا عبرلا ٢٠٢١ يناثلا عبرلا ٢٠٢١ ثلاثلا عبرلا ٢٠٢١ عبارلا عبرلا ن٢٠٢١

ةيرادإ و ةماع فيلاكت

٢٠٢١ لوألا عبرلا ٢٠٢١ يناثلا عبرلا ٢٠٢١ ثلاثلا عبرلا ٢٠٢١ عبارلا عبرلا ن٢٠٢١

ةاكزلاو بئارضلا و نويدلا مصخ لبق حابرألا

م٢٠٢١ ربمسيد٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل ةدحوملا لخدلا ةمئاق ماقرأ مهأ تاليلحت

٨١



نينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعملا ةبساحملا ريياعم نع فالتخا يأل حاضيإ

 نـم ةدـمتعملا ىرـخألا تارادـصإلاو ريياـعملاو ةيدوعـسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا يـف ةدـمتعملا يلاـملا رـيرقتلل ةـيلودلا ريياـعمللً اـقفو ةدـحوملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ مت هنا ثيح فالتخا دجوي ال
.نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

.٢٠٢١ لالخ ةعزوملا حابرألا

 .ةيتسجوللا لامعالاو رامثتساللكتاب ةكرش نيمهاسم ىلع م٢٠٢١ ماعلا لالخ حابرأ تاعيزوتب ةيتسجوللا لامعألاو رامثتساللكتاب ةكرش موقت مل

:

٨٢



لـجالاةريـــصق ضورـق

 ةـــيقافتا عـــيقوتب ةيتـــسجوللا لاـــمعألاو رامثتـــساللكـــتاب ةكرـــش تـــماق م٢٠٢٠/٥/١ خيراـــتب )أ
 يـهتنتو )ضاـيرلا كـنب( ةيلحملا كونبلا دحأ عم يمالسإلاقروتلا ماظنب ةينامتئا تاليهست
 لـــيومت يـــف مدختـــستو يدوعـــس لاـــير نوـــيلم٢٠ ةـــيقافتالل ىـــصقألا دـــحلاو م٢٠٢٣/٥/١ يـــف
 قــيرطب ةكرــشلا ضرأل يراــقع نهرــب نومــضم ليهــستلاو ،لــماعلا لاــملا سأر تاــبلطتم
 تـــماق ، م٢٠٢٠ ربمـــسيد٣١ خيراـــت يـــف اـــمكو٧١١٥٢٤٠٠٣١٩١ مـــقر كـــص بـــجومب جرـــخلا– ضاـــيرلا
 لاـملا سأر تاـبلطتم لـيومتل كـلذو يدوعـس لاير نويلم٧،٠٠٠٠،٠٠٠ غلبم مادختساب ةكرشلا
.م٢٠٢١/٦/١٠ يف دادسلا قحتست لماعلا

 ةكرـــش– )وـــكنمأ( ةمالـــسلاو نـــمألا تامدـــخل ةـــيبرعلا ةكرـــشلا تـــماق م٢٠١٩/٩/٥ خيراـــتب )ب
 ةـيلحملا كوـنبلا دـحأ عـم يمالـسإلاقروـتلا ماظنب ةينامتئا تاليهست ةيقافتا عيقوتب ةعبات
 مادختـسا ماـكحأو طورـشو لاـير نويلم٥٥ غلبمب ةيقافتالل ىصقألا دحلاو )رامثتسالا كنب(
- :يتآلاك ةينامتئالا تاليهستلا
 نــعةيدنتــسملا تاداــمتعالا تاــباطخ لــيومت ةداــعإل علــسلا عــيبو ءارــش لــيومتل ةــحبارم-

.كنبلا قيرط
.لماعلا لاملا سأر تابلطتم ليومتل علسلا عيبو ءارش ليومت لجألا ةريصق ةحبارم-
 عفدـــلا تانامـــض /ذـــيفنت نـــسح تانامـــض/ ةـــيئادتبا تانامـــض رادـــصإل تالاـــفك تاليهـــست-
.كنبلل نيلوبقم نيديفتسم حلاصل

 سأر تاـبلطتم لـيومتل كـلذو يدوعـس لاير نويلم٣٠،٠٠٠،٠٠٠ غلبم مادختساب ةكرشلا تماق
م٢٠٢١،٣،٢٩ يف دادسلا قحتست لماعلا لاملا

.م٢٠٢١/٣/٢٩ يف يهتنتو يدوعس لاير نويلم٤٠ ةيقافتالل ىصقأ دحب ةيقافتالا ديدجت متو

 ةكرــش– )وــكنمأ( ةمالــسلاو نــمألا تامدــخل ةــيبرعلا ةكرــشلا تــماق م٢٠١٩/١٢/٨ خيراــتب )ت
 يدوعـــسلا كـــنبلا( ةـــيلحملا كوـــنبلا دـــحأ عـــم ةـــينامتئا تاليهـــست ةـــيقافتا عـــيقوتب ةـــعبات
 مادختـــسا ماـــكحأو طورـــشو لاـــير نوـــيلم٨٠ غـــلبمب ةـــيقافتالل ىـــصقألا دـــحلاو )يـــسنرفلا
 :يتآلاك ةينامتئالا تاليهستلا
 لاــير نوــيلم١٠ ىــصقأ دــحب تانامــض رادــصإل تالاــفك تاليهــست لمــشتو ةــماع تاليهــست-

 ةــلومعب( يدوعــس لاــير نوــيلم٥ ىــصقأ دــحب لــجألا ةريــصق ضورــق تاليهــستو ،يدوعــس
.لماعلا لاملا سأر ليومتل )يونس ٪١.٧٥ +روبياس

 عورــشمل يدوعــس لاــير نوــيلم٢٥ ىــصقأ دــحب عــفد تانامــض لمــشتو ةددــحم تاليهــست-
.مامدلا فقاوم
 عورــشمل يدوعــس لاــير نوــيلم٤٠ ىــصقأ دــحب عــفد تانامــض لمــشتو ةددــحم تاليهــست-

.ربخلا فقاوم
 سأر تاـبلطتم لـيومتل كـلذو يدوعـس لاـير نوـيلم٥،٠٠٠،٠٠٠ غـلبم مادختساب ةكرشلا تماق
 م٢٠٢١/١/١٠ يف دادسلا قحتسي لماعلا لاملا

لجالا ةريصق ضورقلا ةكرح يلي اميف

٤٢،٠٠٠،٠٠٠ -

١٥٦،٥٧٠،١٦٤،٠٠ -

٥٢،٠٠٠،٠٠٠ -

١٤٦،٥٧٠،١٦٤ -

م٢٠٢١ ربمسيد٣١ يف امك

٨٣



لـجالاةلــــيوـــط ضورـق

 ةــينامتئا تاليهــست ةــيقافتا عــيقوتب ةيتــسجوللا لاــمعالاو رامثتــساللكــتاب ةكرــش تــماق )أ
 هذـه يـهتنتو م٢٠١٨/١٢/١٨ خيراـتب )يـبرعلا كـنبلا( ةـيلحملا كونبلا دحأ عم ةدملا ةددحم قروت
 ءارـش لـيومتل كـلذو يدوعـس لاـير٣٤،٠٠٠،٠٠٠ غـلبمبو ،ً)ارهـش نوتس(٢٠٢١/١٢/٣١ يف ةيقافتالا
هــنم ءزــج مادختــسا متيــس ضاــيرلا ةــنيدم طــسوب رذــعملا يــحب ةــيرادإ بــتاكم لــثمي راــقع
 يلاــمجإ مادختــساب ةكرــشلا تــماق ،م٢٠٢٠ ربمــسيد٣١ خيراــت ىــتحو ةــعومجملل يــسيئر زــكرمك
 .تاونس٤ةدمل ةيونس فصن تاعفد ىلع ليومتلا دادس متيو ليومتلا ةيقافتا نم غلبملا
 عـقومً انامـضو يدوعـس لاـير٣٤،٠٠٠،٠٠٠ غـلبمب رـمأل دنـس ،يراـقع نهرـب نومـضم ضرـقلا نإ

 حلاـصليلوصأ لزانتو ةعبات ةكرش– )وكنمأ( ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا نم
 دــئاوعل ةــعبات ةكرــش– )وــكنمأ( ةمالــسلاو نــمألا تامدــخل ةــيبرعلا ةكرــشلا لــبق نــم كــنبلا
.لوألا ديفتسملا كنبلا اهيف نوكي نيمأت ةصيلوبو ليومتلا لحم راقعلل راجيإلا

كيرـش يـهو )وكنمأ( ةمالسلاو نمألا تامدخل ةيبرعلا ةكرشلا تماق م٢٠١٩/١٠/١٧ خيراتب )ب
 طوـــحتو تانامـــض و "قروـــت " لـــجألا لـــيوط لـــيومت ةـــينامتئا تاليهـــست ةـــيقافتا عـــيقوتب

٧ لـيومتلا ةدـمو ،يدوعـس لاير نويلم٧٩ يلامجإب ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتم
 ةيقرـــشلا ةـــقطنملاب ةـــيكذلا فـــقاوملا عورـــشم يـــف رامثتـــسالا لـــيومت ضرـــغبو ،تاونـــس

 خيراـت يـف .)ةعبات ةكرش( تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةيكذلا ندملا لولح ةكرشل ةعباتلا
 ىــلإدوــنبو تاــمازتلاو طورــش نــم اــهيف اــمو ةــيقافتالا لــقنل ةــيقافتا عــيقوت مــت م٢٠٢١٩/٣/١٢

 م٢٠٢٠ربمـــسيد٣١ خيراـــت ىـــتح .تاـــمولعملا ةـــينقتو تالاـــصتالل ةـــيكذلا ندـــملا لوـــلح ةكرـــش
 لكـشب هدادـس متـي( يدوعـس لاـير٤٤،٤٧٩،٨٩٨ ةميقب ضرقلا نم تاعفد ةكرشلا تملتسا
ليهــستلا ضرــع باــطخ خيراــت نــم ةدــحاو ةنــس يــهو رفوــت ةرــتف يــضم دــعب يونــس فــصن
٪٢.٢٥ +روبياس ةلومع لدعمبو )م٢٠٢١/٣/٣١ ىتح حامس ةرتف يضمو م٢٠١٩/١٠/١٧ خرؤملا

 ةــيقافتا عــيقوتب )ةــعبات ةكرــش( درــبم– رامثتــسالاو لــقنلل ةيدوعــسلا ةكرــشلا تــماق )ت
 م٢٠١٨/٣/١١ خيراـــتب ةـــيلحملا كوـــنبلا دـــحأ عـــم يمالـــسإلاقروـــتلا ماـــظنب ةـــينامتئا تاليهـــست
دــحب ةكرــشلاب ةيليغــشتلا تاــيلمعلا لــيومتل كــلذو م٢٠٢٣/٦/١١ يــف ةــيقافتالا هذــه يـــهتنتو
 غـلبم مادختساب ةكرشلا تماق م٢٠٢٠ ربمسيد٣١ خيرات ىـتحو يدوعس لاير نويلم١٥ ىصقأ

 مدختست ةدربم تاروطقم ءارش ضرغب كلذو ليومتلا ةيقافتا نم يدوعس لاير١٤،٨٢٠،٦١٦

.تاونس٥ ةدمل ةيونس عبر تاعفد ىلع ليومتلا دادس متيو ةيليغشتلا ةيلمعلا يف
 )ةــعبات ةكرــش( درــبم– رامثتــسالاو لــقنلل ةيدوعــسلا ةكرــشلا تــماق م٢٠٢٠/٣/١٧ خيراــتب)ث

 خيراـتب ةـيلحملا كوـنبلا دـحأ عم يمالسإلاقروتلا ماظنب ةينامتئا تاليهست ةيقافتا عيقوتب
 ةيليغــــشتلا تاــــيلمعلا لــــيومتل كــــلذو م٢٠٢٥/٣/١٧ يــــف ةــــيقافتالا هذــــه يـــــهتنتو م٢٠٢٠/٣/١٧

 ةكرـشلا تـماق م٢٠٢٠ ربمـسيد٣١ خيراـت ىتحو يدوعس لاير نويلم٢٤.٥ ىصقا دحب ةكرشلاب
 ةيونــس عــبر تاــعفد ىــلع لــيومتلا دادــس متــيو يدوعــس لاــير٢٠،٨٨٧،٧٧٣ غــلبم مادختــساب
.تاونس٥ ةدمل

لجالا ةريصقو ةليوط ضورقلا ةكرح يلي ام يف

٨٤

١٥٣،٣٥٧،٢٩٩ -

١٧٩،٨٨٥،٩٨٣ -

٦٦،٥٥٥،٦٦٢ -

٢٦٦،٦٦٧،٦٢١ -

م٢٠٢١ ربمسيد٣١ يف امك

١،٤٣١،٩٧٤ -

٢٦٥،٢٥٥،٦٤٧ -

-

٩٠،٩٣٦،٣١٤ -

١٧٤،٣١٩،٣٣٣ -



٧٥،٦٥٥،٨٣٩ هنسلا لوأ ديصر

٨٥،٤٤٨،٤٥٤ ةنسلا لالخ تافاضإ

٥،٦٣٣،٩٢٩ ةنسلا لالخ ددسملا

١٥٥،٤٧٠،٣٧٤ قروتلا ةميق يلامجإ

٥،٥٣١،٢٦٧ ةلجؤملا ليومتلا ةفلكت : مصخي

١٥٠،٠٣٩،٠٩٧ قروتلا ةميق يفاص

٩٤،١٤٤،٨٩٤ لوادتملا ريغ ءزجلا

٥٥،٨٩٤،٢٠٣ لوادتملا ءزجلا

لجالا ةليوط و ةريصق ضورقلا ةكرح

٥٥،٨٩٤،٢٠٣ ةنسلا لالخ

١٤،١٩٠،٠٢٥ نيتنس ىلا ةنسنيبام

٧٩،٩٥٤،٨٦٩ تاونس سمخ ىلا نيتنسنيبام

١٥٠،٠٣٩،٠٩٧ يلامجالا

م٢٠٢٠ ربمسيد٣١ يف امك

ضورقلا قاقحتسا لودج
م٢٠٢٠ ربمسيد٣١ يف امك

٨٥

 غلاــبم يأو اــهل ةــعباتلاتاكرــشلاو ةكرــشلل ةــيلامجإلا ةــينويدملاب فــشكو ،)كــلذ رــيغ مأ بــلطلا دــنع دادــسلا ةــبجاو تــناكأ ءاوــس( ةكرــشلا ىــلع ضورــق يأــب ةــقلعتملا تاــمولعملا
 رارـقإ ميدـقت اـهيلع ،ةكرـشلا ىـلع ضورـق دوـجو مدـع لاـح يـفو ،يـقبتملا غـلبملاو هـتدمو اـهل ةـحانملا ةهجلا مساو ضرقلا لصأ غلبمو ةنسلا لالخ ضورقل دادس ةكرشلا اهتعفد
كلذب



دربمكتاب

 ملو ىرخأ تاقحتسم يأ وأ موسر وأ بئارض وأ ةاكز يأ دادسل ةقحتسملاو ةدودسملا ةيماظنلا تاعوفدملا ةميقب
اهبابسأ نايبو اهل زجوم فصو عم ،ةيونسلا ةيلاملا ةرتفلا ةياهن ىتح ددست

١٤٥،٤٥٣ -- ةددسملا ةاكزلا

٤١،٤٠٠ ٨١٦،٣٦٥ ةقحتسملا ةاكزلا

٣٨٣،٤٨٩ ٤٦٧،١٣٣ -ةددسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٦٦.٦٧٧ ١٨،٠١١١ -ةقحتسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٨٥٦،٠١٠ ٣٩١،٦١٥  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةددسملا

٣٩،٨١٦ ٤٤،٤٩٦  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةقحتسملا

٧١،١٩٧ ١٤،٥٠٠  تاريشأت فيلاكت
ةددسملا تازاوجو

٨٤،٨٣٠ ٥٢،١٠٩  لمعلا بتكم موسر
ةددسملا

٢٠٢١٢٠٢٠ نايبلا

٨٢٢،٤٢١ ٦٧٤،٢٠٩ ةددسملا ةاكزلا

١،١٠٨،٧٩٤ ١،١٥٩،٣٢٦ ةقحتسملا ةاكزلا

٢،٤٢٩،٩٧٦ ٤،٤٧٠،٧٣٠ -ةددسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٣١٤،٠١٦ ٤٩٦،٩٤٦ -ةقحتسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٧١٥،١٦٨ ١،١٥٠،٠٢١  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةددسملا

٧٦،٩٣٤ ١٢٦،٠٤٢  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةقحتسملا

٥١٩،٧٦٥ ٣٥٢،٩٩٨  تاريشأت فيلاكت
ةددسملا تازاوجو

١،٦٨٩،٣٩١ ٢،٠١٠،٢٠١  لمعلا بتكم موسر
ةددسملا

٢٠٢١٢٠٢٠ نايبلا

٢٠٢٠ ماعب ةنراقم٢٠٢١ ماعل ةقحتسملاو ةددسملا ةيماظنلا تاعوفدملا غلابم نيبي لودجلا

ناــــيب

٨٦



)اهتاكرشووكنما( ةعباتلا ةكرشلاةيبطلا نيبا ةكرش

 ملو ىرخأ تاقحتسم يأ وأ موسر وأ بئارض وأ ةاكز يأ دادسل ةقحتسملاو ةدودسملا ةيماظنلا تاعوفدملا ةميقب
اهبابسأ نايبو اهل زجوم فصو عم ،ةيونسلا ةيلاملا ةرتفلا ةياهن ىتح ددست

- ٤٣٠،٩٢٠،٥٥ ةددسملا ةاكزلا

٤١٨،٨٨١ ٤٨،٣٩ ةقحتسملا ةاكزلا

٥٦٤،٦٤٦ ٤٤،٤٩٥.٢٤ -ةددسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٣٤،٧٧١ ١٧،٦٩٦.٨٠ -ةقحتسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

- ٢١٤،١١٣.٤٠  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةددسملا

٢١،٠٩٦ ٢٩،٨١٩،٠٠  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةقحتسملا

- ١١٤،٠٨٩،٠٠  تاريشأت فيلاكت
ةددسملا تازاوجو

- ١٧،٠٥٠.٠٠  لمعلا بتكم موسر
ةددسملا

٢٠٢١٢٠٢٠ نايبلا

٣،٩٨١،٤٢٩ ٤،٧٤٥،٥٥٧ ةددسملا ةاكزلا

٤،٧٢٩،٧٧١ ٤،٨٧٣،٥٥٤ ةقحتسملا ةاكزلا

٢٨،٤٤٢،٦٦٤ ٤٤،١٧١،٠٩٤ -ةددسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٤،٦٠٣،٣٠٨ ٤،١٢١،٩٠٦ -ةقحتسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٢٤،٥٩٤،٦٣٩ ٢٣،٩٢٣،٨٥٨  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةددسملا

١،٩٦٧،٧٣٢ ١،٧٨٦،٤١٦  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةقحتسملا

٤٤٤،٩٥٥ ٤٦٣،٣٤١  تاريشأت فيلاكت
ةددسملا تازاوجو

٣،٠٧٦،٣٦٠ ٢،٨٩٢،٧٧٠  لمعلا بتكم موسر
ةددسملا

٢٠٢١٢٠٢٠ نايبلا

ناــــيب

٢٠٢٠ ماعب ةنراقم٢٠٢١ ماعل ةقحتسملاو ةددسملا ةيماظنلا تاعوفدملا غلابم نيبي لودجلا٨٧



ةيكذلا ندملالولح

 ملو ىرخأ تاقحتسم يأ وأ موسر وأ بئارض وأ ةاكز يأ دادسل ةقحتسملاو ةدودسملا ةيماظنلا تاعوفدملا ةميقب
اهبابسأ نايبو اهل زجوم فصو عم ،ةيونسلا ةيلاملا ةرتفلا ةياهن ىتح ددست

٢٠٢١٢٠٢٠ نايبلا

- ٤٠،٥٣٢ ةددسملا ةاكزلا

٤٠،٦١٨ - ةقحتسملا ةاكزلا

- ١٢٠،٢٥٨ -ةددسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٩٣،٤٦٩ ٢،٥٣٥،٧٠٧ -ةقحتسملا ةبيرضلا
ةفاضملا ةميقلا

٣٠٨،٨٧٤ ٥٦١،٦٣٣  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةددسملا

٣٨،٣٠٨ ٦١،٨٩٢  ةيعامتجالا تانيمأتلا
ةقحتسملا

٤،٤٢٤ ١٥،١٠٣  تاريشأت فيلاكت
ةددسملا تازاوجو

٥٨،٧٦٩ ٢٠٠،٦٥٨  لمعلا بتكم موسر
ةددسملا

٢٠٢١٢٠٢٠ نايبلا

ناــــيب

٢٠٢٠ ماعب ةنراقم٢٠٢١ ماعل ةقحتسملاو ةددسملا ةيماظنلا تاعوفدملا غلابم نيبي لودجلا٨٨



ةكرش

كتاب

٠

ةكرش

دربم

٤،٤٧٠،٧٣٠

ةكرش

وكنما

٨٩

٣،٩٨١،٤٢٩

ةددسملا ةاكزلاو ةيعامتجالا تانيمأتليحيضوت مسر



ةددسملا ةاكزلاو ةيعامتجالا تانيمأتليحيضوت مسر

ةكرش

نيبا

٤٣٠،٩٢٠.٥
٥

ةكرش

ةيكذلا ندملا لولح

٩٠



 رابكل وا ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ دحال هحلصم اهيف تناك وا اهيفو اهيف افرط ةكرشلا نوكت دوقع وا لامعا يأب قلعتت تامولعم
 وا لامعالا هذه ةعيبطو دوقعلا وا لامعألاب نيينعملا ءامسأ لمشت ثيحب مهنم يأب ةقالع يذ صخشيال وا اهيف نييذيفنتلا
:يلاتلا وحنلا ىلع اهغلبمو اهتدمو اهطورشو دوقعلا

 وا لمعلا ةعيبط
دقعلا

ةقالعلا وذ فارطألا
 وا لمعلا غلبم

دقعلا
 لمعلا ةدم

دقعلا وا
دقعلا وا لمعلا طورش

ةنس151,250يلئاعلا رامثتسالا ةكرشيرادا بتكم راجئتسا
 طورش وأ ايازم يأ كلانه سيل

لماعتلا اذه يف ةيليضفت

ةنس151,250رامثتسالل لزاج ةكرشيرادا بتكم راجئتسا
 طورش وأ ايازم يأ كلانه سيل

لماعتلا اذه يف ةيليضفت

يرادا بتكم راجئتسا
 ةقاطلل نازاج ةكرش

ةيمنتلاو
ةنس131,891

 طورش وأ ايازم يأ كلانه سيل
لماعتلا اذه يف ةيليضفت

٩١

وضعلا مسا

عناصلا دمحأ

 عناصلا دمحأ

ىسيعلا دجام

 لمازلا دمحم

يدراوبلا سارف
 عناصلا دمحا

 ىسيعلا دجام

يماثقلا دهف



: ىلي امب ةكرشلا تارارقإ

 .حيحصلا لكشلاب تدعأ تاباسحلا تالجس نأ-
 .ةيلعافب ذفنو ةميلس سسأ ىلع دعأ ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نأ-
 .اهطاشن ةلصاوم ىلع ةكرشلا ةردق يف ركذي كش يأ دجوي ال هنأ-

:يتآلاب اضيا رقتو

.ةعباتلا تاكرشلا نم ةرداص لوادتلل ةلباق نيد تاودأ وأ مهسأ يأ دجوت ال-
.ةيلاملا ةنسلا لالخ ةهباشم قوقح وأ باتتكا قح تاركذم وأ ةيدقاعت ةيلام قاروأ يأو ،ليوحتلل ةلباق نيد تاودأ يأ ةكرشلا حنمت وا ردصت مل-

دادرتساللةلباقنيدتاودأيألةكرشلابناجنمءاغلإوأءارشوأدادرتساتاودأيأدجوتال

 الو ةيذيفنتلا ةئيهلا حئاولو ةيلاملا قوسلا ماظنوتاكرشلا ماظن ماكحأل ةفلاخملاب ةقالع تاذ فارطأ عم ةكرشلا اهتمربأ ةيرهوج تاقفص وا لامعأ دجوي ال تامولعم نم ةكرشلا ىدل رفوتي ام بسح-
.مهنم يأب ةقالع يذ صخش يأل وأ يلاملا ريدملا وا يذيفنتلا سيئرلل وا ةكرشلا ةرادإلا سلجم ءاضعألا دحال ةحلصم اهيف تناك وأ اهيف افرط ةكرشلا تناك ةيرهوج دوقع وا لامعأ يأ دجوت

دجوي ال

.ضيوعت وأ بتار يأ نع لزانت يأب ةكرشلا يف نيذيفنتلا رابك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ مقي مل-
 م2021 يلاملا ماعلا نع ةرادإلا سلجم ةأفاكم نع عناصلا دمحم نب دمحأ /ذاتسألا لزانت مت

.حابرألا يف قوقح يأ نع لزانتلاب ةكرشلا يمهاسم نم يأ مقي مل-

دجوي ال

ةكرشلا يفظوم ةحلصمل تئشنأ اهطايتحا وأ تارامثتسا يأ دجوي ال-
دجوي ال

ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ىلع تاظفحت يا ينوناقلا بساحملا ريرقت نمضتي مل-
دجوي ال

.ةكرشلا لبق نم اهب ظفتحم ةنيزخلا مهسأ دجوي ال-
دجوي ال

٩٢



ةكرشلا بناج نم ءاغلإ وأ ءارش وأ دادرتسا تاودأ
دادرتسالل ةلباق نيد تاودأ يأل

 ال تاـــمولعم نـــم ةكرـــشلا ىدـــل رفوـــتي اـــم بـــسح
 ةكرــشلا اــهتمربأ ةــيرهوج تاقفــص وا لاــمعأ دــجوي

 ماـــظن ماـــكحأل ةـــفلاخملاب ةـــقالع تاذ فارـــطأ عـــم
 ةـــئيهلا حئاوـــلو ةـــيلاملا قوـــسلا ماـــظنو تاكرـــشلا
 ةــــيرهوج دوــــقع وا لاــــمعأ يأ دــــجوت الو ةــــيذيفنتلا
 ةحلــصم اــهيف تــناك وأ اــهيف اــفرط ةكرــشلا تــناك
سيئرــلل وا ةكرــشلا ةرادإلا ســلجم ءاــضعألا دــحال
 يذ صخــــــش يأل وأ يلاــــــملا ريدــــــملا وا يذــــــيفنتلا

.مهنم يأب ةقالع
 راــــبك وأ ةرادإلا ســــلجم ءاــــضعأ نــــم يأ مــــقي مــــل
 وأبــتار يأ نــع لزاــنت يأــب ةكرــشلا يــف نيذــيفنتلا
.ضيوعت
يأ نـع لزاـنتلاب ةكرـشلا يمهاـسم نـم يأ مـقي مل

.حابرألا يف قوقح
 تئـــــــشنأ اـــــــهطايتحا وأ تارامثتـــــــسا يأ دـــــــجوي ال
ةكرشلا يفظوم ةحلصمل
 تاـظفحت يا ينوناـقلا بساحملا ريرقت نمضتي مل

ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ىلع
 لــــبق نــــم اــــهب ظفتــــحم ةــــنيزخلا مهــــسأ دــــجوي ال

. ةكرشلا

تاودأ
نيدـــــــــلا

 قوـقح يأ الو مهـسأ ىلإ ليوحتلل ةلباق نيد تاودأ
 ةهباـــشم قوـــقح وأ باـــتتكا قـــح تاركذـــم وأ راـــيخ
.م٢٠٢١ ماع لالخ ةكرشلا اهتحنم وأ اهتردصأ

 وأ لـــيوحت قوـــقح يأ حنـــمت وأ ةكرـــشلا ردـــصت مـــل
 قارواوأ ،ليوحتلل ةلباق نيد تاودأ بجومب باتتكا

 قوـــقح وا باـــتتكا قـــح تاركذـــم وأ ةـــيدقاعت ةـــيلام
ةهباشم

 قوـقح يأ الو مهـسأ ىلإ ليوحتلل ةلباق نيد تاودأ
 ةهباـــشم قوـــقح وأ باـــتتكا قـــح تاركذـــم وأ راـــيخ
.م٢٠٢١ ماع لالخ ةكرشلا اهتحنم وأ اهتردصأ

 وأ دادرتـسا يأـب ةـعباتلا اهتاكرـشو ةكرـشلا مقت مل
دادرتسالل ةلباق نيد تاودأ يأل ءاغلا وأ ءارش

٩٣




