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 المستقلمراجع التقرير 
 الوحدات حامليإلى/ 

  صندوق الرياض لإلعمار 

 مدار من قبل الرياض المالية
 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 
 

  الرأي:

)"مدير الصندوق"(، الرياض المالية  (، والذي تتم إدارته من قبل)"الصندوق" لإلعمارصندوق الرياض للقد راجعنا القوائم المالية 

م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات 2019ديسمبر  31والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

، واإليضاحات المرفقة بالقوائم ذلك التاريخلمنتهية في الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة ا حامليالعائدة ل)حقوق الملكية( 

 المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.
 

 31وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 

نقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في م، أدائه المالي وتدفقاته ال2019ديسمبر 

 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 أساس الرأي:

ً للمعايير الدولية للمراجعة الم عتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقا

 موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا.

ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا  

ا للقوائم المالية للصندوق. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلن

 ة ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.عليها تُعد كافي

 

 القوائم المالية: عنبالحوكمة  والمكلفين مسؤوليات اإلدارة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

ً لشروط وأحكام العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األ خرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقا

الصندوق، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف 

 الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب 

، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة المحاسبةمقتضى الحال، عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في 

 ملياته، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.لتصفية الصندوق أو إيقاف ع

 والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في الصندوق.

 

 مراجعة القوائم المالية: عنمسؤوليات المراجع 

القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو تتمثل أهدافنا في الحصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت 

خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة 

دية ستكتشف دائما عن التحريف الجوهري التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعو

عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد 

 التي يتخذها المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية.  االقتصاديةتؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير المراجع المستقل )تتمة(

 الوحدات حامليإلى/ 

  صندوق الرياض لإلعمار 

 مدار من قبل الرياض المالية
 
 

 )تتمة( مراجعة القوائم المالية: عنمسؤوليات المراجع 

السعودية، فإننا نمارس الحكم وكجزء من عملية المراجعة، التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية 

 المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة، ونقوم ايضاً بما يلي:

  تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة

مناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية و

الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظًرا ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر 

 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

 راجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالم

 القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.

  تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها

 اإلدارة.

 ج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد التوصل إلى استنتا

على البقاء كمنشأة مستمرة استناًدا إلى أدلة  الصندوقجوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شًكا كبيًرا حول قدرة 

د جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأك

اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. 

فإن أحداثًا أو ظروفًا  وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك،

 عن البقاء كمنشأة مستمرة. الصندوقمستقبلية قد تسبب في توقف 

  تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت

 واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
 

اصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة ونحن نتو

 اجعة.للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المر

 

 ؤهشركاو البسام عن

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 

 

 أحمد البســـامبن إبراهيم 

 (337)ترخيص رقم  -محاسب قانوني 
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 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٣                                                 ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًزج ١٣ ىلإ ١ نم تاحاضیإلا لكشت                                        

يلاملا زكرملا ةمئاق  
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك

 

 
  ٣١ يف امك  

 م٢٠١٩ ربمسید
 ٣١ يف امك

 م٢٠١٨ ربمسید 
 يدوعس لایر يدوعس لایر حاضیإ 
    تادوجوملا
 ٢١٧٬٩٧٧ ٢١٥٬٦٨٨ ٩ ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا
 ١٢٬٣٩٩٬١٦٨ ١٦٬٣٣٨٬٢١٤ ٦ ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 ٥٬٣٩٥ -  ةنیدم حابرأ تاعیزوت
 ١٢٬٦٢٢٬٥٤٠ ١٦٬٥٥٣٬٩٠٢  تادوجوملا يلامجإ
    
    تابولطملا
 ٨١٬١٩٥ ٩٦٬٤١٦ ٩ ةقحتسم تافورصم
 ٨١٬١٩٥ ٩٦٬٤١٦  تابولطملا يلامجإ
    

 ١٢٬٥٤١٬٣٤٥ ١٦٬٤٥٧٬٤٨٦  تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
 ١٬٢٦٢٬١٠٤٫٠٧ ١٬٢٩٧٬٦٩٦٫٥٩ ٧ )ددعلاب( ةردصم تادحولا

 ٩٫٩٤ ١٢٫٦٨  ةدحولل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
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 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٤                                                 ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًزج ١٣ ىلإ ١ نم تاحاضیإلا لكشت                                        

   لماشلا لخدلا ةمئاق
م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل  
 

 
 
 )ةراسخلا(/لخدلا

  
 ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

 م٢٠١٩ ربمسید

 
 ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

 م٢٠١٨ ربمسید 
 يدوعس لایر يدوعس لایر حاضیإ 
    

 ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا تارامثتسالا نم )ةراسخلا(/حبرلا يفاص
 (٣٬٣٩٣٬٥٥٤) ٣٬٥١٢٬٤٤١ ٨ ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نم
 ٥٠٣٬٨٨٦ ٣٢٧٬٩١٨  تاعیزوتلا لخد
  (٢٬٨٨٩٬٦٦٨) ٣٬٨٤٠٬٣٥٩ 
    تافورصملا
    
 (٣٠٤٬٦٧٧) (٢٨٧٬٧١٤) ٩ ةرادإلا باعتأ
 (٣٠٬٤١٧) (٢٧٬٦٩٦) ٩  ىرخأ تافورصم
  (٣١٥٬٤١٠) (٣٣٥٬٠٩٤) 
    

 (٣٬٢٢٤٬٧٦٢) ٣٬٥٢٤٬٩٤٩  ةنسلل )ةراسخلا(/لخدلا يفاص
 - -  ةنسلل رخآلا لماشلا لخدلا
 (٣٬٢٢٤٬٧٦٢) ٣٬٥٢٤٬٩٤٩  ةنسلل ةلماشلا )ةراسخلا(/لخدلا يلامجا



 رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
  )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٥                                                 ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًزج ١٣ ىلإ ١ نم تاحاضیإلا لكشت                                        

  تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا ةمئاق
م٢٠١٩ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل  

 
 ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل 

 م٢٠١٩ربمسید
 ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

 م٢٠١٨ ربمسید
 يدوعس لایر يدوعس لایر 

 ١٨٬١٢٢٬٥١٧ ١٢٬٥٤١٬٣٤٥ ةنسلا ةیادب يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
   

 (٣٬٢٢٤٬٧٦٢) ٣٬٥٢٤٬٩٤٩ ةرتفلل ةلماشلا )ةراسخلا(/حبرلا يفاص
   
   :ةدحولا تالماعم نم تارییغتلا
 ١٥٬٠٤٢ ١٬١٤١٬٤٥٠ تادحولا رادصا
 (٢٬٣٧١٬٤٥٢) (٧٥٠٬٢٥٨)  تادحولا دادرتسا

 (٢٬٣٥٦٬٤١٠) ٣٩١٬١٩٢ ةدحولا تالماعم نم ریغتلا يفاص
   

 ١٢٬٥٤١٬٣٤٥ ١٦٬٤٥٧٬٤٨٦ ةنسلا ةیاھن يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةیكلملا قوقح( تادوجوملا ةمیق يفاص
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  )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(

 ٦                                                 ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًزج ١٣ ىلإ ١ نم تاحاضیإلا لكشت                                        

 ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
م٢٠١٩ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل

 
 
 
 حاضیإ 

 ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل
 م٢٠١٩ربمسید

  ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل
 م٢٠١٨ ربمسید

 يدوعس لایر يدوعس لایر  
    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا

 (٣٬٢٢٤٬٧٦٢) ٣٬٥٢٤٬٩٤٩  ةنسلل )ةراسخلا(/لخدلا يفاص
    :ىلع تالیدعتلا
 ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا نم ةققحم ریغ ةراسخلا/)حبرلا(
 ٢٬٨٢٨٬٦٠٤ (٣٬٠٨٥٬٦٤٤) ٨ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
  (٣٩٦٬١٥٨) ٤٣٩٬٣٠٥ 

    :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا يفاص
 ٢٬٧٩٣٬٤٦٧ (٨٥٣٬٤٠٢)  ةراسخلا وأ حبرلا يف ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 (٥٬٣٩٥) ٥٬٣٩٥  ةنیدم حابرأ تاعیزوت
 (١٨٬٥٣١) ١٥٬٢٢١  ةقحتسم تافورصم

 ٢٬٣٧٣٬٣٨٣ (٣٩٣٬٤٨١)   ةیلیغشتلا ةطشنألا نم / )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
    
    :ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 ١٥٬٠٤٢ ١٬١٤١٬٤٥٠   تادحولا رادصا نم تالصحتملا
 (٣٬٠٤٠٬٦٩٧) (٧٥٠٬٢٥٨)  تادحولا نم تادادرتسالا

 (٣٬٠٢٥٬٦٥٥) ٣٩١٬١٩٢  ةیلیومتلا ةطشنألا )يف مدختسملا( /نم دقنلا يفاص
 (٦٥٢٬٢٧٢) (٢٬٢٨٩)  ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا يف )صقنلا( يفاص

    
 ٨٧٠٬٢٤٩ ٢١٧٬٩٧٧  ةنسلا ةیادب يف ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا
 ٢١٧٬٩٧٧ ٢١٥٬٦٨٨  ةنسلا ةیاھن يف ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ٧ 

 
 ھتطشنأو قودنصلا .١

 

 نیرمثتسملاو )"قودنصلا ریدم"( ةیلاملا ضایرلا نیب ةیقافتا بجومب رادم مھسأ قودنص وھ )"قودنصلا"( رامعإلل ضایرلا قودنص نإ
 مھسأ قیدانص يف رامثتسالا لالخ نم لیوطلا ىدملا ىلع لاملا سأر ةیمنت ىلإ قودنصلا فدھی .)"تادحولا يكلام"( قودنصلاب
 تاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب تنمسألاو تاراقعلا ،تاءاشنإلا ،ءانبلا يف اھتطشنأ لثمتت يتلاو لاملا قوس يف ةلجسملا ةیدوعسلا تاكرشلا
  .ةلثامم ةطشنأ كلتمت يتلا ىرخألا

 قودنصلا ریدم موقی ،كلذ ىلعً اءانبو .ةلقتسم ةیبساحم ةدحو ھنأ ساسأ ىلع قودنصلا يف تادحولا يكلام عم قودنصلا ریدم لماعتی
 تاعیزوت يأو قودنصلا تادوجومل نیكلامو نیمھاسم تادحولا يكلام ربتعی ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .قودنصلل ةلصفنم ةیلام مئاوق دادعإب
 .تادحولا ددع يلامجإ ىلإ مھتیكلم ةبسن بسح متت لخدلل

 ىلإ ھتابجاو دانسإ وأ ضیوفت قودنصلا ریدمل زوجی ،قودنصلا ةیقافتا بجومب .قودنصلا ریدم ةیلوؤسم نم قودنصلا ةرادإ ربتعت
 .اھجراخ وأ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا لخاد ةیلاملا تاسسؤملا نم رثكأ وأ ةدحاو

 ریانی ٢٠ قفاوملا( ـھ١٤٣٠ مرحم ٢٣ خیراتب رداصلا ٢٩١/٥ مقر باطخلاب قودنصلا سیسأت ىلع ةیلاملا قوسلا ةئیھ تقفاو
 .م٢٠٠٩ ربمسید ٣٠ يف ھطاشن قودنصلا أدب دقو .)م٢٠٠٩

 رامعإلل ضایرلا قودنص ىلإ رامعإلا قودنص نم قودنصلا مسا رییغت مت

 ةیماظنلا حئاوللا .٢
 

 ٢٤ قفاوملا( ـھ١٤٢٧ ةجحلا وذ ٣ خیراتب ةیلاملا قوسلا ةئیھ نع ةرداصلا )"ةحئاللا"( رامثتسالا قیدانص ةحئالل قودنصلا عضخی
 ىلع نیعتی يتلا تابلطتملا ىلع صنت يتلاو ،)م٢٠١٦ ویام ٢٣ قفاوملا( ـھ١٤٣٧ نابعش ١٦ يف ھلیدعت مت يذلاو )م٢٠٠٦ ربمسید
 .اھعابتإ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیرامثتسالا قیدانصلا عیمج
 
 دادعإلا سسأ .٣

 
 مازتلالا نایب ٣.١

 تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةیونسلا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 .)"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا "( نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا

  سایقلا ساسأ ٢.٣
 
 ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا تارامثتسالا ءانثتساب يبساحملا قاقحتسالا ساسأو ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبم ساسأ ىلع اھدادعإ مت ةیلاملا مئاوقلا
 .ةلویسلا بسحب لاملا زكرملا ةمئاق ضرعی قودنصلا .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم
 

  ضرعلا ةلمعو ةیفیظولا ةلمعلا ٣.٣

 متی ،)"ةیفیظولا ةلمعلا"( قودنصلا اھیف لمعی يتلا ةیسیئرلا ةیداصتقالا ةئیبلا ةلمع مادختساب ةیلاملا مئاوقلا يف ةجردملا دونبلا سایق متی
 تامولعملا ةفاك بیرقت مت امك قودنصلاب ةصاخلا ضرعلا ةلمعو ةیفیظولا ةلمعلا يھو يدوعسلا لایرلاب ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرع
 .يدوعس لایر برقأ ىلإ ةضورعملا ةیلاملا
 

 ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا ٤.٣

 تادوجوملا غلابم ىلع رثؤت نأ اھنأش نم تاضارتفاو تاریدقتو ماكحأ مادختساب مایقلا ةرادالا نم ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی
 تاضارتفالا هذھ نم دكأتلا مدع يدؤی دق .ةلمتحملا تامازتلالا نع حاصفإلاو ةقفرملا تاحاصفإلاو تافورصملاو لخدلاو تابولطملاو
 مدع نإ .ةیلبقتسملا تارتفلا يف رثؤت يتلا تابولطملا وأ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرھوج تالیدعت بلطتت جئاتن ىلإ تاریدقتلاو
 يف ریبک رطخ اھل يتلاو ،ریرقتلا خیرات يف ریدقتلل ىرخألا ةیسیئرلا رداصملاو لبقتسملاب ةقلعتملا ةیسیئرلا تاضارتفالا نم دكأتلا
 .هاندأ اھفصو مت ةقحاللا ةیلاملا ةرتفلا لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل يرھوج لیدعت ثادحإ

 



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ٨ 

 
 )ةمتت( دادعإلا سسأ  .٣

  )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا ٤.٣

 ةلباق ةیلاحلا تاضارتفإلاو تالاحلا نإ .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع ةحاتملا تارشؤملا ىلع ھتاریدقتو ھتاضارتفا يف قودنصلا دمتعا
 ىلع سكعنت تاریغتلا هذھ لثم .قودنصلا ةرطیس جراخ ةجتانلا تالاحلا وأ قوسلا تاریغتل ةجیتن أرطت دق اھنأ ثیح البقتسم ریوطتلل
  .ثدحت امدنع تاضارتفالا

 

 ةیرارمتسالا

 دراوملا ھیدل قودنصلا نأب ةعنتقم يھو ةلماع ةأشنمك رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردقل مییقت ءارجإب قودنصلا ةرادإ تماق
 نم لالظب يقلت دق ةیرھوج كوكش يأ دوجو ةرادإلا كردت ال ،كلذ ىلع ةوالعو .لبقتسملا يف لمعلا رارمتسال ةمزاللا
 .ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت ،كلذل .ةلماع ةأشنمك رارمتسالا ىلع قودنصلا ةردق ىلع كشلا

 ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا .٤
 

 ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا ١.٤

 ثالث لالخ قحتست يتلا ةحبارملا عئادوو يرامثتسا باسح يف ةدصرأ نم ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا نوكتت ،ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ضارغأل
 يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةأفطملا ةفلكتلاب ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا سایق متی ذاوحتسالا خیرات نم لقأ وأ رھشأ

 ةیلاملا تاودألا ٢.٤
 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةیلاملا لوصألا سایقو فینصت ١.٢.٤
 

 

 ةیكلملا تاودأ
 دوجو تبثتو عفدلل ةیدقاعت تامازتلا يوتحت ال يتلا تاودألا يأ ،ردصملا روظنم نم ةیكلملا موھفم يفوتست تاودأ يھ ةیكلملا تاودأ
 .ردصملا لوصأ يفاص نم ةیقبتم ةعفنم
 يف تارامثتسالا عیمج سایقب كلذ دعب قودنصلا موقی .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا ھتادوجوم قودنصلا فنصی

 نییعت يئدبملا فارتعالا دنع راتخا دق قودنصلا ریدم نوكی امدنع ءانثتساب ،رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح
 مھسألا يف تارامثتسالا دیدحت يف قودنصلا ةسایس لثمتت .رخألا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح يف رامثتسا
 ىرخأ ضارغأل تارامثتسالا كلتب ظفتُحت امدنع رخألا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح يف رامثتسا اھرابتعاب

  .ةراجتلا ریغ

 .اھنم صلختلا كلذ يف امب ،لماـــشلا لخدلا ةمئاق ىلإ دعب امیف اھفینـــصت داعی الو رخآلا لماـــشلا لخدلا يف رئاـــسخلاب فارتعالا متیو
 دنع ،تاعیزوتلا .ةلداعلا ةمیقلا يف ىرخألا تاریغتلا نم لــصفنم لكــشب اھنع ریرقتلا متی ال )طوبھلا رئاــسخ سكعو( طوبھلا رئاــسخ
 ضبق يف قحلا قودنــصلا ىدل نوكی امدنع لماــشلا لخدلا ةمئاق يف اھب فارتعالا رمتــسی ،تارامثتــسالا هذھ لثم ىلع دئاعلا ضرع
 تاعوفدملا هذھ

 

 ةیلاملا لوصألا طوبھ ٢.٢.٤

 ةفلكتلاب ةجردملا ةیلاملا تادوجوملاب ةطبترملا )"ECL"( ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يلبقتسم ساسأ ىلع قودنصلا ّمیقی
 سكعتل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق متی ،ریرقت لك خیرات يف رئاسخلا هذھ لثمل رئاسخ صصخم فرتعی .ةأفطملا

 ةنكمملا جئاتنلا نم قاطن میوقت قیرط نع هدیدحت متی حجرم ھلامتحاو زیحتم ریغ غلبم •
 دوقنلل ةینمزلا ةمیقلا •
 ةقباس ثادحا نأشب ریرقتلا خیرات يف امھل رربم ال دھج وا ةفلكت نودب ةحاتم نوكت يتلا ةدیؤملاو ةلوقعملا تامولعملا •

 .ةیلبقتسملا ةیداصتقالا فورظلا نأشب تاعقوتو ةیلاح فورظو
 

فارتعالا ءاغلإ ٢.٤٣.  
 اھلیوحت متی امدنع وأ ،تادوجوملا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسال ةیدقاعتلا قوقحلا ءاھتنا دنع ،اھنم ءزج وأ ،ةیلاملا تادوجوملا داعبتسا متی
 ال )٢( وأ ،ریبك دح ىلإ ةیلاملا تادوجوملا ةیكلمب يرھوج لكشب اھب ةصاخلا عفانملاو رطاخم عیمج لیوحتب قودنصلا موقی )١( امإو
 .ةرطیسلاب قودنصلا ظفتحی الو ،ةیلاملا تادوجوملا ةیكلمب ةصاخلا عفانملاو رطاخم عیمجب ظافتحالاو لقنب قودنصلا موقی
 



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ٩ 

 

 )ةمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا  .٤

ةیلام تامازتلالا ٢.٤٤.  
 يغلی ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نمف ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تابولطم ھیدل نكی مل ام ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا ھتابولطم فینصتب قودنصلا موقی
  .اھئاھتنا وأ اھؤاغلإ وأ ةیدقاعتلا ھتامازتلا نم ھئافعا متی امدنع ةیلاملا تابولطملاب فارتعالا قودنصلا

 ٣.٤     يبساحملا لوادتلا خیرات
مزتلی  عیب وا ءارشب قودنصلا ھیف  يذلا خیراتلا يأ( لوادتلا خیرات يف ةیلاملا لوصألا تاعیبمو تایرتشم دیدحت ءاغلا وا فارتعالا متی

راطإلا  ينمزلا لوصألا لوصألا ةیوست بلطتت يتلا ةیلاملا لوصألا عیب وا ءارش يھ ةداتعملا ةقیرطلاب تاعیبملاو تایرتشملا .) يف
قوسلاب ةیقافتالا وا میظنتلا قیرط نع ماع لكشب ددحملا  

 
ةصاقملا  ٤.٤    

طقف  ةیلوألا  تابولطملاو   تادوجوملا ةمئاق يف يفاصلا غلبملا راھظإو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نیب ةصاقملا ءارجإ متی
ینوناقلا قوقحلا رفوتت امدنع ةیوستو تادوجوملا ققحت نوكی نأ وأ يفاصلا ساسأ ىلع اھتیوست متی امدنع كلذكو ةمزلملا ة

دحاو نآ يف تابولطملا  
 

  ةقحتسملا تافورصملا ٥.٤
 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال اھسایق متیو ةلداعلا ةمیقلاب ةقحتسملا تافورصملاب يلوألا فارتعالا متی
 

تاصصخم ٦.٤  
 تامازتلالا دیدست نأو ةقباس ثادحأ نع ةئشان )ةیدقاعت وأ ةینوناق( تامازتلإ قودنصلا ىلع نوكی امدنع تاصصخملاب فارتعالا متی
 لیغشتلا ةراسخل تاصصخملاب فارتعالا متی ال .ھیلع دمتعی لكشب اھتمیق سایق نكمیو ةیداصتقا عفانمل جراخ قفدت ھنع أشنی نأ لمتحم
 .ةیلبقتسملا

 

  تادحولا دادرتسا ٧.٤
 لمع موی لك يف قودنصلا لوصأ ةمیق يفاص دیدحت متی .لمع موی لك يف تادحولل دادرتسالا تایلمع وأ تاكارتشالل حوتفم قودنصلا
 ةمیقلا( تادوجوملا ةمیق يفاص ةمسقب تادحولا عیب وأ ءارش ضارغأل قودنصلا لوصأ ةمیق يفاص دیدحت متی .مییقتلا مایأ اھعیمج دعتو
 .ينعملا مییقتلا موی يف ةمئاقلا قودنصلا تادحو ددع يلامجإ ىلع )قودنصلا تابولطم اھنم احورطم قودنصلا تادوجومل ةلداعلا
 

 :ةیلاتلا صئاصخلا ىلع دادرتسالل ةلباقلا تادحولا تلمتشا اذإ ةیكلم تاودأك دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فینصتب قودنصلا موقی
 .قودنصلا ھیفصت ھلاح يف قودنصلا لوصأ يفاص نم ھیبسانت ةصحل زئاحلا لوخت •
  .تاودألا نم ىرخألا تائفلا عیمجل عضخت يتلا تاودألا ةئف يف عقت ةادألا •
 .ةقباطتم صئاصخ اھل يتلا تاودألا نم ىرخألا تائفلا عیمجل عضخت يتلا تاودألا نم ةئف يف ةیلاملا تاودألا عیمج •
 لوصأ يفاص نم ةیبسانتلا صصحلا يف زئاحلا قوقح ریغ يلام لصأ يا وأ ةیدقنلا میلستب يدقاعت مازتلا يا ةادألا لمشت ال •
  .قودنصلا
 يف ریغتلا ،ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ ریبك دح ىلإ دنتسی ةادألا رمع لاوط ةادألا ىلإ ةدئاعلا ةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلا عومجم نا •

 ىدم ىلع اھب فرتعملا ریغو اھب فرتعملا قودنصلا لوصأ يفاصل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا وأ ،اھب فرتعملا لوصألا يفاص
 .ةادألا هایح

 تاودأك فنصت تادحولا نأ املاط تادحولا يلماح نیب تالماعمك دادرتسالل ةلباقلا تادحولل دادرتسالاو كارتشالا نع ةبساحملا متت
 .ةیكلم

 
  ةبیرضلاو ةاكزلا ٤٨.

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف مازتلالا اذھل صصخم يأ جاردإ متی ال ،يلاتلابو ،تادحولا يلماح ىلع مازتلا يھ ةبیرضلاو ةاكزلا نإ
 

  تاداریإلاب فارتعالا ٩.٤
 ،ھنم قوثوم لكشب تاداریإلا سایق نكمیو قودنصلا ىلإ ةیداصتقالا عفانملا قفدت لمتحملا نم نوكی امدنع تاداریإلاب فارتعالا متی
 بئارضلاو تاموصخلا ءانثتساب ،ھمالتسا عقوتملا لباقملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا دعوم نع رظنلا ضغب
 .تاعاطقتسالاو
 
 
 



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ١٠ 

 )يدوعس لایر(
 

 )ةمتت( ةمھملا ةیبساحملا تاسایسلا  .٤
 
 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا يف ةراسخلا وأ حبرلا يفاص ١٠.٤
 تاریغتلا ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا نع ةجتانلا ةراسخلا وأ حبرلا يفاص لثمی
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھل يلوألا تابثالا دنع ةفنصملا وأ ةرجاتملا ضارغأل هانتقملا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف
 .فیراصملاو حابرألا تاعیزوت لخدو ةلومعلا ءانثتساب كلذو ةراسخلا وأ حبرلا

 

  حابرألا تاعیزوت لخد ١١.٤
 ،ةلوادتملا ةیلاملا قاروألل ةبسنلابو .اھمالتسا ةیقحأب رارقإلا خیراتب كلذو ةراسخلا وأ حبرلا يف ،دجو اذإ حابرألا تاعیزوت لخد تابثا متی
 دامتعا خیراتب ةداع اھتابثا متی ھنإف ،ةلوادتملا ریغ ةیلاملا قاروألل ةبسنلابو .ةقباسلا حابرألا تاعیزوت خیراتب ةداع اھتابثا متی ھنإف
 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا ةیلاملا قاروألا نم حابرألا تاعیزوت لخد تابثا متیو .تاعیزوتلا كلت عفد نیمھاسملا
 .لماشلا لخدلا ةمئاق يف لقتسم دنب يف
 

  تافورصملا ١٢.٤
 .اھیف اھدبكت مت يتلا ةیبساحملا ةرتفلا يف قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع تافورصملا تابثإو سایق متی
 

  لوصألا ةمیق يفاص ١٣.٤
 ددع ىلع قودنصلا لوصأ يفاص ةمسقب كلذو يلاملا زكرملا ةمئاق يف اھنع حصفملاو ةدحو لكل لوصألا ةمیق يفاص باستحا متی
  .ةرتفلا ةیاھن يف ةردصملا تادحولا

 

 ىرخألا تافورصملاو ظفحلاو ةرادإلا باعتأ .٥
 

 ریدم درتسیو .قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم ٪١,٧٥ ةبسنب ةرادإ باعتأ قودنصلا لیمحتب قودنصلا ریدم موقی ،مییقت موی لك يف
 يأو ةرادإلا سلجم باعتأو ةینوناقلا باعتألاو ةعجارملا باعتأ لثم قودنصلا نع ةباین اھدبكتب فیراصم يأ قودنصلا نم قودنصلا

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم ٪ ٠٫٢ ةبسن اھعومجم يف زواجتت نأ عقوتملا نم سیلو .ةلثامم ىرخأ موسر
 ًایونس ٪٠.٠٣٥ ةبسنب ةیرادإ فیراصمو ظفح موسر قودنصلا نم قودنصلا ریدم ىضاقتی يموی ساسأ ىلع ،كلذ ىلع ةفاضإلابو
 .قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم يلاوتلا ىلع ٪٠,٢٠ ةبسنو

 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا  .٦
 

 :تارامثتسالا ةظفحمل ةیقوسلا ةمیقلل صخلم يلی امیف .ةلجسملا ةیدوعسلا تاكرشلا مھسأ يف ةیسیئر ةروصب قودنصلا رمثتسی

  م٢٠١٩ ربمسید ٣١ م٢٠١٨ ربمسید ٣١

         ةیقوسلا ةمیقلا ةیقوسلا ةمیقلا

 ةیكلم تاودأ  

 ةیساسألا داوملا ٩٬٢٨٤٬٢٧١ ٥٬٢٧٧٬١٣٠

 تاراقعلا ریوطتو ةرادإ ٤٬٢٤١٬٤٠٦ ٥٬٠٣٠٬٤٤٩

 ةیلامسأرلا علسلا ٢٬٦٩٥٬٧٨٥ ١٬٤٩٨٬٢٩٩

 ةینھملاو ةیراجتلا تامدخلا ١١٦٬٧٥٢ -

 كونبلا - ٣٥٥٬١٥٠

   ةیكالھتسالا تامدخلا - ٢٣٨٬١٤٠

 ةیقوسلا ةمیقلا يلامجا ١٦٬٣٣٨٬٢١٤ ١٢٬٣٩٩٬١٦٨

 ةفلكتلا يلامجا ١٣٬٢٥٢٬٥٧٠ ١٥٬٢٢٧٬٧٧٢



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ١١ 

 )يدوعس لایر(

 تادحولا تالماعم       .٧

 :ةرتفلل تادحولا تالماعمبً اصخلم يلی امیف

م٢٠١٨ ربمسید ٣١  م٢٠١٩ربمسید ٣١   

 )تادحولا ددع( 

 ١٬٤٧١٬٣٤٤٫٦٧  ١٬٢٦٢٬١٠٤٫٠٧ ةنسلا ةیادب يف تادحولا ددع

 ١٬٤٨٩٫٥٨  ١٠٣٬٠٩٠٫٧٤ ةردصملا تادحولا

 (٢١٠٬٧٣٠٫١٨)  (٦٧٬٤٩٨٫٢٢) ةدرتسملا تادحولا

 (٢٠٩٬٢٤٠٫٦٠)  ٣٥٬٥٩٢٫٥٢ تادحولا يف ریغتلا يفاص

 ١٬٢٦٢٬١٠٤٫٠٧  ١٬٢٩٧٬٦٩٦٫٥٩ ةنسلا ةیاھن يف تادحولا ددع

 

 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا نم )ةراسخلا(/حبرلا يفاص    .٨
 

 م٢٠١٨ ربمسید ٣١  م٢٠١٩ربمسید ٣١ 
 ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا عیب نم ققحملا )ةراسخلا(/حبرلا
)٥٦٤,٩٥٠(  ٤٢٦,٧٩٧ ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نم  

 ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا عیب نم ققحملا ریغ )ةراسخلا(/حبرلا
)٢,٨٢٨,٦٠٤(  ٣,٠٨٥,٦٤٤ ةراسخلاوأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا  

 ٣,٣٩٣,٥٥٤(  ٣,٥١٢,٤٤١(  
 

 
 

 ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألاو تالماعملا    .٩
 

 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش يف مھاسم هرابتعاب( ضایرلا كنبو ،)قودنصلا ریدم( ةیلاملا ضایرلا يف قودنصلل ةقالعلا تاذ فارطألا لثمتت
  .قودنصلا ریدم اھریدی ىرخأ قیدانصو

 نم ةرداصلا ماكحأللً اقفو ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا متت .ةقالع تاذ فارطأ عم قودنصلا لماعتی داتعملا طاشنلا قایس يف
 .قودنصلا ةرادإ سلجم ةطساوب ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم ةفاك دامتعا متی .ةیلاملا قوسلا ةئیھ

 :م٢٠١٨( يدوعس لایر٢١٥٬٦٨٨ ةیلاملا ضایرلا ىدل يرامثتسالا باسحلا يف ھب ظفتحملا غلبملا غلب م٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك
 .)يدوعس لایر ٢١٧٬٩٧٧

 

 

 

 

 

 



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ١٢ 

 )يدوعس لایر(
 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألاو تالماعملا    .٩

 

 :يلی امك اھنع ةجتانلا ةدصرألاو ةرتفلا لالخ قودنصلا ةطساوب تمت يتلا ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا

 .ةیرادإلا تافورصملاو ،تالماعملا باعتأ ،ظفحلا باعتأ ،ةرادإلا باعتأ ىلع لمتشت قودنصلا ةرادإ باعتأ -
 

  ةیلاملا تاودالا   .١٠

 

 ةأفطملا ةفلكتلا م٢٠١٨ ربمسید ٣١
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا
 ةراسخلاو حبرلا

   يلاملا زكرملا ةمئاق يف امك تادوجوملا
   
 - ٢١٧,٩٧٧ ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا
 ١٢,٣٩٩,١٦٨ - ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 - ٥,٣٩٥ ةنیدم حابرأ تاعیزوت
 ١٢,٣٩٩,١٦٨ ٢٢٣,٣٧٢ يلامجإلا

 

  .ةأفطملا ةفلكتلا ةئفب اھسایق متی ةیلام تابولطمك )م٢٠١٨ ربمسید ٣١( م٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك ةیلاملا تابولطملا ةفاك فینصت مت

 ةیلاملا رطاخملا ةرادإ .١١

 ةیلاملا رطاخملا لماوع ١.١١

 رطاخملاو ،ةلویسلا رطاخمو ،نامتئالا رطاخمو ،قوسلا رطاخم :ةیلاملا رطاخملا نم ةعونتم ھعومجمل ھضرعت قودنصلا ةطشنأ
  .ةیلیغشتلا
 

 ةیاھن يف لوؤسم وھو قودنصلا ریدم يلع قودنصلا سلجم فرشیو .اھیلع ةباقرلاو رطاخملا دیدحت نع لوؤسم قودنصلا ریدمو
  .قودنصلل ةماعلا ةرادإلا نع فاطملا

 ةعیبط ةقالعلا وذ فرطلا
 ةنسلا لالخ تالماعملا ةمیق تالماعملا

 يف امك دیصرلا
 )نئاد(

  
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٩
   ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٩
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٨

 ةیلاملا ضایرلا
 ةرادإ باعتأ
 قودنصلا

)٦٤,٧٧٠( (٧٩٬٤١٢) )٣٠٤,٦٧٧( )٢٨٧,٧١٤( 

 
 تافورصم
 ةبانإلاب ةعوفدم

)١٦,٤٢٥( (١٧٬٠٠٤) )٣٠,٤١٧( )٢٧,٦٩٦( 

 ةأفطملا ةفلكتلا  م٢٠١٩ ربمسید ٣١
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا
 ةراسخلاو حبرلا

   يلاملا زكرملا ةمئاق يف امك تادوجوملا
   
 - ٢١٥,٦٨٨ ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا
 ١٦,٣٣٨,٢١٤ - ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا
 ١٦,٣٣٨,٢١٤ ٢١٥,٦٦٨ يلامجإلا



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ١٣ 

 )يدوعس لایر(

 )ةمتت( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ .١١

 )ةمتت( ةیلاملا رطاخملا لماوع ١.١١

 قثوت ماكحأو طورش قودنصللو .قودنصلا سلجم اھعضی يتلا دودحلا ىلع اھذیفنتل لوألا ماقملا يف اھیلع ةباقرلاو رطاخملا دیدحت متی
 نزاوت ةداعإل تاءارجإ ذاختاب مزلم وھو ،رطاخملا هرادأل ةماعلا ھتفسلفو ،رطاخملل ھلمحتو ،ةلماشلا ةیراجتلا ھتایجیتارتسا ددحتو
  .رامثتسالا تاداشرإلً اقفو ھتظفحم
 
 .لفسألاب بیلاسألا هذھل حرش دریو ؛اھل ضرعتی يتلا رطاخملا عاونأ فلتخم ةرادإو سایقل ةفلتخم بیلاسأ قودنصلا مدختسیو

  قوسلا رطاخم -أ

 رعسلا رطاخم )١(

 تالمعلا ریغ لماوع نع ةمجانلا قوسلا راعسأ يف تاریغتلل ةجیتن قودنصلل ةیلاملا ةادألا ھمیق بذبذت رطاخم يھ راعسألا رطاخم
 .ةدئافلا لدعم تاكرحو ةیبنجألا
 ریدم عیونتو .قودنصلا اھب ظفتحی يتلا ةیلاملا تاودألل ةیلبقتسملا راعسألا نم دكأتلا مدع نم لوألا ماقملا يف راعسألا رطاخم اشنتو
 ىدل ناك ،يلاملا زكرملا خیرات يفو .ةیلاملا تاودألا يف ھتارامثتسا راعسأ ھكرح بثك نع ةبقارمو ةیرامثتسالا ھتظفحم قودنصلا
.رامثتسا قیدانصو ةیكلم تاودأ يف تارامثتسا قودنصلا  

 
 يف لوقعملا لمتحملا رییغتلا ببسب )ربمسید ٣١ يف تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلل ةجیتن( لوصألا ةمیق يفاص ىلع ریثأتلا نإ
:يلی امك ةتباثلا تباوثلا ىرخألا تاریغتملا عیمج دوجو عم ،ةعانصلا زیكرت ساسأ ىلع مھسألا تارشؤم  

 م٢٠١٨ ربمسید ٣١  م٢٠١٩ ربمسید ٣١ 

 ٪ریغتلا 

 ٪ریغتلا

 ةمیق ىلع ریثأتلا

 لوصألا يفاص 
 ٪ریغتلا 

 ٪ریغتلا

 ةمیق ىلع ریثأتلا
 لوصألا يفاص

      
 ٥٢٬٧٧١ ٪١  ٩٢٬٨٤٣ ٪١  ةیساسألا داوملا
 ٥٠٬٣٠٤ ٪١  ٤٢٬٤١٤ ٪١ تاراقعلا ریوطتو ةرادإ
 ١٤٬٩٨٣ ١٪  ٢٦٬٩٥٨ ١٪ ةیلامسأرلا علسلا
 - ٪١  ١٬١٦٨ ٪١ ةینھملاو ةیراجتلا تامدخلا
 ٣٬٥٥١ ٪١  - ٪١ كونبلا
 ٢٬٣٨١ ٪١  - ٪١  ةیكالھتسالا تامدخلا

 

 ةلومعلا لدعم رطاخم )٢( 

 تانوبوكلا تاذ ةیلاملا تاودألل ةلداعلا میقلا وأ ةیلاملا ةادألل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمیق بلقت رطاخم يھ ةلومعلا لدعم رطاخم
 .قوسلا تالومع راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةتباثلا

 نامتئالا رطاخم -ب
 مدع لالخ نم رخآلا فرطلل ةیلام ةراسخ يف ةیلام ةادأ فارطأ دحأ ببستی نأ رطخ وھو ،نامتئالا رطاخمل قودنصلا ضرعتی
 :يلاتلا وحنلا ىلع يدقنلا هدیصرب ةقلعتملا نامتئالا رطاخمل قودنصلا ضرعتی .ھمازتلاب ءافولا

 

  م٢٠١٩ ربمسید ٣١  م٢٠١٨ ربمسید ٣١

 ةیدقنلا ةبشو ةیدقنلا ٢١٥٬٦٨٨  ٢١٧٬٩٧٧



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ١٤ 

 

 )ةمتت( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ .١١

 )ةمتت( ةیلاملا رطاخملا لماوع ١.١١

 .نامتئالا رطاخمل ىصقألا دحلا ةیلاملا لوصألل ةیرتفدلا ةمیقلا لثمت
 
 :يلی امك ،ةیدقنلا ھبشو ةیدقنلا ىلع نامتئالا رطاخم رصتقت
 
 .دیج ينامتئا فینصت تاذ تاھج ىدل قودنصلا اھب ظفتحی ةیلاملا لوصألا عیمج-
 ىدمل ةعقوتملا رئاسخلل مدختست يتلاو ةعقوتم نامتئا رئاسخ سایقل ةطسبملا ٩ مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قودنصلا قبطی-
  .ةیلاملا لوصألا عیمجل ةایحلا
 
 نع نامتئالا رطاخم نم دحلا ىلإ قودنصلا ىعسی .دیج فینصت وذ فارطأ عم ةیلام تاودأ دوقع يف لوخدلل قودنصلا ةسایس
 .رارمتساب مھئارظنل ةینامتئالا ةرادجلا مییقتو ،نیددحم ءارظن عم تالماعملا نم دحلاو ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلا دصر قیرط

 ةلویسلا رطاخم -ج
 بقاریو ةیلام تابولطمب ةطبترم تامازتلاب ءافولل مزاللا لیومتلا ىلع لوصحلا يف تابوعصل قودنصلا ضرعت يف ةلثمتملا رطاخملا يھ
 .اھثودح دنع تامازتلا يأب ءافولل رفوتملا لیومتلا ةیافك نم دكأتلا ضرغب رمتسم لكشب ةلویسلا تابلطتم قودنصلا ریدم
 
 ةلویسلا رطاخمل ضرعتت اھنإف ،مث نمو ،سیمخلاو نینثالا يموی اھدادرتساو تادحولا يف باتتكالا ىلع قودنصلا ماكحأو طورش صنت
 عقوتملا نم يتلا ةنئادلا ممذلا نم لوألا ماقملا يف قودنصلل ةیلاملا موصخلا فلأتت .مایألا هذھ يف مھسألا ةلمح لاومأ دادرتساب ةصاخلا
 .يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات نم دحاو رھش لالخ اھتیوست
 
 لالخ نم امإ ،اھئوشن دنع تامازتلا يأب ءافولل ةیفاك لاومأ رفوت نم دكأتلا لالخ نم ةلویسلا تابلطتم ةبقارمب قودنصلا ریدم موقی
 .قودنصلا ریدم نم لجألا ةریصق ضورق ذخأ قیرط نع وأ رامثتسالا ةظفحم ةیفصت وأ ةدیدجلا تاكارتشالا

 .رھش ١٢ نم لقأ يھ قودنصلا اذھل تامازتلالاو لوصألل  قاقحتسال ةعقوتملا ةرتفلا

 ةیلیغشتلا رطاخملا -د

 تایلمعلاب ةطبترملا بابسألا نم ةعونتم ةعومجم نع ةجتانلا ةرشابملا ریغ وأ ةرشابملا ةراسخلا رطاخم يھ لیغشتلا رطاخم
 ةیجراخلا لماوعلا نمو قودنصلا ةمدخ مدقم ىدلً ایجراخ وأً ایلخاد ءاوس قودنصلا ةطشنأ معدت يتلا ةیتحتلا ةینبلاو ایجولونكتلاو
  .ةیمیظنتلاو ةینوناقلا تابلطتملا نع ةئشانلا كلت لثم رطاخملا قوسلاو تالمعلاو ةلویسلاو نامتئالا ریغ ىرخألا

 ھتعمسب تقحل يتلا رارضألاو ةیلاملا رئاسخلا نم دحلا نیب نزاوتلا قیقحت لجأ نم ةیلیغشتلا رطاخملا ةرادإ يف قودنصلا فدھ لثمتی
 .تادحولا يلماحل دئاوع دیلوت يف لثمتملا يرامثتسالا ھفدھ قیقحت يف

 ةلداعلا ةمیقلا ریدقت ٢.١١

 .ةیلاملا ریراقتلا خیرات يف لوادتلا ةیاھن يف ةجردملا قوسلا راعسأ ىلإ ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا دنتست
 .ةدیازملل رعس ثدحأب مییقتلا موی يف اھتاعیبم نع غالبإلا متی مل يتلا تاودألا مییقت متی

 .رمتسم ساسأ ىلع ریعستلا تامولعم ریفوتل نییفاك مجحو ددرتب تامازتلالا وأ لوصألا تالماعم ھیف متت يذلا قوسلا وھ طشنلا قوسلا
 .ةلداعلا اھمیق براقت ةأفطملا ةفلكتلاب ةحونمملا ةیلاملا تاودألا ةمیق ضافخنا اًصقان ةیرتفدلا ةمیقلا نأ ضرتفی

 

 



  رامعإلل ضایرلا قودنص
 حوتفم يرامثتسا قودنص
 )ةیلاملا ضایرلا ةكرش لبق نم رادملا(
 م٢٠١٩ ربمسید ٣١يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

                                        ١٥ 

 

 )ةمتت( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ .١١

 )ةمتت( ةلداعلا ةمیقلا ریدقت ٢.١١

 :ةیلاتلا تایوتسملا ىلع ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا يوتحی

 نایكلل نكمی يتلا ةلثامملا تابولطملا وأ لوصألل ةطشنلا قاوسألا يف )ةلدعم ریغ( ةجردم راعسأ يھ لوألا ىوتسملا تالخدم •
 ؛سایقلا خیرات يف اھیلإ لوصولا

 ءاوس ،مازتلالا وأ لصألل اھتظحالم نكمی يتلاو ١ ىوتسملا يف ةجردملا ةضورعملا راعسألا ریغ تالخدم يھ ٢ ىوتسملا تالخدم •
 و ؛رشابم ریغ وأ رشابم لكشب

 .مازتلالا وأ لصألل اھتظحالم نكمی ال تالخدم يھ ٣ ىوتسملا تالخدم •

 لمشتو ،١ ىوتسملا نمض اھفینصت متی يلاتلابو ،ةطشنلا قاوسألا يف ةجردملا قوسلا راعسأ ىلإ اھتمیق دنتست يتلا تارامثتسالا لمتشت
 .تاودألا هذھل ضورعملا رعسلا طبضب قودنصلا موقی ال .ةطشنلا ةجردملا نویدلاو ةیكلملا قوقح تاودأ

 .١ ىوتسملا ةلداعلا ةمیقلاب ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا لوصألا ءانثتساب ةیلاملا ھلوصأ عیمج قودنصلا فنصی

  مییقت موی رخا .١٢

 )م٢٠١٨  ربمسید ٣١(  م٢٠١٩ ربمسید ٣١ وھ ةنسلل مییقت موی رخآ ناك

  ةیلاملا مئاوقلا دامتعا .١٣

 ) ـھ١٤٤١ نابعش ٢٢قفاوملا( م٢٠٢٠لیربإ ١٥ يف قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم ةیلاملا مئاوقلا هذھ ىلع ةقفاوملا تمت

 


