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  2019ماعلا نع تاكرشلا ةمكوح ريرقت - ع.م.ش لاتيباك عاعش

 تاكرشلا ةمكوح تاسرامم

 ةمدقم

 اهتنبتو ًاخسار ًاناميإ اهب نمؤت يتلا )"ةكرشلا" وأ "عاعش"( ع.م.ش لاتيباك عاعش ميق نم ًاليصأ ًءزج ةديشرلا تاكرشلا ةمكوح لكشت

 .يسسؤملا اهئادأب ءاقترالاو اهتيؤر قيقحتل ًانيتم ًاساسأ رفوتل ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا رادم ىلع

 ،ددصلا اذه يفو .نيلماعتملا روهمجو حلاصملا باحصأو نيمهاسملا ةقث زيزعتو عيجشتل ةريبك ةيمهأ ةديشرلا ةمكوحلا لثمت امك

 نيسحتل ةعباتلا اهتاكرشو عاعش ىوتسم ىلع ةديشرلا ةمكوحلا تاسرامم لضفأ ذيفنتب )"ةرادإلا سلجم"( ةكرشلا ةرادإ سلجم مزتلي

 ريوطتلا يف ةمهاسملا نم اهنيكمتو نيمهاسملا لاومأل ةبطقتسم ةيرامثتسا ةكرشك اهتطشنأب ةقثلا زيزعتو نيمهاسملل ةميقلا

 .ًامومع طسوألا قرشلا ةقطنمو ،صاخ لكشب تارامإلا ةلود يف يلاملا ماظنلل حجانلا

 تابلطتمو تاداشرإل لاثتمالاب ةرادإلا سلجم مزتليو .ةفلتخم ةيميظنت تائيهل عضخت يتلا قاوسألا نم ديدعلا يف عاعش لمعت

 صرحي امك ،قوسلا يف ةجردم ةيلام رامثتسا ةكرش اهرابتعاب اهتطشنأ مكحت يتلا ةيميظنتلا تائيهلا نع ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح

 .اهلامعأل عاعش ةسرامم عم ىشامتي امب ةيلاعلا ريياعملا كلتب مازتلالا ىلع

 

  ةمكوحلا لمع راطإ

 راطإ ددحيو .فارشإلاو ةرادإلا يف هماهمل لضفأ مهف ىلع ةرادإلا سلجم ةدعاسم يف ًامهم ًارود عاعش يف ةمكوحلا لمع راطإ يدؤي

 قلعتت يتلا تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب ،لصفم لكشب سلجملا ماهم ،ةرادإلا سلجم تاصاصتخال ةيعجرملا طورشلا لالخ نم ،لمعلا

 نامضل عاعشل ةمكوحلا لمع راطإ ميمصت مت امك .ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو تيوصتلا تاءارجإو هتاعامتجاو هليكشتو سلجملا نييعتب

 :ةيلاتلا ريياعملاب ءافولا

 ةرادإلا سلجم نإف ،هرودبو .ةرادإلا سلجم مامأ ةلئاسملل عضختو ،عاعشل ةيجيتارتسالا فادهألا ةيذيفنتلا ةرادإلا عضت :ةلءاسملا §

 لماشلا ةلءاسملا راطإ لالخ نم ميلس لكشب ةمكوحلا سسأ قيبطت متي .نيرخآلا حلاصملا باحصأو نيمهاسملا مامأ ًالوؤسم

 ةفاضإلابو .لماشلا ةلءاسملا راطإ لمع ساسأ لكشت يتلا ةيلخادلا تاءارجإلاو تاسايسلا نم ةعومجم عاعش تعضو امك ،ةكرشلل

 ،ةيرشبلا دراوملاو ،رطاخملاو ،لاثتمالا تاءارجإو تاسايس ،رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ،لمشت تاسايسلا كلت نإف ،لمعلا راطإ ىلإ

 تاءارجإلاو تاسايسلا هذهل لاثتمالا ةعومجملا يف نيفظوملا عيمجو ةرادإلا سلجم ىلع نيعتيو .ةيلاملا تاءارجإلاو تاسايسلاو

 نوكي ام بسحب يرود لكشب هثيدحتو لمعلا راطإل ةعجارمب ةرادإلا سلجم رس نيمأ موقبو .مهفئاظوو مهبصانمل ًاقفو ةقبطملا

 متت .اهعم حلاصملا باحصأو اهيمهاسمو ةعومجملا تاعقوت كلذكو رخآل نيح نم ةريغتملا ةيميظنتلا تابلطتملا ةيبلتل ًايرورض

 تاكرشلا ةفاك لبق نم اهعابتا متيلو تاسرامملا لضفأل ةيداشرتسا دعاوقك ةعومجملاب ًايلخاد تاءارجإلاو تاسايسلا هذه ةكراشم

 .ةعباتلا

  .تاطلسلل ضيوفتو حضاو لصف لمشت :ةيلوؤسملا §

 باحصأو نيمهاسملل ًاحاتم ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملاو ةيلاملا تالجسلا ىلع عالطإلا نوكي نأ بجي :حاصفإلاو ةيفافشلا §

 .ةكرشلل يلاملا عضولاو ءادألا مييقت نم مهنيكمت فدهب كلذو نيرخآلا حلاصملا

 زيحت نودو ةاواسملا أدبمل ًاقفوو يعوضومو لقتسم وحن ىلع حلاصملا باحصأو نيمهاسملا عيمج لماعُي :ةلداعلا ةلماعملا §

 .لاجملا اذه يف اهب لومعملا ريياعملا ىلعأ قيبطت هعم متي لكشبو
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 :2019 ماعلا لالخ ةكرشلل ةيلاملا قاروألا يف مهؤانبأو مهجاوزأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تالماعت

 ةيلاملا قاروألا جاردإب صاخلا ماظنلا نأش يف 2000 ماعل )12( مقر ءارزولا سلجم رارق نم )17( ةداملا ماكحأب ةرادإلا سلجم ءاضعأ مزتلي

 ماظنلا نأش يف 2000 ماعل )3( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةرادإ سلجم رارق نم )36( ةداملا عابتا يرجي ،كلذ ىلع ةوالعو .علسلاو

 ماظنلا نأش يف 2001 ماعل )2( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةرادإ سلجم رارق نم )14( ةداملاب ًاضيأ مزتلُيو .ةيفافشلاو حاصفإلاب صاخلا

 قوس نع ةرداصلا لوادتلا ىلع ةباقرلا تاءارجإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا قاروألا ظفحو ةيكلملا لقنو تايوستلاو ةصاقملاو لوادتلاب صاخلا

 تارتفو تالماعتلا تاهيجوتب مازتلالاو ةلصلا تاذ ةيميظنتلا تاطلسلا نم ةبولطملا تاقفاوملا ىلع لوصحلا لالخ نم يلاملا يبد

 مهسأ يف لوادتلا نع يونسلا حاصفإلاب ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج مزتلي ،كلذ ىلع ةوالعو .ةداملا هذه يف ددحملا وحنلا ىلع رظحلا

 .مهئانبأو مهجاوزأ باسحلو يصخشلا مهباسحل عاعش

 

 لالخ اهيلع لوادت يأو ،مهئانبأو ،مهتاجوزو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ةكولمملا عاعش مهسأ يلاتلا لودجلا نيبي

 :2019 ماعلا

 

 ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيصخشلا تاباسحلا يف لماعتلا ةسايسو ينهملا كولسلا دعاوق

 نيفظوملا عيمج ىلع اهطورش يرست ،ةيصخشلا تاباسحلا لالخ نم لماعتلل ةددحم ةسايسو ينهملا كولسلل دعاوق عاعش تعضو

 تايلمع مكحت يتلا ةيتارامإلا ةمظنألاو نيناوقلا رابتعالا نيعب ةسايسلا ذخأتو .ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأو ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلاو

 ظفحُتو ،ةكرشلا يف لاثتمالا ةرادإ لبق نم ةسايسلا قبطُتو .ةلمتحملا ضراعتلا هجوأ نم اهريغو ،ءالمعلا حلاصمو ،نيعلّطملا لوادت

 .ماوعأ ةرشع ةدمل ةلصلا تاذ تالجسلا عيمج

 ةبارقلا /ةفيظولا مسالا
 مهسألا

 امك ةكولمملا
 31/12/2019 يف

 عيبلا
 يلامجإلا

 ءارشلا
 يلامجإلا

 - - دجوي ال ةرادإلا سلجم سيئر يلعلا لضاف

 50,000,000 - 176,077,472 )2019 وينوي 10 يف لاقتسا( ةرادإلا سلجم سيئر يقيدصلا مساج

 كيرب نب دمحأ
 - - دجوي ال ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 - - 33,000 نبا

 - - دجوي ال ةرادإ سلجم وضع يلع لآ مساج

 - - دجوي ال )2019 ربمسيد ٢٩ يف لاقتسا( ةرادإ سلجم وضع ناخ قراط داؤف

 - - دجوي ال ةرادإ سلجم وضع دومحم دوعسم

 - - دجوي ال )2019 ويلوي 30 يف لاقتسا( ةرادإ سلجم وضع ةبيرخ ىفطصم

 هصفح /ةداعس
 ءاملعلا

 - - دجوي ال ةرادإ سلجم وضع

 - - دجوي ال ةرادإ سلجم وضع يدمحألا دمحأ
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 ةرادإلا سلجم

 :ةرادإلا سلجم رود

 ةميق ميدقتل ةيجيتارتسالا تاهيجوتلا عضو عم لاعف لكشب فارشإلاو ةبقارملا لالخ نم ةدايقلا ةيلوؤسم ةرادإلا سلجم ىلوتي

 ديدحتل ةبسانملا رطاخملا مييقت تايلمعو ةمظنأ ذيفنت ىلع ةرادإلا سلجم فرشيو .ليوطلا ىدملا ىلع حلاصملا باحصأل ةمادتسم

 عفر ةدوج نامضل ةءافكو ةيلاعفب تايلمعلا ذيفنت ليهستل ةممصم ةمظنألا كلت .اهفيفختو ،اهترادإو ،ةكرشلل ةيسيئرلا رطاخملا

 فئاظو ةبقارم نع ًاضيأ ةيلوؤسملا ةرادإلا ناجلو ةرادإلا سلجم ىلوتيو .ةيراسلا تاعيرشتلاو نيناوقلاب مازتلالا عم ًايجراخو ًايلخاد ريراقتلا

 ةمكوحو ،ةجردملا ةكرشلا ةرادإو ،ةعمسلاو ،ةيلخادلا ةباقرلاو ،يجراخلاو يلخادلا قيقدتلاو ،ةيلاملا نوؤشلا لثم ةلصلا تاذ ةكرشلا

 .تايلوؤسملاو ماهملا لاقتنإل لاعفلا طيطختلاو ،ةكرشلا

 يسفانت ءادأ قيقحت عم ةيجيتارتسالا فادهألا ذيفنت نع ةيلوؤسملا ةكرشلا يف ىرخألا ةرادإلا ناجلو ةيذيفنتلا ةرادإلا قيرف ىلوتي امك

 سلجم ءاضعأ مزتليو  .غالبإلا تابلطتمو ،ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو ،لاثتمالا تاسايسو ،عوضوملا رطاخملا ةرادإ راطإ عم قفاوتي لامعألل

 نم ةرادإلا سلجمل معدلا ريفوت متي .رطاخملل ةلاعف ةرادإ ريفوتل ًاساسأ لكشي ةبقارملل يوق لمع راطإ ءاشنإب ًاضيأ ايلعلا ةرادإلاو ةرادإلا

 ةرادإلا سلجم نييعتب قلعتي اميف ةصاخ ،ةمكوحلا راطإ بجومب اهيلإ ةضوفملا رومألا نأشب تايصوت مدقت يتلا سلجملا ناجل لبق

 حوتفملا راوحلل ةمزاللا رطألا سلجملا ناجل عيمج عضت .تآفاكملاو ،ةمكوحلاو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإو ،ةيلخادلا ةباقرلا رطاخمو

 .ةمدقملا تاحرتقملا يف رظنلل ناجللا ءاضعأل يفاكلا تقولا نامضل ةبسانملا تاوطخلا ذاختا عم ،شاقنلاو

 زيزعتو معدب ةرادإلا سلجم مزتليو .ةعومجملا يف اهجامدإ عم ةكرشلا ةفاقث ملاعم ديدحت يف هرود ةيمهأ ًاضيأ ةرادإلا سلجم كردي

 ةكرشلا لامعأ ذيفنتب ةرادإلا سلجم رختفيو .ةيلخادلا فارطألا عيمج نم اهذيفنتو اهعابتا عقوتُي يتلا ريياعملاو ميقلاو تافاقثلا

 .لاعفلا فارشإلاو تارارقلا ذاختا ةعرس عم فيكتلل ًالباقو ًانرم اهلمع راطإ لظي نأ ةخسارلا ةكرشلا ةفاقث نمضتو .ةيفافشو حاتفناب

 ةرادإلا سلجمل ةحيحصلا تامولعملا رفوت نامضل كلذو ةرمتسم ديعصت ةيلمعو لامعألل لماش لودج عضول مئاق ماظن ةكرشلا ىدل

 ،ةيلمعلا كلت ةرادإلا سلجم سيئر دوقيو .هغالبإ دنع ةحيحصلا تارارقلا ةرادإلا سلجم ذختيل ةبسانملا ةقيرطلابو بسانملا تقولا يف

 ةيجيتارتسالا تاشقانملل ِفاك تقو صيصخت ةيلمعلا هذه نمضتو .ةرادإلا سلجم رس نيمأو ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا هدعاسيو

 .ةغلابلا ةيمهألا تاذ لامعألا دونب ةشقانمو
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 :ةرادإلا سلجم ليكشت

 :2019 ماعلا ءانثأ تاعامتجالا روضح لجسو ،ةرادإلا سلجم ناجل ةيوضعو ،مهتيوضع ةعيبطو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ يلاتلا لودجلا حضوي

 وضع مسا
 سلجم
 ةرادإلا

 بصنملا
 ةعيبط

 ةيوضعلا
 ةربخلا

 * تالهؤملاو

 لغش ةدم
 يف بصنملا
 ةرادإلا سلجم

 ةيوضعلا
 يف

 تاكرشلا
 ةمهاسملا

 * ىرخألا

 
 بصانم يأ
 وأ ةيفارشإ

 ةيراجت وأ ةيموكح
 * ةريبك

 نييلاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 يلعلا لضاف
 سلجم سيئر

 ةرادإلا
 ،يذيفنت ريغ

 لقتسم
 

 :نييعتلا خيرات
 وضعك 2019/.10/6

 ةرادإ سلجم
 :باختنالا خيراتو
 سيئرك 2019/.11/7
 ةرادإلا سلجمل

 

 

 نب دمحأ
 كيرب

 سيئر بئان
 ةرادإلا سلجم

 ،يذيفنت ريغ
 لقتسم

 

 :نييعتلا خيرات
19/12/2016 

 :باختنالا ةداعإ خيرات
7./3./2018 

 

 

 لآ مساج
 يلع

 سلجم وضع
 ةرادإ

 ،يذيفنت ريغ
 لقتسم

 

 :نييعتلا خيرات
19/12/2016 

 :باختنالا ةداعإ خيرات
7./3./2018 

 

 

 دوعسم
 دومحم

 سلجم وضع
 ةرادإ

 ،يذيفنت ريغ
 لقتسم

 
 :نييعتلا خيرات

8./8./2019 
 

 

 ةداعس
 هصفح
 ءاملعلا

 سلجم وضع
 ةرادإ

 ،يذيفنت ريغ
 لقتسم

 
 :باختنالا خيرات

4./11/2019 
 

 

 دمحأ
 يدمحألا

 سلجم وضع
 ةرادإ

 ،يذيفنت ريغ
 لقتسم

 
 :باختنالا خيرات

4./11/2019 
 

 

 نوليقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 مساج
 يقيدصلا

 سلجم سيئر
 ةرادإلا

 ،يذيفنت ريغ
  لقتسم ريغ

 يف نييعتلا خيرات
 ىتحو 20/11/2016

9./6./2019. 
 

 

 ىفطصم
 ةبيرخ

 سلجم وضع
 ةرادإ

 ،يذيفنت ريغ
  لقتسم ريغ

 يف نييعتلا خيرات
 ىتحو 2018/.3/.7

30/7./2019. 
 

 

 قراط داؤف
 ناخ

 سلجم وضع
 ةرادإ

 ريغ ،يذيفنت
  لقتسم

 يف نييعتلا خيرات
 ىتحو 2017/.11/4

29/12/2019. 
 

 

 سلجم ءاضعأ نع ةذبن" ىرخألا ةمهاسملا تاكرشلا يف مهتيوضعو ،مهتالهؤمو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاربخ يلاتلا مسقلا نيبي *

 ."ةرادإلا
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 2019 ماعل ةرادإلا سلجم يف ةأرملا ليثمت

 ربمفون 4 خيراتب ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا لبق نم ءاملعلا فيرش دمحم هللا دبع هصفح ةداعس تبخُتنا

 .2021 سرام يف يهتنت ةدمل يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع اهرابتعاب 2019

 

 ىرخأ ةمهاسم تاكرش ةيأ يف مهبصانمو مهتايوضعو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نع ةذبن

 

 يلعلا لضاف

 ةرادإلا سلجم سيئر

 ةيمقرلا ةيفرصملا تامدخلاو ءالمعلا عاطق سيئر 2017 ويلوي 01 يف هنييعت مت .2019 وينوي يف عاعش ةرادإ سلجمب يلعلا لضاف قحتلا

 كنب يف ةعومجملل رامثتسالاو تاكرشلل ةيفرصملا تامدخلا عاطق سيئرو يذيفنتلا سيئرلا بئان  بصنم دلقت مث لوألا يبظوبأ كنبل

 ،ةضباقلا يبد ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا بصنم يلعلا ديسلا لغش لوألا يبظوبأ كنب ىلإ همامضنا لبق .2020 ليربأ يف لوألا يبظوبأ

 ،ةميكحلا هتدايق تحتو ،يداصتقا عاطق 14 يف حلاصم اهيدلو ةلود 21 يف يكيرمأ رالود رايلم 35 غلبت لوصأ تاذ ةيملاع ةعومجم يهو

 تايجيتارتسالا ىلع فارشإلا ةيلوؤسم ىلوت ، بصنملا هيلوت ةرتف لالخو .اهئاشنإ ذنم ،قالطإلا ىلع اهل حبر ىلعأ ةضباقلا يبد تلجس

 ،ةضباقلا يبدل ةيرامثتسالا تاعومجملل ةيلاملا ةلكيهلا ةداعإ يلعلا ديسلا داقو .ةضباقلا يبد ةكرشل ةيليغشتلاو ةينوناقلاو ةيلاملا

 تالمعلا ةددعتم لجأل تادنسلا نم ديدعلا رادصإ ةيلوؤسم ًاضيأ ىلوتو .يجيتارتسا رمثتسمك ةضباقلا يبدل ديدجلا لامعألا جذومن داقو

 .ةيلخادلا دراوملا لالخ نم حاجنب اهدادسو ةضباقلا يبد ةكرشل ةيراجتلا تايلمعلا ةعومجمل يكيرمأ رالود رايلم 2.25 ةميقب حاجنب

 يبد ةطلسو ،ايبرص -كنب اريم ةرادإ سلجم سيئر ةفيظو لغشي هنإف ،لوألا يبظوبأ كنب يف ةيذيفنتلا ةنجللا يف هتيوضع ىلإ ةفاضإلاب

 هيآ سأ ينطولا يبظوبأ كنب صاخلا كنبلا يف ةرادإ سلجم وضع بصنم ًاضيأ لغشيو  .شتإ تاعجتنمو قدانف ةرادإو ،ةيلاملا تامدخلل

  .بورج لاتيباك يبظوبأو ،)سيوس(

 لبق ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف عيزوتلا سيئر بصنم يف كلذ دعب نيُعو ،1989 ماع كنب يتيس يف ةينهملا هتايح يلعلا ديسلا أدب

 .2005 يف ةضباقلا يبد يف لمعلل مامضنالا

 سلاجم يف ةداهشو اينروفيلاك بونج ةعماج نم مظنلا ةسدنهو ةيعانصلا ةسدنهلا يف مولعلا سويرولاكب ةجرد يلعلا ديسلا لمحي

  .نازول ،ةيرادإلا ةيمنتلل يلودلا دهعملا ،يلاعلا ءادألا

 

 كيرب نب دمحأ

 ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 يف نييلاملا ءاربخلا ربكأ دحأو ،نيينطولا نييفرصملا زربأ نم دعُيو .ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر بئان بصنم كيرب نب دمحأ لغشي

 يف كنب يتيس ىدل ةينهملا هتريسم كيرب نب لهتساو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم
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 تاكرشلل ةيفرصملا تامدخلا مسق سيئر لثم ةفلتخم ايلع بصانم لغش دقو .ءالمعلا تاقالع ةرادإ مسق يف باسح ريدمك 1981 ماعلا

 نمو ،جيلخلا ةقطنمو تارامإلا ةلود يف كنبلا لامعأ ريدم بصنم يف هنييعت مت نأ ىلإ ،ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا ةعومجم سيئرو

 عيونت يف كيرب نب مهاس .ًاماع 12 ىدم ىلع هلغش يذلا بصنملا وهو نامُع ةنطلسو تارامإلا ةلود يف كنبلل يذيفنتلا سيئرلا اهدعب

 ةلود يف ةيلاملا تاسسؤملا زربأ دحأ مويلا حبصأ ىتح دارفألل ةيفرصملا تامدخلاو ةيراجتلا ةيفرصملا تامدخلا لمشتل كنبلا لامعأ

 يبد زئاوج نم ديدعلاب زاف امك نامتئالا تاقاطب كلذ يف امب ةيفرصملا ةطشنألا نم ديدعلا يف ةدايرلا بحاصو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ،1990 ماعلا يف مهرد نويلم ةميقب رئاسخ نم لوحت ثيح ،حابرألا يف ًالئاه ًاومن كنب يتيس لجس ،كنبلا ىدل هلمع ةرتف لالخو .ةدوجلل

 .مهرد نويلم 150 ةميقب ةيسايق حابرأ ىلإ

 ،دعاقتي نأ لبقو .ًابيرقت تاونس رشع ةدمل ةكرشلا يف لمع ثيح ،"ةضباقلا ميطفلا دجام" ىدل ايلع بصانم ًارخؤم كيرب نب لغش

 دجام" ىدل هلمع ةرتف لالخو  .ةضباقلا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضعو ةعومجملل ةضباقلا ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا بئان بصنم لغش

 سيئر بئانو ،"زرشتنف ميطفلا دجام" ةرادإ سلجم سيئر كلذ يف امب ،ةمهملا بصانملا نم ديدعلا كيرب نب لغش ،"ةضباقلا ميطفلا

 يذيفنتلا سيئرلاو ،"تسرت ميطفلا دجام"و "ةئزجتلل ميطفلا دجام" ةكرش ةرادإ سلجم وضعو "ةيراقعلا ميطفلا دجام" ةرادإ سلجم

 ."ةيراقعلا ميطفلا دجام" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا لامعأب مئاقلاو ،"زرشتنف ميطفلا دجام" ةكرشل

 كرتشملا عورشملا تايقافتا نم ديدعلا تاضوافم يف كراشو ةكرشلل ةماعلا ةيجيتارتسالا حمالم مسر يف ًايروحم ًارود كيرب نب ىدأ امك

 ."لانويشانرتنإ يب يس يج"و "سكيروأ" ةكرش عم كرتشم عورشم ةيقافتا عيقوت كلذ يف امب ،ةعومجملاب ةصاخلا تاذاوحتسالاو

 هقالطإ متي يتارامإ كنب لوأ ،يبد كنبل سسؤملا يذيفنتلا سيئرلا بصنم كيرب نب لغش ،"ةضباقلا ميطفلا دجام" ىلإ همامضنا لبقو

 ةديدجلا تامدخلاو تاجتنملا راكتباو ذيفنتلا ةعرس ديعص ىلع ةديدج ريياعم ىسرأ امم رهشأ ةعبرألا زواجتي مل يسايق نمز لالخ حاجنب

 يملاعلا يلاملا يبد زكرمل سسؤملا ةرادإلا سلجم وضع بصنم كيرب نب لغش ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .يتارامإلا يفرصملا عاطقلا يف

 "طسوألا قرشلا دراكرتسام"و ،"يمالسإلا ايزيلام فرصم" نم لك ةرادإ سلجم وضعك ىرخألا هبصانم بناج ىلإ ،يداصتقالا يبد سلجمو

 ."ةيفرصملاو ةيلاملا تاساردلل تارامإلا دهعم"و

 "ةيجراخلا ةراجتلاو رامثتسالل يبرعلا فرصملا" نم لك تايوضع ًايلاح كيرب نب لغشي ،عاطقلا يف ةمرضخم ةيفرصم ةيصخش هرابتعابو

 لمحيو ةدحتملا ةكلمملا يف "زديل ةعماج" نم كيرب نب جرخت ."ةيدوعسلا يت يب"و ،يداصتقالا يبد سلجمو ،تارامإلا يف ")فرصملا(

 ."ةبساحملا يينف ةيعمج" ةيوضع

 

 ءاملعلا فيرش دمحم هللا دبع هصفح ةداعس

 ةرادإ سلجم وضع

 ةيروهمج ىدل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةريفس بصنم ًايلاح لغشتو .عاعش يف ةرادإ سلجم وضعك ءاملعلا هصفح ةداعس لمعت

 تأدب .ةيداحتالا ليزاربلا ةيروهمج ىدل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةريفس بصنم تلغش ،بصنملا اذه لغش لبقو .ةيداحتالا ايناملأ

 امك ،وفوسوك ىدل ةلودلل ةميقم ريغ ةريفسو ،ورغينيتنوم يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةريفس اهنييعتب اهلمع اهتداعس
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 ،طيطختلاو داصتقالا ةرازو يف ةعيفر فئاظو اهتداعس تلغش امك .بورج لاتيباك يبظوبأ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم تلغش

 .سيئرلا بئان بصنم يف نيعُت ةيتارامإ ةأرما لوأ اهنوك ،كنب يتيس فرصم يفو

 ةلودل ةريفسك ةيسامولبدلا اهتازاجنإ ىلع ًاميركت 2019 يف "تارامإلا رخف" ةيلاديم ىلع لوصحلا ةيعامتجالاو ةيصخشلا اهتازاجنإ لمشتو

 ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم اهمرك امك ،زيمتملا يموكحلا ءادألل موتكم لآ دشار نب دمحم ةيلافتحا لالخ ليزاربلا ىدل تارامإلا

 ورغينيتنوم سيئر نم "قاقحتسالا ماسو" ىلع اهلوصح ىلإ ةفاضإلاب ،2017 ماع ةيداحتالا ةيصخشلا" ةزئاجب يبظوبأ يف ةيجيتارتسالا

 .2016 ماع

 ةدحّتملا ةكلمملا ،ةيسايسلا مولعلاو داصتقإلل ندنل ةعماج نم تامولعملا مظن ةرادإ يف ريتسجام ءاملعلا هصفح ةداعس لمحت

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،وغييد ناس ةعماج نم داصتقإلا يف سويرولاكبو

 

 يروخلا قيدص ركبوبأ

 ةرادإ سلجم وضع

 لاتيباك يبظوبأ" يف ةعومجملل يذيفنتلا سيئرلا وه يروخلا ديسلا .عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم يروخلا قيدص ركب وبأ لغشي

 ةكرش ةرادإ سلجم سيئرو "ةيراقعلا رادلا" ةكرشو "يبظوبأ تاراطم ةكرش" نم لك ةرادإ سلجم سيئر بصنم لغش ،ًاقباسو  ."بورج

 .رامثتسالل يبظوبأ زاهج يف ًادعاسم ًاريدمو "ةيراقعلا حورص" ةكرش يف ًابدتنم ًاوضع يروخ ديسلا ناك امك ."ينطولا رمثتسملا"

 سلجم وضع بصنم ًايلاح لغشيو  .يلودلا رامثتسالاو ةيلاملا تالاجملا يف ةربخلا نم ةنس )25( نم برقي امب يروخ ديسلا عتمتيو

 ."رامثتسالل يبظلا ةكرش"و "بروكدأ" ةكرش ةرادإ سلجم وضعو ،"يبظوبأ ئناوم ةكرش" ةرادإ

 ةدحتملا تايالولا ،نوغيروأ ،ليفنيمكام يف دليفنيل ةيلك نم ةيلاملا مولعلا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح يروخلا ديسلا

 .ةيلاملا ثوحبلاو ةرادإلا ةيعمج يف وضعو دمتعم يلام للحم وهو ،ةيكيرمألا

 

 يلع لآ مساج

 ةرادإ سلجم وضع

 لوألا جيلخلا" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم ًاضيأ يلع لآ ديسلا لغشيو ،عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم يلع لآ مساج لغشي

 ريكفتلا جهن عبتيو زيمتلا قيقحتب ريبك فغش هيدل نأ امك لوصألا ةرادإ لاجم يف ةعساو تاربخ كلتميو ،"ةيراقعلا كامسم"و "ةيراقعلا

 تامدخ مدقت ةدئار تاسسؤم اهرابتعاب اهتناكم خيسرت ىلإ ةيمارلا اهتيؤر قيقحتل تاكرشلا هذه ىلإ يلع لآ ديسلا مضنا .يجيتارتسالا

 .ةصصختم ةيراقع لولح يف ةزيمتم ةيئانثتسا

 وضعك هبصنم بناج ىلإ ،"ريسنس تامدخ" ةكرشو ،"ةيراقعلا ءارضخلا تارامإلا" ةرادإ سلجم سيئر بصنم يلع لآ ديسلا لغشي امك

 ."تسريف يبد" ةكرشو "ليومتلل ليصأ" ةكرش ةرادإ سلجم
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 يبد ئناوم" ىدل لمع ثيح ،ايلعلا بصانملا نم ديدعلا يلع لآ لغش ،تاراقعلا مسقل سيئرك "لوألا جيلخلا كنب" ىلإ همامضنا لبقو

 فلتخم نمض ةعونتم بصانم لغش ثيح ،يرادإلا اهقيرف يف ًاوضع ناك امدنع تاراقعلل يبد ةعومجم يف ًايروحم ًارود بعلو "ةيملاعلا

 ةرتفلا لالخ "ناولس" ةكرشل يذيفنتلا ريدملاو ،2010 ماعلا لالخ لوصألا ةرادإل يبد يف سيئرلا بئان بصنم لغشو ،ةعومجملا ماسقأ

 .2010 - 2008 نم

 ريتسجام ىلع لصحو ،ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا يف ةقومرم ةيميلعت تاسسؤم يف ةيعماجلا هتسارد يلع لآ ديسلا لمكأ

 .ةدحتملا ةكلمملا يف رتسيل ةعماج نم لامعألا ةرادإ

 

 دومحم دوعسم

 ةرادإ سلجم وضع

 تالاصتالل هايلا ةكرش" يف يذيفنتلا سيئرلا بصنم ًاضيأ لغشيو .عاعش ةكرش ةاردإ سلجم وضع بصنم دومحم دوعسم لغشي

 ةكرش" ـل لماكلاب ةكولمملا ،اهل ًارقم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم ذختت يتلا ةيئاضفلا تالاصتالا لغشم يهو ،")تاس هايلا( ةيئاضفلا

 تالاصتالل تارامإلا ةكرشو ،"ءاضفلل تارامإلا ةلاكو" ةرادإ سلجم وضع وه دوعسم ديسلا ،بصنملا اذه ىلإ ةفاضإلاب ."رامثتسالل ةلدابم

 ةيعانصلا رامقألا ربع ثب عورشم وهو ،"فيال هاي" ةرادإ سلجم وضع هنأ امك ."ود" ةكرشل رامثتسالا ةنجل سيئر كلذكو ")ود( ةلماكتملا

 طسوألا قرشلاو ابوروأ يف "ةيعانصلا رامقألا يلغشم ةيعمج" ةرادإ سلجم يف ًاوضع هنوك ىلإ ةفاضإلاب ،"سا يأ سا" و "تاس هايلا" نيب

 ."ةيعانصلا رامقألا ةعانص لاجمل ةيملاعلا ةطبارلا"و ،ايقيرفأو

 نم دومحم ديسلا نكمت ،2013 ماع يف )تاس هايلا( "ةيئاضفلا تالاصتالل هايلا ةكرش" يف يذيفنتلا سيئرلا بصنم يف هنييعت ذنمو

 لامعألا ةمصب عسو امم ،يموكحلاو يراجتلا نيديعصلا ىلع "ةيئاضفلا تالاصتالل هايلا ةكرش" ـل ةيليغشتلا تاردقلل لماكلا رشنلا

 امب ،ًاديدج ًاقوس )17( ىلإ ةكرشلا ومن عيسوت يف لمعلا راسم دومحم عباتو .ىلوألا ةجردلا نم ةيئاضف تالاصتا لولح ريفوتل ةيملاعلا

 .ةقطنملا يف ضارغألا ددعتم ةيعانصلا رامقألل لغشم لضفأ نوكت نأ يف اهتاحومط ةعباتم ىلإ ةفاضإلاب ، 2017 ماع يف ليزاربلا كلذ يف

 اهتامدخ لالخ نم يراجتلا اهراشتنا زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةموكح معد يف يسيئرلا اهرود ةكرشلا لصاوتو

 ."فيال هاي" ـل ينويزفلتلا ثبلا ىلإ ةفاضإلاب ،ليصوتلاو طبرلل "يب يآ كنيل هاي" ،عساولا قاطنلا تاذ ةيئاضفلا "كيلك هاي" نم ةعونتملا

 .عينصتلاو ةيعانصلاو ةيلاملا تالاجملا نم ىرخألا تاكرشلا نم ديدعلا ةرادإ سلجم يف لمع نأ دعب ةرخاذ ةربخ دومحم ديسلا ىدل

 عم لمعو ،يذيفنت سيئرك هنييعت لبق "ةيئاضفلا تالاصتالل تاس هايلا" يف يذيفنتلا سيئرلا بئان بصنم دومحم ديسلا لغش ثيح

 لوصألا ةرادإو ةكرشلا ةيجيتارتسا نع ًالوؤسم ناك ثيح ،اهيدل تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةدحو سيئر بئانك "ةلدابم" ةكرش

 تالاصتالل تاس هايلا"و ،"تازاجنإ"و ،"EMTS"و ،"ود" ةكرش تاكرشلا هذه تلمشو  .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةدحو فلم يف

 يف دقع نم رثكأل لمع ثيح ،لامعألا ريوطتو رامثتسالا ةرادإ يف ةعساو ةربخب ًاضيأ دومحم ديسلا عتمتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ."ةيئاضفلا

 بحاصل يذيفنتلا بتكملا"و "ةضباقلا يبد ةكرش" لثم ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةيموكحلا هبشو ةيموكحلا تائيهلا نم ددع

 ."موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ومسلا
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 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نطسوب ةعماج نم بوساحلا مظن ةسدنه يف مولعلا سويرولاكب ةجرد ىلع دومحم ديسلا لصحو

 .ادنك ،لايرتنوم ،ليغكام ةعماج نم ةيلاملا نوؤشلا يف لامعألا ةرادإ يف ريتسجاملا ةداهش ىلإ ةفاضإلاب

 

  يدمحألا دمحأ

 ةرادإ سلجم وضع

 ةكرش" ىدل ذاوحتسالاو جمدلا قيرف يف دعاسم بصنم لغشي وهف .عاعش ةكرش ةاردإ سلجم وضع بصنم يدمحألا دمحأ لغشي

 .تالماعملا ذيفنتو تاقفصلا ديدحت يف ةعومجملا يف قرفلا دعاسي ثيح ،"رامثتسالل ةلدابم

 ،"وك دنآ دلياشتثورو" "ةلدابم ةكرش" نم لك يف تاونس ثالث نم رثكأل دتمت ةيلمع ةربخ يدمحألا ديسلا ىدل ،يلاحلا هبصنم لبق

 ةكرش" ةرادإ سلجم يف وضع بصنم يدمحألا ديسلا لغش .ملاعلا ىوتسم ىلع ةقاطلاو لورتبلا لاجم يف تاقفص يف صتخا ثيح

 .2019 ىلإ 2017 نم "لاتيباك ةلماكتملا

 ىلعو ،ةيعماجلا ندنل ةيلك نم ةيئايميكلا ةسدنهلا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاحو دمتعم يلام للحم وه يدمحألا ديسلا

 .ندنل يف لامعألا ةرادإل لايربمإ ةيلك نم ةيلاملا ةسدنهلاو رطاخملا ةرادإ يف ريتسجاملا

 

 :2019 ماعلا لالخ نوليقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 

 يقيدصلا مساج

 .ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا بصنم ًايلاح لغشي وهو 2019 ىتحو 2016 ماع ذنم عاعش ةكرش ةرادإ سلجم سيئر يقيدصلا مساج لغش

 

 هبيرخ ىفطصم

 يذيفنتلا سيئرلا بئان بصنم ًايلاح لغشيو 2019 ماع ةياغلو 2018 ماع ذنم عاعش ةرادإ سلجم وضع بصنم ةبيرخ ىفطصم لغش

  .ةعومجملل لوصألا ةرادإ سيئرو

 

 ناخ قراط داؤف

 سيئر بصنم لغشي ًايلاح وهو ،2019 ةياغلو 2017 ذنم عاعش ةكرشل ةرادإلا سلجم وضعو يذيفنتلا سيئرلا بصنم ناخ قراط داؤف لغش

  .ةيرامثتسالا ةفريصلا مسق
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 ةرادإلا سلجم تآفاكم

 2016 ماعل )7( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه رارق نم )21( ةداملاو 2015 ماعل )2( مقر ةيراجتلا تاكرشلا نوناق نم )169( ةداملا عم ًايشامت

 حابرألا نم ةيوئم ةبسن لثمت عاعش ةرادإ سلجم تاضيوعت نإف ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوحو يسسؤملا طابضنالا ريياعم نأشب

 .تايطايتحالاو تاكالهتسالا عيمج مصخ دعب ةيونسلا ةكرشلا حابرأ يفاص نم ٪ 10 زواجتت ال امب ةيفاصلا

 

 يف اهعفدب ىصوملا تآفاكملا ىلإ ةفاضإلاب 2019 يف ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةعوفدملا تآفاكملا يلامجإ يلي اميف

 :2020 ماع

 يتارامإ مهرد تآفاكملا

 يتارامإ مهرد 2,250,000 2019 يف ةعوفدم -2018 ماعلل تآفاكملا

 يف نيمهاسملا ةقفاوم دعب 2020 ماع يف اهعفد متي - 2019 ماعل ةحرتقملا تآفاكملا
 يتارامإ مهرد 1,923,973 .يونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا

 

 :سلجملا نع ةقثبنملا ناجللا تاسلج روضح نع 2019 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم ءاضعأ اهاضاقت يتلا تالدبلا

 مسالا

 ةرادإلا سلجم ناجل روضح تالدب

 مت يتلا تاعامتجالا ددع ةنجللا مسا
 لدبلا ةميق اهروضح

 دجوي ال 4 رطاخملاو قيقدتلا ةنجل كيرب نب دمحأ
 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 دجوي ال 4 رطاخملاو قيقدتلا ةنجل يلع لآ مساج
 دجوي ال 0 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 دجوي ال 0 رطاخملاو قيقدتلا ةنجل ةبيرخ ىفطصم
 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ءاملعلا هصفح /ةداعس

 دجوي ال 1 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل دومحم دوعسم
 

 2019 ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم تاعامتجا

 نيرضاحلا ددع نيرضاحلا ددع عامتجالا خيرات #
 نيبئاغلا ءاضعألا ءامسأ ةلاكولاب

 - 0 5/5 2019 رياربف 21 1

 0 3/5 2019 وينوي 25 2
 ةبيرخ ىفطصم
 يقيدصلا مساج

 ناخ قراط داؤف 0 6/7 2019ربمفون14 3

 0 5/7 2019 ربمسيد 8 4
 ناخ قراط داؤف
 يلع لآ مساج
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 :2019 ماعلا لالخ ريرمتلاب ةرداصلا ةرادإلا سلجم تارارق

 ريرمتلاب ةرداصلا تارارقلا ددع خيراتلا #

1 07/03/2019 1 
2 15/05/2019 1 
3 10/06/2019 1 
4 08/08/2019 5 
5 05/09/2019 1 
6 07/10/2019 3 
7 08/10/2019 1 
8 24/12//2019 2 

 

 :ةرادإلا سلجم لبق نم اهب ةيذيفنتلا ةرادإلا فيلكت مت يتلا فئاظولاو ماهملا

 ديدحت قيرط نع ةيذيفنتلا ةرادإلا لمع راطإ ديدحتب ةرادإلا سلجم موقي ثيح ،ةفلتخم تايلوؤسم ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ىدل

 ةيمويلا لامعألا ةيلوؤسم ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلوتت اهرودبو ،اهتلئاسمو ةرادإلا لمع ىلع فارشإلاو ةكرشلل ةيجيتارتسالا فادهألاو ةيؤرلا

 .ةرادإلا سلجم نم اهيلع صوصنملا دودحلاو تايحالصلا نم ضيوفت بجومب نوكت يتلا ةكرشلل

 صخشلا #
 ضيوفتلا ةدم ةضوفملا ةطلسلا ضوفملا

 ناخ قراط داؤف 1
 ةكرشلل ةيمويلا لامعألا ةرادإل ةطلسلا ضيوفت
 تاطلسلاو ةيميظنتلا تائيهلا مامأ ةكرشلا ليثمتو
  .ةمزاللا ىرخألا تانايكلاو

 اهنايرس فقوتيو ًايئاقلت ةينوناقلا ةلاكولا يهتنت
 ةلاكولا ءاغلإب ضوفملا ةكرشلا راطخإ تقو يف
 .ةينوناقلا

 

 :عاعشل يميظنتلا لكيهلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يذيفنتلا سيئرلا ىلإ عطقتم طخ *
  ةرادإلا سلجم رس نيمأ **
 

  

 ةنجل
 تاحيشرتلا
 تآفاكملاو

 ةنجل
 رامثتسالا

 قيقدتلا ةنجل
 مازتلالاو

 رطاخملا ةنجل ةرادإلا سلجم

 مسق سيئر *
  رطاخملا

  مسق سيئر *
 يلخادلا قيقدتلا

 يذيفنتلا سيئرلا

 ةرئادلا سيئر **
 مازتلالاو ةينوناقلا

 يذيفنتلا سيئرلا
 ةيلاملا نوئشلل

 سيئرلا بئان
 ةرادإ سيئرو يذيفنتلا

 ةفريصلا مسق سيئر ةعومجملل لوصألا
 ةيرامثتسالا

 يذيفنتلا سيئرلا
 تايلمعلل
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 :ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا تآفاكمو بتاور

 نييعتلا خيرات * بصنملا #
 بتاورلا يلامجإ
 ةعوفدملا تالدبلاو

 )مهرد( 2019 ماعل

 تآفاكملا يلامجإ
 2019 ماعل ةعوفدملا

 )مهرد(

 ىرخأ تآفاكم يأ
 )ةينيع /ةيدقن(

 يف ةقحتسم
 لبقتسملا

 - 3,259,605 2,880,000 09/10/2011 يذيفنتلا سيئرلا 1

2 
 ،يذيفنتلا سيئرلا بئان

 لوصألا ةرادإ سيئر
 ةعومجملل

24/70/2011 2,130,000 2,000,000 - 

 - 700,000 1,560,000 12/40/2015 تايلمعلل يذيفنتلا سيئرلا 3

4 
 نوئشلل يذيفنتلا سيئرلا

 ةيلاملا
30/10/2018 1,800,000 850,000 - 

5 
 ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

 مازتلالاو
13/70/2014 1,284,000 700,000 - 

 
 ةعومجم عم جامدنالا ةيلمع مامتا دعب عاعش ةلظم تحت نييذيفنتلا ءاسؤرلا نييعت مت امك .ةيلاملا يبظوبأ ةعومجمب قاحتلالا خيرات *
   .2019 ربوتكأ 7 خيراتب عاعش هنع تحصفأ امل ًاقفو ةيلاملا يبظوبأ
 
 
 ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعتلا

 2016 ماعل )7( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه رارق يف دراولا "ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم" علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه فيرعتل ًاقفو

 ءاضعأو سيئرلا اهنأ ىلع ةقالعلا تاذ فارطألا فيرعت متي ،ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوحو يسسؤملا طابضنالا ريياعم نأشب

 وأ %30 صاخشألا ءالؤه نم يأ كلتمي يتلا تاكرشلاو ،ةكرشلا يفظومو ،ةكرشلل ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأو ،ةكرشلا ةرادإ سلجم

 تاذ فارطأ عم تالماعم يأ يف اًفرط عاعش نكت مل ،كلذ ىلع ًءانبو  .ةفيلحلا وأ ةقيقشلا وأ ةعباتلا تاكرشلا كلذكو ،اهلام سأر نم رثكأ

 .2019 ماع لالخ ةقالع

 
 يجراخلا تاباسحلا ققدم

 )2019 وينوي 30 ىتح( تيويليد ةكرش

 ،ةيرادإلا تاراشتسالاو ،بئارضلاو /تاباسحلا قيقدت تامدخ مدقت يتلا ةقطنملا يف ةدئارلا ةينهملا تاكرشلا ىدحإ "تيويليد" دعُت

 ماع ذنم "تيويليد" تزاح دقو .ةلود 15 يف بتكم 26 لالخ نم نولمعي فظومو ،ريدمو ،كيرش 3,000 نم رثكأ مضتو ةيلاملا ةروشملاو

 سكات لانوشانرتنا ةلجم فينصت بسح( يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم يف ةيبيرضلا تاراشتسالل لوألا ىوتسملا ىلع 2010

 .)ويفير

 طسوألا قرشلا شوت دنآ تيويليد قيقدتلا ةكرش مسا
 يحمرلا ىسوم كيرشلا مسا
 ةنس 8.5 ةكرشلل يجراخ ققدمك اهيف تلمع يتلا تاونسلا ددع
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 13 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 

 وينوي 30و ،2019 سرام 31 يف يهتنملا يونسلا عبرلا نم ًالكل ةزجوملاو ةتقؤملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا شوت دنآ تيويليد تعجار

 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل ةيونس عبر ةعجارم ءارجإ ىلع لمعلا قاطن لمتشا دقف ،طابترإلا باطخل ًاقفوو .ظفحتم يأر يأ مدقت ملو ،2019

 ريياعمل يلودلا سلجملا نم ةرداصلا ةعجارملا ماهمل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ،".ع.م.ش لاتيباك عاعش" ةكرشل ةزجوملاو ةتقؤملا

 .ةيلودلا ةعجارملاو قيقدتلا

 

 )2019 ويلوي 11 نم( زربوك سواهرتوو سيارب

 نم رثكأ اهب لمعيو ،ةلود 175 يف بتاكم كلتمتو ،ملاعلا يف ةدئارلا ةينهملا تامدخلا تاكرش ىدحإ زربوك سواهرتوو سيارب ربتعُت

 ،بئارضلاو ،ةعجارملا تامدخ ميدقت لالخ نم ،اهيلإ نوعلطتي يتلا ةميقلا قيقحت ىلع دارفألاو تاسسؤملا دعاستو .فظوم 276,000

 :ةيلاعلا ةدوجلاب زيمتت يتلا ةيراشتسالا تامدخلاو

 

 تانايبلاو ،2019 ربمتبس 30 يف يهتنملا يونس عبرلل ةزجوملاو ةتقؤملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا زربوك سواهرتوو سيارب تعجار

 .ظفحتم يأر يأ مدقت ملو 2019 ربمسيد 31 يف يهتنملا يلاملا ماعلل ةققدملا ةيونسلا ةدحوملا ةيلاملا

 :يلي اميف طابترالا باطخ يف ددحملا وحنلا ىلع ،2019 يلاملا ماعلل قيقدتلا قاطن لثمت

 ريياعملل ًاقفو 2019 ربمسيد 31 يف يهتنملا ماعلل "ع.م.ش لاتيباك عاعش" ةكرشل ةدحوملا ةيونسلا ةيلاملا تانايبلل قيقدت ءارجإ *

 .نيبساحملل يلودلا داحتالا نم ةرداصلا قيقدتلل ةيلاملا

 سلجملا نم ةرداصلا ةعجارملا ماهمل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةزجوملاو ةتقؤملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل ةيونس عبر ةعجارم ءارجإ *

 .ةيلودلا ةعجارملاو قيقدتلا ريياعمل يلودلا

 عبرلاو 2019 نم لوألا عبرلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ةعجارم باعتأ يلامجإ
 يتارامإ مهرد 136,000 2019 نم يناثلا

 يتارامإ مهرد 597,315 2019 يف ةيلاملا تانايبلا قيقدت ريغ ةصاخلا تامدخلا باعتأو فيلاكت

 قيقدتلا تامدخو ةلاهجلل ةيفانلا تامدخلا اهليصافتو ةمدقملا ىرخألا تامدخلا ةعيبط
 ىرخألا ةيفاضإلا

 زربوك سواه رتوو سيارب قيقدتلا ةكرش مسا
 ناحرس يمار كيرشلا مسا
 رهشأ 6 ةكرشلل يجراخ ققدمك اهيف تلمع يتلا تاونسلا ددع
 يتارامإ مهرد 300,000 2019 ماعل ةيلاملا تانايبلا قيقدت باعتأ يلامجإ
 تانايبلا قيقدت ريغ ةصاخلا تامدخلا باعتأو فيلاكت
 يتارامإ مهرد 303,500  2019 يف ةيلاملا

 ىرخألا ةيفاضإلا قيقدتلا تامدخ اهليصافتو ةمدقملا ىرخألا تامدخلا ةعيبط

 ققدم ريغ يجراخ ققدم نم ةمدقملا ىرخألا تامدخلا نايب
 2019 يف ةكرشلا

 ةبيرض لاثتما تامدخ -ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نوتنروث تنارج
 ةفاضملا ةميقلا
 ،يلخادلا قيقدتلا تامدخ - ةدودحملا ىندألا جيلخلا يج مإ هيب يك
  مييقتلا تامدخو ،ءارشلا رعس ديدحتو
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  ةرادإلا سلجمل ةعباتلا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل

 ةمظنألا ةبقارمو ةعجارمو ديدحتل ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ةبقارم يف ةرادإلا سلجمل لاثتمالاو قيقدتلا ةنجلل يسيئرلا رودلا لثمتي

 ريس ىلع ظافحلاو ةيسسؤملا ةيجيتارتسالا عم قفاوتي امب ةبسانملا تارييغتلاب ةيصوتلاو رطاخملا يف مكحتلاو لاثتمالاو ةيلاملا

 هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت .ةكرشلا مهعم لماعتت نيذلا نييجراخلا نيققدملا عم رشابملا لاصتالا ةهج اهنأ نع ًالضف ،تاكارشلاو تاقالعلا

 .2019 ربمفون 14 يف لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل ىلإ رطاخملاو قيقدتلا ةنجل مسا رييغت ىرج

 دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ،لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل سيئر ،كيرب نب دمحأ /ديسلا رقي

 .اهتيلاعف نم

 

  لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل ليكشتو لكيه

 عامتجالا روضح ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 4 02/01/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ سيئرلا كيرب نب دمحأ

 4 02/01/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يلع لآ مساج

 ريغ ،يذيفنت ريغ وضع ةبيرخ ىفطصم
 لقتسم

  2018/.5/.6 :نييعتلا خيرات
 *2 31/7/2019 :ةلاقتسالا خيرات 

  .2019 يف هبصنم ةدم لالخ ةدقعنملا تاعامتجالا ددع لداعي * *

 

  ةرادإلا سلجمل لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل تاعامتجا

 :2019 ماعلا لالخ تدقُع يتلا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل تاعامتجا يلي اميف

 رياربف 13 §

 ويام 13 §

 سطسغأ 7 §

 ربمفون 7 §

 

 ةرادإلا سلجمل ةعباتلا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل

 :يف ةرادإلا سلجمل تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجلل ةيسيئرلا ماهملا لثمتت

 ؛مهرايتخا سسأو ،نيفظوملاو نييذيفنتلا نيلوؤسملا ىوتسم ىلع ةيفيظولا رداوكلا نم ةكرشلا تاجايتحا ديدحت )أ

 ؛ةكرشلل بيردتلا تاسايسو ةيرشبلا دراوملا ريوطت )ب

 ؛سلجملا نيوكتو مجحو لكيهل ةيرودلا ةعجارملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت/باختنا تاءارجإ ىلع فارشإلا )ت
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 15 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 ةعجارمو نيفظوملاو ةرادإلا سلجمو ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلل ةمدقملا ايازملاو تآفاكملاب ةصاخلا ةكرشلا ةسايس ريوطت )ث

 و ؛يونس لكشب اهتمءالم ىدم

 .ةكرشلا ءادأ عم اهماجسناو ،ةحونمملا ايازملاو تآفاكملا ةلادع نامض )ج

 اهلمع ةيلآل اهتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع اهتيلوؤسمب ،تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر ،ءاملعلا هصفح /ةداعس رقت

 .اهتيلاعف نم دكأتلاو

 

 اهليكشتو تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لكيه

 روضحلا ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 2/1/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ريغ ،يذيفنت ريغ ةنجللا سيئر يقيدصلا مساج
 0 11/7/2019 :ةلاقتسالا خيرات

 1 2/1/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع كيرب نب دمحأ

 2/1/2017 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يلع لآ مساج
 0 14/11/2019 :ةلاقتسالا خيرات

 سلجمب ةيوضع لغشت ال وضع ناطقلا اهم
 )يجراخ وضع( ةرادإلا

 1/10/2017 :نييعتلا خيرات
 0 1/8/2019 :ةلاقتسالا خيرات

 1 14/11/2019 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ ةنجللا سيئر ءاملعلا هصفح /ةداعس

 1 14/11/2019 :نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع دومحم دوعسم

 

 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تاعامتجا

 :يف 2019 لالخ ةيتآلا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل تاعامتجا تدقعنا

 ربمسيد 8 §

 

 ىرخألا ةرادإلا سلجم ناجل

 )2019 ربمفون 14 يف اهليكشت مت( ةرادإلا سلجمل ةعباتلا رطاخملا ةنجل

 .2020 رياني يف ةرادإلا سلجمل رطاخملا ةنجلل سيئرو وضعك دراو رفوتسيرك نييعت مت*

 ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا
 روضح

 عامتجالا

 سيئر * دراو رفوتسيرك
 ةنجللا

 ةرادإ سلجمب ةيوضع لغشي ال
 - 15/01/2020 :نييعتلا خيرات )يجراخ وضع(

 - 14/11/2019 : نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يلع لآ مساج

 - 14/11/2019 : نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يدمحألا دمحأ
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 16 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ،رطاخملا ةنجل سيئر ، دراو رفوتسيرك /ديسلا رقي

 .اهتيلاعف

 

 )2019 ربمفون 14 يف اهليكشت مت( ةرادإلا سلجمل ةعباتلا رامثتسالا ةنجل

 نم دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب ،رامثتسالا ةنجل سيئر ،دومحم دوعسم /ديسلا رقي

 .اهتيلاعف

 

 نيعلطملا لوادت ةنجل

 ميدقتو تالجسلا ظفحو اهيلع فارشإلاو مهتاكلتممو نيعّلطملا تالماعت ةبقارمو ةرادإ ماهمب لاثتمالا مسق عاعش ةرادإ سلجم فلك

 .ةيرودلا ريراقتلا

 

 :مه لاثتمالا مسق ءاضعأ

 لاثتمالا مسق سيئر -يروخ لايرباك §

 لاثتمالا لوؤسم -سورحم مالسإ §

 

 :2019 لالخ ،ىرخأ ماهم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاتلا ماهملا ذيفنتب لاثتمالا مسق ماق

 مهل حاتُي وأ قحي نمم نيتقؤم نيعّلطم مهرابتعا نكمي نيذلا صاخشألا كلذ يف امب ،نيعّلطملا عيمجل لماش لجس دادعإ §

  ؛اهرشن لبق ةكرشلاب ةصاخلا ةنلعملا ريغ ةيرهوجلا تامولعملا ىلإ لوصولا

 ؛عاعش مهسأ يف نيعّلطملا لوادت تايلمع عيمج ةبقارمو نيعّلطملا لجس ثيدحت §

 و؛ةكرشلاب ةصاخلا نيعّلطملا لوادت ةسايسب مازتلالا مدع ةلاح يف اهل اوضرعتي نأ نكمي يتلا تابوقعلا نم عاعش يفظوم ريذحت §

 يأبو ةيلام ةنس لك ةيادب يف نيعّلطملا لجسب ةصاخلا تاثيدحتلا عيمجب يلاملا يبد قوسو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه غالبإ §

 .يلاملا ماعلا لالخ هيلع تاليدعت

 

  

 روضحلا ةلاقتسالا /نييعتلا خيرات ةيوضعلا ةعيبط ةفيظولا وضعلا مسا

 - 14/11/2019 : نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ سيئرلا دومحم دوعسم

 - 14/11/2019 : نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يلع لآ مساج

 - 14/11/2019 : نييعتلا خيرات لقتسم ،يذيفنت ريغ وضع يدمحألا دمحأ
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 17 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 ةرادإلا ناجل

 مازتلالاو لامعألا ةطشنأو ةيمويلا تايلمعلا ىلع فارشإلا نمضت يتلا ةيرادإلا ناجللا نم ددع دجوي ،ةرادإلا سلجم ناجل ىلإ ةفاضإلاب

 يلي اميف .رامثتسالا ةرادإ ةنجلو ،ليغشتلا ةنجلو ،لاثتمالاو قيقدتلا ةنجلو ،تامازتلالاو لوصألا ةنجل مضتو .ةديشرلا ةمكوحلا ريياعمب

 :ةيرادإلا ناجللا لكايهو ليكشت

 2019 ربمفون 14 يف اهلح مت*

 روضحلا /عامتجالا خيراوت ءاضعألا ةنجللا ةفيظو ةيرادإلا ةنجللا

 ةنجل §
 ليغشتلا
)OPCO( 

 نع ةيلوؤسملا ىلوتت §
 ةءافكو ةيلاعف
 ةعجارمو ةكرشلا
 ةيليغشتلا تاسايسلا

 )14/11/2019 يف لزُع( ناخ قراط داؤف §

 يل رفيلوأ §

 )14/11/2019 يف لزُع( ىفطصم لداع §

 )14/11/2019 يف لزُع( فاقسلا دمحم §

 )14/11/2019 يف لزُع( يروخ لييرباج §

 روصنم دايز §

 )14/11/2019 يف نيُع( دعر ةراشب §

 )14/11/2019 يف نيُع( راونلا ريشب §

 )14/11/2019 يف نيُع( رلوُم ميكاوي §

 

 سرام 19

5/6 

 ةنجل §
 لوصألا
 تامازتلالاو
)ALCO( 

 دئاوعلا ىصقأ قيقحت §
 ةكرشلا لام سأر ىلع
 ةينازيملا ةبقارمو
 ىلإ ًادانتسا ةيمومعلا
 ةدمتعملا تابلطتملا
 ةرادإلا سلجم نم

 )14/11/2019 يف لزُع( ناخ قراط داؤف §

 يل رفيلوأ §

 )14/11/2019 يف لزُع( ىفطصم لداع §

 )14/11/2019 يف نيُع( رلوُم ميكاوي §

 )14/11/2019 يف نيُع( ةبيرخ ىفطصم §

 

 سرام 19

3/3 

 ةنجل §
 قيقدتلا
 لاثتمالاو
)ACC(* 

 لئاسملا ةشقانم §
 ،لاثتمالاب ةقلعتملا
 قيقدتلاو ،تاسايسلاو

 ناخ قراط داؤف §

 يل رفيلوأ §

 يروخ لييرباج §

 

 سرام 19

3/3 

 ةرادإ ةنجل §
 رامثتسالا
)IMC( 

 ةسرامم ةشقانم §
 رامثتسالا ةرادإ طاشن
 اهتعجارمو

 ناخ قراط داؤف §

 )14/11/2019 يف لزُع( يل رفيلوأ §

 )14/11/2019 يف لدبُأ( رغاش §

 )14/11/2019 يف نيُع( ةبيرخ ىفطصم §

 )14/11/2019 يف نيُع( راونلا ريشب §

 )14/11/2019 يف نيُع( رلوُم ميكاوي §

 )14/11/2019 يف نيُع( يشوج تيجأ §

 )14/11/2019 يف نيُع( نونح اشاتان §

 )14/11/2019 يف نيُع( فولكراب زليام §

 

 سرام 19

 

2/3 
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 18 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 دكأتلاو اهلمع ةيلآل هتعجارم نعو ةكرشلا يف اهسأري يتلا ةنجللا ماظن نع هتيلوؤسمب هيلاعب ةروكذملا ةرادإلا ناجل نم لك سيئر رقي

 .اهتيلاعف نم

 

 ةيلخادلا ةباقرلا ماظن

 نم يرود لكشب هتيلاعف نم ققحتلاو هتعجارمو عاعش ةكرشل يلخادلا ةباقرلا ماظن ذافنإ نع هتيلوؤسم عاعش ةكرش ةرادإ سلجم رقي

 )7( مقر علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه سيئر رارقب اهمازتلا عاعش ةكرش دكؤتو .ةرادإلا سلجم نم ةلكشملا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل لالخ

 .2019 ماع لالخ ةيرهوج تافلاخم يأ ثدحي مل هنأو ،ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوحو يسسؤملا طابضنالا ريياعم نأشب 2016 ماعل

 :يلي امصخألا ىلعو ةكرشلا هجاوت يتلا لئاسملا عم لماعتلاب يلخادلا ةباقرلا ماظن صتخي ،تالاحلا عيمج يفو

 ؛يبلسلا اهرثأ ىدمو ةلكشملا قاطن ديدحت لالخ نم ،رطاخملا ىوتسم ثيح نم ةلكشملا ةعيبط فينصتو ديدحت §

 ؛فواخم وأ لكاشم يأ لحو ءاوتحال تاءارجإلا ةشقانمل يذيفنتلا ريدملاو ماسقألا ءاسؤر لالخ نم ةينعملا تارادإلا عم لصاوتلا §

 دعب ،اهرودب يتلا ةرادإلا سلجمل رطاخملا ةنجلو لاثتمالاو قيقدتلا ةنجلل ةلصلا تاذ ةحرتقملا تايصوتلاو لكاشملا نع غالبإلا §

 ؛ددصلا اذه يف ةبسانملا تارارقلا ذاختال ةرادإلا سلجم ىلإ اهمدقت ،همييقتو فقوملا ةشقانم

 و ؛ددصلا اذه يف ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت نامض لالخ نم تايصوتلا ذيفنت ةعباتم §

 .ةرورضلا دنع ،يجراخلا ققدملا عم لصاوتلا §

 

 ةثالث لك دحاو ريرقت لدعمب ،ةرادإلا سلجمل ةعباتلا لاثتمالاو قيقدتلا ةنجل ىلإ ريراقت ةعبرأ عفرب لاثتمالا مسق ماق

 .رهشأ

 

 يلخادلا قيقدتلاو رطاخملاو لاثتمالا ةرادإ فئاظو نم عاعش ةكرشب صاخلا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فلأتي

 هل ةعباتلا ناجللا لالخ نم ةرادإلا سلجم موقي امك ،ةكرشلاب ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نع هتيلوئسمب عاعش ةكرش ةرادإ سلجم رقي

 .هتيلعاف ىدم نامضو ماظنلا اذه قيبطت ةيلآ ةعجارمب

 :يلي امب ةرادإلا سلجم موقي ،صخألا ىلعو

 و ؛تاءارجإلا هذهب مازتلالا نامضو ،رطاخملا ةرادإ تاءارجإ دامتعا )أ

 .ًايرود اهدامتعاو اهمييقتو ةيلخادلا ةباقرلاو رطاخملا ةرادإ تاءارجإ ةيلاعف ليلحت )ب
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 لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

 لاثتمالا تابلطتمو ةينوناقلا تابلطتملا ةفاكب مازتلالا ةاعارم ىلع لمعيو ةعومجملل لاثتمالاو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر وه راونلا ريشب

 رثكأل دتمت ةربخب عتمتيو ةرادإلا سلجم رس نيمأ بصنم ًاضيأ ريشب لغشي . نادلبلا فلتخم يف ةعونتملا ةكرشلا لامعأب ةقلعتملا

  .ةمهملا ةيجيتارتسالا تاذاوحتسالاو ةيلودلا ةكرشلا لامعأ ىلع زكريو ًاماع )18( نم

 لمحيو .ظفاحملا ةلكيه ةداعإ تايجيتارتسا ذيفنت يف صصختم وهو ،نيمهاسملا طيشنتو ةمكوحلا لاجم يف هتربخب ريشب فرعُيو

 .نانبل ،توريب ،فسوي سيدقلا ةعماج نم قوقحلا يف سناسيللا ةداهش ريشب

 

 لاثتمالا سيئر

 عتمتي  .لاثتمالا مسق ًايلاح سأرتيو لاثتمالا مسق سيئرو ماع راشتسم هتفصب 2017 ربمتبس يف عاعش ةكرشل يروخ لييرباج مضنا

 لييرباج لمع ،عاعش ةكرشل همامضنا لبقو  .لاثتمالاو ةينوناقلا تالاجملا يف لمعلا يف ًاماع )18( نم رثكأل دتمت ةربخب لييرباج

 يف ةيلودلا ةينوناقلا تاكرشلا فلتخم يف لمعو )يبدو يملاعلا يلاملا يبد زكرم( درتراشت دردناتس كنب يف ينوناق لوأ راشتسمك

 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،وغاكيش ،"نرتسو ثرون يإ يآ" قوقحلا ةيلك نم نوناقلا يف ريتسجام ىلع لييرباج لصحو  .ةقطنملا

 ،فسوي سيدقلا ةعماج نم نوناقلا يف ريتسجامو ،اسنرف ،سيراب يف ةراجتلل ايلعلا ةيلكلا نم ةيلودلا عيراشملا ةرادإ يف ريتسجامو

   .نانبل ،توريب

 

 لاثتمالا لوؤسم

 لصحو  .لاومألا لسغ ةحفاكمو لاثتمالا مسق سيئر بئانو لاثتمالا لوؤسم بصنم يف سورحم مالسإ عاعش تنيع ،2018 ربمتبس يف

 تاراشتسالاو ةيلاملا تامدخلا عاطق يف ةربخلا نم ًاماع )12( نم رثكأ هيدلو ةبساحملاو قيقدتلا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع مالسإ

 .رصمو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف لاثتمالاب ةقلعتملا

 مالسإ  .لاملا سأر قاوسأ يئاصخأو لوأ يلام بيقر هتفصب تاونس )7( ةدمل ةيرصملا ةيلاملا ةباقرلل ةماعلا ةئيهلا يف مالسإ لمع 

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبِق نم لاومألا لسغ ةحفاكم لوئسمو لاثتما لوؤسمك دمتعم سورحم

 

 يلخادلا قيقدتلا سيئر

 ةدمل ريفيلوأ لمع ،ةعومجملا ىلإ همامضنا لبق .لوصألا ةرادإو رامثتسالا قيدانص لاجم يف ًاماع )20( براقت ةربخب دراشورب ريفيلوأ عتمتي

 ةرادإ عارذ نع لوؤسملا ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابوروأ يف يلخادلا قيقدتلا ريدم بصنم لغش ثيح "تيرتس تيتس" يف ًاماع )14(

 .2008 ماع نم ًارابتعا "سنارف كنب تيرتس تيتس" يف يلخادلا قيقدتلا سيئر بصنم ًاضيأ ريفيلوأ لغش  ."تيرتس تيتس" يف لوصألا



 

 .ع. م .ش لاتيباك عاعش
 1502 مقر بتكم ،15 قباطلا ،بتاكملا جرب ،"شتإ اذ" قدنف :يسيئرلا بتكملا
 971+  3550 330 (4):سكاف ، 330 (4) 971+3600 :فتاه ،.م .ع .إ ،يبد ،٣١٠٤٥ :.ب .ص 
 info@shuaa.com ، www.shuaa.com : ينورتكلإلا عقوملا و ديربلا
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 رامثتسالا قيدانصل قيقدتلا تاعورشم نم ديدعلا داق ثيح "غروبمسكول تيوليد" ةكرش يف ريفيلوأ لمع ،"تيرتس تيتس" لبقو

 .ةصاخلا كونبلاو ةريبكلا

 :نيتيلود نيتداهش ىلع لصاح هنأ امك  ."تنمجنام سمير"و "نجنلتوير يب سإ يإ" نم ةيسنرفو ةيناملأ ةجودزم ةداهش ريفيلوأ لمحي

 .دمتعملا يرادإ عجارمو دمتعملا يلخادلا ققدملا

 

 رطاخملا سيئر

 ةرادإل ًاسيئر رفيلوأ ناك ،2007 ماع ذنم  .رطاخملا ةرادإ لاجم يف ايلع ةيرادإ بصانم يف لمعلا نم ًاماع )15( ىلع ديزت ةربخب يل رفيلوأ عتمتي

 "لانوشانرتنإ يج فإ وي يشيبوستيم" ةكرش يف رطاخملا ةرادإ مسق رفيلوأ سأرت ،عاعشل همامضنا لبقو .يبد يف عاعش يف رطاخملا

 يج فإ وي يشيبوستيم" ةكرشل همامضنا لبق .ةروفاغنسو ندنل يف اهتاكرش عيمج يف رطاخملا ةرادإ نع ًالوؤسم ناك ثيح

 ةكلمملا ءانثتساب ايقيرفإو طسوألا قرشلاو ابوروأ ةقطنم يف ةيليغشتلا رطاخملا مسق سيئر بصنم رفيلوأ لغش ،"لانوشانرتنإ

 رطاخملا راطإ ةرادإو ذيفنتو ميمصت نع ًالوؤسم رفيلوأ ناك ،"ناجرم يب هيج" كنب يف .ندنل يف "ناجرم يب هيج" كنب يف ةدحتملا

 يف ةيزكرملا تاعومجملا عيمجو ايقيرفأو طسوألا قرشلاو ابوروأ ءاحنأ عيمج يف لامعألا طوطخ عيمج ربع هلمكأب ةيليغشتلا

 .ةدحتملا ةكلمملا

 

 2019 ماع يف تافلاخملا

 .2019 ماع لالخ تافلاخم يأ ةكرشلا بكترت مل

 ةكرشلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا

 عاعش ةكرش تدهع دقف ،ةيزيفحتلا لمعلا تاحاسمو راوحلاو يعادبإلا لدابتلا ززعي تاكرشلا ةئيب نمض نفلا نأ موهفم نم ًاقالطنا

 نينانفلل ًاصيصخ ةفلكملا ةينفلا لامعألا نم ًالك مضت ةينف لامعأ ةعومجم ليكشتب "سترآ فتيان" ةيراشتسا ةيلحم نونف ةكرش ىلإ

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ذختت يتلا ضراعملا نم ًايميلقإو ًايلحم ةجتنملا ةينفلا لامعألاو تارامإلا يف نيمئاقلا نينانفلاو نييتارامإلا

 تاكرش ةياعر عيجشتو ماهلإ عاعش لمأت ،مهبهاوم ضرعل تاصنمو صرفب نييلحملا نينانفلاو ضراعملا ديوزت لالخ نمو .اهل ًارقم

 يف ةدحاو ةرمل كيتسالبلا مادختسال ةسايسب ةكرشلا تمزتلا ،ىرخأ ةيحان نم .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةرمتسملا نونفلا

 .اهيفظوم نيب اًيئيب يعاولا كولسلا عيجشتو زيزعتو ،اهينابم ءاحنأ عيمج
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 ةماع تامولعم

 مهسألا لوادت تامولعم

  :2019 ماع لالخ رهش لك يف )لقألا ،ىلعألا ،قالغإلا( مهسلا رعس يتآلا لودجلا حضوي

 

 :1 مقر عاطقلاو قوسلا رشؤم نيب نراقملا ليلحتلا يتآلا ططخملا حضوي

 

 يلاملا يبد قوس تانايب :ردصملا   31/12/2019 يف امك قالغإلا رعس نم 100 ىلإ هسيسأت ديعأ :ةظحالم
 

 لقألا ىلعألا قالغإلا رعس رهشلا

 78،0 .،84 .،80 رياني
 63،0 80،0 72،0 رياربف
 60،0 84،0 80،0 سرام
 75،0 05،1 94،0 ليربأ

 77،0 03،1 90،0 ويام
 87،0 99،0 95،0 وينوي
 94،0 05،1 00،1 ويلوي

 93،0 01،1 98،0 سطسغأ
 92،0 04،1 94،0 ربمتبس
 91،0 97،0 95،0 ربوتكأ
 87،0 01،1 00،1 ربمفون
 86،0 03،1 87،0 ربمسيد
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 22 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش

 ىلإ نيمهاسملا ميسقت عم )ةيموكح تاسسؤمو ،تاكرشو ،دارفأ( ثدحملا نيمهاسملا لكيه يتآلا لودجلا حضوي

 :بناجأو برعو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومو نييتارامإ نينطاوم

 نيمهاسملا ةئف
 ةكولمملا مهسألا ةبسن

 دارفألا
 ، تاكرشلا

 ةيموكحلا تاسسؤملا
 يلامجإلا

 48،94 41،74 07،20 يلحم
 45،2 20،0 25،2 يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

 45،1 10،0 35،1 برعلا
 62،1 98،0 64،0 بناجألا
 100 69،75 31،24 يلامجإلا

 

 :31/12/2019 يف ةكرشلا لام سأر نم %5 نم رثكأ نوكلتمي نيذلا نومهاسملا يلاتلا لودجلا حضوي

 

 :31/12/2019 يف امك لاملا سأر مجح بسح نيمهاسملا عيزوت

 نيمهاسملا ددع ةكولمملا )مهسألا( مهسلا
 مهسألا ددع
 ةكولمملا

 سأرل ةكولمملا مهسألا % ةبسن
 لاملا

 51،1 38,410,798 8,252 50,000 نم لقأ
 69،2 68,226,884 468 500,000 نم لقأ ىلإ 50,000 نم
 26،5 133,383,106 101 5,000,000 نم لقأ ىلإ 500,000 نم

 53،90 2,295,699,212 25 5,000,000 نم رثكأ
 

 نيرمثتسملا تاقالع

 ىلإ نيرمثتسملا تاقالع قيرف ىعسيو .اهيمهاسم عم يلعافتلا لصاوتلا لالخ نم ةقستمو ةفافش تامولعم ريفوت ىلع عاعش زكرت

 رطاخملا حرشل كلذكو لامعألا مهف زيزعتل نييسيئرلا حلاصملا باحصأ عيمجو مالعإلا لئاسوو يلاملا عمتجملا عم حوتفم راوح

 يتلا ةيسيئرلا بسنلاو ةيسيئرلا ةميقلا تاكرحم لمع ةيجيتارتسا لوح ةمظتنم تاثيدحت ميدقتب ةعومجملا مزتلت .صرفلاو

 ثيحب نيمتهملا حلاصملا باحصأ لكل ةثدحمو ةلداعو ةحيحص تامولعم ميدقتب نومزتلم نحن .اهئادأ عبتتل ةعومجملا اهمدختست

 .ةعومجملل ةلصأتملا ةميقلا مهسلا رعس سكعي

 % ةبسنلا ةكولمملا مهسألا ددع مسالا

 35،27 693,591,834 م.م.ذ تنيمتسيفنا سيسكا تكرياد
 27،21 539,239,488 م.م.ذ نويليفاب لايور
 77،11 298,437,336 م.م.ذ تنمتسيفنا لاتيباك

 94،6 176,077,472 يقيدصلا مساج
 09،5 129,115,805 م.م.ذ ةيراجتلا تاعورشملا يف رامثتسالل نياش
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 مسق انيدلو انيدل نيرمثتسملا تاقالع قيرف لالخ نم نيللحملاو نيمهاسملا نم ةيمويلا تاراسفتسالا ىلع درن ،كلذ ىلع ةوالع

 يبظوبأ كنب .ةكرشلل ةيلاملا جئاتنلاب ةقلعتم ضورع عيمج نمضتي ينورتكلإلا ةكرشلا عقوم ىلع نيللحملاو نيمهاسملل صصخم

 تاعوفدم لثم ةينقتلا بناوجلاب قلعتي اميف نيمهاسملا تاراسفتسا ىلع درلل صاخشألا نم قيرف اًضيأ هيدلو لجسملا وه لوألا

 ةيسيئرلا قوسلا اياضق لوح ةرادإلا سلجمو يذيفنتلا قيرفلا ىلإ ةمظتنم تاظحالمو ريراقت نيرمثتسملا تاقالع مدقت امك .حابرألا

 ةكرشلاب قلعتي اميف نيمهاسملا اهراثأ ةمهم فواخم يأب ةرادإلا سلجم غالبإ متي امك نيمهاسملاب ةقلعتملا رومألاو مهسلا رعسو

 .ةرادإلا سلجم تارارق ذاختا دنع رابتعالا يف انيرمثتسم ءارآ ذخأ نمضي اذهو ،اهنوؤشو

 

 نيرمثتسملا تاقالع ريدم

  .2019 ربمسيد 5 ىتح ًاديدحتو 2019 ماع لالخ ةكرشلا يف نيرمثتسملا تاقالع ريدم بصنم بوبهط دمحم لغش

 ثيح ،ةينهملا ةربخلا نم تاونس 9 نم رثكأ رمع كلتمي .نيرمثتسملا تاقالعل لوأ ريدمك 2019 ربمسيد 5 يف ةرضخ وبأ رمع نييعت مت

 ةفلتخم راودأ يف تاونس 5 ةدمل ندنل يف لمعلا يف رمتسا .ندنل يف زيلكراب يف ايلعلا تاساردلا جمانرب يف وضعك ةينهملا هتايح أدب

 رمع ىضمأ ،ةريخألا ةنوآلا يف .تاقالعلا ةرادإ قيرف يف وضعك نيل نوتليماه ىلإ مامضنالاو ةصاخلا ةيكلملا ىلع زيكرتلا لبق زيلكراب عم

 نم ءالمع عم لمع ثيح ،نيرحبلا يف بروكتسفنا يف تاقالعلا ةرادإو رامثتسالا قيرف نم ءزجك جيلخلا يف رثكأ وأ تاونس 3 رخآ

 ةيسنرفلاو ةيلودلا ةرادإلا يف سويرولاكب ةداهش رمع كلتميو .لوصألا يف ليدبلا رامثتسالا ظفاحم ةمدخل تاسسؤملاو صاخلا عاطقلا

 .ارتلجنإ يف ثاب ةعماج نم

 

   :ةيلاتلا تاونقلا لالخ نم نيرمثتسملا تاقالع ريدمب لاصتالا نكميو

 oabukhadra@adfg.ae / shareholderrelations@shuaa.com :ينورتكلإلا ديربلا

 8200 610 2 971+ :فتاهلا مقر

 /www.shuaa.com/investor-relations :عاعش عقوم ةرايز وأ

 

 ةصاخ تارارق - ةيمومعلا تايعمجلا

 :هاندأ حضوملا وحنلا ىلع 2019 لالخ ةيمومع تايعمج )4( عاعش تدقع

 .ةصاخ تارارق ردصت مل ثيح )ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا( 2019 سرام 31 §

 :يلي امك تدمتعاو ةصاخ تارارق تردص ثيح )ةيمومعلا ةيعمجلا( 2019 ويلوي 11  §

 لباقم يجيتارتسا رمثتسمك )"يجيتارتسالا رمثتسملا"( "م.م.ذ تنمجنام لاتيباك يبظوبأ" ةكرش لوخد ىلع ةقفاوملا )أ

 رمثتسملا عم ةعقوملا ذيفنتلا ةيقافتال اًقفو م.م.ذ ةيلاملا يبظوبأ ةعومجمل لماكلاب ردصملا لاملا سأر ليوحت

 اذه يف ةئيهلا اهددحت يتلا تابلطتملاو طورشلا ءافيتساو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةقفاومل عضختو يجيتارتسالا

 ؛ددصلا
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 لام سأر ةدايز )أ(  :ىلع ةقفاوملا ،عاعش ىلإ ةيلاملا يبظوبأ ةعومجمل لماكلاب ردصملا لاملا سأر ليوحت مامتإ بجومب )ب

 1,470,720,000 رادصإ لالخ نم يتارامإ مهرد 2,535,720,000 ىلإ يتارامإ مهرد 1,065,000,000 نم يتارامإ مهرد 470,720,000 غلبمب ةكرشلا

 هيمهاسمل وأ( يجيتارتسالا رمثتسملل )"ةديدجلا عاعش مهسأ"( ةكرشلا لام سأر يف لك يتارامإ مهرد 1.00 ةميقب ديدج مهس

 عم ،يلاملا يبد قوس يف ةديدجلا عاعش مهسأ جاردإ )ب( و )يجيتارتسالا رمثتسملا يف مهتمهاسمل يبسانت ساسأ ىلع

 قاروألا ةئيه نم ةبولطملا طورشلل اًقفو لقألا ىلع ةدحاو ةنس ةدمل ةديدجلا عاعش مهسأ لوادت مدع ىلع دويق ضرف

 و ؛ ددصلا اذه يف علسلاو ةيلاملا

 :يلي امك نوكتل ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم )6( ةداملا ليدعت ىلع ةقفاوملا )ت

 نورشعو ةئامعبسو ًانويلم نوثالثو ةسمخو ةئامسمخو نارايلم طقف( يتارامإ مهرد 2,535,720,000 ردصملا ةكرشلا لام سأر غلبي"

 فلأ نورشعو ةئامعبسو ًانويلم نوثالثو ةسمخو ةئامسمخو نارايلم طقف( 2,535,720,000 ىلع ةعزوم )ريغ ال يتارامإ مهرد فلأ

 ".لماكلاب لاملا سأر عفد متي مهس لكل )دحاو( مهرد 1.00 اهردق ةيمسا ةميقب مهس )ريغ ال يتارامإ مهرد

 :يلي امك تدمتعاو ةصاخ تارارق تردص ثيح )ةيمومعلا ةيعمجلا( 2019 ربمتبس 11 §

 نم )2( ةداملا ليدعتو ،ةيميظنتلا تاقفاوملا بجومب "ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم" ىلإ ةكرشلا مسا رييغت ىلع ةقفاوملا )أ

 ؛كلذل ًاقفو يساسألا ماظنلا يف تدرو امثيح ةكرشلل يساسألا ماظنلا

 ًالدب ءاضعأ  )7( ىلإ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع ةدايزل ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم(17-1)  ةيعرفلا ةداملا ليدعت ىلع ةقفاوملا )ب

 و ؛)5( نم

 قيرط نع تارارق رادصإل ةرادإلا سلجمل حامسلل ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم )5-24( ةيعرفلا ةداملا ليدعت ىلع ةقفاوملا )ت

 .ةنسلا لالخ ىصقأ دح دوجو مدع عم لوادتلا

 .ةصاخ تارارق ردصت مل ثيح )ةيمومعلا ةيعمجلا( 2019 ربمفون 4 §

 

 ةرادإلا سلجم رس نيمأ

 .2019 ربمفون ىتح 2017 ربمتبس نم عاعش يف ةرادإلا سلجم رس نيمأ بصنم يروخ لييرباج لغش §

 .2019 ربمفون 14 يف عاعش يف ةرادإلا سلجم رس نيمأ بصنم يف راونلا ريشب نييعت مت §

 .ةرادإلا سلجم رس ةنامأ قيرفل ًادعاسم اًيلاح لمعتو 2007 ويام يف عاعش يف ليعامسإ شيزان نييعت مت §

 

 :ةرادإلا سلجم رس نيمأ ماهمو يفيظولا فصولا نع ةذبن

 ،اهخيراوتو اهداقعنا ناكمو ،تاعامتجالا هذه لالخ ترج يتلا تاشقانملا لمشت يتلاو ،ةكرشلا ةرادإ سلجم تاعامتجا قيثوت §

 نيرضاحلا ءامسأ كلذ يف امب ،ةمظنم ةقيرطب اهميدقتو تيوصتلا جئاتنو ةرادإلا سلجم تارارق ليجست .اهتياهنو اهتيادب تقوو

 هذه اورضح نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج لبِق نم رضاحملا هذه عيقوت متيو  .)تدجو نإ( اهنع ربعم تاظفحت يأو

 ;تاعامتجالا

 ؛سلجملا ةعومجم يف اهنيمضت نيعتي يتلا داوملاو ريراقتلا عيمج ميظنتو عمج §

 متي تامولعمو ،تادنتسمو ،قاروأو ،ضورع نم هب طبتري ام ىلإ ةفاضإلاب سلجملا عامتجا لامعأ لودجب سلجملا ءاضعأ ديوزت §

 ؛سلجملا عامتجا ءانثأ شقانتو ضرعت فوس يتلاو سلجملا يف وضع يأ اهبلطي يتلا دونبلاو ،ةلصلا تاذ ماسقألا نم اهعمج

 ؛اهعابتاو اهذيفنتو سلجملا اهيلع قفاو يتلا تاءارجإلل سلجملا ءاضعأ لاثتما نم دكأتلا §

 ؛ةيونسلا سلجملا تاعامتجا لودج دادعإو سلجملا عامتجا دعومب ًامدقم سلجملا ءاضعأ راطخإ §

 ؛اهيلع عيقوتلا لبق اهيلع مهتاقيلعتو مهئارآ نع ريبعتلل سلجملا ءاضعأل رضاحملا ةدوسم ميدقت §
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 ةكرشلاب ةقلعتملا تادنتسملاو تامولعملاو سلجملا تاعامتجا رضاحم ،يروفو لماك لكشب ،سلجملا ءاضعأ يقلت نم دكأتلا §

 ؛اهنم ءاهتنالا درجمب

 ؛اهذيفنت نع غالبإلاو عبتت ءانثأ هناجلو سلجملا تارارق صوصخب ةكرشلل ةيذيفنتلا ةرادإلا مالعإ §

 ؛مييقتلا ةيلمعل سلجملا معد §

 ؛ةيذيفنتلا ةرادإلاو سلجملا ءاضعأ نيب قيسنتلا §

 و ؛سلجملا ءاضعأل ةروشملاو ةدعاسملا ميدقت عم ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجمل حاصفإلا لجس ميظنت §

 .سلجملا عم اهتكراشم ىلإ جاتحت تاقيلعت يأ عمج لجأ نم نيرخآلا ةيرادإلا ناجللا رس ءانمأ عم لصاوتلا §

 

 نيطوتلا ةبسن

 :يلاتلاك ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب عاعش يفظومل نيطوتلا ةبسن تءاج

 ؛2019 ربمسيد 31 يف %2 §

 و ؛2018 ربمسيد 31 يف 0% §

 .2017 ربمسيد 31 يف 0% §

 

  :2019 ماع لالخ ةلصلا تاذ تاحاصفإلاو ةيداملا ثادحألا

 .ريوطتلل رمع لبج ةكرش حلاصل )يدوعس لاير نويلم 506( رالود نويلم 135 ةميقب كوكص قيوستو رادصإ §

 يف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا ةرادإ يف ةدئار ةصنم ءاشنإو ،"ةيلاملا يبظ وبأ ةعومجم" عم يسكعلا عاعش جامدنا §

 .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

 يذيفنتلا سيئرلا بصنم يف هنييعت مت يذلا يقيدصلا مساج ديسلا نم ًالدب ةرادإلا سلجمل سيئرك يلعلا لضاف ديسلا نييعت §

 .ةكرشلل

  .ندنل ةصروب يف "بورج تسريف اذ" ةكرش حلاصل يكيرمأ رالود نويلم 135 ةميقب تاونس سمخ اهتدم كوكص قيوستو رادصإ §

 .ةكرشلا ةرادإ سلجم وضعك دومحم فيرش دمحم دوعسم ديسلا نييعت §

 امبرو( ةيميظنتلا تاقفاوملا ديق رمألا لازي ال كلذ مغربو "ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم" ىلإ ةكرشلا مسا رييغتل نيمهاسملا تاقفاوم §

 .)رمألا يف ًامدق يضملا متي ال

 .يدمحألا ديمحلا دبع دمحأ ديسلاو ءاملعلا فيرش دمحم هللا دبع هصفح ةداعس ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم نينثا باختنا §

 قلعتي اميف ةكرشلا ةيجيتارتسا عم ًايشامت ،"م.م.ذ ةيلاملا قاروألل عاعش" ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةكرشلل ةطاسولا عارذ عيب §

 .ةيسيئرلا ريغ لوصألا يف فرصتلاب

 ومنلا قافآ معديو ليغشتلا ةصنم ززعي امم ،"ةيلاملا يبظوبأ ةعومجم" لامعأ جمد دعب حابرألا قيقحت ىلإ عاعش ةدوع §

 .ةيلبقتسملا

 .ةرادإلا سلجم نم ناخ قراط داؤف ديسلا ةلاقتسا §

 

 ةركتبملا تاردابملاو عيراشملا

 ةعومجم" عم يسكعلا جامدنالا ىلع ديحولا ةعومجملا زيكرت ناك ثيح 2019 ماع لالخ ةركتبم عيراشم وأ تاردابم يأ عاعش قلطت مل

 ركتبملا اهجهنب ةفورعم ةعومجملا  .ةقطنملا يف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم ءاشنإل "ةيلاملا يبظوبأ
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 جورت يتلا ومنلا نم ةيلاتلا ةلحرملا يف عورشلا يف كرتشملا نايكلا رمتسيسو ،ةيلاملا تاجتنملا ةلكيهو ةيرامثتسالا لولحلا يف

 .نيرخآلا حلاصملا باحصأو نيمهاسملاو ءالمعلل ةميق قلخت ثيح ةركتبملا تاردابملاو عيراشملل

 

 

 ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإ سيئر            تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل سيئر قيقدتلا ةنجل سيئر ةرادإلا سلجم سيئر

 

 

 راونلا ريشب /ديسلا                                       ءاملعلا هصفح /ةداعس          كيرب نب دمحأ /ديسلا يلعلا لضاف /ديسلا
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