
1

Annual Report
التقرير السنوي
2020

www.saptco.com.sa



التقرير السنوي 2020

2



3



التقرير السنوي 2020

4



5



التقرير السنوي 2020

6



7

الفهرس
08

09

11

47

53
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141

• مجلس اإلدارة

• كلمة رئيس مجلس اإلدارة

• تقرير مجلس اإلدارة

 • إجراءات سابتكو لمواجهة فايروس كورونا المستجد 
COVID-19   

• أعمال وأنشطة سابتكو

• تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لعام 2020م

• نتائج أعمال الشركة 2016م - 2020م
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معالي المهنـــدس/ خالد بن صالح المديفر
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين

رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ عبدالله بن علي العقيل
ممثل وزارة التجارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور/ سعود بـن محمد النمر
عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

سعادة األستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي
عضو مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ مساعد بـن عبدالعزيز الداود
عضو مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ
ممثل وزارة المالية 
عضو مجلس اإلدارة 

 من تاريخ 2020-07-22

سعادة اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي
ممثل وزارة الداخلية
عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ عالء بـن عبدالله الفدى
ممثل وزارة المالية
عضو مجلس اإلدارة

حتى تاريخ 2020-07-22

سعادة األستاذ/ تــركــي بن مسـاعد المبارك
عضو مجلس اإلدارة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي ـ سابتكو                    المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يســرني أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم لكــم تقريــر مجلــس اإلدارة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 
2020م والــذي يســتعرض أبــرز األعمــال وأنشــطة الشــركة ونتائجهــا الماليــة الموحــدة وتقريــر مراقب الحســابات عن العــام المالي 2020م. 

كان عــام 2020 عامــًا اســتثنائيًا جــراء انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا وتداعياتهــا علــى مســتوى العالــم وأثــرت اقتصاديــا علــى معظــم 
المنشــآت وتوقفــت بســببها العديــد مــن األنشــطة واألعمــال ال ســيما المنشــآت العاملــة فــي مجــال نقــل الــركاب والســياحة؛ األمــر الــذي 
تبعــه اتخــاذ حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية إجــراءات احترازيــة اعتبــرت نموذجــا يحتــذى  ضمــن اهتمامهــا بصحــة اإلنســان وســالمته للحــد 
مــن انتشــار الفايــروس وتمثلــت أبــرز تلــك اإلجــراءات فــي حظــر التجــول الكلــي والجزئــي وتعليــق الســفر والرحــالت وخدمــات النقــل العــام 
والنقــل بيــن المــدن ونشــاطي الحــج والعمــرة والتــي كانــت ومــا زالــت تشــكل أهــم األنشــطة األساســية للشــركة.  قدمــت حكومتنــا الرشــيدة 
العديــد مــن المبــادرات لدعــم المنشــآت المتأثــرة بالجائحــة لتخفيــف اآلثــار الماليــة وتمشــيا مــع تلــك القــرارات والمبــادرات فقــد اتخــذت الشــركة 
ــراءات  ــال لإلج ــرادات نتيجــة االمتث ــار الجائحــة والتعايــش مــع االنخفــاض الحــاد فــي اإلي ــواء آث ــراءات للمســاهمة فــي احت ــد مــن اإلج العدي
الحكوميــة وذلــك مــن خــالل تحويــل النســبة المعتمــدة مــن الموظفيــن الســعوديين فــي الشــركات إلــى نظــام التأمينــات االجتماعيــة )ســاند( 
بجانــب قيــام الشــركة بحســم 25% مــن رواتــب موظفيهــا لمــدة ســتة أشــهر باإلضافــة إلــى حســم 25% مــن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة 

عــن العــام المالــي 2020م . 

وتمشــيًا مــع التوجيهــات الرســمية فقــد التزمــت الشــركة بإجــراءات الســالمة للحفــاظ علــى منســوبيها وعمالئهــا مــن خــالل التوعيــة وتوزيــع 
الملصقــات واللوحــات اإلرشــادية فــي محطاتهــا ومواقعهــا التشــغيلية وتخفيــض ســعة اإلركاب بمــا ال يتجــاوز نســبة 50% مــن المقاعــد 
االســتيعابية للحافــالت وذلــك ضمــن إجــراءات التباعــد. ورغــم التحديــات والمتغيــرات االقتصاديــة والتنظيميــة والتنافســية فــي ســوق النقــل 
بالمملكــة، ســنواصل بــإذن اللــه خــالل العــام المالــي 2021م جهودنــا مــن أجــل االرتقــاء بــأداء الشــركة ورفــع مســتوى الكفــاءة التشــغيلية 
ــدات المتوائمــة مــع طموحــات الشــركة وتطلعــات  ــق العائ ــز جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــالء وتحقي وتعويــض الخســائر لتحســين وتعزي

مســاهميها؛ ومــن أبــرز مــا حققتــه الشــركة خــالل العــام المالــي 2020م مــا يلــي: -

• فوز الشركة بعقد نقل طالب الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بمدينة الجبيل الصناعية.

• اكتمال مرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحافالت لمشروع حافالت الرياض.

• توقيع عقد مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية )كاوست( لنقل منسوبي وزوار الجامعة.

• تدشــين خدمــة )ركاب( لمنســوبي جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( وربــط تطبيــق )ركاب( مــع الحافــالت ذاتيــة القيــادة 
كتجربــة مميــزة للنقــل.

كمــا قامــت الشــركة بتحديــث خطتهــا االســتراتيجية لتطويــر قطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو المتمثلــة فــي الزيــادة المتوقعــة 
فــي عــدد المعتمريــن والحجــاج وتكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن والتحــول الرقمــي ضمــن برامــج رؤيــة المملكــة 2030 بمجاالتهــا 

المتعــددة حيــث ركــزت خطــة التحــول لســابتكو علــى دعــم مشــاريع التحــول الرقمــي وإعــادة هيكلــة األصــول والتكاليــف التشــغيلية.

ــال فــي العــام  ــغ )1,712( مليــون ري ــة بمبل ــال مقارن ــرادات تشــغيلية خــالل عــام 2020م بلغــت )1,170( مليــون ري وقــد حققــت الشــركة إي
ــال. ــون ري ــغ )377.72( ملي ــغ صافــي الخســائر لعــام 2020م مبل الســابق بمعــدل انخفــاض قــدره )31.67%( كمــا بل

كمــا يســعدني إحاطــة مســاهمي الشــركة الكــرام بصــدور قــرار المقــام الســامي رقــم 21505 وتاريــخ 1442/04/19هـــ القاضــي بتعيين رئيس 
وأعضــاء ممثلــي الحكومــة فــي مجلــس إدارة الشــركة لمــدة ثــالث ســنوات للــدورة القادمــة التــي بــدأت فــي 1442/07/01هـــ، حســب مــا تــم 

اإلعــالن عنــه فــي موقــع تــداول بتاريــخ 1442/04/22هـ.

اإلخــوة المســاهمون الكــرام: أود التأكيــد علــى اهتمــام مجلــس اإلدارة وســعيه الدائــم لتبنــي البرامــج والسياســات واالســتراتيجيات التــي 
تســاعد فــي تجــاوز التحديــات التــي تواجههــا الشــركة، واالســتمرار فــي تحقيــق اإلنجــازات والنجاحــات التــي تلبــي تطلعــات المســاهمين، 
حيــث ســيتم خــالل المرحلــة المقبلــة تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات التــي ســتكون لهــا نتائــج إيجابيــة بمشــيئة اللــه، بجانــب تحســين 

كفــاءة وفاعليــة الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام وكذلــك تفعيــل الخدمــات الرقميــة ونشــاط التنقــل الذكــي التشــاركي.

وفــي الختــام يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة لرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان باســمكم جميعــًا ونيابــة عــن اإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وإدارة الشــركة ومنســوبيها إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن )حفظهمــا اللــه( والــى الحكومــة الرشــيدة علــى 
مــا لقيتــه الشــركة وتلقــاه مــن دعــم ومســاندة تمكنهــا مــن أداء مهمتهــا وتحقيــق خططهــا وبرامجهــا، كمــا أود أن أســجل شــكري وامتنانــي 
العميــق لمســاهمي الشــركة وعمالئهــا علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة التــي تدفعنــا إلــى المزيــد مــن البــذل والعطــاء لتحقيــق طموحاتهــم 

وتطلعــات الشــركة. كمــا ال يفوتنــي أن أشــكر زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي الشــركة علــى جهودهــم وعطائهــم.

والله أسأل التوفيق والسداد، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس مجلس اإلدارة  

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
للسادة مساهمي الشركة السعودية للنقل 

الجماعي عن السنة المنتهية في 2020/12/31
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ق وأسباب ذلك :    أواًل : ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم ُيطبَّ
أعــدت الشــركة الئحــة حوكمــة خاصــة بهــا تــم إقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين الثانيــة والثالثيــن )الثانيــة( 
المنعقــدة بتاريــخ 1432/04/29هـــ الموافــق 2011/04/03م وقــد تــم تعديــل الئحــة حوكمــة الشــركة وتــم إقــرار التعديــالت فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة التاســعة والثالثيــن بتاريــخ 2017/12/04م واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
لمســاهمي الشــركة الحاديــة واألربعيــن بتاريــخ 2018/12/12م واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة الثالثــة 
ــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن  ــع األحــكام ال ــزم الشــركة بتطبيــق جمي ــخ 2020/04/27 م. وتلت ــن بتاري واألربعي
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 8-16—2017 وتاريــخ 1438/05/16هـــ الموافــق 2017/02/13م بنــاء علــى 
نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
3-57-2019 وتاريــخ 1440/9/15هـــ الموافــق 2019/5/20م وقــد طبقــت الشــركة كافــة األحــكام الــواردة فيهــا مــا عــدا المــواد التاليــة 

الموضحــة بالجــدول أدنــاه :-

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةحالة الفقرةرقم المادة/الفقرةم

1
المادة )41(
الفقرة )ه(

استرشادية
يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول 

على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل 
ثالث سنوات.

يتم تقييم المجلس ذاتيًا وسيتم العمل على 
البحث عن تقييم جهة خارجية مختصة إن لزم 

األمر.

2
المادة )54(
الفقرة )ب(

استرشادية
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا 

مستقاًل.

رئيس لجنة المراجعة 

األستاذ/ عبدالله بن علي بن محمد العقيل 
)عضو غير تنفيذي( ممثل وزارة التجارة وتم 

ترشيحه رئيسًا من داخل اللجنة.

استرشاديةالمادة )70(3
تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى 

لجنة إدارة المخاطر.

لم يتم تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء 
المجلس وإنما شكلت لجنة من موظفي الشركة 

برئاسة نائب الرئيس للمالية.

4
المادة )71(
المادة )72(

استرشادية
اختصاصات لجنة المخاطر

واجتماعات لجنة المخاطر.
الينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

استرشاديةالمادة )85(5
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة 

واألداء للعاملين بالشركة.
لم تقترح سياسة وسيتم دراستها.

استرشاديةالمادة )87(6

تضع الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة 

التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو 
المجتمع إلى تحقيقها.

لم تقترح سياسة وسيتم دراستها.

استرشاديةالمادة )88(7
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل 

الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال 
العمل االجتماعي.

لم تقترح مؤشرات وسيتم دراستها.

تشكيل لجنة حوكمة الشركات.استرشاديةالمادة )95(8
لم يتم تشكيل لجنة مستقلة وإنما أضيفت 

أعمالها لمدير تنفيذي بالشركة.
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  ثانيــًا : أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهم الحالية والســابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم.

أ- جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2020/12/31م.

    

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

1
المهندس/ 

خالد بن صالح 
المديفر

نائب وزير الصناعة • 
والثروة المعدنية 
لشؤون التعدين. 

رئيس مجلس • 
اإلدارة.

رئيس لجنة • 
االستثمار 

واالستراتيجية.

نائب وزير الطاقة 

والصناعة والثروة 

المعدنية لشؤون 

التعدين.

بكالوريوس هندسة • 
مدنية جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن.

ماجستير هندسة مدنية • 
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن.

دبلوم الدراسات • 
العليا في األعمال 

التجارية العالمية جامعة 
أكسفورد. 

نائب الرئيس للمالية / مدير القطاع لإلدارة • 
المالية شركة الشرقية للبتروكيماويات 

إحدى شركات سابك.

رئيس شركة أسمنت القصيم.• 

نائب الرئيس لوحدة الفوسفات ونائب • 
الرئيس لتطوير األعمال 2006 - 2011 

)معادن(.

رئيس شركة التعدين العربية السعودية • 
)معادن( وكبير المديرين التنفيذيين من 

2011م - 2018م.

نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة • 
المعدنية لشؤون التعدين 2018 م حتى 

تاريخه.

2
األستاذ/ 

عبدالله بن 
علي العقيل

المستشار • 
والمشرف العام 

لمكتب وزير 
التجارة.

نائب رئيس • 
مجلس اإلدارة.

رئيس لجنة • 
المراجعة. 

وكيل الوزارة للتجارة 

الداخلية - وزارة 

التجارة.

بكالوريوس إدارة جامعة 

الملك سعود 1402ه.

موظف بإدارة الفنادق والمعارض الدولية • 
1402هـ إلى 1410هـ.

مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة بالقصيم • 
1411هـ.

مساعد مدير عام السجل التجاري 1412هـ.• 

مدير عام السجل التجاري 1414هـ.• 

وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية • 
1431هـ.

وكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف • 
1433هـ.

المستشار والمشرف العام لمكتب وزير • 
التجارة واالستثمار بوزارة التجارة.

3
اللواء/محمد 

بن عبدالله 
البسامي

مدير اإلدارة العامة 

للمرور

مدير اإلدارة العامة 

لشئون الحج والعمرة 

بوزارة الداخلية

بكالوريوس علوم أمنية كلية 

الملك فهد األمنية 1408هـ.

إدارة مرور الرياض شوال 1408هـ.• 

قائد لوحدة أمن المواكب محرم 1421هـ.• 

مساعد لمدير إدارة أمن الحج والعمرة • 
باألمن العام محرم 1431هـ.

مدير لشعبة الخطط المرورية بإدارة السير • 
باإلدارة العامة للمرور ربيع أول 1435هـ.

مدير لإلدارة العامة لشؤون الحج والعمرة • 
بوزارة الداخلية.

مدير اإلدارة العامة للمرور اعتبارًا من محرم • 
1439هـ.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

4
األستاذ/ عالء 

بن عبدالله 
الفدى*

وكيل الوزير للخدمات 

المشتركة – وزارة 

الصناعة والثروة 

المعدنية.

وكيل الوزير المساعد 

ألداء وتنفيذ 

الميزانية - وزارة 

المالية.

بكالوريوس في العلوم • 
اإلدارية في المحاسبة، 

جامعة الملك سعود 
2003م.

درجة الماجستير • 
في العلوم المالية 

التطبيقية، جامعة 
نيوكاسل - أستراليا 

2009م .

مراقب مالي بالمؤسسة العامة للتأمينات • 
االجتماعية 2003م إلى 2009م.

مدير إدارة المراجعة الداخلية بمركز غرناطة • 
لالستثمار من 2004م إلى 2006م.

مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة • 
للتأمينات االجتماعية من 2010م إلى 

2015م.

مدير عام الشؤون المالية بهيئة االتصاالت • 
وتقنية المعلومات من2015م إلى 2017م.

مستشار تنفيذي للتخطيط المالي • 
والميزانية بوزارة المالية من 2017م إلى 

ديسمبر 2019م.

وكيل الوزير المساعد ألداء وتنفيذ الميزانية • 
بوزارة المالية من 2019م وحتى يونيو 

2020م.

عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات • 
والمؤسسات الحكومية.

5

األستاذ/ 
محمد بن 

عبدالمحسن 
آل الشيخ **

نائب الرئيس 

التنفيذي للمحافظ – 

مركز تنمية اإليرادات 

غير النفطية.

مدير عام إدارة 

التنفيذ والمتابعة 

بمركز تنمية اإليرادات 

غير النفطية. 

بكالوريوس علوم في • 
الهندسة الصناعية 

والنظم جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن – 

يونيو 2009م.

ماجستير إدارة هندسية • 
جامعة والية كاليفورنيا – 

ديسمبر 2011م.

برنامج ساب للتطوير اإلداري – بنك ساب • 
2012-2013م.

مساعد مدير عالقة – بنك ساب 2013-• 
2014م.

مدير عالقة – بنك ساب 2014-2016م.• 

كبير مديري العالقات – بنك ساب 2016-• 
2017م.

مدير فريق المبادرات- وحدة تنمية اإليرادات • 
غير النفطية – وزارة المالية 2017-2018م.

مدير عام إدارة التنفيذ والمتابعة مركز تنمية • 
اإليرادات غير النفطية 2018 - 2020م.

نائب الرئيس التنفيذي للمحافظ – مركز • 
تنمية اإليرادات غير النفطية 2020م حتى 

تاريخه.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

6
الدكتور/ 

سعود بن 
محمد النمر

رئيس مجلس • 
إدارة شركة بيت 

االستشارات 
الوطني.

رئيس لجنة • 
المكافآت 

والترشيحات .

أستاذ بقسم اإلدارة 
العامة وعميد كلية 

العلوم اإلدارية 
بجامعة الملك سعود

بكالوريوس في • 
المحاسبة وإدارة 

األعمال، جامعة الملك 
سعود، 1393 هـ

ماجستير اإلدارة العامة، • 
جامعة ميسوري، 
الواليات المتحدة 
األمريكية 1396 هـ

درجة الدكتوراه في • 
اإلدارة العامة، جامعة 

فلوريدا، الواليات 
المتحدة األمريكية 

1401هـ.

معيد بقسم إدارة األعمال جامعة الملك • 
سعود 1393هـ.

أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال جامعة • 
الملك سعود 1401هـ.

أستاذ مشارك بقسم إدارة األعمال جامعة • 
الملك سعود 1409هـ.

أستاذ بقسم إدارة األعمال )بتميز( جامعة • 
الملك سعود 1416هـ إلى 1429هــ.

أستاذ جامعي متقاعد جامعة الملك سعود • 
ابتداء من 1429/7/1هـ 

7

األستاذ / 
مساعد بن 

عبدالعزيز 
الداود

وكيل الوزارة للخدمات 
المساندة –  وزارة 

الموارد البشرية

نائب الرئيس لقطاع 
التشغيل - شركة 
مطارات الرياض 
المملكة العربية 

السعودية.

بكالوريوس علوم الحاسوب 
في نظم معلومات جامعة 

الملك سعود 1999م.

مدير مركز إدارة المعرفة الهيئة العامة • 
للسياحة واآلثار المملكة العربية السعودية 

من 2003م إلى 2008م.

رئيس تنفيذي نجم لخدمات التأمين من • 
2008م إلى 2011م.

الرئيس التنفيذي لشركة تمام لخدمات • 
صيانة ونظافة المرافق المملكة العربية 

السعودية من 2011م إلى 2017م.

نائب الرئيس لقطاع التشغيل شركة • 
مطارات الرياض.

8
األستاذ /رائد 

بن عبدالله  
التميمي

أعمال خاصة
الرئيس التنفيذي 
للشركة الوطنية 

للرعاية الطبية

بكالوريوس العلوم الطبية 
جامعة ويلز المملكة المتحدة 

1996م.

من 1996م إلى إبريل 2017م يعمل • 
بالشركة التعاونية للتأمين.

الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين • 
من إبريل 2014م إلى إبريل 2017م

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية • 
الطبية

9

األستاذ/ 
تركي بن 
مساعد 
المبارك

أعمال خاصة
مستشار مالي غير 

متفرغ في مجموعة 
اليمني القابضة .

بكالوريوس محاسبة مالية 
جامعة الملك سعود، عام 

2003م.

مساعد مدير في إدارة االستثمار مجموعة • 
سامبا المالية من 2003م إلى 2004م.

مدير قسم في إدارة االستثمار مجموعة • 
سامبا المالية من 2004م إلى 2006م.

مستشار مالي غير متفرغ في مجموعة • 
اليمني القابضة.

شريك وإداري في شركة األسنة للتجارة .• 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

10
خالد بن 
عبدالله  

الحقيل

العضو المنتدب

الرئيس التنفيذي 

للشركة السعودية 

للنقل الجماعي

المدير العام  للشركة 
السعودية للنقل 

الجماعي

بكالوريوس هندسة مدنية 
جامعة الملك سعود

الخبرات الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت • 

.)PTC( العامة

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية • 
.)SEITCO( اإلماراتية للنقل المتكامل

عضو مجلس إدارة شركة مترو العاصمة • 
.)CAMCO(

رئيس االتحاد العالمي للمواصالت بالشرق • 
.)UITP-MENA( األوسط وشمال إفريقيا

نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي • 
UITP-( للمواصالت العامة في بروكسل

.)HQ

نائب رئيس مجلس االتحاد العربي للنقل • 
.)AULT( البري بجامعة الدول العربية

عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي.• 

عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباني.• 

عضو مجلس األعمال السعودي الروسي.• 

الخبرات السابقة:
رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.• 

نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية بمجلس • 
الغرف السعودية.

عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام.• 

عضو المجلس االستشاري لمعالي وزير • 
الحج.

 •.)IRU( عضو االتحاد الدولي للنقل البري

عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل • 
.)NAPT( الطالب

عضو اللجنة الوطنية للسياحة.• 

عضو مجلس األعمال السعودي الهندي.• 

عضو مجلس األعمال السعودي البحريني.• 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية • 
البحرينية

عضو مجلس إدارة شركة بحرين ليمو.• 

عضو الجمعية العربية لإلدارة• 

عضو الهيئة السعودية للمهندسين.• 

عضو الجمعية السعودية لإلدارة.• 

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م 
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ب( جدول يوضح أسماء أعضاء لجان مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2020/12/31م:

ب- 1( لجنة المكافآت والترشيحات: 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

الدكتور/ سعود بن محمد النمر 1

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة )أ( أعاله الخاصة بأعضاء مجلس 

اإلدارة.

األستاذ/عبدالله بن علي العقيل 2

األستاذ/رائد بن عبدالله التميمي 3

األستاذ/تركي بن مساعد المبارك 4

ب- 2( لجنة المراجعة:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

األستاذ/عبدالله بن علي العقيل 1
تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فترة )أ( أعاله الخاصة بأعضاء مجلس 

اإلدارة.  األستاذ/عالء بن عبدالله الفدى *2

األستاذ/تركي بن مساعد المبارك **3

4
األستاذ/ عبدالعزيز بن سعد 

الغامدي***
أعمال خاصة .

مستشار بوزارة 

المالية.

ليسانس شريعة 

1397هـ.

باحث وأخصائي شؤون • 
الموظفين بوزارة المالية.

مدير عام إدارة شؤون • 
الموظفين بوزارة المالية.

مدير عام الشؤون المالية • 
والجمركية بالمنطقة 

الشرقية.

مدير عام لفرع وزارة المالية • 
بالمنطقة الشرقية.

مدير عام لمصلحة أمالك • 
الدولة بوزارة المالية.

مستشار وعضو في اللجنة • 
التحضيرية لتوسعة المسجد 

الحرام بمكة المكرمة.

مستشار ومشرف على • 
اللجان التنفيذية لمشروع 
توسعة المسجد النبوي 

الشريف بالمدينة المنورة.

عضو مجلس إدارة شركة جدة • 
للتنمية والتطوير العمراني 
وعضو في لجنة المراجعة 

ولجنة الممتلكات.

عضو مجلس إدارة شركة • 
خزام العقارية.

عضو مجلس إدارة مصلحة • 
المياه والصرف الصحي 

بالمنطقة الشرقية.

رئيس اللجنة االبتدائية • 
لالعتراض الضريبي في 

المنطقة الشرقية.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

5
األستاذ/محمود بن مصطفى 

رشدي ***

مستشار بالديوان 

الملكي – غير 

متفرغ.

وكيل الوزارة للتجارة 

الخارجية – وزارة 

التجارة والصناعة.

بكالوريوس إدارة • 
أعمال جامعة 

الملك عبد العزيز 
1976م.

ماجستير تسويق • 
صناعي جامعة 

أوكالهوما 
1982م.

مدير عام التراخيص الصناعية • 
وزارة التجارة والصناعة 

1990م – 2000م.

وكيل وزارة التجارة الخارجية • 
وزارة التجارة والصناعة 

2000م – 2012م.

مندوب في اللجان • 
االقتصادية مع دول أوربا 
وأمريكا 2000م – 2013م.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م واستمر عضوًا في لجنة المراجعة )عضو من خارج المجلس(. 
** انضم للجنة المراجعة بتاريخ 2020/11/15م .
***عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

ب- 3( لجنة االستثمار واالستراتيجية:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

المهندس/خالد بن صالح المديفر1
تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة )أ( أعاله الخاصة بأعضاء مجلس 

اإلدارة. اللواء/محمد بن عبد الله البسامي2

خالد بن عبد الله الحقيل3

األستاذ/ عبد الهادي المنصوري*4
رئيس الهيئة 

العامة للطيران 

المدني. 

مساعد وزير النقل 

بالمرتبة الممتازة.

بكالوريوس في علوم 

الحاسب اآللي عام 

1998م جامعة الملك 

عبد العزيز.

رئيس مكتب التوظيف • 
العالمي في شركة أرامكو 

السعودية 2010م – 2012م.
نائب رئيس الجمعية العربية • 

إلدارة الموارد البشرية 
2010م–2012م.

مدير الموارد البشرية في • 
مركز الملك عبد الله للدراسات 

والبحوث االقتصادية من 
2012م – 2014م.

نائب الرئيس للشؤون المالية • 
والعمليات في مركز الملك 
عبدالله للدراسات والبحوث 

االقتصادية 2014م – 
2015م.

مساعد نائب وزير الصحة • 
للموارد البشرية بالوزارة 

2015م.
وكيل بوزارة الصحة السعودية • 

للموارد البشرية 2015م – 
2016م.

مستشار وزير الطاقة • 
والصناعة والثروة المعدنية 

ومديرًا للموارد البشرية 
2016م –2017م.

مساعد وزير النقل بالمرتبة • 
الممتازة 2018م – 2019م.

رئيس الهيئة العامة للطيران • 
المدني منذ مايو 2019م.

* غادر اللجنة بتاريخ 2020/04/02 م )عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة(. 
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ج( جدول يوضح أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2020/12/31م

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

1
خالد بن عبدالله 

الحقيل

العضو المنتدب

الرئيس التنفيذي 

للشركة السعودية 

للنقل الجماعي.

المدير العام  

للشركة السعودية 

للنقل الجماعي.

بكالوريوس هندسة 
مدنية جامعة الملك 

سعود.

الخبرات الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت • 

.)PTC( العامة

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية • 
.)SEITCO( اإلماراتية للنقل المتكامل

عضو مجلس إدارة شركة مترو العاصمة • 
.)CAMCO(

رئيس االتحاد العالمي للمواصالت بالشرق • 
.)UITP-MENA( األوسط وشمال إفريقيا

نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي • 
UITP-( للمواصالت العامة في بروكسل

.)HQ

نائب رئيس مجلس االتحاد العربي للنقل • 
.)AULT( البري بجامعة الدول العربية

عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي.• 

عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباني.• 

عضو مجلس األعمال السعودي الروسي.• 

الخبرات السابقة:
رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.• 

نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية بمجلس • 
الغرف السعودية.

عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام.• 

عضو المجلس االستشاري لمعالي وزير • 
الحج.

 •.)IRU( عضو االتحاد الدولي للنقل البري

عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل • 
.)NAPT( الطالب

عضو اللجنة الوطنية للسياحة.• 

عضو مجلس األعمال السعودي الهندي.• 

عضو مجلس األعمال السعودي البحريني.• 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية • 
البحرينية.

عضو مجلس إدارة شركة بحرين ليمو.• 

عضو الجمعية العربية لإلدارة.• 

عضو الهيئة السعودية للمهندسين.• 

عضو الجمعية السعودية لإلدارة.• 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

2
أحمد بن عايد 

الجهني

نائب الرئيس 
التنفيذي لألعمال 

التجارية

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي.

نائب الرئيس 
التنفيذي

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي.

ماجستير علوم 
الحاسوب في نظم 

المعلومات من جامعة 
الملك سعود.

مدير قطاع تقنية المعلومات الشركة • 
السعودية للنقل الجماعي 2008م – 

2012م.

نائب الرئيس للمساندة الشركة السعودية • 
للنقل الجماعي 2012م – 2016م.

نائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية • 
للنقل الجماعي 2016م – 2018م.

نائب الرئيس التنفيذي لألعمال التجارية • 
الشركة السعودية للنقل الجماعي.

عضو مجلس إدارة شركة المواصالت • 
.)PTC( العامة

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية • 
.)SEITCO( اإلماراتية للنقل المتكامل

رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة • 
السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل 

.)SEITCO(

3
عبدالله بن علي 

الفراج *

نائب الرئيس 
التنفيذي للمالية

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي.

الرئيس التنفيذي 
للمالية

الشركة السعودية 
للخدمات األرضية.

بكالوريوس محاسبة • 
من جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية.

ماجستير محاسبة • 
من الجامعة 

األمريكية في 
واشنطن.

محاسب في وزارة الشؤون البلدية • 
والقروية

مدير المراجعة الداخلية شركة التعاونية • 
للتأمين.

مدير المالية مدينة األمير سلطان بن عبد • 
العزيز للخدمات اإلنسانية.

نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية • 
شركة مالذ للتأمين.

نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية • 
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية • 
الشركة السعودية إلعادة التأميم )إعادة(.

رئيس المراجعة الداخلية البنك األهلي • 
التجاري.

الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية • 
للخدمات األرضية.

4
خالد بن عبدالله 

الزهراني**

نائب الرئيس 
للمالية

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي.

الرئيس التنفيذي 
– مركز الرياض 

الدولي للمعارض 
والمؤتمرات.

ماجستير إدارة أعمال • 
– جامعة ويلز بأنجور 

المملكة المتحدة.

المستوى الخامس • 
من التأهيل المهني 
الوطني البريطاني 

)NVQ( – معهد 
البحرين للتدريب.

عضو  جمعية • 
المحاسبين الفنيين 

.)AAT( البريطانية

الرئيس التنفيذي – مركز الرياض للمعارض • 
والمؤتمرات.

كبير خبراء – وزارة االقتصاد والتخطيط.• 

مدير عام – الشركة اإللكترونية الحديثة – • 
مجموعة الفيصلية.

المدير المالي – الشركة اإللكترونية الحديثة • 
– مجموعة الفيصلية.

مدير الحسابات للمنطقة الوسطى – شركة • 
المراعي.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

5
فراس بن عبدالعزيز 

أبا الخيل***

نائب الرئيس 
التنفيذي 

لالستراتيجية 
والتحول

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي. 

نائب الرئيس 
للتسويق

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي.

ماجستير في التسويق 
الدولي.

مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي • 
– الصادرات السعودية.

نائب الرئيس للتسويق – الشركة السعودية • 
للنقل الجماعي.

نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية • 
والتحول – الشركة السعودية للنقل 

الجماعي.

6
غسان طاهر 

سكتاوي

مدير عام قطاع 
الموارد البشرية

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي.

مدير عام الموارد 
البشرية

شركة السالم 
للطائرات.

بكالوريوس علوم • 
تخصص نظم 

المعلومات اإلدارية 
فلوريدا الواليات 

المتحدة األمريكية.

ماجستير إدارة أعمال • 
الجامعة األمريكية.

مدير عام الموارد البشرية – شركة السالم • 
للطائرات.

مدير عام قطاع الموارد البشرية – الشركة • 
السعودية للنقل الجماعي.

*غادر الشركة بتاريخ 2020/06/27م.

**انضم إلى الشركة بتاريخ 2020/07/01م.

***غادر الشركة بتاريخ 2020/04/30م.
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  ثالثــًا: أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي 
مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:

جــدول يوضــح أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي مجالــس إداراتهــا 
الحاليــة والســابقة أو مــن مديريها فــي 2020/12/31م.

اسم العضوم
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1
المهندس/ خالد بن 

صالح المديفر

شركة التعدين 
العربية السعودية 

)معادن(.

داخل 
المملكة

مساهمة 
عامة مدرجة

شركة أسمنت القصيم.
داخل 

المملكة
مساهمة عامة 

مدرجة.

الشركة العربية السعودية 
للسكك الحديدية )سار(.

داخل 
المملكة

مملوكة لصندوق 
االستثمارات العامة.

2
األستاذ/ عبدالله بن 

علي العقيل
--ال يوجد--ال يوجد

3
اللواء/ محمد بن 
عبدالله البسامي

--ال يوجد--ال يوجد

4
األستاذ عالء بن 
عبدالله الفدى*

شركة الصناعات 
الكيميائية بتونس.

خارج 
المملكة

مساهمة 
عامة.

شركة المصانع الكبرى 
للتعدين.

داخل 
المملكة

شركة مساهمة 
مقفلة

الشركة العربية 
للتعدين باألردن.

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة - غير 

مدرجة.

شركة دار التمليك
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة - غير مدرجة.

المدن الطبية 
والمستشفيات التخصصية.

داخل 
المملكة

جهة حكومية

الهيئة العامة 
للعقار.

داخل  
المملكة

جهة حكومية
شركة أسمنت المنطقة 

الشرقية.
داخل 

المملكة
مساهمة عامة 

مدرجة.

5
األستاذ محمد بن 

عبدالمحسن آل 
الشيخ**

--ال يوجد--ال يوجد

6
الدكتور/ سعود بن 

محمد النمر

شركة بيت 
االستشارات 

الوطني.

داخل 
المملكة

شركة مالية 
مرخصة.

الشركة السعودية الموحدة 
للكهرباء من 2009م إلى 

2017م.

داخل 
المملكة

مساهمة عامة 
مدرجة.

مصرف اإلنماء
داخل  
المملكة

مساهمة 
عامة مدرجة.

شركة سوليدرتي السعودية 
للتكافل من 2011م إلى 

2016م.

داخل  
المملكة

مساهمة عامة 
مدرجة.

7
األستاذ/مساعد بن 

عبدالعزيز الداود
--ال يوجد--ال يوجد
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8
األستاذ/ رائد بن 
عبدالله التميمي

مصرف الراجحي 
من نوفمبر 

2017م.

داخل 
المملكة

مساهمة 
عامة مدرجة

الشركة الوطنية للرعاية 
الطبية.

داخل 
المملكة

مساهمة عامة 
مدرجة

الشركة التعاونية للتأمين.
داخل 

المملكة
مساهمة عامة 

مدرجة

شركة الغاز 
والتصنيع األهلية 
غازكو من نوفمبر 

2019م.

داخل 
المملكة

مساهمة 
عامة مدرجة

شركة نجم لخدمات التأمين.
داخل 

المملكة
مساهمة مغلقة

الشركة التعاونية لالستثمار 
العقاري.

داخل 
المملكة

مساهمة مغلقة

9
األستاذ /تركي بن 

مساعد المبارك
شركة أسمنت ينبع

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

--ال يوجد

10
خالد بن عبدالله 

الحقيل

شركة المواصالت 
.)PTC( العامة

داخل 
المملكة

 شركة تابعة 
لسابتكو.

شركة النقل السعودية 
البحرينية.

خارج 
المملكة

شركة زميلة 
لسابتكو.

الشركة السعودية 
اإلماراتية للنقل 

المتكامل – سيتكو.

داخل 
المملكة

مشروع 
مشترك 
لسابتكو.

شركة مترو 
العاصمة - كامكو.

داخل 
المملكة

شركة زميلة 
لسابتكو.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

** انضم الى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

  رابعــًا: تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي: عضــو مجلس إدارة تنفيــذي - عضو 
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي - عضــو مجلس إدارة مســتقل:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء أربعــة منهــم يمثلــون الحكومــة مــن بينهــم الرئيــس يتــم تعيينهــم 
بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى اقتــراح وزيــر النقــل، وخمســة أعضــاء يمثلــون القطــاع الخــاص تختارهــم الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين، ويعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث ســنوات، ويجــوز إعــادة تعيينهــم لمــدة أو لمــدد أخــرى، والجــدول التالــي 

 يوضــح صفــة العضويــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة:

جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 2020/12/31م 

تصنيف العضويةالصفةاسم العضوم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة  المهندس/ خالد بن صالح المديفر1

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدالله بن علي العقيل2

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي3

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/عالء بن عبدالله الفدى * 4

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ **5

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/رائد بن عبدالله التميمي6

مستقلعضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ سعود بن محمد النمر7

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / مساعد بن عبدالعزيز الداود8

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ تركي بن مساعد المبارك9

تنفيذيعضو مجلس اإلدارةخالد بن عبدالله الحقيل10

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
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  خامســًا: اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمــًا 
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا:

قامــت الشــركة بتضميــن حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامــة فــي دليــل حوكمــة الشــركة ويتــم تلقــي شــكاوى ومالحظــات 
المســاهمين عبــر عــدة وســائل: -

حماية المستثمر ) الشكاوي(.• 

الخطابات البريدية أو االتصاالت الهاتفية أو البرقية أو عبر البريد اإللكتروني. • 

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.• 

ــات ومالحظــات المســاهمين مــن خــالل اجتماعــات المجلــس واجتماعــات  ــات ومرئي ــم إخطــار أعضــاء مجلــس اإلدارة بتوصي حيــث يت
ــة العامــة للمســاهمين. اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ومحضــر اجتمــاع الجمعي

  سادســًا: وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشــيحات ولجنة 
المكافــآت، مــع ذكــر أســماء اللجــان ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتماعاتهــا وتواريــخ انعقادهــا وبيانــات 

الحضــور لألعضــاء لــكل اجتماع:
شــكل مجلــس إدارة الشــركة ثــالث لجــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن خــارج المجلــس لمتابعــة عمــل الشــركة بمــا يتماشــى مــع 

حاجــة الشــركة وظروفهــا وذلــك وفــق إجــراءات عامــة وضعهــا مجلــس اإلدارة تتضمــن تحديــد مهمــة كل لجنــة، وهــي كمــا يلــي:

1. لجنة المكافآت والترشيحات
أصــدرت الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــون )الثانيــة( المنعقــدة بتاريــخ 1430/04/09هـــ الموافــق 2009/04/05م بنــاء علــى اقتــراح 
ــة  ــم إجــازة الئحــة عمــل اللجن ــة، وت ــة المكافــآت والترشــيحات وأســلوب عمــل اللجن ــار أعضــاء لجن مــن مجلــس اإلدارة- قواعــد اختي
ــم  ــخ 2017/12/04م وقــد ت ــن بتاري ــة التاســعة والثالثي ــة العامــة العادي تماشــيًا مــع الئحــة حوكمــة الشــركات فــي اجتمــاع الجمعي
تعديــل الالئحــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة الثالــث واألربعــون بتاريــخ2020/04/27م، وتتلخــص أهــم 

مهــام ومســؤوليات لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي اآلتــي: -

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى • 
مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــي فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط 

ــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا. ب
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.• 
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. • 
ــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة •  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكب

المعتمــدة.
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.• 
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح • 

أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.• 
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.• 
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.• 
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.• 
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة • 

مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.• 
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.• 
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.• 
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بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل العام 2020م

االسمم
طبيعة 

العضوية

عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات ) 6( اجتماعات

األول

2020/02/02م

الثاني

2020/04/19م

الثالث

06/07 /2020م

الرابع

2020/08/06م

الخامس

2020/12/06م

السادس

ي 2020/12/29م
مال

إلج
ا

1
الدكتور/ سعود 
بن محمد النمر  

6حضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنة

2
األستاذ/ عبدالله 
بن علي العقيل

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

3
األستاذ/رائد بن 
عبدالله التميمي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

4
األستاذ/ تركي 

بن مساعد 
المبارك

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

2. لجنة المراجعة 
أصــدرت الجمعيــة العامــة العاديــة الخامســة عشــر لمســاهمي الشــركة المنعقــدة بتاريــخ 1414/11/24هـــ الموافــق 1994/05/05م 
بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة المراجعــة وأســلوب عمــل اللجنــة وتــم إجــازة الئحــة عمــل اللجنــة 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )التاســعة والثالثيــن( بتاريــخ 2017/12/04م ، واجتمــاع الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة 
)الحاديــة واألربعيــن( المنعقــدة بتاريــخ 2018/12/12م واجتمــاع الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة )الثالثــة واألربعيــن( المنعقــدة 
بتاريــخ 2020/04/27م وتــم إجــازة الئحــة عملهــا بمــا يتوافــق مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 
ومــن مهــام لجنــة المراجعــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اإلشــراف علــى قطــاع المراجعــة الداخليــة بالشــركة ودراســة نظــام الرقابــة 
الداخليــة وتقاريــر المراجعــة الداخليــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات وتحديــد أتعابهــم ومتابعــة أعمالهــم 
ودراســة خطــة المراجعــة ومالحظــات مراجــع الحســابات ودراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس 
اإلدارة   والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها ومراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمالــه ونتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن 

اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها ، وتتلخــص أهــم مهــام ومســؤوليات لجنــة المراجعــة فــي اآلتــي :-

) أ( التقارير المالية:

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان • 
نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة- فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة • 
ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا 

واســتراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.• 

البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع • 
الحســابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.• 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.• 
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) ب( المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.• 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.• 

ــة فــي الشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال •  ــى أداء المراجعــة الداخلي ــة واإلشــراف عل الرقاب
والمهــام المنوطــة بهــا. 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير قطاع المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.• 

) ج( مراجع الحسابات: 

ــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم •  التوصي
ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد • 
والمعاييــر ذات الصلــة.

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، • 
وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.• 

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.• 

) د( ضمان االلتزام: 

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.• 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.• 

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس • 
اإلدارة.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.• 
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بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2020م :-

اإلسمم
طبيعة 

العضوية

عدد اجتماعات لجنة المراجعة ) 6( اجتماعات

األول

2020/02/03م

الثاني

2020/03/23م

الثالث

2020/06/11م

الرابع

2020/08/20م

الخامس

2020/11/05م

السادس

ي2020/12/7م
مال

إلج
ا

1
األستاذ/ عبدالله 
بن علي العقيل

6حضرحضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنة

2
األستاذ/عالء بن 

عبدالله الفدى*
6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

3
األستاذ/ تركي 

بن مساعد 
المبارك **

1حضرلم ينضملم ينضملم ينضملم ينضملم ينضملم ينضم

4

األستاذ/ 
عبدالعزيز بن 

سعد الغامدي 
***

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

5
األستاذ /محمود 

بن مصطفى 
رشدي ***

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/7/22م واستمر عضوًا في لجنة المراجعة )عضو من خارج مجلس اإلدارة(.
**انضم للجنة المراجعة بتاريخ 2020/11/15م .

***عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

3.لجنة االستثمار واالستراتيجية:

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:

استثمار السيولة النقدية الفائضة والمراجعة المستمرة لموقف السيولة وفقًا للضوابط التالية:-• 

أ .   أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

ب . أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة.

ت . أن تكون ذات مخاطر متدنية.

ث . أن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي.

ج  . أن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة.

ح .  أن يكون االستثمار جزءًا من السيولة المتوفرة.

 البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة في السوق المحلي الستثمار أصول الشركة.• 

تقييم االستثمارات القائمة بشكل دوري والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس.• 

اإلفصاح التام عن األطراف ذات العالقة في حال كان االستثمار متعلقًا بطرف منهم.• 

التوصية لمجلس اإلدارة بالدخول في المشــاريع االســتثمارية الجديدة ومشــاريع تنويع مصادر الدخل وفقًا الســتراتيجيات • 
الشركة.

متابعة أداء المحافظ االستثمارية للشركة وإجراء دراسات تقييم وتقديم التوصيات الالزمة.• 

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها.• 
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بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية خالل العام 2020م: -

اإلسمم
طبيعة 

العضوية

عدد اجتماعات لجنة االستثمار  واالستراتيجية  ) 8 ( اجتماعات
األول

2020/3/10م

الثاني

2020/4/1م

الثالث

2020/4/16م

الرابع

2020/6/08م

الخامس

2020/6/28م

السادس

2020/8/17م

السابع

2020/11/2م

الثامن

2020/12/15م

ي
مال

إلج
ا

1

المهندس/ 
خالد بن 

صالح 
المديفر  

رئيس

 اللجنة
8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

2
اللواء/ محمد 

بن عبدالله 
البسامي

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

3

األستاذ / 
مساعد بن 

عبدالعزيز 
الداود

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

4

األستاذ /
عبد الهادي 

بن أحمد 
المنصوري*

2غادرغادرغادرغادرغادرغادرحضرحضرعضو

5
خالد بن 
عبدالله 
الحقيل

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

* غادر اللجنة بتاريخ 2020/04/02 م )عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة(.

  سابعًا: حيثما تنطبق الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، 
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت:

قــام المجلــس بتقييــم أدائــه خــالل العــام المالــي 2020م مــن خــالل اســتبيان للتقييــم الذاتــي شــمل أســئلة تتعلــق بكافــة جوانــب 
العمــل والمهــام المناطــة بالمعنييــن بالتقييــم للوقــوف علــى جوانــب الضعــف والقــوة واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 
الشــركة وتــم مراعــاة اتخــاذ مــا يلــزم فــي ضــوء مخرجــات عمليــة التقييــم بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها. ال توجــد 

جهــة خارجيــة قامــت بالتقييــم وســيتم الوضــع فــي االعتبــار مســتقباًل تقييــم المجلــس مــن جهــة خارجيــة إن لــزم األمــر.
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  ثامنــًا: اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه 
فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن هــذه الالئحــة: 

1 - سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس:

طبقــًا للمــادة )22( مــن النظــام األســاس للشــركة والفقــرة )ثالثــًا( مــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين • 
المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة، تحــدد مكافــأة مجلــس اإلدارة بمبلــغ مقطــوع كمكافــأة ســنوية عــن كل 
جلســة )بــدل حضــور( وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ويتمثــل ذلــك فــي منــح مكافــأة ســنوية لــكل عضــو 
ــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة. ورد فــي  ــال بعــد موافقــة الجمعي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة )200( ألــف ري
اإليضــاح رقــم )39( توصيــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بصــرف  مبلــغ )1.35( مليــون ريــال  مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة 
لعــام 2020م وفقــًا للسياســات المعتمــدة بعــد أن تــم تخفيضــه بنســبة 25% نظيــر مســاهمة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 

تخفيــض اآلثــار الماليــة لجائحــة كورونــا علــى أعمــال الشــركة.

بخصــوص المكافــأة الســنوية ألعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس حدهــا األقصــى )150( ألــف ريــال للجنــة المراجعــة وحدهــا • 
األقصــى )130( ألــف ريــال للجنتــي المكافــآت والترشــيحات واالســتثمار واالســتراتيجية واســتحقاقها كاملــة مرتبــط بتحقيــق 

نســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة 70% فأكثــر مــن قبــل العضــو.

يتــم منــح مكافــأة بــدل حضــور لــكل عضــو عــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان أو الجمعيــات العامــة مبلــغ • 
خمســة آالف ريــال.

يتــم تأميــن تذاكــر الســفر لألعضــاء المقيميــن خــارج المنطقــة التــي يعقــد فيهــا اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان أو الجمعيــات • 
العامــة للرحــالت الداخليــة والخارجيــة وبــدل انتــداب قــدره )1,125( ريــال لمــدة أربعــة أيــام للمهمــات خــارج المملكــة ويوميــن 

للمهمــات داخــل المملكــة.

يتم منح عضو المجلس أو اللجان بدل انتقال مبلغ )500( ريال لليوم الواحد.• 

يتــم منــح عضــو المجلــس أو اللجــان بــدل اقامــة مبلــغ )1,000( ريــال داخــل المملكــة لليــوم الواحــد و )1,500( ريــال لليــوم الواحــد • 
خــارج المملكة.

فــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ • 
خمســمائة ألــف ريــل ســنويًا حســبما ورد فــي نظــام الشــركات.

ــر المتعلقــة باحتســاب •  تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة، وقــد تــم مراعــاة األســس والمعايي
واســتحقاق المكافــآت.

* تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

لم تمنح أي مكافآت عن أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.	 

2 - سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى اآلتي :ـ

مكافــأة ســنوية معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات تصــرف وفقــًا للمســتهدف • 
المخطــط للشــركة.

مكافأة سنوية تنص عليها بعض عقود كبار التنفيذيين ويتم منحها خالل العام. • 

مكافــأة ســنوية يتــم منحهــا تبعــًا للجهــود المبذولــة وذلــك حســب الصالحيــات الممنوحــة للرئيــس التنفيــذي للشــركة مــن • 
مجلــس اإلدارة يتــم تقييمهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا خــالل العــام المالــي.

ــر المتعلقــة باحتســاب •  تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة، وقــد تــم مراعــاة األســس والمعايي
واســتحقاق المكافــآت.
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* تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ــار التنفيذييــن  توضــح الجــداول التاليــة الرواتــب والبــدالت والمكافــآت التــي تــم صرفهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كب
ــر المالــي: ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت والتعويضــات خــالل عــام 2020م بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمدي

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )المبالغ بآالف الرياالت(

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل األعضاء المستقلين

1.د.سعود محمد 
عبدالعزيز النمر

1505030---230-------230-

2.أ.مساعد بن 
عبدالعزيز الداود

1505040---240-------240-

3. أ.تركي بن 
مساعد المبارك

1505035---235-------235-

-705-------705---450150105المجموع

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

1م.خالد بن صالح 
بن محمد المديفر

1505040---240-------240-

2.أ.عبدالله علي 
محمد العقيل

1505030---230-------230-

3.اللواء محمد بن 
عبدالله بن سالم 

البسامي
1505040---240-------240-

4.أ.عالء بن 
عبدالله الفدي*

752530---130-------130-

5.أ.محمد بن 
عبدالمحسن آل 

الشيخ **
7520----95-------95-

6.رائد بن عبدالله 
التميمي

1505030---230-------230-

-1,165--------1,165---750245170المجموع

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين

1. خالد بن 
عبدالله الحقيل

1505040---240-------240-

-2,110-------2,110---1,350445315المجموع الكلي

* غادر مجلس اإلداره بتاريخ 2020/07/22م.

** انضم إلى مجلس اإلداره بتاريخ 2020/07/22م.
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مكافآت أعضاء اللجان 2020م )المبالغ بآالف الرياالت(

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات (

أعضاء لجنة المراجعة

115030180.أ. عبدالله بن علي العقيل

225530.أ. تركي بن مساعد المبارك *

315030180.أ.عالء بن عبدالله الفدي**

415030180. أ. عبدالعزيز بن سعد الغامدي***

515030180.أ.محمود بن مصطفى رشدي  ***

625125750المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

113030160.د.سعود بن محمد النمر

213030160.أ. عبدالله بن علي العقيل

313030160.أ.رائد عبدالله صالح التميمي

413030160.أ.تركي بن مساعد المبارك

520120640المجموع

أعضاء لجنة االستثمار واالستراتيجية

113040170.م.خالد بن صالح المديفر

213040170.اللواء محمد بن عبدالله البسامي

313040170.أ.مساعد بن عبدالعزيز  الداود

432.51042.5.أ.عبدالهادي  بن أحمد المنصوري ****

513040170. خالد بن عبدالله الحقيل

552.5170722.5المجموع

*انضم للجنة المراجعة بتاريخ 2020/11/15م.
**غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م واستمر عضوًا في لجنة المراجعة )عضو من خارج مجلس اإلدارة(.

***عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.
****عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة.

مكافآت كبار التنفيذيين
)من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي(.

 الرواتــب والمكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لـــ )5( مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م. )المبالغ بــآالف الرياالت(
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  تاســعًا: أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن 
أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة، مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة لهــا وســبل 

عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل:   
ــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو  ــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئ ــرازي أو قي ــر احت ــة أو جــزاء أو تدبي ال توجــد أي عقوب
تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى عــن العــام المالــي 2020م، واســتثناًء مــن ذلــك ونظــرًا لطبيعــة التشــغيل المســتمر لتقديــم الشــركة 
لعــدة خدمــات فقــد تــم فــرض غرامــات ماليــة مــن هيئــة النقــل العــام مرتبطــة بأمــور تشــغيلية بلــغ إجماليهــا للعــام المالــي 2020 م 

مبلــغ )21,500( ريــال وتعمــل الشــركة علــى الحــد منهــا ومعالجتهــا أوال بــأول. 

  عاشــرًا: نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة، إضافــة إلــى رأي لجنــة 
المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة:  

قامــت لجنــة المراجعــة خــالل عــام 2020م بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة )مــن خــالل قطــاع المراجعــة الداخليــة( والتأكــد 
مــن مــدى فعاليتهــا كمــا قامــت بدراســة ومراجعــة المخاطــر الرئيســية التشــغيلية والماليــة واإلداريــة التــي قــد تواجــه الشــركة 
وتحليلهــا ووضــع الحلــول والمعالجــات المطلوبــة لضمــان ســالمة تجــاوز هــذه المخاطــر. باإلضافــة إلــى دراســة جوانــب الضعــف 
والقــوة فــي الرقابــة الداخليــة حيــث تتــم عمليــات المراجعــة بطريقــة دوريــة ومســتمرة مــن خــالل إطــالع لجنــة المراجعــة علــى 
إنجــازات قطــاع المراجعــة الداخليــة بالشــركة، وقــد شــمل الفحــص كافــة أعمــال وأنشــطة الشــركة وقطاعاتهــا المختلفــة وأن نتائــج 
الفحــص التــي تمــت ألنظمــة الرقابــة الداخليــة أظهــرت أنــه ال يوجــد أي ضعــف جوهــري فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة. 
كمــا يقــوم مراجــع الحســابات الخارجــي بعمليــة تقييــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للشــركة 

وتمكينــه مــن االطــالع علــى كافــة محاضــر لجنــة المراجعــة وتقاريــر قطــاع المراجعــة الداخليــة للفتــرة الماليــة محــل الفحــص.

  أحــد عشــر: توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجع داخلــي في الشــركة في حال 
 

عدم وجــوده:
ال ينطبق حيث إن الشركة لديها مراجع داخلي متمثل في قطاع المراجعة الداخلية.

  ثانــي عشــر: توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي 
رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديد أتعابــه وتقييــم أدائه أو 

تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخذ بها:
ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

  ثالث عشر: تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت: 
حرصــًا مــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي علــى تفعيــل وتحقيــق برامــج المســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل دورهــا الرائــد فــي 
مجــال النقــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، فقــد قامــت الشــركة خــالل عــام 2020م بمواصلــة برامــج تدريــب الطــالب لديهــا 
وفــق برنامــج التدريــب التعاونــي لعــام 2020م حيــث قامــت الشــركة بتدريــب عــدد ) 8 ( طــالب خــالل عــام 2020م ، وتقــوم الشــركة 
بالعديــد مــن المشــاركات فــي البرامــج واألنشــطة المجتمعيــة والمســاهمة فــي المناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة لتقديــم خدمــات 
ــى المســاهمة باإلعــالن علــى حافــالت  ــة باإلضافــة إل ــر الربحي ــة والمنظمــات غي ــد مــن الجهــات الحكومي النقــل بالحافــالت للعدي

ســابتكو لهــذه المناســبات.

 رابع عشــر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمســاهمين المنعقدة خالل الســنة المالية األخيرة وأســماء 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

تم خالل العام المالي 2020م عقد اجتماعين للجمعية العامة لمساهمي الشركة تفاصيلهما كما يلي: -
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بيان بحضور الجمعيات العامة العادية المنعقدة خالل عام 2020م

االسمم

سجل الحضور

اجتماع الجمعية
العامة العادية

الثالثة واألربعين
2020/4/27م

اجتماع الجمعية 
العامة العادية

الرابعة واألربعين
 2020/11/15م

م. خالد بن صالح المديفر – رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 1
االجتماع 

حضرحضر

حضرحضرأ.عبدالله بن علي العقيل – نائب رئيس مجلس اإلدارة 2

حضرحضراللواء / محمد بن عبدالله البسامي3

غادرحضرأ. عال بن عبدالله الفدى*4

حضرلم ينضمأ . محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ **5

حضرحضرد/ سعود بن محمد النمر  6

حضرحضرأ/ مساعد بن عبد العزيز الداود 7

حضرحضرأ/رائد بن عبدالله التميمي 8

حضرحضرأ/تركي بن مساعد المبارك 9

حضرحضرخالد بن عبدالله الحقيل 10

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

 خامــس عشــر: وصــف ألنــواع النشــاط الرئيســة للشــركة وشــركاتها التابعــة، وفــي حالــة وصــف نوعيــن 
أو أكثــر مــن النشــاط يجــب إرفــاق بيــان بــكل نشــاط وتأثيــره فــي حجــم أعمــال الشــركة وإســهامها فــي 

النتائج: 
تأسســت الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/11 بتاريــخ 1399/3/7هـــ وذلــك لغــرض 
نقــل الــركاب بالحافــالت علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن، وفيمــا بينهــا، وخــارج المملكــة، ونقــل الطــرود وترحيــل 
البضائــع والمهمــات، والنقــل المدرســي، ونقــل المعلمــات، وتأجيــر الســيارات. وقــد اتبــع ذلــك بمرســوم ملكــي كريــم آخــر برقــم 
)م/48( وتاريــخ 1399/12/23هـــ، مانحــًا الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )شــركة مســاهمة ســعودية( التــزام نقــل الــركاب 

بالحافــالت لمــدة خمــس عشــرة ســنة هجريــة وفقــًا لعقــد االلتــزام المبــرم بيــن الشــركة ووزارة النقــل. 

بتاريــخ 1 جمــادى الثانــي 1414هـــ )الموافــق 15 نوفمبــر 1993(، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )57( بالموافقــة علــى تجديــد عقــد 
االلتــزام لمــدة خمســة عشــر عامــًا اعتبــارًا مــن 1 رجــب 1414هـــ. بتاريــخ 21 جمــادى األول 1429هـــ )الموافــق 26 مايــو 2008(، تــم 

تجديــد عقــد االلتــزام لمــدة خمــس ســنوات أخــرى قابلــة للتمديــد اعتبــارًا مــن 1 رجــب 1429هـــ )الموافــق 4 يوليــو 2008(.

بتاريــخ 24 رجــب 1434هـــ )الموافــق 3 يونيــو 2013(، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 254 ( بالموافقــة علــى تمديــد عقــد االلتــزام 
المبــرم بيــن الحكومــة والشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي والــذي تلتــزم الشــركة بموجبــه بنقــل الــركاب بالحافــالت علــى شــبكة 
الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا، وذلــك لمــدة ثــالث ســنوات تبــدأ اعتبــارًا مــن 1رجــب 1434هـــ )الموافــق 11 مايو 
2013(، علــى أن يكــون للجهــات المختصــة الحــق خــالل هــذه المــدة فــي تقليــص النطــاق المكانــي لجــزء مــن عقــد االلتــزام بحســب 

مراحــل فتــح بــاب المنافســة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــالت بيــن المــدن فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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بتاريــخ 29 ذي الحجــة 1436 هـــ )الموافــق 12 أكتوبــر 2015(، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى تمديــد عقــد االلتــزام 
المبــرم بيــن الحكومــة والشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي الصــادر فــي شــأنه المرســوم الملكــي رقــم )م / 48 وتاريــخ 23 ذي 
الحجــة 1399هـــ( )الموافــق 13 نوفمبــر 1979( وذلــك لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن 1 رجــب 1437هـــ )الموافــق 8 إبريــل 2016( 
وعــدم منــح الشــركة أو غيرهــا أي ميــزة تنافســية تفضيليــة عنــد فتــح بــاب المنافســة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــالت بيــن 

مــدن المملكــة. 

بتاريــخ 15 أكتوبــر 2020م اســتلمت الشــركة خطــاب معالــي رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل بخصــوص عقــد االلتــزام متضمــن موافقــة 
مجلــس الــوزراء )مــن حيــث المبــدأ( علــى مــا تــم التوصــل إليــه مــن قبــل اللجنــة المشــكلة لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة 
مــع تمديــد عقــد االلتــزام لمــدة ســنة اعتبــارًا مــن تاريــخ 1 رجــب 1442 هـــ إلــى تاريــخ 30 جمــادى اآلخــرة 1443هـــ وذلــك فــي 
ضــوء االحــكام الــواردة فــي عقــد االلتــزام المبــرم بيــن كل مــن الحكومــة والشــركة والمقــر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/48( بتاريــخ 

1399/12/23هـ.

نتائــج  2020/11/15م علــى  بتاريــخ  المنعقــدة  الرابعــة واألربعــون  الشــركة  العامــة لمســاهمي  الجمعيــة  وقــد تمــت موافقــة 
المفاوضــات بيــن الشــركة واللجنــة المشــكلة لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة وتفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة بتوقيــع 

ــة.  ــك االتفاقي تل

حدد النظام األســاس للشــركة رأســمالها بمبلغ )1,000,000,000( ألف مليون ريال ســعودي تم زيادته إلى )1,250,000,000( 
ألــف ومئتيــن وخمســين مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2007م. بلــغ عــدد مركبــات أســطول الشــركة ) 3,792 ( مركبــة  فــي 

31 ديسمبر 2020م.

توجــد شــركة تابعــة هــي شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة يبلــغ رأســمالها )10,000,000( ريــال وتمتلــك ســابتكو 80% مــن 
رأســمالها نشــاطها الرئيســي توريــد وتشــغيل وصيانــة الحافــالت فــي مدينــة الريــاض بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار 

رقــم 10608351147347 بتاريــخ 1436/11/8هـــ.

تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية:

قطــاع نقــل الــركاب: ويشــمل خدمــات النقــل المجدولــة والمتمثلــة فــي خدمــات نقــل الــركاب بيــن المــدن وداخــل المــدن • 
والنقــل الدولــي، تبلــغ إيراداتــه )362.97( مليــون ريــال ويســاهم هــذا النشــاط بمعــدل 30.57% فــي إيــرادات الشــركة. 

قطــاع الخدمــات المتخصصــة: ويشــمل خدمــات النقــل بموجــب عقــود التأجيــر التــي تبرمهــا الشــركة مــع الغيــر ســواء حكوميــة أو • 
غيــر حكوميــة وذلــك داخــل المملكــة أو خارجهــا باإلضافــة إلــى خدمــات الليموزيــن، تبلــغ إيراداتــه )122.7( مليــون ريــال ويســاهم 

هــذا النشــاط بمعــدل 10.33% فــي إيــرادات الشــركة .

اإلدارة العامــة: وتشــمل الوحــدات المســاندة والمشــاريع االســتراتيجية، تبلــغ إيراداتهــا )4.4( مليــون ريــال وتســاهم بمعــدل     • 
0.37% فــي إيــرادات الشــركة.

إيــرادات شــركة المواصــالت العامــة PTC وهــي شــركة تابعــة، تبلــغ إيراداتهــا )697( مليــون ريــال  وتســاهم بمعــدل %58.73 • 
فــي إيــرادات الشــركة.

  ســادس عشــر: وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة )بمــا فــي ذلك التغييرات الهيكلية للشــركة، أو 
توســعة أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات المســتقبلية ألعمال الشــركة:

البرامــج والمبــادرات ألهميــة تحديــد توجهــات الشــركة  التحــول االســتراتيجي لســابتكو مــن خــالل   لقــد تبنــت الشــركة خطــة 
واســتراتيجيتها وأهدافهــا المســتقبلية لكافــة نشــاطاتها التــي تهــدف لتقويــة المركــز المالــي وزيــادة الحصــة الســوقية فــي قطــاع 

النقــل، وتلبيــة متطلبــات العمــالء بمختلــف شــرائحهم وتحقيــق عوائــد مناســبة للمســاهمين لمــا يحقــق مصلحــة الشــركة.

عملــت ســابتكو علــى تطويــر خطــة اســتراتيجية لقطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو مثــل الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد 
المعتمريــن والحجــاج، تكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن، والتحــول الرقمــي. كمــا ان الشــركة تعمــل علــى الفــرص فــي 

الخدمــات الرقميــة ذات العالقــة بالتنقــل.

واكبــت خطــة التحــول لســابتكو اعــادة هيكلــة األصــول التشــغيلية والتكاليــف التشــغيلية أضافــه إلــى إعــادة الهيكلــة اإلداريــة 
والتشــغيلية للشــركة كمــا تــم زيــادة األســطول بشــراء أصــول تشــغيلية جديــدة حيــث تــم خــالل العــام 2020م شــراء عــدد )531 ( 

ــة. مركب
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  ســابع عشــر: المعلومــات المتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة )ســواء كانــت مخاطــر تشــغيلية أم 
مخاطــر تمويليــة، أم مخاطــر الســوق( وسياســة إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا:

إدارة المخاطر:

المخاطر التشغيلية والسوقية :

ــر  ــة وتغُي ــات وانتشــار األمــراض واألوبئ ــة عــدم االســتقرار واالضطراب ــة فــي حال تخضــع الشــركة لمخاطــر نشــاط النقــل والمتمثل
أســعار صــرف العمــالت لعمــالء الحــج والعمــرة، ودخــول منافســين جــدد فــي ســوق النقــل. ولقــد ُشــكلت لجنــة داخليــة مــن 

موظفــي الشــركة يمثلــون كافــة القطاعــات لوضــع اإلجــراءات الرقابيــة التــي تحــد مــن المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة.

المخاطــر المترتبــة علــى تشــغيل قطــار الحرميــن )مكــة – جــدة – المدينــة المنــورة( وتشــغيل قطــار الشــمال والــذي يربــط بيــن • 
وســط المملكــة وشــمالها فــي مرحلتــه األولــى.

المخاطــر المرتبطــة بتوقــع زيــادة التكاليــف التشــغيلية للعــام القــادم 2021م الناتــج مــن ارتفــاع أســعار الوقــود باإلضافــة لتوقــع • 
انخفــاض اإليــرادات المرتبــط بفــرض الرســوم علــى العمالــة الوافــدة ومرافقيها. 

المخاطر المرتبطة بتأثير جائحة كورونا. • 

صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1436/12/29هـــ الموافــق 2015/10/12م علــى تمديــد عقــد االلتــزام المبــرم بيــن الحكومــة • 
والشــركة )لنقــل الــركاب بالحافــالت علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا( الصــادر فــي شــانه المرســوم 
الملكــي رقــم )م / 48 وتاريــخ 1399/12/23هـــ( وذلــك لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارا مــن 1437/07/01هـــ، والمتضمنــة عــدم إعطــاء 

الشــركة ميــزه تنافســيه عنــد اكتمــال الدراســات الالزمــة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــالت بيــن مــدن المملكــة.

بتاريــخ 27 صفــر 1442 هـــ )الموافــق 14 أكتوبــر 2020( اســتلمت الشــركة خطــاب معالــي رئيــس الهيئــة العامــة للنقل بخصوص • 
ــة المشــكلة  ــل اللجن ــه مــن قب ــم التوصــل إلي ــدأ( علــى مــا ت ــوزراء )مــن حيــث المب ــزام متضمــن موافقــة مجلــس ال عقــد االلت

لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة وفقــُا للبنــود التاليــة:

- تعــود إلــى الـدولـــة فــور انتهــاء عقـــد الملكيــة كافــة األصــول الثابتــة والمبانــي والمحطــات والــورش والكراجــات التــي أنشــأتها 
الشـــــــــركة بموجــب عقــد االلتــزام علــى األراضــي المســلمة لهــا مــن الدولــة المخصصــة للنفــل العــام.

ــورة والدمــام والمقــام عليهــا ورش  ــة المن ــة المكرمــة والمدين ــة فــي مك - تســتمر الشــركة باســتغالل قطــع األراضــي الكائن
وكراجــات وذلــك لمــدة خمــس ســنوات )فتــرة االســتغالل( تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء عقــد االلتــزام مــع عــدم تطبيــق المــادة 
)الثالثيــن( مــن قائمــة شــروط عقــد االلتــزام لنقــل الــركاب الجماعــي بالحافــالت. وتــؤول إلــى الدولــة فــور انتهــاء فتــرة 

االســتغالل ملكيــة كافــة المنشــآت الثابتــة المقامــة علــى األراضــي المشــار إليهــا دون تعويــض للشــركة.

- باستثناء المشار إليه أعاله، تستمر الشركة مالكة لجميع أصولها األخرى.

- يتــم تمديــد عقــد االلتــزام لمــدة ســنة مــن تاريــخ 1 رجــب 1442 هـــ )الموافــق 13 فبرايــر 2021(، وبحيــث يســتمر تقديــم 
الخدمــات خــالل المرحلــة االنتقاليــة.

- تكــون هــذه االتفاقيــة، بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة إلنفــاذ مقتضاهــا، تســوية نهائيــة بيــن الدولــة 
والشــركة فيمــا يخــص المــادة الثالثيــن مــن قائمــة شــروط االلتــزام لنقــل الــركاب الجماعــي بالحافــالت.

المخاطر المالية : 

  أن الشــركة ملتزمــة باســتثمار النقــد لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيفــات ائتمانيــة قويــة. والشــركة تتمتــع بموقــف مالــي قــوي وأن 
ــة حيــث إن معظــم  ــة فــي إطــار أعمالهــا العادي ــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبي ــة للتقلب الشــركة ال تتعــرض بصــورة جوهري

المعامــالت تتــم بالريــال الســعودي والــدوالر الثابــت ســعر صرفــه مقابــل الريــال الســعودي.

مخاطر االئتمان : 

تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة. تقــوم 
الشــركة بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا والمتعلقــة بالــوكالء وذلــك بوضــع حــدود لالئتمــان لــكل وكيــل، ومراقبــة الذمــم 

المدينــة القائمــة.
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مخاطر السيولة: 

ــأي  ــة والالزمــة للوفــاء ب ــد مــن توفــر الســيولة الكافي ــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأك تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر الســيولة وذل
التزامــات مســتقبلية.

  ثامــن عشــر: خالصــة علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا 
فــي الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة أو منــذ التأســيس أيهمــا أقصــر:

الجداول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للخمس سنوات األخيرة.  

بيان مقارن )ملخص( لقائمة المركز المالي للخمس سنوات األخيرة.  ) المبالغ بآالف الرياالت (

20202019201820172016البيان

1,160,052851,507819,450964,1951,094,765الموجودات المتداولة

3,537,6583,242,6922,287,9621,944,4671,697,482الموجودات غير المتداولة

4,697,7104,094,1993,107,4122,908,6622,792,247إجمالي الموجودات

859,9211,006,953764,115505,010438,940المطلوبات المتداولة

943,763336,663164,749171,575137,981تمويل المرابحة – الجزء غير المتداول

 دفعة مقدمة من عميل – الجزء غير
المتداول

1,437,950959,078420,609449,421459,506

145,612137,516157,488152,417145,385التزام المنافع المحددة للموظفين

4,6755,3137,6825,0244,701إيرادات مؤجلة –  الجزء غير المتداول

---31,0418,529التزامات عقود اإليجار – الجزء غير المتداول

2,563,0411,447,099750,528778,437747,573إجمالي المطلوبات غير المتداولة

3,422,9622,454,0521,514,6431,283,4471,186,513إجمالي المطلوبات

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال

183,471179,939177,897170,006-احتياطي نظامي

42,73042,73042,73042,73042,730احتياطي اتفاقي

163,801130,562176,048170,462)22,067(األرباح المبقاة

)30,159()26,982()18,502()6,495(-احتياطي إعادة تقويم االستثمارات

4,0856,6408,0405,5222,695حقوق الملكية غير المسيطرة

1,274,7481,640,1471,592,7691,625,2151,605,734إجمالي حقوق الملكية

4,697,7104,094,1993,107,4122,908,6622,792,247إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(.
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بيان مقارن )ملخص( لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة ) المبالغ بآالف الرياالت (

20202019201820172016البيان

1,169,6621,711,8911,455,4531,127,5301,151,641إيرادات األعمال الرئيسية

)1,062,288()1,108,327()1,482,570()1,677,761()1,543,485(إجمالي التكاليف

12,68316,69368,62271,88055,706إيرادات أخرى

--)8,295(2441,728خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة

)1,583(2,5182,827)1,400()2,555(حصة حقوق األقلية في صافي خسارة شركة تابعة

)12,574()12,173()12,795()17,227()14,264(الزكاة الشرعية

33,92422,93381,737130,902)377,715(صافي ربح العام

مالحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(.   

تاسع عشر: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بآالف الرياالت( في 2020/12/31م.

البيان
إجمالي إيرادات 

المنطقة 
الوسطى

إجمالي إيرادات 
المنطقة 
الشرقية

إجمالي إيرادات 
المنطقة 

الغربية

إجمالي إيرادات 
المنطقة 
الجنوبية

إجمالي شركة 
المواصالت 
PTC العامة

إجمالي إيرادات 
الشركة

إجمالي 
اإليرادات

191,20650,509207,37540,991697,1851,187,266

  عشــرون: إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشــغيلية عن نتائج الســنة الســابقة أو أي توقعات 
أعلنتها الشركة:

بخصــوص مقارنــة النتائــج التشــغيلية للعــام المالــي 2020م مــع العــام الســابق فقــد انخفضــت اإليــرادات التشــغيلية للشــركة خــالل 
عــام 2020م مقارنــة بالعــام الســابق بمبلــغ  )542.23( مليــون ريــال وبمعــدل )31.67%( ممــا أدى إلــى انخفــاض مجمــل الربــح مــن 
التشــغيل خــالل عــام 2020م مقارنــة بالعــام الســابق بمقــدار )339.51( مليــون ريــال أي بمعــدل )154.77%(، كمــا أن مصروفــات 
التشــغيل انخفضــت فــي عــام 2020م بمبلــغ )202.72( مليــون ريــال مقارنــة مــع العــام الســابق أي بنســبة )13.58%(. فيمــا بلغــت 
)الخســائر( الصافيــة التــي حققتهــا الشــركة خــالل عــام 2020م )377.72( مليــون ريــال ، مقابــل أربــاح صافيــة قدرهــا )33.92( مليــون 

ريــال للعــام المالــي الســابق بانخفــاض قــدره )411.64( مليــون ريــال وبنســبة )1213.42%( عــن أربــاح العــام الســابق.

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2020م مقارنة مع العام السابق 2019م : )المبالغ بآالف الرياالت (

% نسبة التغير)-( التغيرات + أوعام 2019معام 2020مالبيان

-31,67%)542,229(1,169,6621,711,891اإليرادات التشغيلية

-13.58%)202,719(1,289,8061,492,525المصروفات التشغيلية

-154.77%)339,510(219,366)120,144(إجمالي الربح من التشغيل

6.54%181,216170,09611,120مصروفات األعمال الرئيسية

-711.65%)350,630(49,270)301,360(الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية

-3400.96%)63,972(1,881)62,091(اإليرادات/المصروفات األخرى

-17.2%)2,963(14,26417,227يخصم : الزكاة أو الضريبة

-1213.42%)411,639(33,924)377,715(صافي الربح )الخسارة(
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  واحد وعشرون: إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين:

ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بشــأن مراجعــة وتقييــم 
القوائــم الماليــة للشــركة.

  اثنــان وعشــرون: اســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الشــركة فيهــا ونشــاطها الرئيــس، 
والدولــة المحــل الرئيــس لعملياتهــا، والدولــة محــل تأسيســها:

توجــد شــركة تابعــة )شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة( وشــركتان زميلتــان )شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة( 
ــة للنقــل المتكامــل المحــدودة -  ــو( ومشــروع مشــترك )الشــركة الســعودية اإلماراتي ــرو العاصمــة المحــدودة – كامك و )شــركة مت

ــي: - ســيتكو( وبياناتهــم كمــا يل

شركة  النقل السعودية اسم الشركة 
البحرينية المحدودة 

الشركة السعودية 
اإلماراتية للنقل 

المتكامل المحدودة – 
سيتكو

شركة المواصالت 
PTC العامة المحدودة

شركة مترو العاصمة 
المحدودة - كامكو

)18,000,000( ريال سعودي)10,000,000( ريال سعودي)100,000( ريال سعودي)10,000,000( ريال سعوديرأسمالها

نسبة ملكية المصدر 
فيها

20% من رأس المال80% من رأس المال50% من رأس المال40% من رأس المال

نشاطها الرئيس

نقل الركاب بالحافالت بين 

المملكة العربية السعودية 

ومملكة البحرين عبر جسر 

الملك فهد )السعودية-

البحرين( ونقل األمتعة 

والطرود وممارسة جميع 

األنشطة ذات الصلة بالنقل 

العام . )تحت التصفية(. *

تمارس الشركة السعودية 

اإلماراتية للنقل المتكامل 

المحدودة نشاط تقديم 

خدمات النقل المدرسي 

وتملك المركبات من 

حافالت وإدارة أساطيل 

الشركات وتقديم خدمات 

النقل بالسيارات.

توريد وتشغيل وصيانة 

الحافالت في مدينة 

الرياض بموجب ترخيص 

الهيئة العامة لالستثمار 

رقم 10608351147347 

وتاريخ 1436/11/8هـ.

أعمال إنشاء الطرق وصيانة 

الطرق بموجب ترخيص 

الهيئة العامة لالستثمار رقم 

10206381177142 وتاريخ 

1438/11/03هـ.

الدولة المحل الرئيس 
لعملياتها

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةمملكة البحرين

الدولة محل تأسيسها

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

2050016546( ومملكة 

البحرين تحت السجل التجاري 

.)17777(

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

.)1010403688

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

.)1010429250

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

.)1010611311

*قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتاريخ 2015/12/31م تصفية الشركة واستكمال اجراءاتها القانونية ولم تكتمل التصفية حتى تاريخه.
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  ثالثة وعشرون: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  

1 - الشركة السعودية البحرينية :

ــال ســعودي  ــة، قيمــة الحصــة الواحــدة ألــف ري ــة مــن عشــرة آالف حصــة نقدي يتكــون رأســمال شــركة النقــل الســعودية البحريني
وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )4,000( حصــة بقيمــة )4( مالييــن ريــال ســعودي أي بنســبة )40%( مــن رأســمال 
شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة الــذي يبلــغ )10,000,000( ريــال ســعودي )عشــر مالييــن ريــال ســعودي( وال توجــد أدوات ديــن 

صــادرة للشــركة الســعودية البحرينيــة.   

اتفقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركاء شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 
2015/12/31م علــى حــل وتصفيــة الشــركة وتعييــن مصفــي لتصفيتهــا. وال تتوقــع الشــركة أن يكــون للتصفيــة أثــر جوهــري علــى 

ــة. ــم المالي القوائ

2 - الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة :

يتكــون رأســمال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة مــن مائــة حصــة نقديــة، قيمــة الحصــة الواحــدة )1,000( 
ريــال ســعودي، وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي خمســين حصــة نقديــة بقيمــة )50,000( ريــال ســعودي أي بنســبة 
)50%( مــن رأس مــال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة. وال توجــد أدوات ديــن صــادرة للشــركة الســعودية 

اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل.

3 -  شركة المواصالت العامة المحدودة :

يتكــون رأس مــال شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة مــن )1,000,000( حصــة نقديــة قيمــة كل حصة نقدية عشــرة رياالت ســعودية، 
ــال ســعودي أي بنســبة )80%( مــن  ــة بقيمــة )8,000,000( ري وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )800,000( حصــة نقدي

رأس مــال شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة. وال توجــد أدوات ديــن صــادرة لشــركة المواصــالت العامــة المحــدودة.

4 -شركة مترو العاصمة المحدودة – كامكو :

يتكــون رأس مــال شــركة متــرو العاصمــة المحــدودة –كامكــو مــن )18,000( حصــة نقديــة قيمــة كل حصــة نقديــة )1000( ريــال 
ســعودي، وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )3,600( حصــة نقديــة بمبلــغ )3,600,000( ريــال أي بنســبة )20%( مــن 

ــرو العاصمــة المحــدودة. ــرو العاصمــة المحــدودة – كامكــو. وال توجــد أدوات ديــن صــادرة لشــركة مت رأس مــال شــركة مت

  أربعة وعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
تــوزع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فــي ذلــك احتياطــي 

االســتهالك علــى الوجــه التالــي: 

يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب . 1
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع.

ــن احتياطــي اتفاقــي . 2 ــاح لتكوي ــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )5%( مــن صافــي األرب ــاء علــى اقت ــة بن ــة العامــة العادي للجمعي
ــغ )25%( مــن رأس المــال. ــب إذا بل ــة يحددهــا مجلــس اإلدارة، ويوقــف هــذا التجني يخصــص لغــرض أو أغــراض معين

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة . 3
الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األرباح 

مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.. 4

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو االحتفاظ به في حساب األرباح المبقاة.  . 5

أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.. 6
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  خمسة وعشرون: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص
) عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم ( أبلغوا الشــركة بتلــك الحقوق بموجب 
المــادة الثامنــة والســتين مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة ، وأي تغيير في تلك 

الحقــوق خالل الســنة الماليــة األخيرة :

ال توجــد أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت أو أي أدوات ديــن تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم 
أو ألي أشــخاص مــن الغيــر حيــث إن الشــركة حاليــًا ليــس لديهــا أدوات ديــن قابلــة للتحــول إلــى أســهم.

  ســتة وعشــرون: وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلــس إدارة 
الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أي من شــركاتها التابعــة، وأي 

تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقوق خالل الســنة الماليــة األخيرة:
)أ( وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة:

جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة.

م
١سم من تعود له المصلحة أو األوراق 

التعاقدية أو حقوق االكتتاب

نهاية العامبداية العام
صافي 

التغير
نسبة 
التغير عدد 

األسهم
أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

0 %-----م. خالد بن صالح المديفر 1

0 %-----أ. عبدالله بن علي العقيل2

0 %-----اللواء / محمد بن عبدالله البسامي 3

0 %-----أ. عالء بن عبدالله الفدى *4

0 %-----أ/ محمد بن عبد المحسن آل الشيخ **5

0 %-----د.محمد بن سعود النمر6

0 %-----أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود7

0 %-----أ. رائد بن عبدالله التميمي8

0 %--1000-1000أ. تركي بن مساعد المبارك9

0 %--1000-1000خالد بن عبدالله الحقيل10

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

**انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
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)ب( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة :

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

اسم من تعود له المصلحةم

نهاية العامبداية العام
 صافي
التغير

 نسبة
التغير  عدد

األسهم
أدوات
الدين

عدد
األسهم

 أدوات
الدين

0 %--1000-1000خالد بن عبدالله الحقيل1

  ســبعة وعشــرون: المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة )ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد 
الطلــب أم غيــر ذلــك ( وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعة لهــا وأي مبالغ دفعتها 
الشــركة ســدادًا لقــروض خــالل الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة المانحــة لهــا ومدتــه والمبلغ 

المتبقــي ، وفــي حــال عــدم وجــود قــروض علــى الشــركة، عليهــا تقديــم إقــرار بذلــك :
تمثــل هــذه العقــود عقــود مرابحــة إســالمية مــن بعــض البنــوك المحليــة وذلــك لشــراء مركبــات للشــركة تســدد علــى أقســاط 
شــهرية لمــدة ثــالث ســنوات أو خمــس ســنوات، وضمانــات ســداد القــرض تتمثــل فــي توقيــع الشــركة لســندات ألمــر ســلمت 
للبنــك. فقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل بالمرابحــة اإلســالمية مــع مصــرف الراجحــي والبنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( 

والبنــك العربــي الوطنــي ومجموعــة ســامبا الماليــة لشــراء حافــالت، وذلــك علــى النحــو التالــي: -

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع البنــك العربــي الوطنــي بتاريــخ 2017/01/08م لشــراء عــدد )100( حافلــة مرســيدس ترافيجــو • 
موديــل 2017م أصــل مبلــغ القــرض )117.9( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث 

تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/02/01م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/01/01م.

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع البنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( بتاريــخ 2017/05/08م لشــراء عــدد )120( حافلــة كينــج لونــج • 
موديــل 2017م أصــل مبلــغ القــرض )43.1( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث 

تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/06/08م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/05/10م.

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2017/05/23م لشــراء عــدد )352( حافلــة كينــج لونــج موديــل 2017م، • 
وأصــل مبلــغ القــرض )124.9( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول 

قســط بتاريــخ 2017/07/02م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/06/07م. 

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2018/01/01م لشــراء عــدد )50( حافلــة ترافيجــو، وأصــل مبلــغ القــرض • 
)61.5( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 

2018/02/01م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2023/01/01م. 

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2018/05/10م لشــراء عــدد )350( حافلــة كينــج لونــج موديــل 2019م، • 
وأصــل مبلــغ القــرض )136.6( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد 

أول قســط بتاريــخ 2018/06/10م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2023/05/10م. 

لونــج •  كينــج  حافلــة   )200( عــدد  لشــراء  2019/06/17م  بتاريــخ  الماليــة  ســامبا  مجموعــة  مــع  اســالمية  مرابحــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
)YMQ6128YS( موديــل 2020م للنقــل بيــن المــدن، وأصــل مبلــغ القــرض )83( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات 

مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2019/08/13م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2024/07/07م.

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة اســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2020/08/26م لشــراء عــدد )448( حافلــة كينــج لونــج  موديــل 2021م، • 
وأصــل مبلــغ القــرض )101( مليــون ريــال ويســدد علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت  حيــث تــم ســداد أول قســط 

بتاريــخ 2020/09/27م وسيســدد أخــر قســط بتاريــخ 2025/08/26م.
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)أ( جدول يوضح موقف )القروض( القائمة للشركة األم في 2020/12/31م    )بآالف الرياالت(

اسم البنك
 القيمة في

2019م
 قرض جديد مضاف
خالل عام 2020م

 ما تم سداده
خالل عام 2020م

المتبقي حتى
 2020/12/31م

155,526101,00064,905191,621مصرف الراجحي 

-3,275-3,275البنك العربي الوطني

-5,988-5,988البنك السعودي البريطاني

16,50159,582-76,083مجموعة سامبا المالية

240,872101,00090,669251,203إجمالي القروض للشركة األم

ملحوظة: هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

)ب ( قروض تشغيلية للشركة األم مع البنوك: 
قامــت الشــركة خــالل العــام 2020م وفــق عقــود تســهيالت أبرمتهــا مــع البنــوك المحليــة باســتالم قــروض تشــغيلية شــهرية 
وربــع ســنوية ونصــف ســنوية )قابلــة للتجديــد أو ســداد مبلــغ القــرض بالكامــل( وذلــك لمقابلــة أثــر جائحــة كورونــا علــى التشــغيل 

وتفاصيل القروض التشغيلية كما يلي :                                                                                            )بآالف الرياالت(

قيمة القرض في 2020/12/31متاريخ االقتراضاسم البنك

2020/04/0150,018ممجموعة سامبا المالية

2020/03/3050,014مالبنك السعودي البريطاني )ساب(

2020/04/0230,163مبنك الرياض

2020/03/2920,100مبنك البالد

150,295اإلجمالي

)ج( جدول يوضح موقف )القروض( القائمة للشركة التابعة )شركة المواصالت العامة( في 2020/12/31م.    )بآالف الرياالت(

اسم البنك
 القيمة في

2019م
 قرض جديد مضاف
خالل عام 2020م

 ما تم سداده خالل
عام 2020م

        المتبقي حتى
2020/12/31م

519,181909,074619,181809,074البنك العربي الوطني

519,181909,074619,181809,074إجمالي القروض

ملحوظة: هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

)بآالف الرياالت(  

1,210,572اإلجمالي العام للقروض للشركة األم وشركتها التابعة 

  ثمانيــة وعشــرون: وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو 
 

مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتها الشــركة خالل الســنة المالية مع إيضــاح أي 
عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك:

ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة 
أو منحتهــا خــالل الســنة المالية.
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  تســعة وعشــرون: وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق 
 

ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة:
ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب 

أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل الســنة الماليــة.

  ثالثــون: وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، 
 

وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشــترتها الشــركة وتلك 
التي اشــترتها شــركاتها التابعة:

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد للشركة أو شركتها التابعة.

ــخ    واحــد وثالثــون: عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي ُعقــدت خــالل الســنة الماليــة األخيــرة، وتواري
 

انعقادهــا، وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحــًا فيــه أســماء الحاضريــن:
عقد مجلس إدارة الشركة )8( اجتماعات خالل العام المالي 2020م، وذلك حسب الحضور التالي: - 

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م. 

اسم العضوم
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8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرم / خالد بن صالح المديفر 1

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/عبدالله بن علي العقيل2

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضراللواء/ محمد بن عبدالله البسامي3

4غادرغادرغادرغادرحضرحضرحضرحضرأ/عالء بن عبدالله الفدى *4

3حضرلم يحضرحضرحضرلم بنضملم بنضملم بنضملم بنضمأ/محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ **5

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرد/سعود بن محمد النمر6

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/مساعد بن عبدالعزيز الداود7

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/رائد بن عبدالله التميمي8

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/تركي بن مساعد المبارك9

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرخالد بن عبدالله الحقيل10

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

**انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
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  اثنان وثالثون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها : 
 

تم طلب سجل المساهمين خالل العام المالي 2020م )4( مرات بيانات الطلبات كما يلي :-

سبب الطلبتاريخ الطلبم

إجراءات الشركة15-04-2020م1

إجراءات الشركة27-04-2020م2

إجراءات الشركة01-10-2020م3

الجمعية العامة15-11-2020م4

  ثالثة وثالثون: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
 

ــار التنفيذييــن أو مســاهم أو فــرد( باإلضافــة إلــى الشــركة  يشــمل الطــرف ذي عالقــة بالشــركة كل مــن )عضــو مجلــس اإلدارة أو كب
التابعــة )شــركة المواصــالت العامــة( والشــركتين الزميلتيــن )شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة( وشــركة )متــرو العاصمــة 

ــة للنقــل المتكامــل المحــدودة – ســيتكو(.  المحــدودة - كامكــو CAMCO( والمشــروع المشــترك )الشــركة الســعودية اإلماراتي

تمــت أعمــال وعقــود خــالل العــام المالــي 2020م بيــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي -ســابتكو والشــركة الســعودية 
اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل -ســيتكو ويوجــد طــرف ذو عالقــة خالــد بــن عبداللــه الحقيــل عضــو مجلــس إدارة )تنفيــذي( مصلحــة غيــر 
مباشــرة فيهــا حيــث يشــغل رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة )ســيتكو( والتــي تمتلــك 
الشــركة 50% مــن رأس مالهــا، بتنفيــذ اتفاقيــة خدمــات فنيــة وخدمــات أخــرى بمبلــغ )2.6( مليــون ريــال، حيــث تمــت ضمــن األعمــال 

االعتياديــة ودون أي شــروط تفضيليــة.

  أربعــة وثالثــون: معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكون الشــركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة 
ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم، بحيــث 
تشــمل أســماء المعنييــن باألعمــال أو العقــود، وطبيعــة هــذه األعمــال أو العقــود وشــروطها ومدتهــا 

ومبلغهــا، وإذا لــم توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل، فعلــى الشــركة تقديــم إقــرار بذلــك:
ال يوجــد معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا ويقــر مجلــس اإلدارة بعــدم وجــود عقــد تكــون الشــركة 
طرفــًا فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو ألي شــخص 

ذي عالقــة بــأي منهــم.

  خمســة وثالثــون: بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحد كبار 
التنفيذيين عــن أي مكافآت: 

لم تتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

  ســتة وثالثــون: بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي 
األرباح:  

لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل تّم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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  ســبعة وثالثــون: بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب 
أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية، مــع وصــف موجــز 

لهــا وبيان أســبابها:
جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في 2020/12/31م.      )بآالف الرياالت (

البيان

المستحق حتى نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

المسدد

2019م2020م2019م2020م

36,74629,44730,56748,697الزكاة والضريبة

1,3101,98416,00224,545المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

3,4774,434-تكاليف تأشيرات وجوازات

1,00042,27645,759رسوم مكتب العمل

38,05632,43192,322123,435اإلجمالي

ــم ســدادها خــالل عــام  ــة ورســوم الجــوازات ومكتــب العمــل التــي ت ــات االجتماعي ــة والتأمين ــزكاة والضريب ــغ ال ــل هــذه المبال وتمث
2020م أمــا المســتحقة علــى الشــركة هــي المبالــغ المســتحقة علــى الشــركة بتاريــخ 31 ديســمبر 2020م، علمــًا بأنــه تــم تقديــم 
اإلقــرارات الزكويــة عــن األعــوام مــن 2013م حتــى 2019م وتــم ســداد المســتحق بموجبهــا. بينمــا تمثــل التأمينــات االجتماعيــة مبلــغ 
التأمينــات المســتحقة علــى الشــركة عــن شــهر ديســمبر 2020م وتــم دفعــه خــالل النصــف األول مــن شــهر ينايــر 2021م. بينمــا 

رســوم الجــوازات ومكتــب العمــل تمثــل رســوم إصــدار رخــص العمــل ورســوم التأشــيرات والتجديــدات لموظفــي الشــركة.

  ثمانية وثالثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

تسعة وثالثون: إقرارات بما يلي:
يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي باآلتي :-

أن سجالت الحسابات ُأِعّدْت بالشكل الصحيح.• 

أن نظام الرقابة الداخلية ُأِعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.• 

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.• 

  أربعــون: إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية، يجــب أن 
يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا:

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

  واحــد وأربعــون: فــي حــال توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن 
مــن أجلهــا، يجــب أن يحتــوي التقريــر علــى ذلــك، مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر:

لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.

  اثنــان وأربعــون: اإلفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وتفاصيــل عــن 
اســتخدامات هذه األســهم: 

ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
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إجراءات سابتكو لمواجهة 
فايروس كورونا المستجد 

COVID-19
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كيف واجهت سابتكو
جائحة كورونا »كوفيد19«؟

منــذ الوهلــة االولــى لبدايــة فايــروس كورونــا كونــت ســابتكو لجنــة عليــا إلدارة األزمــة وذلــك برئاســة الرئيــس التنفيــذي وعضويــة 
القــرارات لضمــان  الفايــروس ووضــع كل االحتمــاالت واتخــاذ  الرئيــس ومديــري القطاعــات بهــدف التصــدي لتداعيــات  نــواب 

اســتمرارية اعمــال الشــركة بعــد األزمــة وااللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة التــي فرضتهــا حكومتنــا الرشــيدة.
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تعليق الخدمة تماشيًا مع قرارات الحكومة.  •

تطبيق التباعد داخل الحافالت باستخدام 50%فقط من المقاعد.  •

إيقاف التعامل النقدي والدفع عبر مختلف القنوات اإللكترونية.  •

علــى  حرصــًا  رحلــة  كل  بعــد  للحافــالت  دوري  بشــكل  التعقيــم   •
سالمة العمالء.

لوحات إرشادية للركاب داخل الحافلة.  •

وبروتوكــوالت  بهــا  الموصــى  االحترازيــة  باإلجــراءات  االلتــزام   •
الخدمة المقررة من الجهات المختصة.

تعليق الخدمة تماشيًا مع قرارات الدولة.  •

تطبيق التباعد داخل الحافالت باستخدام 50%فقط من المقاعد.  •

إيقاف التعامل النقدي والدفع عبر مختلف القنوات االلكترونية.  •

التعقـيـــم بشــكل دوري للحافالت بعد كل رحلـــة حـــرصـــًا على ســالمة   •
العمالء.

لوحات ارشادية للركاب داخل الحافلة.  •

االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا وبروتوكــوالت الخدمــة   •
المقرة من الجهات المختصة.

ملصقــات التباعــد األرضيــة فــي صــاالت المغــادرة والوصــول وأمــام   •
كاونترات حجز التذاكر بالمحطات.

تزويد الحافالت بمعقمات طوال الرحلة.  •

بمقاعــد  الجلــوس  (ممنــوع  المحطــات  بصــاالت  التباعــد  اشــرطة   •
االنتظار ).

اشرطة التباعد داخل الحافلة (ممنوع الجلوس بمقاعد الحافالت).  •

أجهزة قياس حرارة الكترونية بجميع المحطات.  •

بخاخات تعقيم بالحافالت وصاالت االنتظار.  •

النقل بين المدن

النقل العام

تماشيًا مع قرارت الدولة لتطبيق اإلجراءات االحترازية تم تعليق جميع الرحالت الدولية.

النقل الدولي

الموارد البشرية

التسويق والتواصل المؤسسي

•  تخفيــض العــبء المالــي وذلــك بتحويــل النســبة المعتمــدة مــن 
الموظفين السعوديين إلى نظام ساند.

• مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات في مواجهة أزمة كورونا.

• حمالت توعوية للموظفين التباع اإلجراءات االحترازية.

•  تفعيــل العمــل عــن بعــد للموظفيــن خــالل فتــرة الجائحــة، و تنظيــم 
عودتهــم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر حســب اإلجــراءات المعتمــدة مــن 

الجهات المختصة.

•  القيــام باكثــر مــن تغطيــة تلفزيونيــة فــي (العربيــة - اإلخباريــة - برنامــج 
كلنا مسؤول) لجهود سابتكو لمواجهة تداعيات فايروس كورونا

•  وضع ملصقات إرشادية داخل المحطات والحافالت.

• نشــر عــدة تغريــدات وقائيــة للحــث علــى االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة 
والتباعد االجتماعي والجسدي خالل األزمة.

• طباعــة بروشــورات لتوزيعهــا داخــل المحطــات لحــث العمــالء علــى 
االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة الوقائيــة للحــد مــن تداعيــات فايــروس 

كورونا.

• إقامــة محاضــرة افتراضيــة توعويــة للعامــة التبــاع اإلجــراءات االحترازيــة 
باستضافة مختص من مركز وقاية.

الخدمات المتخصصة 

إجراءات القطاع االحترازية خالل فترة جائحة كورونا: 

•   تعليــق الخدمــة تماشــيًا مــع قــرارات الدولــة وتوجيهــات الجهــات 
المختصة.

1 - التعقيم بشكل دوري للحافالت.

2 - االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا وبروتوكــوالت الخدمــة 
المقرره من الجهات المختصة.

3 - لوحات إرشادية للركاب داخل الحافلة.

4 - تزويد الحافالت بمعقمات.

5 - إيقاف التعامل النقدي والدفع عبر مختلف القنوات اإللكترونية.
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تعليق الخدمة تماشيًا مع قرارات الحكومة.  •

تطبيق التباعد داخل الحافالت باستخدام 50%فقط من المقاعد.  •

إيقاف التعامل النقدي والدفع عبر مختلف القنوات اإللكترونية.  •

علــى  حرصــًا  رحلــة  كل  بعــد  للحافــالت  دوري  بشــكل  التعقيــم   •
سالمة العمالء.

لوحات إرشادية للركاب داخل الحافلة.  •

وبروتوكــوالت  بهــا  الموصــى  االحترازيــة  باإلجــراءات  االلتــزام   •
الخدمة المقررة من الجهات المختصة.

تعليق الخدمة تماشيًا مع قرارات الدولة.  •

تطبيق التباعد داخل الحافالت باستخدام 50%فقط من المقاعد.  •

إيقاف التعامل النقدي والدفع عبر مختلف القنوات االلكترونية.  •

التعقـيـــم بشــكل دوري للحافالت بعد كل رحلـــة حـــرصـــًا على ســالمة   •
العمالء.

لوحات ارشادية للركاب داخل الحافلة.  •

االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا وبروتوكــوالت الخدمــة   •
المقرة من الجهات المختصة.

ملصقــات التباعــد األرضيــة فــي صــاالت المغــادرة والوصــول وأمــام   •
كاونترات حجز التذاكر بالمحطات.

تزويد الحافالت بمعقمات طوال الرحلة.  •

بمقاعــد  الجلــوس  (ممنــوع  المحطــات  بصــاالت  التباعــد  اشــرطة   •
االنتظار ).

اشرطة التباعد داخل الحافلة (ممنوع الجلوس بمقاعد الحافالت).  •

أجهزة قياس حرارة الكترونية بجميع المحطات.  •

بخاخات تعقيم بالحافالت وصاالت االنتظار.  •

النقل بين المدن

النقل العام

تماشيًا مع قرارت الدولة لتطبيق اإلجراءات االحترازية تم تعليق جميع الرحالت الدولية.

النقل الدولي

الموارد البشرية

التسويق والتواصل المؤسسي

•  تخفيــض العــبء المالــي وذلــك بتحويــل النســبة المعتمــدة مــن 
الموظفين السعوديين إلى نظام ساند.

• مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات في مواجهة أزمة كورونا.

• حمالت توعوية للموظفين التباع اإلجراءات االحترازية.

•  تفعيــل العمــل عــن بعــد للموظفيــن خــالل فتــرة الجائحــة، و تنظيــم 
عودتهــم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر حســب اإلجــراءات المعتمــدة مــن 

الجهات المختصة.

•  القيــام باكثــر مــن تغطيــة تلفزيونيــة فــي (العربيــة - اإلخباريــة - برنامــج 
كلنا مسؤول) لجهود سابتكو لمواجهة تداعيات فايروس كورونا

•  وضع ملصقات إرشادية داخل المحطات والحافالت.

• نشــر عــدة تغريــدات وقائيــة للحــث علــى االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة 
والتباعد االجتماعي والجسدي خالل األزمة.

• طباعــة بروشــورات لتوزيعهــا داخــل المحطــات لحــث العمــالء علــى 
االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة الوقائيــة للحــد مــن تداعيــات فايــروس 

كورونا.

• إقامــة محاضــرة افتراضيــة توعويــة للعامــة التبــاع اإلجــراءات االحترازيــة 
باستضافة مختص من مركز وقاية.

الخدمات المتخصصة 

إجراءات القطاع االحترازية خالل فترة جائحة كورونا: 

•   تعليــق الخدمــة تماشــيًا مــع قــرارات الدولــة وتوجيهــات الجهــات 
المختصة.

1 - التعقيم بشكل دوري للحافالت.

2 - االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا وبروتوكــوالت الخدمــة 
المقرره من الجهات المختصة.

3 - لوحات إرشادية للركاب داخل الحافلة.

4 - تزويد الحافالت بمعقمات.

5 - إيقاف التعامل النقدي والدفع عبر مختلف القنوات اإللكترونية.
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أعمال وأنشطة سابتكو
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1- خدمات النقل العام داخل المدن
النقــل العــام يعنــى بنقــل الــركاب علــى خطــوط محــددة ومرســومة علــى شــبكة الطــرق داخــل المــدن ، بتعريفــة محــددة، قــد 

تكون موحدة لكل الخطوط او تكون مختلفة حسب الخط ونوع الخدمة.

أوًال: نقل الركاب بالحافالت

عــدد ركاب خدمــات النقــل داخــل المــدن منــذ 
عـــام 2016م وحتـــى عــــام 2020م / باآلالف
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عــدد كيلومتــرات خدمــات النقـل داخل المـدن
منذ عام 2016م وحتى عام 2020م / باآلالف
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2020

عدد الكيلومترات المقطوعة
 13,660,619

عدد الركاب
راكبًا

كلم

 8,332,814

بــدأت الجهــود لترســيخ مفهــوم النقــل العــام فــي المملكــة مــع صــدور المرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م/ 11) وتاريــخ 
7/ 3/ 1399ه بتأســيس الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي (شــركة مســاهمة ســعودية ) وأتبــع ذلــك بمرســوم ملكــي 
كريــم آخــر برقــم (م/ 48 ) وتاريــخ 23 / 12 / 1399ه، منحــت بموجبــه الشــركة التــزام نقــل الــركاب بالحافــالت داخــل المــدن 

وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.

ولغرض توفير الموارد المالية الالزمة، حدد النظام األساسي للشركة رأسمالها بـ (1,000,000,000) ألف مليون 
ريال سعودي تم زيادته إلى (1,250,000,000) ألف ومئتين وخمسين مليون ريال سعودي خالل عام 2007م، كما 

حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها.

أعمال وأنشطة سابتكو

عــامــًا15

عــامــًا15 منح عقد االلتزام
1399/12/23هـ

تجديد عقد االلتزام
1414/06/01هـ

تمديد عقد االلتزام
1429/05/21هـ

أعوام5

أعوام3

أعوام5

يـــتــكـــون أسـطــول مركبات الشركة من

3،792
مختلفة النوع والمواصفات ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع المركبات.

مركبة

تمديد عقد االلتزام
1437/07/01ه

تمديد عقد االلتزام
1434/07/24ه
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1- خدمات النقل العام داخل المدن
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وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.

ولغرض توفير الموارد المالية الالزمة، حدد النظام األساسي للشركة رأسمالها بـ (1,000,000,000) ألف مليون 
ريال سعودي تم زيادته إلى (1,250,000,000) ألف ومئتين وخمسين مليون ريال سعودي خالل عام 2007م، كما 

حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها.
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2 - خدمات النقل بين المدن

تتضمــن خدمــات النقــل بيــن المــدن االقتصاديــة شــبكة خطــوط مجدولــة تربــط مــا بيــن كافــة المــدن وغالبيــة 
قرى وهجر المملكة عبر 13محطة رئيسية وعدد من الوكالء المنتشرين على مستوى المملكة.

3 - خدمات النقل الدولي
ــًا مــن كافــة مــدن  ــك انطالق ــة وذل ــة، ومجهــزة، وآمن ــر حافــالت حديث ــي عب تقــدم ســابتكو للراكــب فرصــة للتنقــل الدول

المملكة ووصوًال إلى بعض الدول الخليجية والعربية المجاورة هي: (اإلمارات–البحرين –مصر – اليمن – السودان). 

عــدد كيلومتــرات خدمــات النقـل بين المدن 
منذ عام 2016م وحتى عام 2020م/ باآلالف
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عــدد ركاب خدمــات النقــل مــا بيــن المــدن منــذ 
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عدد الركاب
2,361,720

عدد الكيلومترات المقطوعة
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1,806,272 33,491
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2 - خدمات النقل بين المدن

تتضمــن خدمــات النقــل بيــن المــدن االقتصاديــة شــبكة خطــوط مجدولــة تربــط مــا بيــن كافــة المــدن وغالبيــة 
قرى وهجر المملكة عبر 13محطة رئيسية وعدد من الوكالء المنتشرين على مستوى المملكة.

3 - خدمات النقل الدولي
ــًا مــن كافــة مــدن  ــك انطالق ــة وذل ــة، ومجهــزة، وآمن ــر حافــالت حديث ــي عب تقــدم ســابتكو للراكــب فرصــة للتنقــل الدول

المملكة ووصوًال إلى بعض الدول الخليجية والعربية المجاورة هي: (اإلمارات–البحرين –مصر – اليمن – السودان). 
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ثانيًا: الخدمات المتخصصة
1- خدمات التأجير

المحلييــن  المعتمريــن  ونقــل  خاصــة  برامــج  منظمــي  أو  مباشــرين  لمســتفيدين  الحافــالت  تأجيــر  خدمــة  هــي 
والخارجييــن والــزوار بيــن مناطــق العمــرة والمــزارات فــي كل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والتأجيــر للرحــالت 

الخاصة وللمناطق السياحية واألثرية داخل المدن وبين المدن ونظام التأجير بنظام اليوم أو الساعة.

أبـرز اإلنـجـــازات:

التأجير للتوصيالت
بين المدن

التأجير للجوالت 
السياحية ورحالت 

المدارس والجامعات

تصميم حسب
طــلـب الـعميل

نقل الحجاج في المشاعر 
المقدسة

(الحرم ـ منى ـ عرفات ـ مزدلفة)

الـتـأجـــير بنظـــــام 
الساعة أو اليـوم

تقديم خدمات نقل الزوار لموسم الرياض.
خدمة نقل زوار موسم الدرعية.

نقل الِفرق الرياضية المشاركة في المناسبات العالمية.
خدمات نقل زوار شتاء طنطورة.

خدمات نقل مهرجان روح السعودية.

4- الخدمة المميزة
تقـــدم ســـابتكو خدمـــات فاخـــرة ومميزة VIP Express مباشـــرة مـــن دون توقف توفر مـــن خاللها مزيـــدًا من الراحة 
والرفاهيـــة مع خدمات األمتعة، وخدمات المشـــروبات والوجبات الخفيفة أثنـــاء الرحلة وبنظام ترفيهي متطور داخل 

الحافلة لرحلة ممتعة وخدمة عالية المستوى. 

عدد الكيلومترات المقطوعةعدد الركاب
91,0492,495,475
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التأجير خـــالل أيام 
التصعيد والنسك

نقـــل الحجاج القادمين من مطار 
جده والمدينة إلى مكة المكرمة

2- خدمات التأجير للمشاعر المقدسة 

هــي خدمــة نقــل الحجــاج الــى مواقــع الحــج بمكــة المكرمــة (الحــرم - منــى – عرفــات – مزدلفــة ) حيــث تقــوم الشــركة 
بدور مهم ومؤثر في نقل الحجاج في جميع المراحل لتسهيل انتقالهم وتيسير أداء مناسكهم.

أبـرز اإلنـجـــازات:

ســـاهمت ســـابتكو بنقـــل الحجاج خالل موســـم حج 1441هـ االســـتثنائي وذلـــك لدعم جهود الدولـــة لتنفيذ 
الموسم وتيسير اعمال الحج.

ساهمت سابتكو بنقل المعتمرين الذين تم السماح لدولهم بآداء العمرة خالل فترة التعليق.

3- خدمات التأجير نقل المصلين

ــي الشــريف ألداء  ــرم المك ــى الح ــدور الســكنية إل ــادق وال ــزالء مــن الفن ــاج والن ــن والحج ــة نقــل المعتمري هــي خدم
الصلوات والمناسك والعودة حسب اإلجراءات المنظمة للخدمة من قبل الجهات المعنية.

أبـرز اإلنـجـــازات:

شاركت سابتكو في خدمة الصلوات لعام 1442هـ وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات.

أبـرز اإلنـجـــازات:

التأجير في 
مــــــوســـم 
الــعــمـــــــرة

التأجير في 
مــــــوســـم 
الـــــــــــــــــحج

التأجير في 
للــــنـــــقــــل
الـــــــــترددي

4- خدمات المعتمرين
هي خدمة متكاملة تشمل النقل واإلقامة واإلعاشة.
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عمالؤنا

أبـرز اإلنـجـــازات:

النقل المدرسينقل الموظفين
والجامعي والمتدربين

تقديم جوالت داخل مملكة البحرين للركاب القادمين عبر البواخر السياحية.

5- خدمات التأجير للنقل الدولي 

أبـرز اإلنـجـــازات:

الــعــمــــــــرة 
والــــمزارات 
الــــدولــــــية

نـــقــــــــــل
الحجــــــــاج

الــنــقـل من 
داخل الدول 
المجــــــــاورة

توقيع عقد نقل طالب الهيئة الملكية بالجبيل لمدة 5 سنوات.
توقيع عقد نقل منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه لمدة 3 سنوات.

توقيع عقـــد نقـــل طالبات جامعة تبـوك لمدة سنة. 
توقيع عقد نـــقـل مـوظــفـي أرامكـو. 

7- العقود المستمرة
التعاقد مع الشركات والجهات الحكومية والجامعات بصفة مستمرة لنقل منسوبيها.   
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8 - خدمات الليموزين 
مــن  بأســطول متنــوع  الراحــة والرفاهيــة واألمــان  بأعلــى مســتويات  الفاخــر بســائق  الليموزيــن  تقديــم خدمــة 

السيارات الفاخرة والعائلية واالقتصادية من خالل عقود طويلة األجل.

أبـرز اإلنـجـــازات:

الخدمات

وقعــت ســابتكو مــع جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) عـقـــد تنفيــــذ خدمــات نقـــــل 
لمنسوبي وزوار الجامعة.

168
سيارة

عدد المركبات المؤتمرات 
والمعارض

حجاج 
الفرادى

تأجير سيارة 
بسائق
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ثالثًا: التحول الرقمي
إحــدى خطــط ســابتكو االســتراتيجية للتحــول الرقمــي مــن خــالل مبــادرة 
ســابتكو للتنقل الذكي لمواكبة رؤية 2030 لرفع مســتوى جودة الحياة 

ونمط العيش وذلك لتقديم الخدمات الرقمية في المملكة.

2- المركبات ذاتية القيادة 

أبـرز اإلنـجـــازات:

1- خدمة التنقل التشاركي الذكي (ركاب)
جديــد  تشــاركي  بمفهــوم  المــدن  داخــل  للتنقــل  مبتكــرة  "ركاب"خدمــة 
ومتطــور عبــر مركبــات مجهــزة بأحــدث تقنيــات الراحــة واألمــان، ُتقــدم خدمــة 

"ركاب"سيارة تحت الطلب تصلك متى ما أردت وتنقلك أينما رغبت.

أبـرز اإلنـجـــازات:

4500+
مــستخدم

 350+
طلب للخدمة

من 4,85

تقييم العمالء

 ألف 

تم تقديم أكثر من 350 ألف رحلة في خدمة "ركاب".
 وصول رضا العمالء للخدمة المقدمة إلى 4.8 من 5.

تشـــغيل أول مركبـــة ذاتيـــة القيـــادة بالمملكة وذلـــك بالتعاون مـــع جامعة الملـــك عبداللة للعلـــوم والتقنية 
(كاوست).
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الموارد البشرية
يعتبــر قطــاع المــوارد البشــرية راعيــا لالســتثمار فــي رأس المــال البشــري للشــركة وذلــك بتحديــد كميــة ونوعيــة المــوارد 
الالزمــة لإليفــاء بمتطلبــات الشــركة مــن العنصــر البشــري لممارســة المهــام الوظيفيــة وتنفيــذ خطــط العمــل التــي تحقــق 
األهــداف القطاعيــة والمؤسســية، ويقــدم القطــاع نظيــر ذلــك كافــة الخدمــات الالزمــة للعامليــن ويتولــى رعايــة شــؤونهم 

وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمناسبة لهم. وتتمثل إدارات القطاع بالتالي:

التوظيف، التدريب والتطوير، االستراتيجية والتطوير التنظيمي، شؤون الموظفين.

دعم األسطول بعدد 531 مركبة مختلفة السعات والمواصفات بأحدث معايير الجودة والسالمة. 

دعم أسطول المركبات بعدد 1 ونش سحب و 2 ورشة متنقلة.

دعم أكاديمية سابتكو بعدد 1 مجسم حافلة ألغــراض التدريب.

تطبيق برنامج تخزين الحافالت خالل فترة توقف التشغيل بسبب جائحة كورونا.

أبـرز اإلنـجـــازات:

توزيع العمالة حسب الــفــئــات الــوظـــيـفـيـــة

463
تشغيليًا

4,872
اإلجمالي

%21.41
نسبة السعودة

633
فــــنيًا

3,248
سائقًا

528
إداريًا

الشؤون الفنية

عمليات 
الصيانة 

المستودعات
واإلمدادات

التخطيط 
وجدولة الصيانة

يتولــى قطــاع الشــؤون الفنيــة كل المهــام المتعلقــة بهندســة وصيانــة أســطول الشــركة والعمــل علــى ضمــان تحقيــق 
أفضــل جاهزيــة لألســطول، األمــر الــذي ينعكــس إيجابــًا علــى تحقيــق متطلبــات الشــركة الداخليــة والخارجيــة علــى حــٍد ســواء 

ويخضع إداريًا لمديرعام قطاع الشؤون الفنية وتتبع له ثالث إدارات رئيسية: -

وهــي اإلدارة المعنيــة بتجهيــز 
المركبــــــات وتنفــــيـــذ برامـــــــج 
الصيانــة الدوريــة والوقائــــيــــة 
مــن  األسطـــول  كفــاءة  ورفــع 
خــــــالل مجموعة من البــــرامــــــج 
للمحـــــافظة  تهـــــــــــدف  التــي 
الفاعلـيـــة  مســــتــــــوى  علــــــى 

لكامل أسطول الشركة.

المـــعــــنـيــــة  اإلدارة  وهــي 
بالـدراســـــــات الفـــنـــــيــــــــــة 
الخاصــــــة  والمــــواصــفـــات 
وتحـلـــيـــــــل  بالمــــــــركــبـــات 
الفنيــة ومتابعــة  العــــروض 
ــودة  ــالت وجــ ــان الحافــ ضمـ

صيانتها.

وهــي اإلدارة المعنـيـــة بـإمـــداد 
أقســــام الصيـانـــة والعملـيـــات 
ــى مســتوى  بكافــة المناطــق عل
المملكــة بقطــع الغيــار والزيــوت 
وكـافــــة متطلـــبــــات عملـــيــــات 

الصيانة.

الورش بـجـميـع أنواعـها

ورش كبرى
6

ورشة مركزية
2

ورش صغرى
3

ورش مساندة
4

الــــورش المتنقلة

ورشة كبيرة
12

ورشة صغيرة
66

ونــشًا
21

فـنيًا
626

وفقًا لمتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تم توثيق كافة العقود الخاصة بالموظفين.

أتمتة عدد من خدمات الموارد البشرية عبر نظام الخدمات المشتركة (نظام الحوافز والتعويضات).

أتمتة عملية تقييم األداء السنوي للموظفين.

أبـرز اإلنـجـــازات:
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الموارد البشرية
يعتبــر قطــاع المــوارد البشــرية راعيــا لالســتثمار فــي رأس المــال البشــري للشــركة وذلــك بتحديــد كميــة ونوعيــة المــوارد 
الالزمــة لإليفــاء بمتطلبــات الشــركة مــن العنصــر البشــري لممارســة المهــام الوظيفيــة وتنفيــذ خطــط العمــل التــي تحقــق 
األهــداف القطاعيــة والمؤسســية، ويقــدم القطــاع نظيــر ذلــك كافــة الخدمــات الالزمــة للعامليــن ويتولــى رعايــة شــؤونهم 

وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمناسبة لهم. وتتمثل إدارات القطاع بالتالي:

التوظيف، التدريب والتطوير، االستراتيجية والتطوير التنظيمي، شؤون الموظفين.

دعم األسطول بعدد 531 مركبة مختلفة السعات والمواصفات بأحدث معايير الجودة والسالمة. 

دعم أسطول المركبات بعدد 1 ونش سحب و 2 ورشة متنقلة.

دعم أكاديمية سابتكو بعدد 1 مجسم حافلة ألغــراض التدريب.

تطبيق برنامج تخزين الحافالت خالل فترة توقف التشغيل بسبب جائحة كورونا.

أبـرز اإلنـجـــازات:

توزيع العمالة حسب الــفــئــات الــوظـــيـفـيـــة

463
تشغيليًا

4,872
اإلجمالي

%21.41
نسبة السعودة

633
فــــنيًا

3,248
سائقًا

528
إداريًا

الشؤون الفنية

عمليات 
الصيانة 

المستودعات
واإلمدادات

التخطيط 
وجدولة الصيانة

يتولــى قطــاع الشــؤون الفنيــة كل المهــام المتعلقــة بهندســة وصيانــة أســطول الشــركة والعمــل علــى ضمــان تحقيــق 
أفضــل جاهزيــة لألســطول، األمــر الــذي ينعكــس إيجابــًا علــى تحقيــق متطلبــات الشــركة الداخليــة والخارجيــة علــى حــٍد ســواء 

ويخضع إداريًا لمديرعام قطاع الشؤون الفنية وتتبع له ثالث إدارات رئيسية: -

وهــي اإلدارة المعنيــة بتجهيــز 
المركبــــــات وتنفــــيـــذ برامـــــــج 
الصيانــة الدوريــة والوقائــــيــــة 
مــن  األسطـــول  كفــاءة  ورفــع 
خــــــالل مجموعة من البــــرامــــــج 
للمحـــــافظة  تهـــــــــــدف  التــي 
الفاعلـيـــة  مســــتــــــوى  علــــــى 

لكامل أسطول الشركة.

المـــعــــنـيــــة  اإلدارة  وهــي 
بالـدراســـــــات الفـــنـــــيــــــــــة 
الخاصــــــة  والمــــواصــفـــات 
وتحـلـــيـــــــل  بالمــــــــركــبـــات 
الفنيــة ومتابعــة  العــــروض 
ــودة  ــالت وجــ ــان الحافــ ضمـ

صيانتها.

وهــي اإلدارة المعنـيـــة بـإمـــداد 
أقســــام الصيـانـــة والعملـيـــات 
ــى مســتوى  بكافــة المناطــق عل
المملكــة بقطــع الغيــار والزيــوت 
وكـافــــة متطلـــبــــات عملـــيــــات 

الصيانة.

الورش بـجـميـع أنواعـها

ورش كبرى
6

ورشة مركزية
2

ورش صغرى
3

ورش مساندة
4

الــــورش المتنقلة

ورشة كبيرة
12

ورشة صغيرة
66

ونــشًا
21

فـنيًا
626

وفقًا لمتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تم توثيق كافة العقود الخاصة بالموظفين.

أتمتة عدد من خدمات الموارد البشرية عبر نظام الخدمات المشتركة (نظام الحوافز والتعويضات).

أتمتة عملية تقييم األداء السنوي للموظفين.

أبـرز اإلنـجـــازات:
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اإلنتاج المرئي

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو

ــع شــرائح المجتمــع وحلقــة  ــى جمي ــا ســابتكو عل ــل التســويق والتواصــل المؤسســي نافــذة مشــرقة تطــل به يمث
وصــل فعالــة بيــن منســوبيها لترســيخ األثــر اإليجابــي عــن ســابتكو ورســالتها، قــام القطــاع خــالل عــام 2020 بعــدة 

مشاريع ومبادرات تمثلت بإبراز اعمال سابتكو وجهودها والتي نتطلع من خاللها إلى تحقيق مستهدفاتنا.

الحمالت اإلعالنية قطاع التسويق والتواصل المؤسسي

كابتن حافلة
المشــاركة فــي برنامــج نقــدر والــذي عــرض علــى القنــاة الســعودية بحلقــة 
خاصــة بعنــوان كابتــن حافلــة والــذي تــم تصويــره فــي الريــاض ومركــز أكاديميــة 

سابتكو + (تغطيات القنوات اإلعالمية الحترازات سابتكو).

تدشين خدمة ركاب

افتتاح المبنى الجديد لإلدارة العامة

الرعايات والفعاليات 

إصدار دليل هوية العالمة التجارية

الهوية الداخلية لمكاتب الموظفين

حملة ابها

سرطان الثديملتقى الطيران 

حملة شتاء طنطورة

حملة تبوكحملة موسم حائل

 سابتكو 40 عام
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اإلنتاج المرئي

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو

ــع شــرائح المجتمــع وحلقــة  ــى جمي ــا ســابتكو عل ــل التســويق والتواصــل المؤسســي نافــذة مشــرقة تطــل به يمث
وصــل فعالــة بيــن منســوبيها لترســيخ األثــر اإليجابــي عــن ســابتكو ورســالتها، قــام القطــاع خــالل عــام 2020 بعــدة 

مشاريع ومبادرات تمثلت بإبراز اعمال سابتكو وجهودها والتي نتطلع من خاللها إلى تحقيق مستهدفاتنا.

الحمالت اإلعالنية قطاع التسويق والتواصل المؤسسي

كابتن حافلة
المشــاركة فــي برنامــج نقــدر والــذي عــرض علــى القنــاة الســعودية بحلقــة 
خاصــة بعنــوان كابتــن حافلــة والــذي تــم تصويــره فــي الريــاض ومركــز أكاديميــة 

سابتكو + (تغطيات القنوات اإلعالمية الحترازات سابتكو).

تدشين خدمة ركاب

افتتاح المبنى الجديد لإلدارة العامة

الرعايات والفعاليات 

إصدار دليل هوية العالمة التجارية

الهوية الداخلية لمكاتب الموظفين

حملة ابها

سرطان الثديملتقى الطيران 

حملة شتاء طنطورة

حملة تبوكحملة موسم حائل

 سابتكو 40 عام
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خدمات النقل التعليمية 

تشــغيل وتنفيــذ خدمــات النقــل المدرســي (النقــل 
اآلمــن للطــالب والطالبــات بالحافــالت) مــن وإلــى 

حافلة مملوكة للشركةالمدارس حسب مواصفات النقل التعليمي .
2,757

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 
المتكامل (سيتكو)

أبـرز اإلنـجـــازات:

نقل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يوميا قبل البدء باإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإيقاف الحضور 
الفعلي للطالب والطالبات.

القيام بأكثر من سبعة آالف رحلة يوميًا (ذهابا وعودة) لنقل الطلبة.

تــبـوك
حـقـــل

تــيـمـاء

العــــال

خيبر الغــــاط
الزلفي

القويعية
الدوادمي

أملج

بــدر

المدينة
المنورة الـريــاض

شـقـــــراء

الوجه

عفيف

المجمعة

ضباء
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خدمات النقل التعليمية 

تشــغيل وتنفيــذ خدمــات النقــل المدرســي (النقــل 
اآلمــن للطــالب والطالبــات بالحافــالت) مــن وإلــى 

حافلة مملوكة للشركةالمدارس حسب مواصفات النقل التعليمي .
2,757

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 
المتكامل (سيتكو)

أبـرز اإلنـجـــازات:

نقل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يوميا قبل البدء باإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإيقاف الحضور 
الفعلي للطالب والطالبات.

القيام بأكثر من سبعة آالف رحلة يوميًا (ذهابا وعودة) لنقل الطلبة.

تــبـوك
حـقـــل

تــيـمـاء

العــــال

خيبر الغــــاط
الزلفي

القويعية
الدوادمي

أملج

بــدر

المدينة
المنورة الـريــاض

شـقـــــراء

الوجه

عفيف

المجمعة

ضباء
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أبـرز اإلنـجـــازات:

الملــك  مشــروع  ضمــن  الريــاض  بمدينــة  الحافــالت  شــبكة  وإدارة  وصيانــة  وتشــغيل  توريــد  مشــروع  عقــد  تنفيــذ 
عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض ( مترو – حافالت ).

2
مسارات نقل

BRT سريع

4،000
مــوظــف

4

1,000+
مركبة

100
خــــط

120
مليون راكب

2021
انطالقة المشروع

الوصول الشامل
لــــــذوي اإلعاقة

عدد الحافالت مملوكة للشركة

مناطق
التغطية

842

داخل مدينة الرياض

للمبيــت  مـــركـــزان 
والصيانــة وإســكان 

العاملين

توريد أكثر من 750 حافلة تمثل 92% من كامل أسطول الشركة.
اســـتكمال تجهيز المركز الثاني للمبيت والصيانة بشـــرق الرياض بكافة مرافقه من المبنى اإلداري وســـاحات. 

الـتـوقـف إلى ورش الصــيــانــة والمغاسل األوتوماتيكيـــة للحافالت ومحطــات التزود بالوقود.
استقــطاب وتعــزيز كوادر الشركة البشرية من خالل تعيــيـــــن العنصـــر النســــــائي بمختلف اإلدارات.

استقطاب وتدريب وتأهيل أكثر من 900 قائد حافلة ، لتشغيل المرحلة األولى من المشروع.
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2
مسارات نقل

BRT سريع

4،000
مــوظــف

4

1,000+
مركبة

100
خــــط

120
مليون راكب

2021
انطالقة المشروع

الوصول الشامل
لــــــذوي اإلعاقة
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ــع  ــرو الريــاض للمســارين األول والثانــي مــن المســارات الســتة لمشــروع قطــار الريــاض التاب تشــغيل وصيانــة مشــروع مت
للهيئة الملكية لمدينة الرياض بشراكة مع شركة RATP dev الفرنسية بنسبة 80% وشركة سابتكو للنقل العام بنسبة %20.

أبـرز اإلنـجـــازات:

مشروع قطار الرياض في نقاط

2,500
الموظفون

12
مدة المشروع

عامًا

موظف

2 للمسار األول
1 للمسار الثاني

مراكز المبيت

2
عدد المسارات

z z

محطات للمسار 2+1

المحطات

عدد العربات

عربة للمسار 4 41
عربة للمسار 2 26

40

توسع في مقر شركة مترو العاصمة التشغيلي ومقر تدريــــب لتنفيـــذ الــدورات التأهيلية.
تـدريـب المهـنـدسـيـن والفنيين السـعــــوديين لتـخـصصـات التشغـيـل والصيانة للقطارات.

نسبة اإلنجـــاز من مرحلة التوظيـف وإسـتقطاب القــــوى العاملــة ذات الخبرات %45.
تم العمل على تغيير الهوية ( شـــعار الشـــركة ) ودمج شـــعار ســـابتكو مع شـــعار الشـــركة الفرنســـية المشغلة 

.RATP Dev للمشروع
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تقرير مراقب الحسابات
والقوائم المالية لعام 2020م
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةدحوملاةیلاملامئاوقلا
لقتسملاتاباسحلاعجارمریرقتو
٢٠٢٠ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسلل
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
لقتسملاتاباسحلاعجارمریرقتوةدحوملاةیلاملامئاوقلا
٢٠٢٠ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسلل

 ةحفصلامقرسرھفلا

٧–١ لقتسملاتاباسحلاعجارمریرقت

٨    ةدحوملا لخدلاةمئاق

٩  ةدحوملالماشلالخدلاةمئاق

١٠  ةدحوملايلاملازكرملاةمئاق

١١ ةدحوملاةیكلملاقوقحيفتاریغتلاةمئاق

١٢  ةدحوملا ةیدقنلاتاقفدتلاةمئاق

٥٧–١٣  ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
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٣٢٣/١١/٤٥لیجستلامقر
١٠١٠٣٨٣٨٢١يراجتلالجسلامقر

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦:فتاھ
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+ 

 +٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦:سكاف

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

)نوینوناقنوبساحم(مھاكرشوغنویوتسنراةكرش
 ةینماضتةكرش
 سیئرلازكرملا
 رشععبارلارودلا–ةیلصیفلاجرب

 دھفكلملاقیرط
٢٧٣٢:ب.ص

١١٤٦١ضایرلا
 ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا

لقتسملاعجارملاریرقت
يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلايفنیمھاسملاةداسلاىلإ
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(

:يأرلا
 اھلةعباتلاةكرشلاو)"ةكرشلا"(–ةیدوعسةمھاسمةكرش–يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشللةدحوملاةیلاملامئاوقلاانعجاردقل
  لخدلاةمئاقوةدحوملالخدلاةمئاقو،٢٠٢٠ربمسید٣١يفامكةدحوملايلاملازكرملاةمئاقىلعلمتشتيتلاو،)"ةعومجملا"(
،خیراتلاكلذيفةیھتنملاةنسللةدحوملاةیدقنلاتاقفدتلاةمئاقو،ةدحوملاةیكلملاقوقحيفتاریغتلاةمئاقوةدحوملالماشلا
.ةماھلاةیبساحملاتاسایسللصخلمكلذيفامب،ةدحوملاةیلاملامئاوقلابةقفرملاتاحاضیإلاو
٣١يفامكةعومجمللدحوملايلاملازكرملا،ةیرھوجلايحاونلاةفاكنملدعبرھظتةقفرملاةدحوملاةیلاملامئاوقلا ّنإ،انیأريف
ًاقفوخیراتلاكلذيفةیھتنملاةنسللةدحوملاةیدقنلااھتاقفدتودحوملايلاملااھئادأو٢٠٢٠ربمسید يلاملاریرقتللةیلودلارییاعملل 
.نیینوناقلانیبساحمللةیدوعسلاةئیھلانمةدمتعملاىرخألاتارادصإلاورییاعملاو،ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةدمتعملا

:يأرلاساسأ
ًاقفو  انتعجارم  تمت اھحیضوتمترییاعملاكلتبجومبانتیلوؤسمنإ .ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةدمتعملاةعجارملل  ةیلودلارییاعملل   
ًاقفوةعومجملانعنولقتسماننإ .انریرقتيفةدحوملاةیلاملامئاوقلاةعجارملوحعجارملاتایلوؤسممسقيف بادآوكولسدعاوقل 
ةیقالخألاانتایلوؤسمبانمزتلااننأامك .ةدحوملاةیلاملامئاوقللانتعجارمبةلصلاتاذةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةدمتعملاةنھملا
ًاقفوىرخألا .انیأرءادبإلساسأریفوتلةمئالموةیفاكاھیلعانلصحيتلاةعجارملاةلدأنأانداقتعاب.دعاوقلاكلتل 

:ةعجارمللةسیئرلارومألا
ةیلاملامئاوقللانتعجارمدنعةغلابلاةیمھألااھل،ينھملاانمكحبسحب،تناكيتلارومألاكلتيھةعجارمللةسیئرلارومألا ّنإ
،اھلوحعجارملايأرنیوكتدنعو،لككةدحوملاةیلاملامئاوقللانتعجارمقایسيفرومألاهذھلوانتمتدقو .ةیلاحلاةرتفللةدحوملا
ًایأرمدقنالو .ھتجلاعمةیفیكوةعجارمللةسیئرلارومألانمرمألكلفصويلیامیفورومألاكلتيف ًالصفنم 
امكلذيفامب،انریرقتيفةدحوملاةیلاملامئاوقلاةعجارملوحعجارملاتایلوؤسممسقيفاھفصومتيتلاانتایلوؤسمبانمزتلادقل
مئاوقلايفةیرھوجتافیرحتدوجورطاخملانمیوقتىلعدرللتممصتاءارجإبمایقلاانتعجارمتلمش،ھیلع .رومألاهذھبقلعتی
ةعجارملايفانیأرلاساسأرفوت،هاندأرومألاةجلاعملةعبتملاتاءارجإلاكلذيفامب،انتعجارمتاءارجإجئاتن ّنإ .ةدحوملاةیلاملا

.ةقفرملاةدحوملاةیلاملامئاوقلانع
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ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

)نوینوناقنوبساحم(مھاكرشوغنویوتسنراةكرش
 ةینماضتةكرش
 سیئرلازكرملا
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 دھفكلملاقیرط
٢٧٣٢:ب.ص

١١٤٦١ضایرلا
 ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا

ةمتت-لقتسملاعجارملاریرقت
 يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلايفنیمھاسملاةداسلاىلإ
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(

 ةمتت-ةعجارمللةسیئرلارومألا

انتعجارمءانثأرمألااذھةجلاعمةیفیكةعجارمللسیئرلارمألا
  تادعملاوتالآلاوتاكلتمملاةمیقيفضافخنالامیوقت
تانحاشلاوتالفاحلاو
تالفاحلاوتادعملاوتالآلاوتاكلتممللةیرتفدلاةمیقلالثمت
يلامجإنمًایرھوجًاءزجةعومجملابةصاخلاتانحاشلاو
  لایرنویلم١٬١٧٣هردقغلبمب)٪٢٥(ةعومجملاتادوجوم
  .٢٠٢٠ربمسید٣١يفامكيدوعس

لبقنمًایونستادوجوملاهذھلةیرتفدلاةمیقلاةعجارممتی
يفضافخنادوجوىلعرشؤميأدوجونمدكأتللةرادإلا
ضافخنالاىلعرشؤمدجویيتلاتادوجومللةبسنلابو .ةمیقلا
ةیلیصفتةعجارمءارجإبموقتةرادإلانإف،اھتمیقيف
.ةمیقلايفضافخنالل

تارشؤمةعجارمبةصاخلاةعومجملاةیلمعنمءزجكو
ةرادإلاذخأت،اھبةصاخلاتادوجوملاةمیقيفضافخنالا
تارشؤملا  لثم  ،ةیجراخلاوةیلخادلا  تارشؤملا  رابتعالانیعب
:ةیلاتلا
يرھوجضافخنابدیفتيتلاةظحالمللةلباقلاتارشؤملا·

.لصألاةمیقيف
ةعومجملاىلعيسكعلارثألاتاذةیرھوجلاتاریغتلا·

  يتلاةینوناقلاوأةیداصتقالاوأ  ةیقوسلاوأةینقتلاةئیبلايف
.ةعومجملااھیفلمعت

.لصألليداملافلتلاوأمداقتلاىلعلیلدلادوجو·
،تادوجوملاىلعيسكعلارثألاتاذةماھلاتاریغتلا·

يفرارمتسالامدعططخوألصألالطعتنمضتتيتلا
.لصألاداعبتساططخوأةیلیغشتلاھتایلمع

.تادوجومللةیجاتنإلارامعألامیوقتةداعإ·
.تادوجومللةیلیغشتلاةراسخلا·

رومأنیبنم،اھبانمقيتلاةعجارملاتاءارجإتنمضت
 :يلیام،ىرخأ

میوقتنعةرادإلاریرقتةعجارموىلعلوصحلا·
 .ةعومجملابةصاخلاتادوجوملاةمیقيفضافخنالا

تادوجوملاصحفریراقتل،ةنیعلاساساىلع،ةعجارم·
  نمدكأتلافدھبةعومجملابةینفلاةرادإلااھتدعأيتلا
 .لصأللةیلعفلاةلاحلا

  رضاحمكلذيفامب(ةیلخادلاریراقتلاةعجارم·
ةیلبقتسمططخيأةساردل)ةرادإلاسلجمتاعامتجا
.تادوجوملابقلعتت

عاطقلكلةیلیغشتلاةراسخلاوأحبرلاةمئاقةعجارم·
.ةنسلالالخيلیغشت

تاضارتفالامییقتوةرادإلاةشقانموىلعلوصحلا·
لمتحملاضافخناللةرادإلامییقتاھیلعينبملاةیسیئرلا
 .لوصألاةمیقيف

ةمیقباستحايفةمدختسملاةرادإلاتاضارتفارابتخا·
.ةرادإلاتاریدقتلةیخیراتلاةقدلامییقتومادختسالا

تالدعممییقتيفانتدعاسملانیدلمییقتلاریبخكارشإ·
تالیلحتءارجإو،ةعومجملااھمدختستيتلامصخلا
تامییقتلاقاطنمییقتلةنیعمھمھمتاضارتفالةیساسحلا
تاقفدتلاجذومنلةیباسحلاةحصلانمققحتامك .ةلوبقملا
 .ةموصخملاةیدقنلا

.
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٢٧٣٢:ب.ص

١١٤٦١ضایرلا
 ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا

ةمتت-لقتسملاعجارملاریرقت
 يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلايفنیمھاسملاةداسلاىلإ
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(

 ةمتت-ةعجارمللةسیئرلارومألا

انتعجارمءانثأرمألااذھةجلاعمةیفیكةعجارمللسیئرلارمألا
دقعممییقتلانألةسیئرلاةعجارملارومأنماذھانربتعادقل
تاضارتفالادیدحتيفةرادإلاماكحأنمةریبكةجردنمضتیو
ضافخنانمدیازتمرطخكانھ،كلذىلعةوالع .ةیسیئرلا
ببسبلقنلاعاطقلقوسلاتاعقوتروھدتببسبةمیقلا
  يشفتنمدحللةیموكحلاتاطلسلااھتذختايتلاتاءارجإلا
.ءابولا

  ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوح)٣(حاضیإلاىلإعوجرلاىجری
ةمیقيفضافخنالانأشبةیبساحملاةسایسلاىلععالطالل
تاریدقتلانأشب)٤(حاضیإلاو،ةیلاملاریغتادوجوملا
حاصفالانأشب)١٣(حاضیإلاو،ةماھلاةیبساحملاماكحألاو
.تانحاشلاوتالفاحلاوتادعملاوتالآلاوتاكلتمملانع
 تاداریإلاتابثإ
تاداریإلاتغلب،٢٠٢٠ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسلل
تابثإمتی .يدوعسلایرنویلم١٬١٧٠ةعومجمللةیلیغشتلا
.ةینعملالقنلاتامدخمیدقتدنعتاداریإكباكرلالقنتاعیبم

تابثإمیوقتل،اھبانمقيتلاةعجارملاتاءارجإتنمضت
:يلیامتاداریالا
تاءارجإلةیلیغشتلاةءافكلاوذیفنتلاومیمصتلامیوقت·

  ىلعةباقرلاتاءارجإوةیلآلاةباقرلانأشبةرادإلا
امب،تاداریإلاتابثإةیلمعمظنتيتلاةیسیئرلاتاقیبطتلا
ةبقارمو،تاقیبطتلاىلإلوصولاةبقارمكلذيف
ةمظنألامادختساتاھجاوو،جماربلايفتاریغتلا
ةیسیئرلاةیودیلاةیلخادلاةباقرلاتاءارجإوةفلتخملا
.تاداریإلاتابثإنأشب

ىلعتاداریإلاتابثإوءادألامازتلإبءافولابةعومجملاموقت
نعأشنیالأ)أ :ةیلاتلاطباوضلادحأبءافولامتاذإ،ينمزىدم
  ىدلنأوةعومجملللیدبمادختساھللصأةعومجملاءادأ
ىتحلمتكملاءادألاءاقلھعفدلذافنلابجاوقحةعومجملا
لصأنیسحتوأءاشنإةعومجملاءادأنعجتنینأ)ب،ھخیرات
وألصألادییشتھیفمتیيذلاتقولايفلیمعلا  ھیلعرطیسیام
  نمةمدقملاعفانملاكالھتساومالتسابلیمعلامایق)ج،ھنیسحت
 .ءادأللةعومجملاذیفنتدنعكلذودحاونآيفةعومجملا

لقنلاتاداریإوتاداریإلانأشبةیلیلحتتاءارجإذیفنت·
عاونأنمعونلكلعقوتدادعإلالخنمكلذوةلجؤملا
تامولعملاوةلقتسملاتالخدملامادختسابتاداریإلا
ةعومجملابتامولعملاةینقتةمظنأنمةجرختسملا
.ةتبثملاتاداریإلاعمتاعقوتلاكلتةنراقمو

ةدیؤملاتادنتسملل،ةنیعلاساسأىلع،صحفءارجإ·
تفوتساوأةیمھأتاذاھرابتعامتيتلاةیمویلادویقل
.ىرخألاةددحملارطاخملابةصاخلاطورشلا
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ةمتت-لقتسملاعجارملاریرقت
 يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلايفنیمھاسملاةداسلاىلإ
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(

 ةمتت-ةعجارمللةسیئرلارومألا

انتعجارمءانثأرمألااذھةجلاعمةیفیكةعجارمللسیئرلارمألا
  طباوضلادحأبءافولااھیفمتیاليتلاءادألاتامازتلالةبسنلابو
اھیفمتیيتلانمزلانمةطقنلادنعتاداریإلاتابثإمتی،هالعأ
ءادأمازتلابءافولابةعومجملامایقدنعو .ءادألامازتلإبءافولا
لصأءاشنإبموقتاھنإف،اھبدھعتملاتامدخلامیدقتلالخنم
  يفو .ءادألالالخنمبستكملاضوعلالباقم دقعىلعىنبم
تاداریإلاةمیقنعلیمعلانمملتسملاضوعلاةمیقةدایزةلاح
ً.ایدقاعتًامازتلاكلذنعأشنیھنإف،ةتبثملا

عمةمربملادوقعللةیسیئرلاماكحألاوطورشلاصحف·
  امیفدیدحتلكلذو،ةنیعلاساسأىلع،نیسیئرلاءالمعلا
ىلعریثأتاھلناكدقماكحأوأطورشيأ  كانھتناكاذإ
.دوقعلاتاداریإلةیبساحملاةجلاعملا

نألةسیئرلاةعجارملارومأنمتاداریإلاتابثإانربتعادقل
ةمئالمىدمنأشبماكحألاةسراممةرادإلانمبلطتیكلذ
.هدحىلعبیترتلاوأدقعلانمءزجلكلةیبساحملاةجلاعملا

  ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوح)٣(حاضیإلا  ىلإعوجرلا  ىجری
حاضیإلا،تاداریإلانأشبةیبساحملاةسایسلاىلععالطالل
ماكحألاىلععالطاللةدحوملاةیلاملامئاوقلالوح)٤(
ىلععالطالل)٦(حاضیإلاو،ةماھلاةیبساحملاتاریدقتلاو
.تاداریإلانعحاصفإلا

:٢٠٢٠ماعلةعومجملليونسلاریرقتلايفةدراولاىرخألاتامولعملا
ریرقتو  ةدحوملا  ةیلاملا  مئاوقلا  ادعامیف  ،٢٠٢٠  ماعل  ةعومجملل  يونسلاریرقتلايفةدراولاتامولعملاىلعىرخألاتامولعملا  لمتشت
يونسلاریرقتلانوكینأعقوتملانمو.يونسلااھریرقتيفىرخألاتامولعملانعةلوؤسملايھةرادإلانإ.تاباسحلاعجارم
.تاباسحلاعجارمریرقتخیراتدعبانلرفوتم٢٠٢٠ماعلةعومجملل

.اھلوحيدیكأتلاجاتنتسالالاكشأنملكشيأيدُبننلو،ىرخألاتامولعملاكلتةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحانیأريطغیال
متی  كلذب  مایقلا  دنعو،هالعا  اھیلإراشملا  ،ىرخألاتامولعملاةءارقيھانتیلوؤسمنإف،ةدحوملاةیلاملامئاوقللانتعجارمصوصخبو
انلصحيتلاةفرعملاعموأ،ةدحوملاةیلاملامئاوقلاعميرھوجلكشبةقستمریغىرخألاتامولعملاتناكاذإامیف  نابسحلايفذخألا

 اذإ،٢٠٢٠ماعلةعومجملليونسلاریرقتلاأرقنامدنعو.يرھوجلكشبةفرحماھنأىرخأةقیرطبرھظیوأ،ةعجارملالالخاھیلع
.ةمكوحلابنیفلكمللرمألانعغالبإلابنیبلاطمنوكن،يرھوجفیرحتدوجوانلنیبت
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 يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلايفنیمھاسملاةداسلاىلإ
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(

:ةدحوملاةیلاملامئاوقلانعةمكوحلابنیفلكملاوةرادإلاتایلوؤسم
ًاقفو،لداعلكشباھضرعوةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعإنعةلوؤسمةرادإلانإ ةكلمملايفةدمتعملايلاملاریرقتللةیلودلارییاعملل   
ماظنلاو  تاكرشلاماظنماكحأونیینوناقلانیبساحمللةیدوعسلاةئیھلا  نمةدمتعملا  ىرخألاتارادصإلاو  رییاعملاو  ،ةیدوعسلاةیبرعلا
نعجتانيرھوجٍفیرحتنمةیلاخةدحومةیلاممئاوقدادعإلةیرورضةرادإلااھارتيتلاةیلخادلاةباقرلانعو،ةكرشلليساسألا

.أطخوأشغ
ًاقفولمعلايفرارمتسالاىلعةعومجملاةردقممیوقتنعةلوؤسمةرادإلانإف،ةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعإدنع  ةیرارمتسالاأدبمل 
  ةینكانھنكتملام،ةبساحملايفةیرارمتسالا  أدبم  قیبطتو  ،ةیرارمتسالا  أدبمبةقالعلاتاذرومألانع،مئالم  وھ  امبسح  حاصفإلاو
 .كلذفالخبمئالمرایخكانھسیلوأ،اھتایلمعفاقیإوأةعومجملاةیفصتل
  .ةعومجملايفيلاملاریرقتلادادعإ  ةیلمعىلعفارشإلانعنولوؤسمةمكوحلابنیفلكملانإ

:ةدحوملاةیلاملامئاوقلاةعجارملوحعجارملاتایلوؤسم
وأشغنعجتانيرھوجٍفیرحتنمةیلاخلككةدحوملاةیلاملامئاوقلاتناكاذإامیفلوقعمدیكأتىلعلوصحلايفانفادھألثمتت

  نأىلعًانامضسیلھنأالإ،دیكأتلانمٍلاعىوتسموھلوقعملادیكأتلانإ.انیأرنمضتیيذلاعجارملاریرقترادصإو،أطخ
ًاقفواھبمایقلامتيتلاةعجارملا يرھوجفیرحتنعًامئادفشكتسةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةدمتعملاةعجارمللةیلودلارییاعم لل 
اھنأعقوتنكمیلوقعملكشبناكاذإ،اھعومجميفوأاھدرفمب،ةیرھوجدَُعتو،أطخوأشغنعتافیرحتلاأشنتنأنكمی .دوجوم
.ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھىلع ًءانبنومدختسملااھذختیيتلاةیداصتقالاتارارقلاىلعرثؤتس
ًاقفوةعجارملانمءزجكو ىلعظفاحنوينھملامكحلاسرامناننإف،ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةدمتعملاةعجارمللةیلودلارییاعملل 
:ـبموقنامك.ةعجارملالالخينھملاكشلاةعزن

ذیفنتومیمصتو،أطخوأشغنعھجتانتناكءاوسةدحوملاةیلاملامئاوقلايفةیرھوجلاتافیرحتلارطاخممیوقتودیدحت•
رطخدعیو .انیأرءادبإلساسأریفوتلةمئالموةیفاكةعجارمةلدأىلعلوصحلاو،رطاخملاكلتةھجاوملةعجارمتاءارجإ

وأریوزتوأؤطاوتىلعيوطنیدقشغلانأل،أطخنعجتانلارطخلانمىلعأشغنعجتانيرھوجفیرحتفاشتكامدع
.ةیلخادلاةباقرلاتاءارجالزواجتوأةللضمتادافإوأدمعتمفذح



87

٣٢٣/١١/٤٥لیجستلامقر
١٠١٠٣٨٣٨٢١يراجتلالجسلامقر

+٩٨٩٨٢١٥١١٩٦٦:فتاھ
٤٧٤٠٢٧٣١١٩٦٦+ 

 +٤٧٣٠٢٧٣١١٩٦٦:سكاف

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

)نوینوناقنوبساحم(مھاكرشوغنویوتسنراةكرش
 ةینماضتةكرش
 سیئرلازكرملا
 رشععبارلارودلا–ةیلصیفلاجرب

 دھفكلملاقیرط
٢٧٣٢:ب.ص

١١٤٦١ضایرلا
 ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا

ةمتت-لقتسملاعجارملاریرقت
 يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلايفنیمھاسملاةداسلاىلإ
)ةیدوعسةمھاسمةكرش(

ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلاةعجارملوحعجارملاتایلوؤسم

ًاقفوةمئالمةعجارمتاءارجإمیمصتلجأنم،ةعجارملابةلصلاتاذةیلخادلاةباقرللمھفىلعلوصحلا• سیلو،فورظلل 
 .ةعومجمللةیلخادلاةباقرلاةیلعافلوحيأرءادبإضرغب

تماقيتلاةقالعلاتاذتاحاصفإلاوةیبساحملاتاریدقتلاةیلوقعمىدمو،ةمدختسملاةیبساحملاتاسایسلاةمئالمىدممیوقت•
.ةرادإلااھب

اذإامیف  ،اھیلعلوصحلامتيتلاةعجارملاةلدأىلإًادانتساو،ةبساحملايفةیرارمتسالا  أدبمل  ةرادإلا  قیبطت  ةمئالم  ىدمجاتنتسا•
ًاقفولمعلايفرارمتسالاىلعةعومجملاةردقلوحاریبكاكشریثتدقفورظوأثادحأبقلعتیيرھوجدكأتمدعكانھناك  
  ةقالعلاتاذتاحاصفإلاىلإانریرقتيفهابتنالاتفلانیلعنیعتی،يرھوجدكأتمدعدوجوانلنیبتاماذإو .ةیرارمتسالاأدبمل
  ةلدأىلإانتاجاتنتسادنتست .انیأرلیدعتمتی اھدنع،ةیفاكریغتاحاصفإلاكلتتناكاذإوأ،ةدحوملاةیلاملامئاوقلايفةدراولا
فقوت  ىلإ  يدؤت  دقةیلبقتسملافورظلاوأثادحألانإف،كلذعمو .عجارملاریرقتخیراتىتحاھیلعلوصحلامتيتلاةعجارملا
.ةرمتسمةأشنمكاھلامعأيفرارمتسالاةعومجملا

ةدحوملاةیلاملامئاوقلاتناكاذإامیفو،تاحاصفإلاكلذيفامب،ةدحوملاةیلاملامئاوقلاىوتحمولكیھو،ماعلاضرعلامیوقت•
.الداعًاضرعققحتةقیرطباھلثمتيتلاثادحألاوتالماعملانعربعت

  ،ةعومجملالخادةیراجتلاةطشنألاوأتآشنمللةیلاملاتامولعملابقلعتیامیفةمئالمةعجارمةلدأنميفكیامىلعلوصحلا•
نیلوؤسملالظنو .ةعومجملاتاباسحةعجارمو  فارشإلاوھیجوتلانعنولوؤسمنحنو .ةدحوملاةیلامل امئاوقلا  لوح  يأرءادبإل
 .ةعجارملايفانیأرنعنیدیحولا

  كلذيفامب،ةعجارمللةماھلاجئاتنلاوةعجارمللططخملاتیقوتلاوقاطنلاب-ىرخأرومأنیبنم-ةمكوحلابنیفلكملاغالبإبموقن
.انتعجارملالخاھفاشتكامتةیلخادلاةباقرلايفةماھروصقھجوأيأ
عیمجبمھغلبنو،ةیلالقتسالابةقلعتملاةلصلاتاذةیقالخألاتابلطتملابانمزتلااننأبدیفینایببةمكوحلابنیفلكملادیوزتبموقناننأامك
.كلذبلطتاذإ،ةقالعلاتاذمازتلالاطباوضمیدقتو،انلالقتساىلعلوقعملكشباھریثأتدقتعیدقيتلا،ىرخألارومألاوتاقالعلا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

١٣

 ةكرشلانعتامولعم-١
  ،ضایرلاةنیدمبةلجسم و،ةیدوعسةمھاسمة كرشيھ،)"مألاةكرشلا" وأ "وكتباس" وأ " ةكرشلا"(يعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
)١٩٧٩ریاربف٥قفاوملا(ـھ١٣٩٩لوألاعیبر٧خیراتب١١/ممقريكلملاموسرملابجومبتسسأتو ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا

خیراتب٢٥٤مقرةراجتلاریزويلاعمرارقبجومبسیسأتلانالعإردصدقو .ةیدوعسلامھسألاقوسيفاھمھسألوادتمتیثیح
رداصلا١٠١٠٠٢٤٣٣٥مقريراجتلالجسلابجومباھطاشنةكرشلاسرامت .)١٩٧٩ویلوی٩قفاوملا(ـھ١٣٩٩نابعش١٤

ىنبميصصختلاعراشلیخنلايحيفةكرشلليسیئرلازكرملاعقی .)١٩٧٩ویلوی٢٩قفاوملا(ـھ١٣٩٩ناضمر٥خیراتب
.ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا،١١٤٤٣ضایرلا١٠٦٦٧:ب.ص،٧٩٩٥مقر

  ةیبرعلا  ةكلمملاجراخو  اھنیبامیفوندملالخادةماعلاقرطلاةكبشىلعتالفاحلابباكرلالقنيفةكرشللةیساسألاةطشنألالثمتت
  ةرجألاوتارایسلاریجأتوتاملعملالقنويسردملالقنلاوتامھملاوعئاضبلالیحرتولقنوةیدیربلاریغدورطلالقنوةیدوعسلا
  جراخولخادراوزلاونیرمتعملالقنوةیحایسلاتالحرلامیظنتوتانحاشلاوتارایسلاوورتملاوتاراطقلاةنایصولیغشتو   ةصاخلا
 .تابكرمللةیئایمیكلاتافظنملاو  رایغلاعطقداریتساوةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا

  لقنللةیدوعسلاةكرشلاحنمب)١٩٧٩ربمفون١٢قفاوملا(ـھ١٣٩٩ةجحلايذ٢٢خیراتو)٤٨/م(مقريكلملاموسرملاردص
  .ةیرجھةنسةرشعسمخةدملاھنیبامیفوندملالخادةكلمملابةماعلاقرطلاةكبشىلعتالفاحلابباكرلالقن  زایتما  دقعيعامجلا
   دقعدیدجتىلعةقفاوملاب)٥٧(مقرءارزولاسلجمرارقردص،)١٩٩٣ربمفون١٥قفاوملا(ـھ١٤١٤يناثلاىدامج١خیراتب
  مت،)٢٠٠٨ویام٢٦قفاوملا(ـھ١٤٢٩لوألاىدامج٢١خیراتب .ـھ١٤١٤بجر١نمًارابتعاًاماعرشعةسمخةدملزایتمالا
.)٢٠٠٨  ویلوی٤قفاوملا(ـھ١٤٢٩بجر١نمًارابتعادیدمتللةلباقىرخأتاونسسمخةدملزایتمالادقعدیدجت

زایتمالادقعدیدمتىلعةقفاوملاب)  ٢٥٤  (مقرءارزولاسلجمرارقردص،)٢٠١٣  وینوی  ٣  قفاوملا(ـھ  ١٤٣٤  بجر  ٢٤  خیراتب
  ةماعلاقرطلاةكبشىلعتالفاحلابباكرلالقنب   ھبجومبةكرشلامزتلت  يذلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلاوةموكحلانیبمربملا
  نأىلع،)٢٠١٣ویام١١قفاوملا(ـھ١٤٣٤بجر١نمًارابتعاأدبتتاونس ثالثةدملكلذو،اھنیبامیفوندملالخادةكلمملاب
  ةسفانملابابحتفلحارمبسحبزایتمالادقعنمءزجليناكملاقاطنلاصیلقتيفةدملاهذھلالخقحلاةصتخملاتاھجللنوكی
 .ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفندملانیبتالفاحلابماعلالقنلاةمدخمیدقتل

  مربملا زایتمالادقعدیدمتىلع ةقفاوملاب ءارزولا سلجمرارق ردص،)٢٠١٥ربوتكأ١٢قفاوملا(١٤٣٦ةجحلايذ٢٩خیرات ب
   )ـھ١٣٩٩ةجحلايذ٢٣خیراتو٤٨/م( مقر يكلملاموسرملاھنأشيفرداصلايعامجلالقنلل ةیدوعسلاةكرشلاوةموكحلانیب
   ةكرشلاحنممدعو)٢٠١٦لیربا٨قفاوملا(ـھ١٤٣٧بجر١نم ًارابتعا تاونس  سمخةدمل  كلذو )١٩٧٩ربمفون١٣قفاوملا(
  رفص٢٧خیراتبةكلمملاندمنیب تالفاحلاب ماعلا لقنلاةمدخمیدقتل ةسفانملابابحتفدنع ةیلیضفت ةیسفانت ةزیميأاھریغوأ

  نمضتمزایتمالادقعصوصخبلقنللةماعلاةئیھلاسیئريلاعمباطخةكرشلاتملتسا)٢٠٢٠ربوتكأ١٤قفاوملا(ـھ١٤٤٢
  دقعدیدمتًاحضومةكرشلالوصأعضوةجلاعملةلكشملاةنجللاھیلإتلصوتامىلع)أدبملاثیحنم(ءارزولاسلجمةقفاوم
  مازتلالادقعصخی   امیفةیئاھنلا  ةیوستللةمزاللادونبلاو)٢٠٢١  ریاربف  ١٣  قفاوملا(ـھ  ١٤٤٢  بجر  ١  خیراتنمةنسةدملمازتلالا
   .لوادتيفاھتانالعإوةكرشلاعقوميفاھنعنالعإلامتيتلاو

٢٩خیراتبدقعنملاعامتجالايفةكرشلايمھاسمىلعءارزولا سلجمةقفاوميفةدراولاطاقنلاضرعبةرادإلاسلجمماق،ھیلع
  باطخلابةروكذملاماكحالاوطورشلاىلعنیمھاسملالبقنمةقفاوملاتمتو،)٢٠٢٠ربمفون١٥:قفاوملا(ـھ١٤٤٢لوألاعیبر
  .زایتمالادقعلًاقفوو
  لصوتلامتامءوضىلعوةكرشلاوةموكحلانیبعقوملاھطورشو  مازتلالادقعيفدروامىلعةبترتملاراثألادیدحتبةكرشلاتماق
  نویلم  ٢٧  ةمیقبةعومجمللكالھتسالايلامجإ بةدایزھیلعبترتیس  يذلاو  ،ةكرشلالوصأعضوةساردلةلكشملاةنجللالبقنمھیلا

  سمخلاىدمىلعةعزوملایرنویلم٦٬٦و٢٠٢١ةنسللایرنویلم١٠٬٢و،٢٠٢٠ةنسللایرنویلم١٠٬٢ىلعھعزوملایر
  . ةقحاللاتاونس

  : ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھيفةجردملاوةیلاتلاةعباتلاةكرشلايفرامثتسالابةكرشلاتماق
 ةیكلملاةبسن

ةعباتلاةكرشلا
ةنس

سیسأتلا
ربمسید٣١

٢٠٢٠
ربمسید٣١

سیسأتلادلبيساسألاطاشنلا٢٠١٩

 ٪٨٠ ٪٢٠١٤٨٠ةماعلاتالصاوملاةكرش
زیزعلادبعكلملاعورشمذیفنت
ضایرلاةنیدمبماعلالقنلل

ةیبرعلاةكلمملا
ةیدوعسلا

  يراجتلالجسلابجومبةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملابضایرلايفةلجسمةدودحمةیلوئسمتاذةكرشيھةماعلاتالصاوملاةكرشنإ
  ةنایصولیغشتوداریتساةطشنأةكرشلالوازت .)٢٠١٤  ربمسید  ٣١  قفاوملا(ـھ١٤٣٦  لوألاعیبر  ٨  خیراتب  ١٠١٠٤٢٩٢٥٠  مقر
  ـھ١٤٣٥  ةدعقلايذ  ٨  خیراتب  ١٠٦٠٨٣٥١١٤٧٣٤٧  مقررامثتساللةماعلاةئیھلانمرداصلاصیخرتللًاقفوضایرلايفتاصابلا
 .)٢٠١٤ربمتبس٤قفاوملا(
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

١٤

 ةمتت - ةكرشل انعتامولعم -١
:نییلاتلاكرتشملاعورشملاوةلیمزلاةكرشلايفرامثتسالابةكرشلاتماقامك

ةیكلملاةبسن
ةلیمزلاةكرشلايفرامثتسالا

ةقالعلاكرتشملاعورشملاو
ربمسید٣١

٢٠٢٠
ربمسید٣١

سیسأتلادلبيساسألاطاشنلا٢٠١٩

ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملالقنلاةطشنأ ٪٤٠ ٪٤٠ةلیمزةكرش)*(ةینیرحبلاةیدوعسلالقنلاةكرش

ةنایصوءاشنإلامعأ ٪٢٠ ٪٢٠ةلیمزةكرشةدودحملاةمصاعلاورتمةكرش
ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملاقرطلا

لقنللةیتارامإلاةیدوعسلاةكرشلا
ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايسردملالقنلاتامدخ ٪٥٠ ٪٥٠كرتشمعورشملماكتملا

.٢٠١٥ربمسید٣١ذنمةیفصتلاةلحرميفةینیرحبلاةیدوعسلالقنلاةكرشنإ   *

  دیحوتلاودادعالاساسأ -٢
 دادعإلاسسأ١ -٢
  رییاعملاوةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةدمتعملايلاملاریرقتللةیلودلارییاعمللًاقفو  ةعومجملل  ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإمت
  يفةدمتعملا  يلاملاریرقتلل  ةیلودلارییاعملاب"  امھیلإراشی  نیینوناقلانیبساحمللةیدوعسلاةئیھلانمةدمتعملاىرخألاتارادصالاو
 ." ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا
اھتمیقب ةفنصملاةیكلملاقوقحتاودأيفرامثتسالا"ءانثتساب،ةیخیراتلاةفلكتلاساسأ ىلعةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھدادعإمت
ةمیقلاباھتابثإمتیيتلاوةددحملاعفانملاتامازتلاءانثتسابو،ةلداعلاةمیقلاباھسایقمتیثیح "رخآلالماشلالخدلالالخنم  ةلداعلا
  .ةعقوتملانامتئالاةدحوةقیرطمادختسابةیلبقتسملاتامازتلاللةیلاحلا
  برقألغلابملاةفاكبیرقتمتیامك . ةعومجمللةیفیظولاةلمعلاًاضیأربتعیيذلاويدوعسلالایرلابةدحوملاةیلاملامئاوقلاضرعمتی
 .كلذفالخدریملام،)يدوعسلایرفلأ(فلأ

 ةیلاملامئاوقلادیحوتسسأ٢ -٢
  ٣١يفامكاھل )"ةعومجملا"(نیعمتجمامھیلاراشیةعباتلا ة كرشلاو ةكرشللةیلاملامئاوقلاىلعةدحوملاةیلاملامئاوقلالمتشت
  نمةفلتخمدئاوعىلعلوصحلايفقوقحاھیدلنوكیو،رطاخملةعومجملاضرعتتامدنعةرطیسلاققحتت.٢٠٢٠ربمسید
  .اھیفرمثتسملاةكرشلاىلعاھتاطلسةسرامملالخنمدئاوعلاكلتىلعریثأتلايفةردقملااھیدلو،اھیفرمثتسملاةكرشلاباھتقالع
  كلذوھمدعنماھیفرمثتسملاةكرشلاىلعةرطیسسرامتتناكاذإ  امیف  دكأتللمیوقتةداعإءارجإبةعومجملاموقت  ،صاخلكشبو
  ىلعةعومجملالوصحدنعةعباتلاةكرشلادیحوتأدبی .ةرطیسلارصانعيفریغتدوجوىلإفورظلاوقئاقحلاریشتامدنع
  تابولطموتادوجومجردت .ةرطیسلا   هذھلثمةسرامم  ىلعةردقلا  ةعومجملا   دقفتامد نعفقوتلامتیوةعباتلاةكرشلاىلع  ةرطیسلا
  لاقتناخیراتنمًارابتعاةدحوملاةیلاملامئاوقلايفةرتفلالالخةدعبتسملاوأاھیلعذوحتسملاةعباتلاةكرشلافیراصمولخدو
 .ةرطیسلاهذھلثمةسراممىلعةردقلا ةعومجملانادقفنیحلوةعومجملاىلإةرطیسلا
 :ةعومجملاىدلنوكیامدنعطقفكلذواھیفرمثتسملاةكرشلاىلعةرطیسلا بةعومجملاموقت،صاخلكشبو

  ةكرشلابةقالعلاتاذةطشنألاھیجوتىلعةردقملاةعومجملاحنم تقوقحدوجويأ(اھیفرمثتسملاةكرشلاىلعةرطیسلا�
)اھیفرمثتسملا
 .اھیفرمثتسملاةكرشلاباھتقالعلالخنمةفلتخمدئاوعىلعلوصحلايفقوقحاھیدلو،رطاخملضرعتلا�
.اھدئاوعىلعریثأتللاھیفرمثتسملاةكرشلاىلعاھتاطلسمادختساىلعةردقملا�

  لقأةعومجملاىدلنوكیامدنعف،ضارتفالااذھلًادییأتو .ةرطیستیوصتلاقوقحةیبلغأنعجتنیھنأبضارتفاكانھ،ماعلكشبو
  فورظلاوقئاقحلاةفاكرابتعالانیعبةعومجملاذخأت،اھیفرمثتسملاةكرشلايفةلثاممقوقحوأتیوصتلاقوقحيفةیبلغألانم
 :كلذلمشیو،اھیفرمثتسملاةكرشلاىلعةرطیسسرامتتناكاذإامیفدكأتلادنعكلذبةقلعتملا

 .اھیفرمث تسملاةكرشلايفنیرخآلاتیوصتلاقوقحباحصأعم)ةیدقاعتلاتابیترتلا(  يدقاعتلابیترتلا�
 .ىرخألاةیدقاعتلاتابیترتلانعةجتانلاقوقحلا�
 .ةلمتحملاتیوصتلاقوقحوةعومجملابةصاخلاتیوصتلاقوقح�

  ىدأولىتحةرطیسملاریغةیكلملاقوقحو  مألاةكرشلايفنیمھاسملا ب  ىرخألاةلماشلاتاداریإلادونبنمدنبلكولخدلا  قلعتی
  تاكرشللةیلاملامئاوقلاىلعتایوستءارجامتی،ةرورضلادنعو.زجعةرطیسملاریغةیكلملاقوقحدیصرنوكینأىلإكلذ
  كلذكوةلخادتملاتابولطملاوتادوجوملاةفاكفذحمتی .ةعومجملالبقنمةعبتملاكلتعمةیبساحملااھتاسایسىشامتتيكةعباتلا

  مئاوقلادیحوتدنعلماكلابةعومجملاتاكرشنیبتالماعملابةقلعتملاةیدقنلاتاقفدتلاوفیراصملاوتاداریإلاوةیكلملاقوقح
 .ةیكلمقوقحةلماعمك،ةرطیسلانادقفنودب،ةعباتلاةكرشلايفةیكلملاصصحيفریغتيأرابتعامتی.ةیلاملا
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١٥

   ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣
  :ةدحوملاةیلاملااھمئاوقدادعإيفةعومجملالبقنمةعبتملاةماھلاةیبساحملاتاسایسلابًانایبيلیامیف

 كرتشمعورشموةلیمزتاكرشيفرامثتسالا١ -٣
  تاسایسلاذاختايفةكراشملا  ىلعةردقملاماھلاریثأتلالثمی ً.اماھًاریثأتةعومجملااھیلعسرامتةأشنمنعةرابعةلیمزلاةكرشلا
 .تاسایسلاكلتىلعةكرتشملاةرطیسلاوأةرطیسلاسیلو،اھیفرمثتسملاتآشنمللةیلیغشتلاوةیلاملاتارارقلاو
 ً اقوقحبیترتلايفةكرتشمةرطیساھليتلافارطأللنوكیھبجومبو   ،ةكرتشملاتابیترتلالاكشأنملكشوھكرتشملاعورشملا
  طقفدجاوتملاوبیترتلايفةرطیسللًایدقاعتھیلعقفتممساقتةكرتشملاةرطیسلالثمت .كرتشملاعورشملاتادوجوميفاصيف
 .ةرطیسلايفةكراشملافارطأللةیعامجلاةقفاوملاةقالعلاتاذةطشنألابةقلعتملاتارارقلابلطتتامدنع
  ةرطیسلادیدحتلةیرورضلاتارابتعالالثامتةكرتشمةرطیسوأماھریثأتكانھناكاذإامیفدكأتللةعوضوملاتارابتعالانإ

 .ةعباتلاتاكرشلاىلع
 .ةیكلملاقوقحةقیرطلًاقفوكرتشملاعورشملاوةلیمزلا تاكرشلايفةعومجملاتارامثتسانعةبساحملامتت
  ةمیقلالدعت .ةفلكتلابكرتشملاعورشملاوأةلیمزلاةكرشلايفرامثتسالاتابثا،لصألايفمتی،ةیكلملاقوقحةقیرطبجومبو
  عورشملاوأةلیمزلاةكرشلاتادوجوميفاصيفةعومجملاةصحىلعأرطتيتلاتاریغتلاتابثإلكلذورامثتساللةیرتفدلا
  الو،رامثتساللةیرتفدلاةمیقلايفكرتشملاعورشملاوأةلیمزلاةكرشلابةقلعتملاةرھشلاجردت. ذاوحتسالاخیراتذنمكرتشملا
  تایلمعجئاتنيفةعومجملاةصحةدحوملالخدلاةمئاقسكعت.ةلقتسمةروصباھتمیقيفضافخنادوجونمدكأتللاھرابتخامتی
  تاداریإلانمءزجكاھیفرمثتسملاتآشنملاكلتل  رخ آلا  لماشلا  لخدلايفریغتيأراھظإمتی .كرتشملاعورشملاوأةلیمزلاةكرشلا
  عورشملاوأةلیمزلاةكرشلاةیكلمقوقحنمضًةرشابمریغتيأتابثاةلاحيف،كلذىلإةفاضإ .ةعومجمللىرخألاةلماشلا
 .ةیكلملاقوقحيفتاریغتلاةمئاقيف،كلذقبطنیامدنع،تاریغتيأيفاھتصحتابثإبةعومجملاموقت،كرتشملا
  حبرجراخ  ةدحوملالخدلاةمئاق  يفكرتشملاعورشملاوأةلیمزلاةكرشلاةراسخوأحبريفةعومجملاةصح  يلامجإراھظامتی
  عورشملاوأةلیمزلاةكرشللةعباتلاتاكرشلايفةرطیسملاریغةیكلملاقوقحوةبیرضلادعب  ةراسخلاوألخدلالثمیو،تایلمعلا
.كرتشملا
  تایوستلاءارجامتی،ةرورضلادنعو .ةعومجمللةیلاملاةرتفلاسفنلكرتشملاعورشملاوأةلیمزلا تاكرشللةیلاملامئاوقلادعت
 .ةعومجملالبقنمةعبتملاكلتعمةیبساحملاتاسایسلاقفتتيكةمزاللا
اھرامثتساةم یقيفضافخناةراسخ  يأ  تابثايرورضلانمناكاذإامیفدكأتلابةعومجملاموقت،ةیكلملاقوقحةقیرطقیبطتدعبو
  يعوضوملیلددوجونمدكأتلابةعومجملاموقت،ةدحوم   ةیلاممئاوقلكدادعإخیراتبو .كرتشملاعورشملاوأ   ةلیمزلااھتكرشيف
  ةعومجملاموقت،لیلدلااذھلثمدوجودنعو .كرتشمعورشمواةلیمزةكرشيأيفرامثتسالاةمیقيفضافخناعوقوىلع
  تابثإو،ةیرتفدلاھتمیقوكرتشملاعورشملاوأةلیمزلاةكرشللدادرتساللةلباقلاةمیقلانیبقرفلابكلذوضافخنالاغلبمباستحاب
 .ةدحوملالخدلاةمئاقيف "كرتشمعورشموةلیمزةكرشحبريفةصح" ـكةراسخلا
  تابثإوسایقبةعومجملاموقت،كرتشملاعورشملاىلعةكرتشملاةرطیسلاوأةلیمزلاةكرشلاىلعماھلاریثأتلانادقفدنعو
  ریثأتلانادقفدنعكرتشملاعورشملاوأةلیمزلاةكرشللةیرتفدلاةمیقلانیبقرفلاتابثإمتی .ةلداعلاةمیقلابھبظفحتملارامثتسالا
 .ةدحوملالخدلاةمئاقيفداعبتسالاتالصحتموھبظفحتملارامثتساللةلداعلاةمیقلاوةكرتشملاةرطیسلاوأماھلا

 "ةلوادتمریغ" و "ةلوادتم" ـكتابولطملاوتادوجوملافینصت٢ -٣
  . ةلوادتمریغ / ةلوادتمكةدحوملايلاملازكرملاةمئاقيفتابولطملاوتادوجوملاراھظإبةعومجملاموقت
 :كلذوةلوادتمتادوجوملاربتعت
 .ةیداعلاتایلمعلاةرودلالخاھذاقنتسامتیوأاھعیبيونیوأاھققحتعقوتیامدنع�
 .ةرجاتملاضارغأليساسألكشباھؤانتقاةلاحيف�
  ىلعدویقكانھنكتملامةیدقنھبشوةیدقننوكتامدنعوأ،ةیلاملاةرتفلادعبًارھشرشعينثالالخاھققحتعقوتیامدنع�

 .ةیلاملاةرتفلادعبًارھشرشعينثانعلقتالةدملتابولطمةیأدادسلاھمادختساوأاھلادبتسا

  ."ةلوادتمریغ"ـكىرخألاتادوجوملاةفاكفنصت
 :كلذوةلوادتمتابولطملاةفاكربتعت
 ةیداعلاتایلمعلاةرودلالخاھدادسعقوتیامدنع�
 .ةرجاتملاضارغأليساسألكشباھؤانتقاةلاحيف�
 وأ،ةیلاملاةرتفلادعبًارھشرشعينثالالخدادسلاقحتستامدنع�
 .ةیلاملاةرتفلادعبًارھشرشعينثانعلقتالةدملتابولطملادادسلیجأتلطورشمریغقحدوجومدعدنع�

 ."ةلوادتمریغ" ـكىرخالاتابولطملاةفاكةعومجملافنصت
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

١٦

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣

  ةلداعلاةمیقلاسایق٣ -٣
  متتةیماظنةلماعمبجومبامتابولطملیوحتدنعهدادسوأامتادوجومعیبدنعھمالتسامتیسيذلارعسلايھةلداعلاةمیقلا
متتستابولطملالیوحتوأتادوجوملاعیبةلماعمنأضارتفابةلداعلاةمیقلاسایقددحی .سایقلاخیراتبقوسلايفنیلماعتمنیب
:امإ
 وأ،تابولطملاوأتادوجوملليسیئرلاقوسلايف�
 .تابولطملاوأتادوجومللةدئافرثكألاقاوسألايف،يسیئرلاقوسلادوجومدعةلاحيف�

 .ةعومجملالبقنماھیلإلوصوللةلباقنوكتنأبجیةدئافرثكألاوأيسیئرلاقوسلانإ
  تابولطملا   وأ  تادوجوملاریعستدنعنودیفتسیسقوسلايفنیلماعتملانأضارتفابتابولطملاوأتادوجومللةلداعلاةمیقلاساقت
 .ةیداصتقالامھحلاصملضفأقیقحتلنوعسیمھنأو
  قیرطنعةیداصتقاعفانمقیقحتىلعقوسلايفنیلماع تملاةردقمرابتعالانیعبةیلاملاریغتادوجومللةلداعلاةمیقلاسایقذخأی
 .دحىصقأبولضفألاوحنلاىلعلصألانومدختسیقوسلايفنیرخآنیلماعتملھعیبوألصأللىصقألاولضفألامادختسالا
  تالخدملامادختساةدایزوةلداعلاةمیقلاسایقلةیفاكتانایباھنأشبرفوتتو،فورظللًاقفوةمئالممیوقتقرطةعومجملامدختست
 .ةظحالمللةلباقلاریغتالخدملامادختسالیلقتوةظحالمللةلباقلا
  يمرھلالسلستلانمضةیلاملامئاوقلايفاھنعحاصفالاوأةلداعلاةمیقلاباھسایقمتیيتلاتابولطملاوتادوجوملاةفاكفنصت
 :لككةلداعلاةمیقلاسایقلةماھلاىندألاىوتسملاتالخدمساسأىلعوهانداةروكذملاةلداعلاةمیقلاتایوتسمل
 )راعسألادیدجتوألیدعتنودبيأ(ةلثاممتابولطموأتادوجوملطشنقوسيفةلوادتملاراعسألا :لوألاىوتسملا�
  ةرشابمةروصبةظحالمللةلباق–ةلداعلاةمیقلاسایقلةماھلا–ىندألاىوتسملاتالخدمربتعتمیوقتقرط :يناثلاىوتسملا�

 .ةرشابمریغوأ
 .ةظحالمللةلباق ریغ-ةلداعلاةمیقلاسایقلةماھلا–ىندألاىوتسملاتالخدمربتعتالمیوقتقرط :ثلاثلاىوتسملا�

  امیفدكأتلابةعومجملاموقت،رركتملكشب  ةلداعلا  ةمیقلابةدحوملاةیلاملا  مئاوقلايفاھتابثإمتیيتلاتابولطملاوتادوجومللةبسنلاب
  ىندألاىوتسملاتالخدمساسأىلع(فینصتلامیوقتةداعإبكلذوةلداعلاةمیقلاسایقلةیمرھلاتایوتسملانیبلیوحتلامتاذإ
 .ةیلامةرتفلكةیاھنيف)لككةلداعلاةمیقلاسایقلةماھلا
  رطاخموصئاصخوةعیبطساسأىلعتابولطملاوتادوجوملاتائفدیدحتبةعومجملاتماق،ةلداعلاةمیقلانعحاصفإلاضرغلو
 . هالعأةروكذملاةلداعلاةمیقلاسایقتایوتسمليمرھلالسلستلاوتابولطملاوتادوجوملا

  تاداریالاتابثا٤ -٣
 .ءالمعلاعمدوقعلانمداریإلاةبساحمليدرفلماشجذومنحضوی)١٥(يلاملاریرقتلليلودلارایعملاّنإ

  امكءالمعلاعمدوقعلانمداریإلاتابثإلتاوطخسمخنمةنوكمةقیرطسسؤی)١٥(يلاملاریرقتلليلودلارایعملاّنأثیح
:يلی

 ءالمعلاعمدوقعلانمتاداریإلا
ذافنلاةبجاوتامازتلاوًاقوقحئشنترثكأوأنیفرطنیبةیقافتاھنأبدقعلافرعی .لیمعلاعم)دوقعلا(دقعلادیدحت  :)١(ةوطخلا

  .دقعلكلاھبءافولابجیيتلارییاعملاوسسألاحضوتو
  وأةعلسلیوحتبلیمعلاعمدقعلاھیلعصنیدھعتنعةرابعوھءادألامازتلانإ  .دقعلايفءادألاتامازتلادیدحت  :)٢(ةوطخلا

  .لیمعلاىلإھمدخ
  لیوحتلباقمھیفقحاھلنوكینأةعومجملاعقوتتيذلاضوعلاغلبمةلماعملارعسلثمی :ةلماعملارعسدیدحت  :)٣(ةوطخلا

  .ةثلاثفارطأنعةباینلاباھلیصحتمتیيتلاغلابملاءانثتسابلیمعلاىلإاھبدھعتملاتامدخلاوأعلسلا
رثكأىلعلمتشتيتلادوقعللةبسنلاب .دقعلايفاھیلعصوصنملاءادألاتامازتلإىلعةلماعملارعسصیصخت  :)٤(ةوطخلا

  ةعومجملاعقوتتيذلاغلبملابكلذوءادأمازتلالكىلعةلماعملارعسصیصختبةعومجملاموقتس،ءادأمازتلانم
  .ءادأمازتلالكبءافولالباقمھیفقحلااھلنوكتنأ

 .ءادألامازتلابةأشنملاءافودنعتاداریإلاتابثإ  :)٥(ةوطخلا

  :ةیلاتلاطباوضلادحأبءافولامتاماذإ،ينمزىدمىلعتاداریإلاتابثإوءادألامازتلابءافولابةعومجملاموقت
  لمتكملاءادألالباقمةعفديفذافنلابجاوقحةعومجمللنأو،ةعومجملللیدبمادختساھلًالصأةعومجملاءادأئشنیال  )أ

  .ھخیراتىتح
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

١٧

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣

  ةمتت -تاداریالاتابثا٤ -٣
 .ھنیسحتوألصألادییشتھیفمتیيذلاھسفنتقولايفلیمعلاھیلعرطیسیيذلالصألانسحیوأئشنیةعومجملاءادأ  )ب
  .ءادألابةعومجملاتماقاملاحھسفنتقولايفاھكلھتسیوةأشنملاءادأنمةمدقملاعفانملالیمعلاىقلتی  )ج
  متیيتلانمزلانمةطقنلادنعتاداریإلاتابثإمتی،هالعأطورشلانميأبءافولامدعةلاحيفھناف،ءادألاتامازتلالةبسنلاب
  .اھیفءادألامازتلابءافولا
  دقعىلعينبملصأءاشنإىلإيدؤیكلذنإف،اھبدھعتلامتيتلاتامدخلامیدقتقیرطنعءادألامازتلابةعومجملاءافوةلاحيف
نعأشنیدقف،اھتابثإمتيتلاتاداریإلاغلبمنعلیمعلاھملتسیيذلاضوعلاةدایزةلاحيفو .ءادألانمبستكملاضوعلالباقم
  .دقعمازتلاكلذ
  دعبو،اھیلعدقاعتملادادسلاطورشرابتعالانیعبذخألادعب،ضبقلاقحتسملاوأملتسملاضوعللةلداعلاةمیقلابتاداریإلاساقت
  وألیصأكلمعتتناكاذإامیفدكأ تللةددحمرییاعمقفوتاداریإلاتابیترتةعجارمبةعومجملاموقت .موسرلاوبئارضلاداعبتسا
 .لیكو

  ذإ،فیلاكتلاوتاداریإلاسایقنكمیھنأو،ةعومجمللةیداصتقالاعفانملاھنعقفدتتنألمتحیيذلاردقلابتاداریإلاتابثإمتی
  .ھبقوثوملكشب،كلذقبطنی

 تامدخلامیدقت  )أ
  تامدخلامیدقتةلاحيفو .اھبةقلعتملاتامدخلاكلذكو  ،ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملاجراخولخادلقنلاتامدخمیدقتبةعومجملاموقت
ٍذئدنع،ةفلتخمةیلامتارتفلالخدحاوبیترتقفو   .تامدخلافلتخمن یبعیبلاةمیقساسأىلعًاءانباھعیزوتمتی 
  تالاحلايفو ."قحلاةسرامممدع" ـبًةداعكلذىلإراشیو .اھدادرتسإنكمیالامك،رفسللاھمادختسامتیالرفسلاركاذتضعب
  نوكیالنأبھیفعقوتیيذلاردقلابكلذوتاداریإكردقملاغلبملاتابثإمتی،قحلاةسراممةعومجملااھیفقحتستنأعقوتیيتلا

  نوكینلتاداریإلاسكعنأب،ةقدلكب،قحلاةسرامممدعریدقتةعومجملاةیناكمإمدعةلاحيفو ً.ایرھوجتاداریإلاسكع
ًایرھوج   .دعبتسمنوكیةیقبتملاقوقحلللیمعلاةسرامملامتحادنعطقفةینعملاتاداریإلاتابثإمتیذئدنع، 
  ،ةینعملاتایقافتالاتارتفىدمىلعتباثلاطسقلاةقیرطبریجأتلالخدتابثإمتی .ءالمعللتامدخلامیدقتدنعتاداریإلاتابثإمتی
  .اھققح تدنعىرخألاتاداریإلاتابثإمتیامنیب
  تنرتنالاتامدخو،دئازلانزولالثمةیفاضإلاموسرلاوأركاذتلانمءزجكةیوناثلاتامدخلانمددعمیدقتبةعومجملاموقتامك
  نعةبساحملابموقتولقنلاتامدخنعاھتاذبزیمتتالةیوناثلاتامدخلاهذھنأبدكأتلابةعومجملاموقت .خلإ،ةمعطألامیدقتو
  .دحاوءادأمازتلاكلقنلاتامدخ
  هذھنأشبلیكوكلمعتاھنأبةعومجمللنیبتدقو .اھتاطحملالخنمىرخأتاكرشنعًةباینرفسركاذتعیببةعومجملاموقتامك
  .تاعیبملاهذھىلعةعومجملاةلومعردقبطقفتاداریإلاتابثإمتیيلاتلابو،تاعیبملا
  :ةیلاتلاتالاجملانمةعومجملاتاداریإققحتت
 باكرلالقن-
 نحشلاتامدخ-
 ةیلودلالقنلاتاكرشعمتاداریإلامساقتتابیترت-
  ةیموكحلاتاھجلالالخنمتاعیبملا-
  ىرخأتاھجعمةماعلاةمدخلازایتماتابیترت-
  .ءادألامازتلابءافولاوحنمدقتلاسایقبكلذوينمزىدمىلعتاداریإلاتابثإمتی،ينمزىدمىلعھبءافولامتیءادأمازتلالكل
  ھنإف،لوقعملكشبيدقنلاریغضوعللةلداعلاةمیقلاریدقتةیناكمإمدعةلاحيفو .ةلداعلاةمیقلابيدقنلاریغضوعلاسایقمتی
  .ضوعلالباقملیمعللاھبدھعتملاىرخألاتامدخلاوأعلسللةلقتسملاعیبلاراعسأىلإعوجرلابضوعلاسایقمتی
  تامازتلاوًاقوقحلدعیوأذافنلاةبجاوةدیدجتامازتلاوًاقوقحامإئشنیلیدعتىلعدقعلافارطأقفتیامدنعدقعللل یدعتدجوی
  .دقعلالیدعتىلعقافتالانیحىلإمئاقلادقعلاىلعتاداریإلاتابثإيفرارمتسالابجی .دقعلافارطألذافنلاةبجاو

 باكرلالقننمتاداریإلا  )ب
  ركاذتلامالتسادنعاھتابثإمتیوركاذتلاءارشدنعباكرلانمةلصحملاةیدقنلاىلعيساسألكشبباكرلالقننمتاداریإلا  لمتشت
  .ةركذتلاةیحالصءاھتنإوأرفسلاخیراتىتحًامدقمهارتشملاركاذتلانأشبةلجؤملاتاداریإلاتابثإمتی .نیرفاسملالبقنم
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١٨

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣

  ةمتت -تاداریالاتابثا٤ -٣

 نحشلاتاداریإ  )ج
  نحشلامیلستدنعيأ،ءالمعلاهاجتءادألاتامازتلابةعومجملاءافودنعنمزلانمةنیعمةطقندنعنحشلاتاداریإتابثإمتی
 .حاجنبةددحملانكامألايفةنوح شملاةعاضبلامیلستبرارقإمالتسادنعتاداریإلاتابثإمتیيلاتلابو .ددحملاناكملل
  مصخدعبتاداریإلاتابثإمتیھنأو،تاداریإلاتابثإدنعرابتعالانیعبءالمعللةحونمملا  تایمسحلاوأ/وتاضیفختلاةفلكتذخؤت
  ردقملاغلبملاتابثإمتی .ةعومجملاتاریدقتلضفأقفوةلماعملارعسيفریغتملاضوعلاجاردإبةعومجملاموقت .ریغتملاضوعلا
  ً.ایرھوجریغتاداریإلاسكعھیفنوكینألمتحیيذلاردقلابتاداریإك

  ةیلودلاتاكرشلاعمتاداریإلامساقتتابیترت  )د
  ةعومجمللةكرتشملاتاداریإلامساقتمتی،دوقعلاهذھبجومب .ةیلودلقنتاكرشعمتاداریإمساقتتایقافتاةعومجملاتمربأ
  يفصقنلاوأةدایزلالیدعتمتی .ةی نعملادوقعلاطورشلًاقبطنیفرطلانیبًةفصانمرھشلالالخةققحتملاىرخألاتاكرشلاو
  .ةیوستلاخیراتبًاقباسةلجسملاتاداریإلا

  تالاكولالالخنمتاعیبملا  )ـھ
  لیمعلاىلعلمحملاغلبملايأ،يلامجإساسأىلعتاداریإلاتابثإمتیيلاتلابوتابیترتلاهذھبجومبلیصأكةكرشلالمعت
  .فیراصمكتالاكولالبقنمةلمحملاةلومعلادیقت .يئاھنلا

 ةماعلاةمدخلازایتماتابیترت  )و
  )ةحناملاةھجلا(ضایرلاةنیدمریوطتلایلعلاةئیھلاعمًادقع)"لغشملا" وأ " ةماعلاتالصاوملاةكرش"(ةعباتلاةكرشلاتمربأ
  ةدمنإ .ضایرلاةنیدميفماعلالقنللز یزعلادبعكلملاعورشمذیفنتل)ـھ١٤٣٧مرحم٢٧قفاوملا(٢٠١٤ربمفون٢٠خیراتب
  لقنو،تالفاحلالیغشتيأ(تایلمعلاةرادإوتاعدوتسملاءانبوتالفاحلاءارشبلغشملاموقیس،دقعلابجومبو .ةنس١٢دقعلا
  ةلحرم :امھونیتلحرمنمدقعلانوكتی .ضایرلاةنیدمریوطتلایلعلاةئیھلللقنلاطوطخةرادإو)لقنلاطوطخفلتخميفباكرلا
  ىلإىرخألاتادوجوملاوةیتحتلاى نبلاةفاكلوؤتس،زایتمالاةرتفةیاھنيفو .لیغشتلاةلحرمو،لمعلابءدبللزیھجتلاودادعإلا
  ةیقافتالاءاھنإنأشبةحناملاةھجلاقوقحلمتشت .ةنایصلاوأتایلمعلابيفاضإطابترايأةعومجمللنوكینلو،ةحناملاةھجلا

  .دقعلادونبليرھوجقرخيأولغشملالبقنمفیعضلاءادألاىلع
  زیھجتلاةلحرملالخةیدقنلامالتسالطورشملاریغقحلالغشملل،ضایرلاةنیدمریوطتلایلعلاةئیھلاعمبیترتلاىلعًءانبو
  ةعومجملاموقت .سانلاةماعنمةیدقنلالیصحتلةیتحتلاةینبلامالتسايفقوقحيأھلسیلو،لیغشتلاةلحرمولمعلاءدبلدادعإلاو
  ةحناملاةھجلانمةیدقنلامالتسالطورشمریغقحاھلنوكیامدنعةمدخلازایتماةیقافتانعةجتانلاةیلاملاتادوجوملاتابثاب
  ضورقكفنصتو،ي لوألاتابثإلادنعةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملاهذھساقت .ةمدقملاتامدخلانیسحتوأءاشنإلاتامدخءاقل
  .ةنیدمممذو
  ،ھبةصاختادعموتالآوتاكلتممك)ةیتحتلاةینبلادیقتادوجوملايأ(ماعلالقنلاتامدخلةیتحتلاةینبلاتابثإلغشمللقحیال
  ةینبلايفلمعلاءدبلزیھجتلاودادعإلاةرتفءانثأةدبكتملافیراصملادیقتيلاتلابو،مادختسالاقحسیلولوصولاقحلغشمللنأل
  .فیراصمكریوطتلادیقوأةیلاحلاةیتحتلا

  تابثإمتی .دقعلابةروكذملاةینعملاءادألاتامازتلابءافولابسحبتاداریإلاتابثإمتی،لمعلاءدبلزیھجتلاودادعإلاةرتفلالخ
  فیلاكتلاىلعلوقعمحبرشماھقیبطتبكلذوتالخدملاةقیرطمادختسابلمعلابءدبللزیھجتلاودادعإلاةلحرملالختاداریإلا
  .ينعملاءادألامازتلابءافولاةیاغلوةدبكتملا
  .راعسألاةحئاليفنیبموھامكواھیلعقفتملاتارتمولیكلاساسأىلعلقنلاتامدختاداریإتابثإمتی،لیغشتلاةلحرملالخو
  .دقعلابةروكذملاةینعملاءادألاتامازتلابءافولادنعتاداریإلادیقمتی،لیغشتلاةلحرمءانثأىرخألاءادألاتامازتلالةبسنلاب

  ةیلیومتلاتاداریإلا  )ز
  ةیلبقتسملاةیدقنلاتاضوبقملامصخھبجومبمتیيذلالدعملالثمیيذلاوةیلعفلاةلومعلالدعممادختساب  ةیلیومتلاتاداریإلاتابثإمتی
  تالومعلالخدجردی .يلاملالصأللةیرتفدلاةمیقلايفاصل،بسنأامھیأ،لقأةرتفواةیلاملاةادأللعقوتملارمعلاىدمىلعةردقملا
 . ةدحوملالخ دلاةمئاقيف ةیلیومتلاتاداریالايف

 حابرألاتاعیزوت  )ح
تاعیزوتىلعنیمھاسملاةقداصمدنعةداعكلذنوكیو،اھمالتسالةعومجملاةیقحأبرارقالادنعحابرألاتاعیزوتتابثامتی
 .حابرألا

 ةیبنجألاتالمعلا٥ -٣
  .مألاةكرشللةیفیظولاةلمعلاًاضیأربتعیيذلاويدوعس لالایرلابةعومجمللةدحوملاةیلاملامئاوقلارھظت
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١٩

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣

  ةمتت-  ةیبنجألاتالمعلا٥ -٣
 ةیبنجألاتالماعملاو ةدصرألا
  ةینعملاةیفیظولاةلمعللةدئاسلالیوحتلاراعسأبةعومجملاتآشنملبقنمةیبنجألاتالمعلابتالماعملالیوحت،لصألايف،متی
  .تابثإللًالوأةلھؤمةلماعملاھیفحبصتيذلاخیراتلاب

  مئاوقلادادعإخیراتبةیفیظولاةلمعلل  ةدئاسلالیوحتلاراعسأب  ةیبنجألاتالمعلابةلجسملاةیدقنلاتابولطملاوتادوجوملا  لیوحتمتی
 .ةدحوملالخدلاةمئاق  يفةیدقنلادونبلالیوحتوأدادسلانعةجتانلاتاقورفلاتابثامتی .ةدحوملاةیلاملا

  لوحت   .تالماعملا  خیراتبةدئاسلالیوحتلاراعسأب  ،ةیبنجأةلمعبةلجسملا   ،ةیخیراتلاةفلكتلاباھسایقمتیيتلاةیدقنلاریغدونبلالوحت
  دیدحتھیفمتیيذلاخیراتلابةدئاسلالیوحتلاراعسأبةلداعلاةمیقلاباھسایقمتيتلاوةیبنجألاتالمعلابةلجسملاةیدقنلاریغدونبلا
  تابثاعمقفتیامبةلداعلاةمیقلاباھسایقمتيتلاةیدقنلاریغدونبلالیوحتنعةجتانلارئاسخلاوأحابرالاةجلاعممتی .ةلداعلاةمیقلا
  وأاھحابرأسایقمتیيتلادونبلاىلعلیوحتلاتاقورفتابثامتیيأ(دنبللةلداعلاةمیقلايفریغتلانعةجتانلارئاسخلا و أحابرألا

 .)يلاوتلاىلع،ةدحوملالخدلاةمئاقوأ رخ آلالماشلا لخدلايفةلداعلاةمیقلاباھرئاسخ

 ةاكزلا٦ -٣
  لخدلاةمئاقىلعصصخملالمحی .ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفلخدلاوةاكزللةماعلاةئیھلاةمظنألًاقفوةاكزللصصخمبنجی
.يئاھنلاطبرلاىلعةقفاوملااھیفمتیيتلاةنسلالالخيئاھنلاطبرلاوصصخملانیبتاقورفةیأدیقت .ةدحوملا

  لخدلاةبیرض٧ -٣
  نم ھتصحساسأىلعةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفتاكرشلالخدةبیرضلةعباتلاةكرشلايفيدوعسلاریغكیرشلاعضخی
 .ةدحوملالخدلاةمئاقيف  فورصمكاھجاردإمتیيتلاو،جئات نلا

  تادوجومللةیبیرضلاةیعوألانیبةتقؤملاتاقورفللكلذوتابولطملاةقیرطمادختسابةلجؤملاةبیرضللصصخمبنجی
 .ةیلاملامئاوقلاخیراتبةیلاملاریراقتلادادعإضارغألةیرتفدلااھ تمیقوتابولطملاو

 :ادعامیف،ةبیرضللةعضاخلاةتقؤملاتاقورفلاةفاكلةلجؤملاةیبیرضلاتابولطملاتابثامتی

  ةیلمعربتعتالامةلماعميفتابولطمواتادوجوموأ،ةرھشلليلوألاتابثالانعةلجؤملاةیبیرضلاتابولطملاأشنتامدنع·
 . ةبیرضللعضاخلالخدلاوأحابرألاوايبساحملاحبرلاىلع،ةلماعملاخیراتب،رثؤتالولامعاعیمجت

  تابیترتلايفصصحلاو،ةلیمزلاتاكرشلاوةعباتلاتاكرشلايفتارامثتسالابةقلعتملا  ھتقؤملا  ةیبیرضلاتاقورفلابقلعتیام·
  تاقورفلادیقسكعمتیالألمتحملانمھنأو،ةتقؤملاتاقورفلادیقسكعتیقوتىلعةرطیسلاةیناكمإدنعو،ةكرتشملا
 .روظنملالبقتسملايفةتقؤملا

  رئاسخلاو،ةلحرملاةمدختسملاریغبئارضلاو،عاطقتساللةلباقلاةتقؤملاتاقورفلاةفاكلةلجؤملاةیبیرضلاتادوجوملابسحت
  تاقورفلاءاقلاھمادختسانكمیةبیرضللةعضاخًاحابرأھیفرفوتتنالمتحیيذلاردقلابكلذوةلحرملاةمدختسملاریغةیبیرضلا
  امیف،ةلحرملاةمدختسملاریغةیبیرضلارئاسخلاوةلحرملا ةمدختسملاریغةیبیرضلاتادوجوملاوأعاطقتساللةلباقلاةتقؤملا

:ادع

  وأتادوجوملىلوألاتابثالانععاطقتساللةلباقلاةتقؤملاتاقورفلابةقلعتملاةلجؤملاةیبیرضلاتادوجوملاأشنتامدنع·
  عضاخلالخدلاوأيبساحملاحبرلاىلعرثؤتالةلماعملاخیراتباھنأو،لامعاعیمجتةیلمعربتعتالةلماعميفتابولطم
 .ةبیرضلل

  تابیترتلايفصصحلاوةلیمزلاوةعباتلاتاكرشلايفتارامثتسالابةقلعتملاعاطقتساللةلباقلاةتقؤملاتاقورفلابقلعتیام·
  لبقتسملايف  ةتقؤملاتاقورفلادیقسكعھیفلمتحیيذلاردقلابطقفكلذوةلجؤملاةیبیرضلاتادوجوملاتابثامتی،ةكرتشملا
 .ةتقؤملاتاقورفلامادختساھلباقمنكمی،ةبیرضللعضاخحبررفوتیسھنأو،روظنملا

  ھیفرفوتتنألمتحیاليذلاردقلابضفختوةیلاممئاوقلكدادعإخیراتبةلجؤملاةبیرضلاتادوجوملةیرتفدلاةمیقلاةعجارممتی
  ةبیرضلاتادوجوممیوقتداعی .اھنمءزجوأةلجؤملاةبیرضلاتادوجوملماك مادختسإبحمستةبیرضللةعضاخةیفاكًاحابرأ
  ةعضاخةیلبقتسمحابرأھنعجتنتنألمتحیيذلاردقلاباھتابثامتیو،ةیلاممئاوقلكدادعإخیراتباھتابثامتیمليتلاةلجؤملا
 .ةلجؤملاةبیرضلاتادوجومدادرتسابحمستةبیرضلل
  اھیفققح ت تيتلاةرتفلالالخاھقیبطتعقوتیيتلاةیبیرضلاحئارشلامادختسابةلجؤملاةبیرض لاتابولطموتادوجومساقت
خیراتبلوعفملاةیراسلاوةرداصلا  )ةیبیرضلاةمظنألاو (  ةیبیرضلاحئارشلاساسأىلعكلذوتابولطملااھیفددستوأتادوجوملا
  ةلجؤملاةبیرضلادونبتابثامتی .ةدحوملالخدلاةمئاقجراخةتبثملادونبلابةقلعتملاةلجؤملاةبیرضلا جردت .ةیلاملامئاوقلادادعإ
 .ةرشابمةیكلملاقوقحنمضوأىرخألاةلماشلاتاداریالايفامإكلذوامةلماعمبةقلعتملاو
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٢٠

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣

  ةمتت -لخدلاةبیرض٧ -٣
  تابولطمعم ةیلاحلاةبیرضلاتادوجومةیوستلمزلمماظنقحدوجودنعةلجؤملاةبیرضلاتابولطموتادوجومةصاقممتت
 .ةیبیرضلاةطلسلاسفنبوةبیرضللةعضاخلاةأشنملاسفنبقلعتتةلجؤملابئارضلانأو،ةیلاحلاةبیرضلا

 عاطقتسالاةبیرض٨ -٣
  ةبیرضماظنلًاقفوةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةمیقملاریغفارطألاعمتالماعملاضعبىلعبئارضعاطقتسابةعومجملاموقت
  .ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملابلخدلا

  تانحاشلاوتالفاحلاو  تادعملاوتالآلاوتاكلتمملا٩ -٣
  لمتشت .تدجونإ،ةمیقلايفمكارتملاضافخنالارئاسخومكارتملاكالھتسالاًاصقانةفلكتلابتادعملاوتالآلاوتاكلتمملارھظت
  لجألاةلیوطةیئاشنالاعیراشملابةقلعتملا   ضارتقالا  فیلاكتوتادعملاوتالآلاوتاكلتمملانم   ءزج  لادبتساةفلكتىلعةفلكتلاهذھ
  ةعومجملاموقت،لحارمىلعًابولطمتادعملاوتالآلانمةماھءازجألادبتساناكاذإو .تابثالارییاعمبءافولاةلاحيفكلذو
  يفھتفلكتتابثامتی،يسیئرصحفءارجإدنعف،لباقملابو . ةیجاتنإلااھرامعأىدمىلعةلقتسمةروصبءازجألاهذھكالھتسإب
  ىرخألاةنایصلاوحالصالاف یلاكتةفاكتابثامتی .ھتابثارییاعمبءافولاةلاحيفكلذولالحإكتادعملاوتالآللةیرتفدلاةمیقلا
  .اھدبكتدنعةدحوملالخدلاةمئاق  يف

 :يلیامكوتادوجومللةردقملاةیجاتنالارامعألاىدمىلعتباثلاطسقلاةقیرطبكالھتسالابسحی

  ةیجاتنإلارامعألا  تادوجوملاتائف
 ةنس٣٣–٣ينابملاتانیسحتوينابملا
 ةنس١٢–٦ تاروطقملاوتانحاشلاوتالفاحلا
 ةنس٢٠–٢  تادعملاوتالآلا
 تاونس١٠–٣  تابیكرتلاوثاثألا
  تاونس  ٦–٣  تارایسلا

 .يضارألاىلعكالھتساباستحامتیال
دنعوأداعبتسالاد نعكلذو  ةیادبلايفھتابثإمتماھءزجيأوتادعملاوتالآلاوتاكلتمملادونبنمدنبيأتابثانعفقوتلامتی
  لصأيأتابثانعفقوتلانعةجتانرئاسخوأحابرأةیأجردت.داعبتسالاوألامعتسالانمةعقوتمةیلبقتسمعفانمدوجومدع
  متیيتلاةرتفللةدحوملالخدلاةمئاقيف)لصأللةیرتفدلاةمیقلاوداعبتسالاتالصحتميفاصنیبقرفلاكاھباستحامتیيتلا(
 .اھیفتابثالانعفقوتلا
  ءارجإمت یوةیلامةرتفلكةیاھنيفتادعملاوتالآلاوتاكلتمملاكالھتساقرطو،ةیجاتنالارامعالاوةیقبتملاةمیقلاةعجارممتی
ً.امئالمكلذناكاذإً،البقتسمتالیدعتلا
  ةفلكتلاهذھةلمسرمتیكلذدعبو .ھلجأنمئشنأيذلاضرغلللصألادادعإنیحلةدبكتملاةفلكتلابءاشنإلاتحتعیراشملارھظت
  .ةیلامسأرلاةمدقملاتاعفدلاوتامدخلاوداوملاونیلواقملاةفلكتىلعةفلكتلالمتشت .ةینعملاتادوجوملاىلع

  راجیالادوقع١٠ -٣
  راجیإدقعىلعيوتحیوأراجیادقعدقعلاربتعی .راجیإدقعىلعيوتحیوأراجیادقعوھدقعلاناكاذإاممییقتبةعومجملاموقت
 .امضوعلباقمنمزلانمةرتفلددحملصأمادختساىلعةرطیسلايفقحلاىطعأاماذإ

  رجأتسمك ةعومجملا١-١٠ -٣
  راجیإدوقعولجألاةریصقراجیإلادوقعءانثتساب،راجیإلادوقععیمجسایقلوفارتعاللدرفنمجذومنةعومجملاقبط ت
  مادختسايفقحلالصألامادختساقحلثمیوراجیالاتاعفدعفدلراجیالامازتلابةعومجملافرتعت .ةمیقلاةضفخنملاتادوجوملا
  .مادختسالاقحتادوجوم

  مادختسالاقحتادوجوم )أ
  متی . )تادوجوملالامعتساقح   لصألا  رفاوتخیرات(راجیإلا  دقعءدبخیراتيف   مادختسالا  قحتادوجوملاجاردإبةعومجملاموقت
  سایقةداعإيأبسحبلدُعتوةمیقلايفضافخنارئاسخومكارتمكالھتسايأًاصقانةفلكتلاب مادخ تسالا قحتادوجوملاسایق
   ةیلوالا  ةرشابملافیلاكتلاوةلجسملا   راجیإلا  دوقعتامازتلاةمیق   مادختسالا  قحتادوجوملاةفلكت  نمضتت .راجیإلا  دوقع  تامازتلا
  قحتادوجوملا لصأكالھتسامتی .ةملتسمراجیإتازفحميأصقاندقعلاةیادبخیراتلبقوأيفةعوفدملاتاراجیإلاتاعفدو
  . دقعةدملاوطتباثلاطسقلاساسأىلعلامعتسالا
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٢١

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -٣

 ةمتت  -  راجیالادوقع١٠ -٣

ةمتت-  رجأتسمكةعومجملا١-١٠ -٣

  راجیالاتامازتلا )ب
  نمضتت . راجیإلا  ةدملاوط  راجیإلا  تاعفدلةیلاحلاةمیقلابةساقُملا  راجیإلا  تامازتلاجاردإبةعومجملاموقت،راجیالا  دقعةیادبيف
  راجیإتاعفدو،مالتسالاةقحتسمراجیإتازفحميأًاصقان)ةیرھوجلاریغةتباثلاتاعفدلانمضتت( ةتباثتاعفد راجیإلاتاعفد
 ً اضیأ راجیإلاتاعفدنمضتت .ةیقبتملاغلابملاتانامضلباقماھعفدعقوتملاغلابملاو،لدعملاوأرشؤملاىلعًءانبةمیقلاةریغتم
  تناكاذإامیفدقعلاءاھنإبةلصتملاتامارغلاتاعفدوةكرشلاھسرامتنأةوقبعقوتملانميذلاءارشلارایخلةسرامملارعس
  متیتباثلدعموأرشؤمىلعدمتعتيتلاةریغتملاراجیإلاتاعفدو . راجیإلادقعءاھنايفقحلاةكرشلايطعتراجیإلاطورش
 .عفدللفرظلاوأثدحلااھیفلصحیيتلاةرتفلايف)عئاضبجاتنإلاھدبكتمتاذإالإ(  فورصمكاھجاردإ

  رجؤمكةعومجملا٢-١٠ -٣
  ریجأتدوقعكةعومجملاىلإيرھوجلكشبةیكلملاعفانمورطاخمعیمجلیوحتاھلالخنممتیيتلاراجیإلادوقعفینصتمتی
  نمضتاداریإلايفاھجارداو راجیإلادوقعلاجآىدمىلعتباثلاطسقلاساسأىلعةئشانلاریجأتلاتاداریإبستحت .يلیغشت
  دقعلبیترتلاوضوافتلانعةجتانلاةرشابملا   ةیلوألا  فیلاكتلالیمحتمتی .ةیلیغشتلااھتعیبطلًارظنةدحوملاةراسخلاواحبرلاةمئاق
  تاداریإلثمـساسألاسفنىلعریجأتلادقعةدمىدمىلعاھجاردإمتیورجؤملالصأللةیرتفدلاةمیقلاىلعيلیغشتلاریجأتلا
.اھباستكامتیيتلا  ةرتفلايفتاداریإكةلمتحملاریجأتلاتاداریإجردت  .راجیإلا

 ةیراقعلاتارامثتسالا١١ -٣
  تارامثتسالاسایق،لصألايف،متی.ةیراقعتارامثتساكلاملاسأرءامنإلوأراجیإلخدقیقحتلةانتقملاتارامثتسالافنصت
  .مكارتملاضافخنالارئاسخومكارتملاكالھتسالاًاصقانتالماعملافیلاكتةلماشةفلكتلابةیراقعلا
  .يضارألاىلعكالھتساباستحامتیال .ةردقملاةیجاتنإلارامعألاىدمىلعتباثلاطسقلاةقیرطبكالھتسالابسحی
  دئاوفةیأعقوتمدعدنعو،مادختسالانمةمئادةروصباھبحسوأاھداعبتسادنعةیراقعلاتارامثتسالاتابثإنعفقوتلامتی
  يتلا   ةرتفللةدحوملالخدلا  ةمئاقيفلصأللةیرتفدلاةمیقلاوداعبتسالاتالصحتميفاصنیب  قرفلاجردی .اھ نمةیلبقتسمةیداصتقا
  .تابثإلانعفقوتلااھیفمتی
  ىلإة یراقعلاتارامثتسالانملیوحتللةبسنلاب .مادختسالايفریغتدوجودنعطقف  ةیراقعلاتارامثتسالا)نموأ(ىلإلیوحتلامتی
  خیراتبةلداعلاةمیقلاةباثمبةقحاللاةرتفلانعةبساحملاصوصخبةضرتفملاةفلكتلاربتعت،كلاملالبق نمةلوغشملاتاراقعلا
 ً اقبطراقعلااذھنعةبساحملابةعومجملاموقت،ةیراقعتارامثتساكلاملانملوغشملاراقعلاحبصیامدنعو .مادختسالاریغت
 .مادختسالاریغتخیراتىتحتادعملاوتالآلاوتاكلتمملا يف ةروكذملاةسایسلل

 ةسوململاریغتادوجوملا١٢ -٣
  ریغتادوجوملاةفلكتلثمت .ةفلكتلاباھليلوألاتابثإلادنعةلقتسمةروصباھیلعذوحتسملاةسوململاریغتادوجوملاساقت
  ریغتادوجوملادیقت،اھليلوألاتابثإلادعبو .ذاوحتسالاخیراتبةلداعلاةمیقلاتآشنمعیمجتةیلمعيفاھیلعذوحتسملاةسوململا
ً،ایلخادةروطملاةسوململاریغتادوجوملاةلمسرمتیال .ةمكارتملاضافخنالارئاسخومكارتملاءافطإلاًاصقانةفلكتلابةسوململا
 .اھیفتدبكتيتلاةنسللةدحوملالخدلاةمئاقىلعفیراصملالمحتو،ةلمسرملاریوطتلافیلاكتادعامیف
 .ةدملا "ةددحمریغ" وأ"ةددحم" ـكةسوململاریغتادوجومللةیجاتنإلارامعألافنصت
  دوجونمدكأتللاھعجارممتیو،اھلةردقملاةیجاتنإلارامعألاىدمىلعددحمرمعاھليتلاةسوململاریغتادوجوملاأفطت
  ریغتادوجوملاءافطإةقیرطوةرتفةعجارممتی .ضافخنالااذھثودحىلإریشیلیلددوجودنعكلذواھتمیقيفضافخنا
  وأعقوتملايجاتنإلارمعلايفتاریغتلاةجلاعممتی.ةیلاممئاوقلكدادعإةرتفةیاھنيفلقألاىلعددحمرمعاھليتلاةسوململا

  وھامبسح،ءافطإلاةقیرطوأةرتفلیدعتبكلذوًایبساحم–لصألااھنمضتيتلاةیلبقتسملاةیداصتقالاعفانملاذافنتساةقیرط
  يفددحمرمعاھليتلاةسوململاریغتادوجوملاءافطإفیراصمجردت .ةیبساحملاتاریدقتلايفتاریغتكاھرابتعامتیو،مئالم
 .ةسوململاریغتادوجوملاةفیظوعمىشامتیامبو  فورصمكةدحوملالخدلاةمئاق

اھتمیقيفضافخنادوجومدعنمدكأتللًایونساھرابتخامتیلبددحمرمعاھلسیليتلاةسوململاریغتادوجوملاءافطإمتیال
ناكاذإامیفدكأتللكلذوًایونسددحملاریغيجاتنإلارمعلامیوقتةعجارممتی .دقنلادیلوتةدحوىوتسمىلعوأاھدحولكلذو
  "ددحمرمع"  ىلإ "ددحمریغرمع" نمرییغتلامتیالإو،هدیؤیامكانھلازیالددحملاریغيجاتنإلارمعللهؤارجإمتيذلامیوقتلا

 .يلبقتسمساسأىلع
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٢٢

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣

 ةمتت-  ةسوململاریغتادوجوملا١٢ -٣

  ةمیقلاوداعبتسالاتالصحتميفاصنیبقرفكةسوململاریغتادوجوملاتابثإنعفقوتلانعةجتانلارئاسخلاوأحابرألاساقت
 .لصألاتابثإنعفقوتلادنعةدحوملالخدلاةمئاقيفاھجاردإمتیو،لصأللةیرتفدلا

 يلآلابساحلاجمارب
  ىلعةیخیراتلاةفلكتلالمتشت .مكارتملاضافخنالارئاسخومكارتملاءافطإلاًاصقانةعباتلاةفلكتلابيلآلابساحلاجماربدیقت
.دونبلاءارشبًةرشابمةقلعتملاف یراصملا
  ىلعةیقبتملاةمیقلاًاصقانةینعملاتادوجوملاىلعفیلاكتلاعیزوتلكلذوتباثلاطسقلاةقیرطبلخدلاةمئاقىلعءافطإلالمحی
  :ةیلاتلاةردقملاةیجاتنإلارامعألاىدم

   تاو نس١٠ يلآلابساحلاجمارب

 لیومتلافیلاكت١٣ -٣
  تادوجوملاجاتنإوأءاشنإوأءارشبةرشابمةطبترملاةحبارملالیومتفیلاكتوةددحملاوةماعلاضورقلافیلاكتةلمسرمتت
رامثتسالانمةبستكملارامثتسالاتاداریإمصخمتی .عیبلاوأمادختسالللصألادادعإومامتإلةمزاللاةینمزلاةرتفلالالخةلھؤملا
  ضورقلافیلاكتدیقمتی .ةلمسرللةلھؤملاضورقلافیلاكتنم،ةلھؤملاتادوجوملاىلعاھفرصمتینیحلةددحمضورقلتقؤملا
 .ةدحوملالخدلاةمئاقيفاھیفاھدبكتمتیيتلاةرتفلايففورصمكىرخألا

 ةیلاملاتاودألا١٤ -٣
 .ىرخأةأشنملةیكلمقوقحةادأوأيلاممازتلاوامةأشنمليلاملصأءوشنىلإيدؤیدقعيأيھةیلاملاةادألا
  ةمیقلايفضافخنالا،ةیلاملاتامازتلالاوةیلاملالوصأللسایقلاوضرعلاتابلطتم)٩(مقريلاملاریرقتلليلودلارایعملامدقی
  ةمیقلاوأةأفطملاةفلكتلاساسأىلعةیلاملالوصألاةفاكسایق)٩(مقريلاملاریرقتلليلودلارایعملابلطتی .طوحتلاةبساحمو
 .يلوألاتابثإلادعبةقحالةیلامتارتفيفةلداعلا

تابثإلا
 .ةیلاملاةادألايفافرطةعومجملاحبصتامدنعةدحوملايلاملازكرملاةمئاقيفةیلاملاتابولطملاوتادوجوملاتابثإمتی

فینصتلا
  ةمیقلاباقحالاھسایقمتیيتلاكلت)١:ةیلاتلاسایقلاتائفنمضةیلاملااھتابولطموةیلاملااھتادوجومفینصتبةعومجملاموقت
 .ةأفطملاةفلكتلاباھسایقمتیيتلاكلت)٢و،ةراسخلاوأحبرلا لالخ  نموأرخآلالماشلالخدلالالخنمامإةلداعلا
  متی .ةیدقنلاتاقفدتللةیدقاعتلاطورشلاوةیلاملاتادوجوملاةرادإبصاخلا لامعألاجذومنىلعةیلاملاتادوجوملافینصتدمتعی
  ةمیقلاباقحالاھسایقمتیتابولطمكاھصیصختمتیملام، ةأفطملاةفلكتلاباھسایقمتیيتلاكلتاھنأىلعةیلاملاتابولطملافینصت
  يفامإرئاسخلاوحابرألالیجستمتی،ةلداعلاةمیقلابةساقملاتابولطملاوتادوجومللةبسنلاب .ةراسخلاوأحبرلال الخنمةلداعلا
 .رخآلالماشلالخدلايفوأ ةراسخلاوأحبرلا
  ةداعإمتی ال.تادوجوملاكلتةرادإلاھلامعأجذومنریغتیامدنعطقفوامدنعةیلاملاتادوجوملافینصتةداعإبةعومجملاموقت
 .ةیلاملاتابولطملافینصت
:ةیلاتلاتافینصتلاذیفنتبةعومجملاتماق
 )٩(مقريلاملاریرقتلليلودلارایعمللًاقفوفینصتلا ةیلاملامئاوقلادنب
 رخآلالماشلالخدلالالخنمةلداعلاةمیقلا رخآلالماشلا لخدلا   لالخ  نمةلداعلاةمیقلابتارامثتسا
 ةأفطملاةفلكتلا ةحبارمعئادويفتارامثتسا
 ةأفطملاةفلكتلا نورخآنونیدموةرتوفمریغةنیدمممذونویراجتنونیدم
 ةأفطملاةفلكتلا ةیدقنھبشوةیدقن
 ةأفطملاةفلكتلا  ةقالعوذفرطنمةقحتسمغلابم
 ةأفطملاةفلكتلا ةحبارملیومت
 ةأفطملاةفلكتلا نورخآونویراجتنونئاد
 ةأفطملاةفلكتلاةعباتةكرشلةرطیسملاریغةیكلملاقوقحىلإةقحتسمغلابم
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ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
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٢٣

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣

  ةمتت-  ةیلاملاتاودألا١٤-٣

  ةیلاملالوصألا )أ

  سایقلاويلوالافارتعالا
  ةمیقلاوأةأفطملاةفلكتلابامإھفینصتىلعيلاملا لصأللقحاللاسایقلادمتعی .ةلداعلااھمیقبًایئدبمةیلاملاتادوجوملاسایقمتی
 .ةراسخلاوأحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلاوأرخآلالماشلالخدلا لالخ  نمةلداعلا

  لامعأجذومنويلاملا لصأللةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلاصئاصخىلع يلوألا فارتعالادنعةیلاملاتادوجوملافینصتدمتعی
ریبادتةعومجملااھلتقبطيتلاوأيرھوجيلامنوكمىلعيوتحتاليتلاةیراجتلاةنیدملاممذلاءانثتساب .اھترادإلةعومجملا

  نمةلداعلاةمیقلابفنصملاریغيلاملا لصألاةلاحيفً،ادئازةلداعلاھتمیقبيلاملا لصألاسایقبموقتًایئدبمةعومجملانإف،ةیلمع
  اھلتقبطيتلاوأيرھوجيلامنوكميوتحتاليتلاةیراجتلاةنیدملاممذلاسایقمتی .ةلماعملافیلاكت،ةراسخلاوأحبرلالالخ
 .)١٥(  يلاملاریرقتلليلودلارایعملابجومب ددحملاةلماعملارعسىلعةیلمعریبادتةعومجملا

  تاقفدتاھنعجتنینأبجی،رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلاوأةأفطملاةفلكتلابھسایقويلاملا لصألافینصتلجأنم
  تاعوفدمطقف " رابتخا ھنأمییقتلااذھىلإراشی ."مئاقلاغلبملالصأىلعةدئافوأغلبملا لصألتاعوفدمطقف " يھيتلاوةیدقن
 .تاودألاىوتسمىلعمتیو "مئاقلاغلبملالصأىلعةدئافوأغلبملا لصألا

  ددحی .ةیدقنتاقفدتدیلوتلجأنمةیلاملاتادوجومللاھترادإةیفیكىلإةیلاملاتادوجوملاةرادإةعومجملللامعألاجذومنریشی
.امھیلكوأ ةیلامتادوجومع یبوأةیدقاعتةیدقنتاقفدتعیمجتنعجتنتسةیدقنلاتاقفدتلاتناكاذإ لامعألاجذومن

  ةدئاسلا فارعألاوأماكحألااھددحتةینمزةرتف  لالختادوجوملامیلستبلطتتيتلاةیلاملاتادوجوملاعیبوأءارشبفارتعالامتی
 . لصألاعیبوأءارشب ةعومجملاھیفمزتلتيذلاخیراتلايأـةرجاتملاخیراتيف   )ةیداعلالوادتلاةقیرط(  قوسلايف

  قحاللاسایقلا
:ةیلاتلاتائفلانمضةیلاملاتادوجوملافینصتمتی،قحاللاسایقلاضارغأل

،)نیدتودأ(ةأفطملاةفلكتلابةیلاملاتادوجوملا·
 ،)نیدت اودأ(ةیراوتكأل ارئاسخلاوبساكملاریودتعمرخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملا·
   ةیراوتكألارئاسخلاوبساكملاریودتمدععمرخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةفنصملاةیلاملاتادوجوملا·

،)ةیكلملاقوقحتاودأ( فارتعالاءاغلإدنع
  .ةراسخلاوأحبرلالالخن مةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملا·

 :)نیدتاودأ(ةأفطملاةفلكتلابةیلاملاتادوجوملا
   فارتعالامتی .ةمیقلاض افخنالاعضختويلعفلاةدئافلالدعمةقیرطمادختسابًاقحلاةأفطملاةفلكتلابةیلاملاتادوجوملاسایقمتی
  ىلإ برقألايھةئفلاهذھ .ھتمیقضافخناوأ،ھلیدعتوأ،لصألاداعبتسادنعةراسخلاوأحبرلايفةجردملارئاسخلاوبساكملاب
  نمقحتسملاونیفظومللضورقلا،ةیراجتلاةنیدملاممذلانم ًلكةأفطملاةفلكتلابةعومجمللةیلاملاتادوجوملانمضتت .ةكرشلا

  . ىرخأةیلامریغتادوجومنمصةجردملاةقالعتاذتاھج

 :)نیدتودأ(  ةیراوتكأل ارئاسخلاوبساكملاریودتعمرخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلاب ةیلاملاتادوجوملا
  فرصمییقتةداعإوةدئافلانملخدلاب فارتعالامتیھنإف،رخآلالماشلالخدلالالخنمةلداعلاةمیقلابنیدلاتاودأصخیامیف
  ةساقملاةیلاملاتادوجوملاةقیرط   سفنببستحتوةراسخلاوأحبرلاةمئاقيفدویقلاسكعوأةمیقلاضافخنارئاسخو   ةیبنجألا  ةلمعلا
  مكارتملاةلداعلاةمیقلايفریغتلانإف،داعبتسالا دنع .رخآلالماشلالخدلايفةیقبتملاةلداعلاةمیقلاتاریغتجردت .ةأفطملاةفلكتلاب
 ةراسخلاوأحبرلايفهریودتداعیرخآلالماشلالخدلايفجردملا

 .رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابنیدتاودأيأةعومجملاكلمتالً،ایلاح
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٢٤

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣

  ةمتت-  ةیلاملاتاودألا١٤-٣

 ةمتت–ةیلاملالوصألا )أ

  ءاغلإدنعةیراوتكألارئاسخلاوبساكملاریودتمدععمرخآلالماشلالخدلالالخنمةلداعلاةمیقلابةفنصملاةیلاملاتادوجوملا
 :)ةیكلملاقوقحتاودأ(فارتعالا

  ةیكلمقوقح   تاودأك  ءاغلإل  لباقریغلكشبةیكلملاقوقحيفاھتارامثتسافینصتراتختنأةعومجمللنكمی،يلوألا  فارتعالا  دنع
  )٣٢(يلودلاةبساحملارایعمبجومبةیكلملاقوقحفیرعتيفوتستامدنع رخآلالماشلالخدلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةفنصم
 . ةدحىلعةادألكساسأىلعفینصتلادیدحتمت .ةرجاتمللاھبظافتحالامدعوضرعلا :ةیلاملا تاودألا

  ىرخأتاداریإكحابرألاتاعیزوتبفارتعالامتی . لخدلاةمئاق  يفةیلاملاتادوجوملاهذھنمرئاسخلاوبساكملاریودتًادبأمتیال
  نمءزجدادرتساكتالصحتملاهذھنمةعومجملادیفتستامدنع الإ،عفدلايفقحلاءوشندنعةدحوملاةراسخلاوأحبرلاةمئاقيف
  ةلداعلاةمیقلابةفنصملاةیكلملاقوقحتاودأنإ .رخآلالماشلالخدلايف حابرألالیجستمتی،ةلاحلاهذھيفو،يلاملالصألاةفلكت
 ةمیقلاضافخنامییقتلةضرعمریغ رخآلالماشلالخدلا لالخنم

 :)ةراسخلاوأحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملا
  ةلداعلاةمیقلايفتاریغتلايفاصعمةلداعلاةمیقلابةدحوملايلاملازكرملاةمئاق  لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتادوجوملالجست
 .ةدحوملاةراسخلاواحبرلاةمئاقيفاھبفرتعملا

 . ةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةفنصمةیلامتادوجوميأةعومجملاكلمتالً،ایلاح

  فارتعالاءاغلإ
  تادوجومنمةعومجمنمءزجوأيلاملا لصألانمءزجلاحلايضتقیامثیحوأ(يلاملصأب فارتعالا ءاغلإيسیئرلكشبمتی
 :دنع)ةعومجمللةدحوملايلاملازكرملاةمئاقنماھداعبتسايأ(  )ةلثامتمةیلام

 وأ،لصألانمةیدقنلاتاقفدتلامالتسايفقحلاءاھتنا·
  نودلماكلابةملتسمةیدقنتاقفدتعفدبمازتلالمحتوألصأنمةیدقنتاقفدتمالتسايفاھقوقحلیوحتبةعومجملامایق·

   لصألاعفانمورطاخمةفاكلیوحتبًایلعفةعومجملامایق  ) أ(وأ،"ریرمت" ةیقافتابجومبثلاثفرطىلإيرھوجریخأت
 . لصألاىلعةرطیسلالیوحتبتماقنكلو لصألاعفانمورطاخمةفاكب ظافتحالاوألیوحتبةعومجملامایقمدع )ب (وأ

،اماذإمییقتبموقتاھنإف،ریرمتتابیترتيفلوخدلاوأاملصأنمةیدقنلاتاقفدتلامال تسالاھقوقحلیوحتبةعومجملاموقتامدنع
  عفانملاورطاخملاعیمجبةیرھوجةروصب   ظافتحالا  وألیوح تبمقتملوةیكلملابةطبترملاعفانملاورطاخملابتظفتحا،ىدميأىلإو
  .ھبةعومجملاةقلاعرمتستيذلاىدملاىلإ   لصألاب  فارتعالا  متیكلذدنعھنإف،لصألا  ىلعاھترطیسلوّحتملو  لصألاب  ةطبترملا
  لوحملا لصألاوةطبترملاتابولطملاساقتو . لصألابةطبترملاتابولطملاباضیأفارتعالابةعومجملارمتستةلاحلاكلتيفو
   لصألاىلعنامضلكشذختیيذلاةقلاعلارارمتساساقیو .ةعومجملااھبتظفتحايتلاتابولطملاوقوقحلاسكعیساسأىلع
 .لقأامھیأـهدادسبةعومجملاةبلاطمنكمیغلبمىصقأو لصألل ةیلصألاةیرتفدلاةمیقلابلوحملا

  ةمیقلاضافخنا
  وأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلاباھبظفتُحیيتلانیدلاتاودأعیمجلةعقوتملانامتئالارئاسخلباقمصصخمنیوكتبةكرشلاموقت
  ةكرشلاموقت،يلاتلابو .ةعقوتملانامتئالارئاسخباستحايفةطسبمةقیرطةكرشلاقبطت،ةیراجتلاةنیدملاممذللةبسنلاب .ةراسخلا
  رئاسخلةیجاتنإلارامعألاىلعًءانبةراسخصصخملیجستبةكرشلاموقتكلذنعًاضوعونامتئالارطاخميفتاریغتلاعبتتب
 نامتئالا  رئاسخلةیخیراتلاةربخلاىلإًادانتساصصخمةفوفصمءاشنإبةكرشلاتماقدقل .يلامریرقتلكخیراتيفةعقوتملا  نامتئالا
   .ةیداصتقالاةئیبلاونینیدملابةصاخلايلبقتسملاءارقتسالالماوعلًاقفواھلیدعتمتیو

  نألمتحملاریغنمةكرشلانأىلإةیجراخلاوأةیلخادلاتامولعملاریشتامدنعرثعتةلاحيفيلاملا لصألاربتعتةعومجملا
  يلاملا   لصألا  بطشمتی .ةكرشلااھبظفتحتةینامتئاتانیسحتيأ  رابتعالا  يف   ذخألا  لبقلماكلابةمئاقلاةیدقاعتلاغلابملاىلعلصحت
 .ةیدقاعتلاةیدقنلا تاقفدتلاعاجرتسالالوقعمعقوتكانھنوكیلاامدنع



التقرير السنوي 2020

106

اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٢٥

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣

  ةمتت-  ةیلاملاتاودألا١٤-٣

   ةیلاملاتابولطملا )ب

  يلوالافارتعالا
  فلُس وأضورقكـوأةراسخلاوأحبرلا  لالخ  نمةلداعلاةمیقلابةیلامتابولطمك،يلوألا  فارتعالا  دنع،ةیلاملاتابولطملافنصت

 .لاحلاىضتقمبسح

  ضورقلالاحيفتالماعملاىلإةرشابمةدئاعلافیلاكتلامصخدعبو،ةلداعلاةمیقلابًایئدبمةیلاملاتابولطملاعیمجبفارتعالامتی
  فلُسلاوضورقلاوىرخألاة نئادلاممذلاوةیراجتلاةنئادلاممذلاةعومجمللةیلاملاتابولطملالمشت .فلُسلاوىرخألاةنئادلاممذلاو
 .ةقتشمةیلامتاودأوفوشكملاىلعكنببحسنمضتتيتلاو

  قحاللاسایقلا
:نیتیلاتلانیتئفلانمضةیلاملاتابولطملافینصتمت،قحاللاسایقلاضارغأل

 ةراسخلاوأحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلابةیلامتابولطم·
 .)ر اجیإتامازتلاو لجألاةلیوطةنئادممذ(ةأفطملاةفلكتلابةیلامتابولطم·

 ةراسخلاوأحبرلا لالخنمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتابولطملا
  تابولطملاوةرجاتملاضرغباھبظفتحملاةیلاملاتابولطملاةراسخلاوأحبرلا لالخ  نمةلداعلاةمیقلابةیلاملاتابولطملانمضتت
 .ةراسخلاوأحبرلا لالخ  نمةلداعلاةمیقلابىلوألا فارتعالادنعةددحملاةیلاملا

  .بیرقلالبقتسملايفاھئارشةداعإضرغباھیلعلوصحلادنعةرجاتملاضرغباھبظفتحمتابولطمكةیلاملاتابولطملافنصت
  امكطوحتتاقلاعيفطوحتتاودأكةددحمنوكتيتلاوةعومجملااھمدختستيتلاةقتشملاةیلاملا تاودألاًاضیأةئفلاهذھنمضتت
  ةرجاتمللاھبظفتحمكةلقتسملاةینمضلاتاقتشملافینصتمتی . )ةیلاملا تاودألا( )٩(يلاملاریرقتلليلودلارایعملايفحضوموھ
 .ةلاعفطوحتتاودأكةددحمنكتملام

 . ةدحوملالخدلاةمئاقيفةرجاتمللاھبظفتحملاتابولطملانمرئاسخلاوأبساكملابفارتعالامتی

  نميلوالاخیراتلايفاھدیدحتمتدقةراسخلاواحبرلالالخنمةلداعلاةمیقلابيلوالافارتعالادنعةددحملاةیلاملاتابولطملا
  نمةلداعلاةمیقلابيلاممازتلا يأةعومجملاددحتمل . )٩(يلاملاریرقتلليلودلارایعملايفرییاعملاءافیتسامتاذإطقفوفارتعالا

 .ةراسخلاواحبرلا  لالخ

 )ضورقلاو راجیإلاتامازتلا(ةأفطملاةفلكتلابةیلاملاتابولطملا
  فلسلاوةدئافاھیلععفدتيتلاضورقلاودوقعلا تامازتلاسایقمتی يلوألافارتعالادعب .ةعومجملل برقألايھةئفلاهذھربتعت

  ءاغلإدنعةراسخلاوأحبرلا   ةمئاقيفرئاسخلاوبساكملاب  فارتعالا  متیو .دئاسلاةدئافلالدعمةقیرطمادختسابةأفطملاةفلكتلا بَاقحال
 .لاعفلاةدئافلالدعمةقیرطبءافطإلاةیلمعلالخ  نمكلذكو،تابولطملابفارتعالا

  لدعمنمأزجتی الءزجيھورابتعالابفیلاكتوموسروذاوحتسالاىلع ةوالعوأمصخيأذخأ لالخنمةأفطملاةفلكتلابستحت
  ضورقلاعیمجىلعةئفلاهذھقبطنت .ةراسخلاوأحبرلاةمئاقيفلیومتلافیلاكتيفدئاسلاةدئافلالدعمءافطإجردیودئاسلاةدئافلا
  .ةدئافلمحتيتلا

  فارتعالاءاغلإ
  بسحضرقملاسفننمرخآبدوجوميلاممازتلالادبتسادنعو .هؤاھتناوأهؤاغلاوأھبءافولادنعيلاممازتلاب فارتعالاءاغلإمتی

   مازتلالدیقءاغلإكھعملماعتلامتیلیدعتلاوألادبتسالااذھلثمنإف،يرھوجلكشبيلاحلامازتلالاطورشوأًامامتةفلتخمطورش
 .ةدحوملا لخدلاةمئاقيفةینعملاةیرتفدلامیقلانیبامقرفلالیجستمتی .دیدجلامازتلالاب فارتعالاعم يلصألايلاملا

  ةیلاملاتاودألاةصاقم )ج
  ذفانيلاحقحدوجودنعطقفةدحوملايلاملازكرملاةمئاقيفيفاصلابلجستوةیلاملاتابولطملاوةیلاملاتادوجوملاةصاقممتی
  تادوجوملاقیقحتوأيفاصلاساسأ   ىلعتابولطملاعمتادوجوملاةیوستلةعومجملاىدلةینلارفاوتوة جردملاغلابملاةیوستلًاماظن
 .دحاونآيفتابولطملادادسو
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٢٦

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣
  ةمتت-  ةیلاملاتاودألا١٤-٣

  ةیلاملاتانامضلادوقع )ت
  صختةعومجملالبقنمةمدقملاةیلاملاتانامضلانأامبو .كرتشملاعورشملاوةعباتلاةكرشلاةینویدملتانامضةعومجملاتمدق
  يلودلارایعملابجومب .تانامضلاهذھنأشبةلومع /ةوالعباستحابموقتالةعومجملانإف،كرتشملاعورشملاوةعباتلاةكرشلا
  تانایبىلع  ءانبةلداعلا  ةمیقلا   دیدحت  مت .ةلداعلاةمیقلاب  ةیادبلايف  تانامضلاهذھسایقةعومجملاىلعنیعتی  ،)٩(  مقر  يلاملاریرقتلل
  يفةعقوتملانامتئالارئاسخيلوألاتابثإلادنعةیلاملاتانامضللةلداعلاةمیقلاسكعت .ةلثاممةعیبطتاذ تا نامضدوقعلقوسلا
 .تقولاكلذ

  ةكرشلايفاھتارامثتسابقلعتیامیفةضرتفملاةفلكتلاءافعإةعومجملاتراتخا،يلاملاریرقتللةیلودلارییاعملاىلإلوحتلاخیراتبو
  تاكرشنعةباینةرداصلاتانامضلللداعلامیوقتلانعةجتانلارئاسخ لا/ حابرألالیدعتمت،ھیلع.كرتشملاعورشملاوةلیمزلا
 .تانامضلاهذھةرتفىدمىلعةعومجملاتانامضىلعةلومعلالخدءافطإمتی .ةاقبملاحابرألانمةعومجملا

  ةعومجملاتاكرشلةلومعبةطبترملاریغضورقلا )ث
  ةمیقلامصخمتی .ةلداعلا  ةمیقلابةیادبلايفةلومعبةطبترمریغوأةضفخنمةلومعبةطبترملاةعومجملاتاكرشلضورقلاسایقمتی
ًاقفواقحالةلومعلالخدتابثإمتیو-قوسلايفةدئاسلاةلومعلارعسبضورقلاهذھلةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتللةیلاحلا   لدعمةقیرطل 
  نكیملامرئاسخوأحابرأكيلوألاتابثإلادنعةادأللةلداعلاةمیقلاوھضارقإمتيذلاغلبملانیبقرفيأتابثإمتی .يلعفلاةلومعلا
 .تابولطموأتادوجومكتابثإللالھؤم

  ةیلاملاتادوجوملاةمیقيفضافخنالا  ١٥ -٣
  رشؤملااذھلثمدوجولاحىفو .ةمیقلاضافخناىلعرشؤميأكانھناكاذإاممییقتبيلامریرقتلكخیراتيفةعومجملاموقت
  ةمیقلانإ . لصأللدادرتساللةلباقلاةمیقلاریدقتبةكرشلاموقتف،يونسلاةمیقلاضافخنارابتخابمایقللةرورضكانھناكلاحيفوأ
  امھیأ – مادختسالادیقاھتمیقوداعبتسالافیلاكتًاصقاندقنللةدلوملاتادحولاوأ لصأللةلداعلاةمیقلايھ لصألل دادرتساللةلباقلا
  لخادىلإةیدقنتاقفدتھنعجتنیلصألاناكاذإ الإ،تادوجوملانملصألكساسأىلعدادرتساللةلباقلاةمیقلادیدحتمتی .ىلعأ
  ةمیقلازواجتتامدنع .لوصألاتاعومجموأ ىرخألا لوصألانعةجتانلاكلتنعةریبكةروص بةلقتسميھيتلاوةعومجملا
 .دادرتسالل  ةلباقلاھتمیقلھضیفختمتیوةمیقلاضفخنمربتعی  لصألا  نإف،دادرتسالل  ةلباقلااھتمیقدقنلل  ةدلوملاةدحولاوأ   لصألل  ةیرتفدلا

  مصخلدعممادختسابةیلاحلااھمیقىلإلوصوللةیریدقتلاةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتلامص خمتی،مادختسالادیقةمیقلامییقتقایسيف
  دیدحتقایسيفو . لصأللةبحاصملارطاخملاولامللةیتقولاةمیقلاثیحنمقوسللةیلاحلاتامییقتلاسكعیيذلاوةبیرضلالبقام
  هذھلثمدیدحتىلعةردقلامدعةلاحيفو.رابتعالايفقوسلايف تالماعمثدحأذخأمتی،داعبتسالافیلاكتًاصقانةلداعلاةمیقلا
 .ضرغلااذھلمئالممییقتجذومنمادختسامتیف،تالماعملا

  ةفیظوعمةقفاوتملافورصملاتائفيفواةدحوملا لخدلاةمئاقيفةرمتسملا تایلمعلانمةمیقلايف ضافخنالارئاسخجاردامتی
 .ةمیقلاضفخنم لصألا

  رئاسخدوجورارمتساىدمدیدحتليلامریرقتلكخیراتيفمییقتلمعبةعومجملاموقتةرھشلاءانثتسابتادوجوملابقلعتیامیف
  موقت،كلذىلعرشؤميأدوجولاحيفو . رئاسخلاهذھمجحيفصقانتدوجووأًاقباساھتبثتمتلصأةمیقيفضافخناءارج
ءانثتسابـًاقباسةجردملاةمیقلاضافخناةراسخسكعمتی .دقنللةدلوملاةدحولاوأ لصأللدادرتساللةلباقلاةمیقلاریدقتبةعومجملا

  ذنملصألل دادرتساللةلباقلاةمیقلادیدحتيفةمدختسملاتاضارتفالايفریغتكانھناكاذإطقفـةرھشلابةقلعتملانامتئالارئاسخ
  وأ  دادرتسالل  ةلباقلاھتمیق  لصألل  ةیرتفدلاةمیقلازواجتت   َالا  ثیحبًادودحمدیقلاسكعنوكی .ةمیقلاضافخنانمةراسخرخآلیجست
  يف لصأللةمیقلايفضافخناةراسخلیجستمتیملاذإامیفـكالھتسالاحرطدعبـلبقنماھدیدحتمتيتلاةیرتفدلاةمیقلازواجتت

ُ غلبمبلصألاجاردإىرجاذإالإةدحوملاةراسخلاوأحبرلاةمئاقيفدیقلاسكعجاردإمتی .ةقباستاونس   هذھيفو،هریدقتداعم
.مییقتلاةداعإنمةدایزھ نأىلعدیقلاسكععملماعتلامتیةلاحلا

 ةیدقنلاھبشوةیدقنلا١٦ -٣
  ةریصقعئادولاوقودنصلايفدقنلاوكونبلاىدلدقنلاىلعةدحوملايلاملازكرملاةمئاقيفةرھاظلاةیدقنلاھبشوةیدقنلالمتشت
 .ةمیقلايفتاریغتلانأشبةیرھوجریغرطاخملعضختولقأوأرھشأةثالثةیلصألااھقاقحتساةرتفولجألا

  وھامكلجألاةریصقعئادولاوقودنصلايفدقنلاىلعةیدقنلاھبشوةیدقنلالمتشت،ةدحوملاةیدقنلاتاقفدتلاةمئاقدادعإضرغل
 .ةعومجمللةیدقنلاةرادإنمأزجتیالًاءزجربتعتاھنأثیح)تدجونإ(  كونبلاىدلةفوشكملاتاباسحلامصخدعبهالعأحضوم

 حابرألاتاعیزوت١٧ -٣
  تحت  دعیملعیزوتلانأوعیزوتلاىلعةقفاوملادنعكلذوتابولطمكنیمھاسمللةیدقنریغوأةیدقنتاعیزوتتابثإبةعومجملاموقت
 .ةعومجملافرصت
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٢٧

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣

 تاصصخملا١٨ -٣
ماع
  قفدتنألمتحملانمو،ةقباسثادحأنعةجتانةعومجملاىلعةعقوتموأةیلاحةینوناقتامازتلادوجودنعتاصصخملاتابثإمتی
  امدنع .مازتلالاغلبملھبقوثومریدقتءارجإنكمیومازتلالاةیوستليرورضنوك ی  فوسةیداصتقاعفانمةنمضتملادراوملليجراخ
ةدرتسملاغلابملاتابثإمتی،نیمأتدقعبجومبلاثملالیبسىلع،اھدادرتسامتیستاصصخملالكوأضعبنأةعومجملاعقوتت
  لخدلاةمئاقيفصصخملابقلعتملافورصملاضرعمتی .ابیرقتةدكؤمةدرتسملاغلابملاهذھنوكتامدنعطقفنكلولصفنملصأك
 .ةدرتسمغلابميأمصخدعبةدحوملا

  نوكیامدنع،سكعیيذلايلاحلاةبیرضلالبقاملدعممادختسابتاصصخملامصخمتی،ایرھوجدوقنللةینمزلاةمیقلارثأناكاذإ
ًامئالمكلذ  لیومتةفلكتكتقولارورمببسبصصخملايفةدایزلاتابثإمتی،مصخلامادختسادنع .مازتلالابةصاخلارطاخملا، 

 نیفظومل اعفانم١٩ -٣
  نمةتباثةبسنبنیفظوملاوةعومجملامھاستثیحةیعامتجالاتانیمأتللةماعلاةسسؤملاعمةمھاسملاةطخدیدحتبةعومجملاتماق
  تارتفساسأىلعقبطملايدوعسلالمعلاماظنبجومبةددحملاعفانملاجماربذیفنتبةعومجملاموقت .اھیفظومدعاقتهاجتمھبتار
 .ةدحوملايلاملازكرملاةمئاقخیراتيفامكةمكارتملانیفظوملاةمدخ
 .ةعقوتملاةدحولانامتئاةقیرطمادختسابجمانربلكللصفنملكشبةددحملاعفانملاجمارببجومبعفانملامیدقتةفلكتدیدحتمتی
  يفاصنمضةجردملاغلابملاءانثتساب(تادوجومللىصقألادحلاریثأتو،ةیراوتكالارئاسخلاوبساكملالمشتيتلا،سایقلاةداعإنإ
  ةدئافلايفاصنمضةجردملاغلابملاءانثتساب(ةطخلاتادوجوملاىلعدئاعلاو)ةددحملاتاقاقحتسالاتامازتلايفاصىلعةدئافلا

  حابرألللباقملادیقلاوأمصخلاعمةدحوملايلاملازكرملاةمئاقيفةرشابماھبفرتعی)ةددحملاتاقاقحتسالاتامازتلايفاصىلع
  يفرئاسخلاوأحابرألاىلإسایقلاةداعإفینصتةداعإمتیال .اھیفثدحتيتلاةنسلايفرخآلالماشلالخدلالالخنمةاق بملا
 .ةقحاللاتارتفلا

 :نمقبسالاخیراتلايفةراسخلاوأحبرلايفةقباسلاةمدخلافیلاكتبفارتعالامتی

 اھصیلقتوأةطخلالیدعتخیرات·
 .ةلصلاتاذةلكیھلاةداعإفیلاكتبةعومجملاھیف  فرتعتيذلاخیراتلا·

  تاریغتلابفارتعالابةعومجملاموقت .ةددحملاتادوجوملاوأتامازتلالايفاصىلعمصخلالدعمقیبطتبةدئافلايفاصباستحامتی
  :ةدحوملالخدلاةمئاقيف " ةیرادإلاتافورصملاوتاداریإلاةفلكت" دنبتحتةددحملاعفانملامازتلايفاصيفةیلاتلا

  ریغتایوستلاوتاضیفختلانمرئاسخلاوبساكملاوةقباسلاةمدخلافیلاكتوةیلاحلاةمدخلافیلاكتلمشتيتلاةمدخلافیلاكت·
  .ةداتعملا

 .دئاوفلاتاداریإوأفیراصميفاص·

 ةیموكحلاحنملا٢٠ -٣

  امدنعو .اھبةقلعتملاطورشلاةفاكبمازتلالامتیسھنأبو،ةحنملامالتسامتیس  ھ نأبةلوقعمتادیكأتدوجودنعةیموكحلاحنملاتابثامتی
  عمةمظتنمةروصبةحنملاةاھاضملكلذوةرتفلاىدمىلعتاداریإكاھتابثامتی،فیراصملادونبنمدنببةیموكحلاةحنملاقلعتت
  ضایرلاةنیدمریوطتلایلعلاةئیھلانمةملتسملاةحنمللةاھاضملاجھنقیبطتبةعومجملاموقت.اھنعضیوعتلامتیسيتلافیلاكتلا
  . ضایرلاةنیدمبةیلھألاتالفاحللةلیدبلاةمدخلاعورشملةینورتكلالاةمظنألابةقلعتملاو)ةئیھلابطیطختلاوعیراشملازكرم(

 عیبللاھبظفتحمتادوجوم٢١ -٣

  اھعیبلالخنميساسالكشبةیرتفدلااھتمیقدادرتساةلاحيفعیبللاھبظفتحمتادوجومكةلوادتملاتادوجوملاةعومجملافنصت
  فیلاكتًاصقانةلداعلاةمیقلاوأةیرتفدلاةمیقلابعیبللاھبظفتحملاةلوادتملاتادوجوملاساقت .اھلرمتسملامادختسالالالخنمسیلو
 .لقأامھیأ،عیبلا

  مالتسإلل   ة حاتم  لوصألا  نوكت  نأوریبكلكشبةلمتحمعیبلاةیلمعنوكتامدنعطقفعیبللةدعملاتادوجوملافینصترییاعمبءافولامتی
  ةیلمعىلعةماھتاریغتثودحلمتحملاریغنمھنأىلإعیبلاةیلمعمامتإلةبولطملاتاءارجالاریشتنأبجی .ةیلاحلااھتلاحبًاروف
  خیراتنمةدحاوةنسلالخمتینأعقوتیيذلاولصألاعیبلةطخلابةمزتلمنوكتنأةرادإلاىلعبجی .عیبلارارقءاغلاوأعیبلا
.فینصتلا
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٢٨

 ةمتت - ةماھلاةیبساحملاتاسایسلا -  ٣
 نوزخملا٢٢ -٣
متی . ةكرحلاةئیطبوأةمداقتمدونبيأل  ةمئالمتاصصخمعملقأامھیأ  ،ققحتللةلباقلا  ةمیقلايفاص  وأةفلكتلابنوزخملاسایقمتی
 .حجرملاطسوتملاةقیرطمادختسابةفلكتلادیدحت

دنتسی .يلاحلااھعضوواھعقومىلإاھراضحإنأشبةدبكتملافیلاكتلاونوزخملاءارشلةدبكتملافیراصملاىلعةفلكتلالمتشت
 .داعبتسالادنعاھدبكتعقوتیةیفاضإفیلاكتيأاصقانيریدق تلاعیبلارعسىلإ ققحتللةلباقلاةمیقلايفاص

  ةماھلاةیبساحملاتاضارتفالاوتاریدقتلاوماكحألا -  ٤
  تاداریالاىلعرثؤتيتلاتاضارتفالاوتاریدقتلاوماكحألاءارجإةرادإلانمةعومجمللةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعإبلطتی
  تاضارتفالاهذھنمدكأتلامدعنإ .ةلمتحملاتامازتلالانعحاصفالاوةقفرملاتاحاضیإلاوتابولطملاوتادوجوملاو  فیراصملاو
.ةیلبقتسملاتارتفلايفتابولطملاوتادوجومللةیرتفدلاةمیقلاىلعةیرھوجتایوستءارجإھیلعبترتیتاریدقتلاو

 تاضارتفالاوتاریدقتلانمدكأتلامدع١ -٤
  ةجردملاغلابملاىلعيرھوجرثأاھليتلاةیلاتلاماكحألارادصإبةرادإلاتماق،ةعومجمللةیبساحملاتاسایسلاقیبطتةیلمعءا نثأ
  ي تلاو،ریرقتلاخیراتبتاریدقتللىرخألاةیسیئرلارداصملاولبقتسملابةقلعتملاةیساسألاتاضارتفالانإ،ةدحوملاةیلاملامئاوقلايف
 .هاندأةحضوم،ةمداقلاةیلاملاةنسلالالختابولطملاوتادوجومللةیرتفدلاةمیقلاىلعيرھوجلیدعتىلإيدؤیری بكرثأاھل

 ةنیدملاممذلاةمیقيفضافخنإلا٢ -٤
  ةمودعملا  نویدللصصخملیجستبجیناكاذإامدیدحتل  ةیلاممئاوق  لك  دادعإ  خیرات ب  ةنیدملاةیراجتلاممذلاةعجارمبةعومجملاموقت
  تیقوتوغلبمریدقتنأشب ةرادإلانممكحرادصإبلطتی،صوصخلاھجوىلعو . ةدحوملالخدلاةمئاقيفاھلیصحتيفكوكشملاو
  دقولماوعلانمددع لوحتاضارتفاىلإتاریدقتلاهذھدنتست . بولطملا صصخملاىوتسمدیدحتدنعةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتلا
 .صصخملايفةیلبقتسمتاریغتھنعجتنیاممةیلعفلاجئاتنلافلتخت

 نوزخملاةمیقيفضافخنالا٣ -٤
  يفاصلریدقتءارجإمتی،مداقتموأمیدقنوزخملاحبص یامدنعو .لقأامھیأ،ققحتللةلباقلاةمیقلايفاصوأةفلكتلابنوزخملارھظ ی
اھدرفمبةماھلاریغغلابمللةبسنلاب .هدحىلعغلبملكلریدقتءارجإمتی،ةماھلاغلابملانمغلبملكلةبسنلاب .ھل  ققحتللةلباقلا  ةمیقلا
  ىلعھمداقتةجردوأهرمعونوزخملاعونبسحصصخمبنجیويعامجلكشباھریدقتمتیھنإف،ةمداقتموأةمیدقربتعتاھنكلو
 .ةیخیراتلاعیبلاراعسأساسأ

 تاداریإلا تابثإ٤ -٤
 :ةیلاتلاماكحألا  ذاختا ةرادإلا  نم)١٥(مقريلاملاریرقتليلودلارایعملاقیبطتبلطتی
 ءادألاتامازتلا بءافولا
  ةطقنيفوأينمزىدمىلعةافوتسمءادألاتامازتلاتناكاذإامدیدحتلءالمعلاعماھدوقعنملكمیوقتةعومجملاىلعبجی
  ال  ،ءالمعلاعمةمربملا تایقافتالاىلعءانبھنأمیوقتبةعومجملاتماق . تاداریإلاتابثإلةبسانملا ةقیرطلا دیدحتلنمزلانمةددحم
  ىتحزجنملا ءادألالباقمعفدلايفيمازلإقحاھلنوكیامةداعوةعومجملللیدبمادختساتاذ تادوجومءاشنإبةعومجملاموقت
  تاداریإلاتابثإمتی،لاحلاوھاذھنوكیالامدنعو .تقولارورمعم تاداریإلاتابثإبةعومجملاموقت،فورظلاهذھيف .ھخیرات
 .نیعمتقويف

 :ةیلاتلاریدقتلاةیلمع)١٥ (مقريلاملاریرقتلليلودلارایعملاقیبطتنعجتن،كلذىلإ ةفاضإلاب
 ءالمعلاعمةمربملادوقعلايفءادألامازتلاىلإةلماعملارعسصیصخت
  رورمعمتاداریإلاتابثإمتیثیحءادألاتامازتلاىلإةلماعملارعسصیصختيفتالخدملاةقیرطقیبطتةعومجملاتراتخا
  تامازتلابيفیامبةعومجملادوھجساسأىلع تاداریإلاتابثإبلطتتيتلا تالخدملاةقیرطمادختسانأةعومجملاىرت .تقولا
  امب  تالخدملا  وأدوھجلاریدقتبةعومجملاموقت،تالخدملا  ةقیرطقیبطتدنعو  .ایلعفةبستكملا  تاداریإلل  عجرملضفأرفوی،ءادألا
  تقولايسیئرلكشبتاریدقتلاهذھنمضتت،ءالمعلاعمة یدقاعتلاتامازتلالابءافولاةفلكتىلإةفاضإلاب .ءادألاتامازتلابيفی
 .تامدخلادوقعيفمرصنملا

 تاضارتفالاوتاریدقتلا٥ -٤
  ىلإيدؤیریبكرثأاھليتلاو،ریرقتلاخیراتبتاریدقتللىرخألاةیسیئرلارداصملاولبقتسملابةقلعتملاةیساسألاتاضارتفالانإ
 .هاندأةحضوم،ةمداقلاةیلاملاةنسلالالختابولطملاوتادوجومللةیرتفدلاةمیقلاىلعيرھوجلیدعت
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٢٩

 ةمتت -ةماھلاةیبساحملاتاضارتفالاوتاریدقتلاوماكحألا -  ٤
  نإف،كلذعمو .ةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعإمتامدنعةحاتمرییاعمساسأىلعتاریدقتلاوتاضارتفالاءارجإبةعومجملاتماق
  ةرطیسنعةجراخلافورظلاوأقوسلايفتاریغتللةجیتنریغتتدقةیلبقتسملاتاروطتلالوحةمئاقلاتاضارتفالاوفورظلا
 .اھثودحدنعتاضارتفالايفتاریغتلاهذھسكعنت .ةعومجملا

 ةیلاملاریغتادوجوملاةمیقيفضافخنالا٦ -٤
  ةمیقلالثمتيتلاو،دادرتساللةلباقلاةمیقلانعةیدقنللةردملاةدحولاوألصأللةیرتفدلا  ةمیقلادیزتامدنعةمیقلايفضافخنالاثدحی
تانایبلاىلإداعبتسالاباستحافیلاكتاصقانةلداعلاةمیقلادنتست .ةیلاحلاةمیقلاوداعبتسالافیلاكتاصقانةلداعلاةمیقللىلعألا
ًاقفومتتيتلاةمزلملاعیبلاتالماعمنمةحاتملا   اصقانةظحالمللةلباققوسراعسأوأةلثاممتادوجوملةبسنلابلداعلماعتطورشل   
 .لصألاداعبتسالةیفاضإلافیلاكتلا
   ةینازیملانمةیدقنلاتاقفدتلاقاقتشامتی .كلذقبطنیامثیح،ةموصخملاةیدقنلاتاقفدتلاجذومنساسأىلعةیلاحلاةمیقلاباستحامتی
  لبقتسملايفةماھلاتارامثتسالاوأدعبةعومجملااھبمزتلتمليتلاةلكیھلاةداعإةطشنأىلعلمتشتالوةمداقلاسمخلاتاونسلل
   لدعملةیساسحرثكأيھدادرتساللةلباقلاةمیقلانإ .اھرابتخامتیيتلاةیدقنللةردملاةدحولاتادوجومءادأنسحتنأاھنأشنميتلاو
  ضارغألمدختسملاومنلالدعموةعقوتملاةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتلاكلذكوةموصخملاةیدقنلاتاقفدتلاةقیرطلمدختسملامصخلا
 .ءارقتسالا

 ةددحملاعفانملامازتلاجمارب٧ -٤
  میوقتلانمضتی .ةیراوتكامیوقتتایلمعقفوىرخألاةمدخلاءاھتنإدعبامعفانمونیفظومللةددحملاعفانملامازتلاةفلكتددحت
  دیدحتىلعتاضارتفالاهذھلمتشتو .لبقتسملايفةیلعفلاتاروطتلانعفلتختدقيتلاوتاضارتفالانمدیدعلاءارجإيراوتكالا
اھتعیبطوةیساسألاتاضارتفالاومیوقتللةدقعملاةعیبطللارظنو .تایفولاتالدعمو،بتاورلايفةیلبقتسملاتادایزلاو،مصخلالدعم
خیرات ب تاضارتفالاةفاكةعجارممتت .تاضارتفالاهذھيفتاریغتلابةریبكةروصبرثأتیةددحملاعفانملامازتلانإف،لجألاةلیوط
 .ةیلاممئاوق  لكدادعإ

ةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلاسایق٨ -٤
  دیدحتمتی،ةطشنلاقاوسألانمةدحوملايلاملازكرملاةمئاقيفةجردملاةیلاملاتادوجومللةلداعلاةمیقلاقاقتشاةیناكمإمدعدنع
  ةلباقلاقاوسألانمجذامنلاهذھتالخدمذخأمتی .ةموصخملاةیدقنلاتاقفدتلاجذومنةنمضتممیوقتقرطمادختسابةلداعلااھتمیق
  .ةلداعلاةمیقلادیدحتلماكحألانمةجردءادبإبلطتیرمألانإف،نكممریغكلذنوكیامدنعنكلو،انكممكلذناكامثیحةظحالملل
  يفتاریغتلارثؤتنأنكمی .تابلقتلاونامتئالارطاخموةلویسلارطاخملثمتالخدملابةصاخلاتارابتعالاىلعماكحألالمتشت
   .ةیلاملاتاودأللةلداعلاةمیقلاىلعلماوعلاهذھبةقلعتملاتاضارتفالا

 ةلمتحملاتامازتلالا٩ -٤
  ةرودلالخةفلتخمةلمتحمتامازتلالضرعتت ةعومجملانإف،ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھلوح)٣٨(حاضیإل ايفنیبموھامك
  تاذتابولطملالمحتب ةعومجملامایقلامتحامیوقتلةمظتنمةروصبتاضرعتلاهذھةلاحمیوقتبةرادإلاموقت .ةیداعلالامعألا
 .يلاحمازتلاءوشندنعالإ،ةرادإلامیوقتىلعءانب،ةدحوملاةیلاملامئاوقلايف تاصصخملابینجتمتیالھنإف،كلذعمو .ةلصلا

 ةسوململاریغتادوجوملاو تانحاشلاوتالفاحلاو   تادعملاوتالآلاوتاكلتممللةیداصتقالاةیجاتنإلارامعألا١٠ -٤
  باسحضارغألةسوململاریغتادوجوملاوتادعملاوتالآلاوتاكلتممللةردقملاةیجاتنالارامعألادیدحتبةعومجملاةرادإموقت
   ةعومجملاموقت .يداعلاكالھتسالاوألصأللعقوتملامادختسالارابتعالانیعبذخألادعبریدقتلااذھدیدحتمتی .ءافطإلا / كالھتسالا
  ءافطإلا / كالھتسالاةرتفوةقیرطنأنمدكأتللءافطإلا / كالھتسالاةقیرطوةردقملاةیجاتنإلارامعألاةعجارمبةیرودةروصب
 .تادوجوملاهذھنمةیداصتقالاعفانمللعقوتملاطمنلاعمةقفاوتم

 تاریسفتلاورییاعملاىلعتالیدعتلاوةدیدجلارییاعملا -  ٥

 "ةیرھوجلاتامولعملافیرعت " )٨ (يلودلاةبساحملارایعمو)١ (يلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت١ -٥

  رایعمو "ةیلاملامئاوقلاضرع"   )١(  يلودلاةبساحملارایعمىلع  تالیدعت  يلودلاةبساحملارییاعمسلجمردصأ،م٢٠١٨  ربوتكأيف
  ىوتسمىلع "يرھوج" فیرعتعمقفتتل "ةیبساحملا   ءاطخألاو  تاریدقتلايفتاریغتلاوةیبساحملاتاسایسلا"   )٨(  يلودلاةبساحملا

  متینألوقعملانمناكاذإةیرھوجنوكتتامولعملانأب" دیدجلافیرعتلاحضوی .فیرعتلابناوجضعبحیضوتلورییاعملاعیمج
  ىلعةماعلا  ضارغألا  تاذةیلاملامئاوقللنویسیئرلانومدختسملااھذختیيتلا   تارارقلاىلعریثأتللبجحوأفیرحتوأفذحعقوت
 .ةیلامریراقترادصإىلوتتةددحمةأشنملوحةیلامتامولعمرفوتيتلاو،ةیلاملامئاوقلاكلتساسأ

ریثأتدجویال.ركبملاقیبطتلابحامسلاعمخیراتلااذھدعبوأم٢٠٢٠ریانی١يفأدبتيتلاةیونسلاتارتفلاىلعتالیدعتلاقبطنت
 .ةعومجمللةدحوملاةیلاملامئاوقلاىلعيرھوج
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٣٠

 ةمتت - تاریسفتلاورییاعملاىلعتالیدعتلاوةدیدجلارییاعملا -  ٥

 "لامعألافیرعت "  يلاملاریرقتلل يلودلارایعملا ىلعتالیدعت٢ -٥
   )٣(يلاملاریرقتلليلودلارایعملايفلامعألافیرعتىلع تالیدعتةیلودلارییاعملليلودلاسلجملاردصأ،م٢٠١٨ربوتكأيف
  حضوت .المأ لامعأربتعتةعنتقملاتادوجوملاو ةطشنألاةعومجمتناكاذإامیفدیدحتيفتآشنملاةدعاسمل "لامعألاعیمجت"
  رصانعيألالحإىلعنیرداققوسلايفنوكراشملاناكاذإاممییقتدعبتستو،لامعأيلأتابلطتملانمىندألادحلاتالیدعتلا
   لامعأللتافیرعتلالاجمقییضتو،ةیرھوجةانتقملاةیلمعلاتناكاذإاممییقتيفتآشنملاةدعاسملتاھیجوتةفاضإو،ةدوقفم
 .تالیدعتلاهذھعمةدیدجةیحیضوتةلثمأمیدقتمت .ةلداعلاةمیقلازكّرتىدمليرایتخارابتخامیدقتو،تاجرخملاو

ریثأتدجویال.ركبملاقیبطتلابحامسلاعمخیراتلااذھدعبوأم٢٠٢٠ریانی١يفأدبتيتلاةیونسلاتارتفلاىلعتالیدعتلاقبطنت
 .ةعومجمللةدحوملاةیلاملامئاوقلاىلعيرھوج

 تاداریالا-٦
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────
٧١٠٬٥٤٢٦٧٤٬٩٧٧ضایرلاةنیدمبماعلالقنللز یزعلادبعكلملاعورشمزایتماتابیترتتاداریإ
٣٠١٬٩٦٧٦١٠٬٣٤٢ باكرلالقنتاداریإ
١٠٨٬٩٤٩٣٦٩٬٩٣٣ ةصصختملاتامدخ لاتاداریإ
٤٨٬٢٠٤٥٦٬٦٣٩ )*(يموكحمعدداریإ

────────────────
١٬١٦٩٬٦٦٢١٬٧١١٬٨٩١

════════════════
 :داریإلابفارتعالاتیقوت
٤٥٩٬١٢٠١٬٠٣٦٬٩١٤  ةنیعمةینمزةطقندنعةمدقمتامدخ
٧١٠٬٥٤٢٦٧٤٬٩٧٧  ةینمزةرتفلالخةمدقمتامدخ

────────────────
١٬١٦٩٬٦٦٢١٬٧١١٬٨٩١

════════════════

  :ىلاةمدقمتامدخ
٨٣٨٬٢٧٩١٬٠٠١٬٦٦٧  ةیموكحتاھج
٣٣١٬٣٨٣٧١٠٬٢٢٤ ةیجراخفارطأ

────────────────
١٬١٦٩٬٦٦٢١٬٧١١٬٨٩١

════════════════

  ةیدوعسلاةكرشلاو)ةئیھلابطیطختلاوعیراشملازكرم(ضایرلاةنیدمریوطتلایلعلاةئیھلانملكنیبقافتالامت  ،٢٠١٨  ماعلا  لالخ)*(
  ةمدقملاةمدخللةلیدبةمدخكضایرلاةنیدمب ةیلھألاتالفاحللةلیدبلاةمدخلاعورشمذیفنتىلع)"لغشملا"()وكتباس(يعامجلالقنلل
  ةمزاللارومألاعیمجولامعلاوتادعملاوداوملامیدقتكلذلمشیو  نیتنس  ةدملكلذو  ضایرلاةنیدمبةیلاحلاةیلھألاتالفاحلالبقنم
  .عورشملاذیفنتلًایلمعوًاینف
  طاقنوةمدخلالیغشتتاراسمىلعلقنلل)٢٠١٨ریاربف٢٧قفاوملا(ـھ١٤٣٩يناثلاىدامج١١تالفاحلالیغشتءدبخیراتّنإ
٣٦٬٥٠٥٬٦٧٦(يونسلامعدلاغلبملةیلامجالاةمیقلاغلبت .ماعلالقنلاةئیھةقفاوماھدیدحتنأشبردصیيتلاوضایرلاةنیدمبفقوتلا

  عم٢٠٢٠سرامرھشلالخةعومجملاتقفتا،ةیقافتالاةدمءاھتنالًارظن.ةیواستمةیرھشتاعفدىلعاھفرصمتی)يدوعسلایر
  لیجستبةعومجملامقتمل   .ماعلالقنللزیزعلادبعكلملاعورشمءدبمدعلًارظنعورشملاذیفنترارمتسالضایرلاةنیدملةیكلملاةئیھلا
  تقفتا،يلاحلاماعلانمویامرھشلالخ .ةرتفلالالخلقنلاتایلمعفقوتلًارظنيلاحلاماعلانميناثلاعبرلال الخمعدلاتاداریإ
  دیدحتمتیملوةیقافتالابةدراولاتافصاوملاوطورشلابسحعورشملاذیفنترارمتسا  ىلع  ضایرلاةنیدملةیكلملاةئیھلا  عمةعومجملا
  .ویلوینمًءادب ةقباسلاةرتفللتامدخلاعیمجةرتوفىلعةقفاوملاتمت،يلاحلاماعلانمربمفونرھشلالخ .دیدمتلاةدم

  . معدلااذھبةقلعتمةلمتحمتامازتلاوأاھبءافولامتیملطورشدوجومدعبةرادإلادقتعت
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣١

 ةمتت-تاداریإلا-٦

  ةظفاحمبةیلھألاتالفاحللةلیدبلاةمدخلاعورشمذیفنتىلعوكتباسوةدجةظفاحمةنامأنملكنیبقافتالامت،٢٠١٨ماعلالالخ
 .عورشملاذیفنتلًایلمعوًاینفةمزاللارومألاعیمجولامعلاوتادعملاوداوملامیدقتكلذلمشیوتاونسسمخةدملكلذوةدج
  طاقنوةمدخلالیغشتتاراسمىلعلقنلل)٢٠١٨  ریاربف  ٢٧  قفاوملا(ـھ١٤٣٩  يناثلاىدامج  ١١  وھتالفاحلالیغشتءدبخیراتّنإ
  يونسلامعدلاغلبملةیلامجالاةمیقلاغلبتثیح .ماعلالقنلاةئیھةقفاوماھدیدحتنأشبردصیيتلاوةدجةظفاحمبفقوتلا
ماعلانميناثلاعبرلالالخلقنلاتایلمعفقوتل ًارظن.ةیواستمةیرھشتاعفدىلعاھفرصمتی)يدوعسلایر٢٠٫١٣٢٫٧٢٨(
  .ةرتفلاكلتنعمعدلاتاداریإلیجستبةعومجملامقتمل،يلاحلا

 .معدلااذھبةقلعتمةلمتحمتامازتلاوأاھبءافولامتیملطورشدوجومدعبةرادإلادقتعت

 تاداریالاةفلكت-٧
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────
٦٦٠٬٠٤٧٦١٢٬٨٩٣ضایرلاةنیدمبماعلالقنللزیزعلادبعكلملاعورشملزیھجتلاةلحرمفیراصم
٢٥٠٬٥٣٣٣٩٧٬١٩١  اھمكحيفاموبتاور
١٧٩٬٥٥٧١٧٣٬٩٧٤ )١٣حاضیإ(كالھتسالافورصم
٥٨٬٢١٠١١٩٬٣١٩ تالفاحةنایصوحالصإ

٤٦٬٤١٦٥٣٬٣٤٠ تاماقإوتاریشأتموسر
٣٢٬٤٥٢٤٢٬٦١٥ ةیدقاعتتامدخ

١٧٬٣٣٢٢٢٬٥٥٩ ةماعباعتأوةنایص
١٢٬٢٤٩١٧٬٤٤٥راجیإ
٨٬٣٥٣٨٬٩٣٤ ةكرحلاةئیطبةعاضبةمیقيفضافخنا
٨٬٣٣٨٥٬١٣١ )١٤حاضیإ(ءافطإ
٣٬٧٤٨١٩٬٦١٦  تاكلتممنیمأتفیراصم
١٬٣١٧٤٬٦٤٦  باكرلاتامدخ
١١٬٢٥٤١٤٬٨٦٢  ىرخأفیراصم

────────────────
١٬٢٨٩٬٨٠٦١٬٤٩٢٬٥٢٥

════════════════

 عیزوتلاوعیبلافیراصم -٨
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────
١٨٬٥٧٣١٤٬٨٧٢ةنیدملاممذلاةمیقيفضافخنا

١٠٬٨٨٦٢٤٬٣٧٧نییلحمءالكوتالومع
٤٬٢٥٨٣٬٨٧٥ جیورتوةیاعد
٥٧٦٢٬٥١٨نییلودءالكوتالومع
٣٨٦١٬٤٠٦تانالعإ

────────────────
٣٤٬٦٧٩٤٧٬٠٤٨

════════════════
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٢

  ةیرادإلافیراصملا -٩
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا
────────────────

٤٥٬٢٣١٥٤٬٣٦٠  اھمكحيفاموبتاور
١٣٬١٦٥٣١٬٠٤٩ ةیرادإتاراشتسافیراصم
١١٬٢٠٢٢٨٥ ةنایصوحالصإفیراصم
٨٬٩٥٩١٠٬٥٩٩ تامولعملاةینقتتامدخفیراصم
٦٨٥٬٠٢٬١٦١ )١٤حاضیإ(ءافطإ
٤٬٢٥٧٣٬٩٦٥ )١٣حاضیإ(كالھتسا

٣٬٩٢٢٥٬٠٣٤ ةیدقاعتتامدخ
٣٬٩٠٤٣٬٣٧١)٣٣حاضیإ(ةقثبنملاناجللاوةرادإلاسلجمتالدبوتآفاكموفیراصم
٢٬٧٦١٤٬٣٣٨ تنرتناوفتاھفیراصم
١٬٥٤٢٢٬٩٠٨راجیإ

٩٩٩١٬٨٤٣ تاماقإوتاریشأتموسر
٣٥٩٦٠٦ تاكلتممنیمأتفیراصم
٢٬٤٦٣٢٬٥٢٩ ىرخأفیراصم

────────────────
١٠٣٬٨٣٢١٢٣٬٠٤٨

════════════════
ىرخأتاداریإ-١٠

٢٠٢٠٢٠١٩
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────

٥٬٣١٦٨٠٤نیمأتتابلاطمةیوست
٢٬٣٦٤٢٬٧٨٨ تاراجیإلخد
-١٬٣٣٣نیقئاسریجأت
١٬١٩١١٬٣٢١نیدرومىلعتامارغ
٤٣١٧٦٠ ةدرخلاعیبنمحابرأ
٢٢٠٩٩ يلخادلالقنلاتالفاحىلعنالعإداریإ
١٣٧٬٥٦٣ تانحاشوتالفاحو   تادعموتالآوتاكلتممعیبحابرأ
٢٬٣٩٠- ریغلاتابكرمةنایصداریا
١٬٨١٥٩٦٨  ىرخأتاداریإ

────────────────
١٢٬٦٨٣١٦٬٦٩٣

════════════════
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٣

 لخدلاةبیرضوةاكزلا -١١

 ةاكزلا )أ
 ةنسللةلمحملا
 .) يدوعسلایرنویلم٢٠١٩:١٧٫٢ ربمسید٣١(يدوعسلایرنویلم١٤ ةنسلل ةلمحملاةاكزلاغلبت

 ةاكزلاصصخمةكرح
 :يلیامكةاكزلاصصخمةكرحتناك

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب

 ةیدوعسلا
  تالایرلافالآب

 ةیدوعسلا
────────────────

٢٩٬٤٤٧١٨٬٩٨٢ ةنسلاةیادبيف
١٤٬٠٥٤١٧٬٢٢١ ةنسلالالخ  لمحم
)٦٬٧٥٦( )٦٬٨٢٤( ةنسلالالخعوفدملا

──────────────
٣٦٬٦٧٧٢٩٬٤٤٧ ةنسلاةیاھنيف

══════════════

  ةیوكزلاتارارقإلامیدقتبةكرشلاتماق .ةدحىلعلكاھلةعباتلاةكرشلاوةكرشلليوكزلاءاعولاساسأىلعةاكزلاباستحامت
  ةاكزللةماعلاةئیھلاتردصأ .٢٠١٩ماعىتحةمزاللاةیوكزلاتاداھشلاىلعتلصحو٢٠١٩ىتح٢٠٠٥نمماوعألل
  طوبرلابجومباھیلعةقحتسملاةاكزلادادسبةعومجملاتماقو٢٠١٨ماعىتحةكرشللةیوكزلااھطوبر)"ةئیھلا"(لخدلاو
 .٢٠١٨ىتحتاونسلاةفاكنعيوكزلااھعضوةكرشلاتھنأوةلدعملا

  لخدلاةبیرض )ب
 ةنسللةلمحملا
 . )يدوعسلایر فلأ٢٠١٩:٦   ر بمسید٣١( يدوعسلایرفلأ٢١٠ ةنسلل ةلمحملالخدلاةبیرضغلبت

 لخدلاةبیرضصصخمةكرح
 : يلیامكلخدلاةبیرضصصخمةكرحتناك

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب

 ةیدوعسلا
  تالایرلافالآب

 ةیدوعسلا
────────────────────

٤٤٧- ةنسلاةیادبيف
٢١٠٦ ةنسلالالخ  لمحم
)٤٥٣( )١٤١( ةنسلالالخعوفدم

────────────────────
-٦٩ ةنسلاةیاھنيف

═══════════════════

  ءارجإمتیمل .م٢٠١٩  ماعىتح)"ةئیھلا"(لخدلاوةاكزللةماعلاةئیھلاىلإيبیرضلاويوكزلارارقإلامیدقتبةعباتلاةكرشلاتماق
 .ةئیھلالبقنمدعبيوكزط برةیأ
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٤

  مھسلاحبر -١٢
  طسوتملاىلعمألاةكرشلايفةیداعلامھسألايلماحبقلعتملا ةنسلالخدةمسقبكلذومھسلللدعملاويساسألاحبرلاباستحامتی
  .ةنسلالالخةمئاقلاةیداعلامھسألاددعلحجرملا

  :مھسلللدعملاويساسألاحبرلاباستحايفةمدختسملامھسألاولخدلاتانایبيلاتلالودجلاسكعی

٢٠٢٠٢٠١٩
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
حبرلانممألاةكرشلايفةیداعلامھسألايلماحبقلعتملالخدلا)ةراسخلا(
٣٥٬٣٢٤ )٣٧٥٬١٦٠( يساسألا

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ يساسألامھسلاحبرلةیداعلامھسألاددعلحجرملاطسوتملا

٢٠٢٠٢٠١٩
 يدوعسلایر يدوعسلایر

────────────────────
٠٬٢٨ )٣٫٠٠( لدعملاويساسألامھسلاحبر)ةراسخ(

════════════════════

 تانحاشلاوتالفاحلاو  تادعملاوتالآلاوتاكلتمملا-١٣
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالأب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالأب
 ةیدوعسلا

٢١٬١٤٨٬٢٧٩١٬٢٣٣٬٦٣٨-١٣تانحاشلاوتالفاحلاو تادعملاو  ت الآلاوتاكلتمملا
١٢٤٬٢٦٥٢٢٬١٢٨-١٣ ءاشنالاتحتتالفاحوعیراشم

١٬١٧٢٬٥٤٤١٬٢٥٥٬٧٦٦

 ءاشنالاتحتتالفاحلاوعیراشملا١ -١٣
  ةیبتكملاتاودألاوتالفاحلاوثاثألاوينابملاریوطتوءانبلنیدرومللةمدقملاتاعفدلاءاشنالاتحتتالفاحلاوعیراشملانمضتت
 :يلیامكةنسلالالخریوطتلاتحتعیراشملاىلعةكرحلا .ىرخألا

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالأب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالأب
 ةیدوعسلا

٢٢٬١٢٨٣٦٬٨١٨ ةنسلاةیادبيف
٢٣٬٦٢٥١٦٬٧٠٥ ةنسلالالختافاضإ
)٢٠٬٠٨٥( )١١٬٢٤٢( ةنسلالالختالیوحت
)١١٬٣١٠( )١٠٬٢٤٦( )١٤حاضیإ(ةنسلالالخةسوملمریغلوصأتالیوحت
٢٤٬٢٦٥٢٢٬١٢٨ةنسلاةیاھنيف
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٦

 ةمتت-  تانحاشلاوتالفاحلاو  تادعملاوتالآلاوتاكلتمملا -١٣
:يلیامكةنسللكالھتسالاعیزوتمتی

٢٠٢٠٢٠١٩
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────

١٧٩٬٥٥٧١٧٣٬٩٧٤ )٧حاضیإ(تاداریإلاةفلكت
٤٬٢٥٧٣٬٩٦٥ )٩حاضیإ(ةیرادإفیراصم

──────────────

٤١٨٣٬٨١١٧٧٬٩٣٩
══════════════

  مادختسالاقحلوصأ١-٢-١٣
  ةعومجملاموقت،تاونس١٠ىلاناتنسنیبامراجیالادوقعددمحوارتت . )عقاومولمعشرو (ينابمراجیإدوقعةعومجملاىدل
 .تباثلاطسقلاةقیرطبودقعلاةدمىلعدوقعلاكلتكالھتساب
  قیبطتبةعومجملاموقت .ةضفخنمةمیقتاذدوقعولقأوأًارھش١٢اھتدمةینكسينابملراجیإلادوقعضعبًاضیأةعومجملاىدل
  راجیافیراصمبفارتعالابةعومجملاتماق .ةمیقلاةیندتمتادوجوملدوقعلاولجألاةریصقلادوقعلاهذھبفارتعالانمءافعالا

 .)يدوعسلایرنویلم  ١٠  :٢٠١٩  ربمسید  ٣١(  ٢٠٢٠  ربمسید  ٣١  يفةیھتنملاةنسلانعيدوعسلایرنویلم  ٥  ةمیقبدوقعلاكلتنع

 ةسوململاریغتادوجوملا -١٤
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────

٣٦٬١٣٥  ٣٥٬٨٠٤ )أ(  صیخارتلاوجماربلا
٣٠٩٬٨٢٠  ٥٤٨٬٣٥٤ )ب(ىرخأةسوملمریغتادوجوم

──────────────

٥٨٤٬١٥٨٣٤٥٬٩٥٥
══════════════

 صیخارتلاوجماربلا) أ(
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

ةفلكتلا
٢٠١٩٦٤٬٣٥٩ریانی١يفامكدیصرلا
٨تافاضإ
١١٬٣٠٣ذیفنتلاتحتعیراشملانملوحم
٢٠١٩٧٥٬٦٧٠ربمسید٣١يفامكدیصرلا
٢٬٨٢٩تافاضإ
١٠٬٢٤٦ذیفنتلاتحتعیراشملانملوحم
٢٠٢٠٨٨٬٧٤٥ربمسید٣١يفامكدیصرلا
 مكارتملا ءافطإلا
٢٠١٩٣٢٬٢٤٣ریانی١يفامكدیصرلا
٧٬٢٩٢تافاضإ
٢٠١٩٣٩٬٥٣٥ربمسید٣١يفامكدیصرلا
١٣٬٤٠٦تافاضإ
٢٠٢٠٥٢٬٩٤١ربمسید٣١يفامكدیصرلا

ةیرتفدلاةمیقلايفاص
٢٠٢٠٣٥٬٨٠٤ربمسید٣١يفامك
٢٠١٩٣٦٬١٣٥ربمسید٣١يفامك
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٧

 )ةمتت(ةسوململاریغتادوجوملا -١٤

 :يلیامكةنسللءافطالاعیزوتمتی
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────

٨٬٣٣٨٥٬١٣١ )٧حاضیإ(تاداریإلاةفلكت
٥٬٠٦٨٢٬١٦١ )٩حاضیإ(ةیرادإفیراصم

──────────────

١٣٬٤٠٦٧٬٢٩٢
══════════════

 ىرخأةسوملمریغتادوجوم) ب(
  بجومب .عورشملاءاھتنادعبعورشملا تاجاركو تالفاحلةیقبتملاةمیقلايفةعباتلاةكرشلاقحةسوملمریغلاتادوجوملالثمت
  ،رایخلااذھةسرامممتیملاذإوةیفاصلاةیرتفدلااھمیقبتاجاركلاو تالفاحلاءارشرایخةحناملاةھجللنوكیس،عورشملادقع
 .تالفاحلابظافتحالاقح  ةعباتلاةكرشللف

 ةیراقعلاتارامثتسالا -١٥
  امكيدوعسلایرنویلم٣٠٧٫١٢٢اھتمیقغلبتةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفيضارأنمةعومجمللةیراقعلاتارامثتسالانوكتت
  جردت .ةمیقلاةدایزنمعافتنالاضارغأليضارألاهذھبظافتحالاةعومجملايونت .٢٠١٩ربمسید٣١و٢٠٢٠ربمسید٣١يف
 .تدجونإ،ةمیقلايفضافخنالاًاصقانةفلكتلابيضارألاهذھ

  تالوأ  ةكرش"   –  لبقنميضارألامییقتمت .نییجراخن یلقتسمتاراقعنیمیقملبقنمةیراقعلاتارامثتساللةلداعلاةمیقلادیدحتمت
  عقوميفةثیدحلاةربخلاواھبفرتعملاةبسانملاةینھملاتالھؤملامھیدلو،)١٢١٠٠٠٠٣٩٧ (مقرصیخرت –"يراقعلامییقتلل
  ساسأىلعةعومجمللةیراقعلاتارامثتسالاةظفحملةلداعلاةمیقلادیدحتبنولقتسملانومیقملاموقی .ھمییقتمتیيذلاراقعلاةئفو
غلبمبةلداعلاةمیقلاتددحدقو،٢٠٢٠  ربمسید  ٣١  يفامکةلداعلاةمیقلل  مییقترخآءارجإمت .ةرادإلالبقنمبلطلادنعوأيونس

 .يدوعسلایرنویلم٤١٢٫٨

راعسأمدختستمییقتلااذھةقیرطنأثیحقوسلاةقیرطمادختسابةلداعلاةمیقلابَاقباسةروكذملاةیراقعلاتارامثتسالاساقت
  سكعتلاھلیدعتمتیامكوةھباشموأةلثامملوصأىلعيوتحتيتلاوتایلمعلاهذھلقوسلانمةاحوتسمةماھىرخأتامولعمو
  ریغتالخدملامادختسابثلاثلاىوتسملانمضاھفینصتمتیوةدافتسالاوضرعو،ةیؤرلا/ةھجاوعقاوملاوماجحألايفتافالتخالا
  .ةظحالمللةلباقلا

  ریوطتوأءاشنإوأءارشنأشبةیدقاعتتامازتلااھیدلدجویالوةیراقعلااھتارامثتساعیبنأشبدویقيأةعومجملاىلعدجویال
 .تانیسحتوةنایصوحالصإتایلمعءارجإلتامازتلإوأةیراقعتارامثتسا

 كرتشمعورشموةلیمزتاكرشيفرامثتسالا -١٦
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────

٩٤٬٣١١١٣٨٬٣٥٢ )أ(كرتشملاعورشملايفةصح
--)ب()وكماك(  ةلیمزةكرشيفةصح
-- )ج( )ةینیرحبلاةیدوعسلالقنلا ةكرش(  ةلیمزةكرشيفةصح

────────────────
٩٤٬٣١١١٣٨٬٣٥٢

════════════════
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٨

 ةمتت-  كرتشمعورشموةلیمزتاكرشيفرامثتسالا -١٦

 : يلاتلاوحنلاىلعةنسلالالخ كرتشملاعورشملا  يفرامثتسالاةكرحتناك) أ(

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────

١١٤٬٦٣٦  ١٣٨٬٣٥٢ ةنسلاةیادبيف
١٨٬٧٤١ )٤٤٬٠٤١(حابرألا)رئاسخلا(  يفةصحلا
٤٬٩٧٥- )٣٣حاضیإ(تافاضإ

────────────────
٩٤٬٣١١١٣٨٬٣٥٢  ةنسلاةیاھنيف

════════════════

  ةیكلمةصحوةكرتشمةرطیسھیفةعومجملاكلمتكرتشمعورشميھ)"وكتیس"(لماكتملالقنللةیتارامإلا ةیدوعسلا ةكرشلانإ
  میدقتوتاكرشلالیطاسأةرادإوتالفاحنمتابكرملاكلمتويسردملالقنلاتامدخمیدقتطاشنيفوكتیسلمعت.٪٥٠ةبسنب

ًاقفوو.٢٠١٤ماعنمثلاثلاعبرلالالخاھطاشنوكتیستأدب .تارایسلابلقنلاتامدخ   ةعومجملاتقفاو،وكتیسسیسأتدقعل 
ًاقفو يماظنلايطایتح الامصخدعبحابرألاعیزوتىلعكرتشملاعورشملايفرخآلارمثتسملاو   مھبصاخلالاملاسأرلكیھل 
   .يلاوتلاىلع،مھنملكل٪٥٠ایلاحغلبیيذلاو
  ةیلاملامئاوقلاىلعاًءانبةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھيفةیكلملاقوقحةقیرطلًاقفو وكتیسيفةعومجملاةصحنعةبساحملامتی
  .وكتیسةكرشبةصاخلا

 :وكتیسةكرشلةیلاملاتانایبلايلاتلالودجلاصخلی

٢٠١٩ربمسید٣١ ٢٠٢٠  ربمسید٣١
  تالاـــیرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالاـــیرلافالآب
 ةیدوعسلا

 تادوجوملا
٢٧٩٬٢٨١ ٩٨٬٤٧٢   ةلوادتملاتادوجوملا
٣١٩٬٢٢٢ ٢٨٥٬٤٥٧   ةلوادتمریغلاتادوجوملا
٥٩٨٬٥٠٣ ٣٨٣٬٩٢٩   تادوجوملايلامجا

 تابولطملا
١٩٦٬٢٥٩ ١١٠٬٩١٢  ةلوادتملاتابولطملا
١٢٠٬٦٧٥ ٧٨٬٤٢٧  ةلوادتمریغلاتابولطملا
٣١٦٬٩٣٤  تابولطملايلامجا  ١٨٩٬٣٣٩

٣٠٥٬٢٧٨ ٦٥٬٧٣٦   تاداریإلا
 تاداریإلاةفلكت )١٣٩٬٨٧٠( )٢٥٠٬٤٥٥(

٥٤٬٨٢٣  حبرلا )رئاسخ(يلامجا )٧٤٬١٣٤(
 ةیرادإلاوةیمومعلافیلاكتلا )٨٬٧٤٤( )١١٬٧٦٥(

٤٣٬٠٥٨  ةاكزلالبقلخدلا)رئاسخلا( )٨٢٬٨٧٨(

 .٢٠١٩ربمسید٣١و٢٠٢٠ربمسید٣١يفنیتیھتنملانیتنسلا  لالخ  وكتیسلبقنمحابرأعیزوتمتیمل
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٣٩

 ةمتت-  كرتشمعورشمو  ةل یمزتاكرشيفرامثتسالا -١٦

 :يلاتلاوحنلاىلعةلیمز لاةكرشلايفرامثتس الادیصرنإ) ب(
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────────
)٤٬٦٩٦( )٢٬٩٦٨(  ةنسلاةیادبيف
-   - ةنسلالالخرامثتسالا
١٬٧٢٨  ٢٤٤ ةنسلاحبريفةصحلا

────────────────────────
)٢٬٩٦٨( )٢٬٧٢٤(  ةنسلاةیاھنيف

══════════════════════

  يفدیدجكیرشكاھلوخدبيعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلاتماق،)م٢٠١٧ربمفون٢٠قفاوملا(ـھ١٤٣٩لوألاعیبر٢خیراتب
غلبمبوكماكاھتردصأيتلاةدیدجلاصصحلانمةصح٣٦٠٠ددعلاھكلمتلالخنم )"وكماك"(ةدودحملاةمصاعلاورتمةكرش
عیبر٢٤خیراتبةكرشلالامسأريفةمھاسملابءافولامت. ةكرشلالامسأرنم٪٢٠ل ثمتيتلاويدوعسلایرفلأ٣٫٦٠٠هردقو
 .)٢٠١٨ریانی١١قفاوملا(ـھ١٤٣٩يناثلا
  ىلإةمسقميدوعسلایرنویلم١٨اھلامسأروةیدوعسلاةمظنأللًاقفووكماك ةكرشسیسأتمتو ةلیمزةكرشيھوكماكةكرشّنإ

 .قرطلاةنایصوءاشنإلامعأتایاغلوھةكرشلانمضرغلاّنإ .يدوعسلایر١٠٠٠اھنمةصحلكةمیقةصح١٨٫٠٠٠
 .دعبيراجتلااھطاشنوكماكةكرشأدبتمل. ةیكلملاقوقحةقیرطلًاقفووكماكيفةعومجملاةصحنعةبساحملامتی
  نمضةلیمزلاةكرشلايفةراسخلاءاقلصصخمكةلوادتملا  تابولطملانمضةلیمزلاةكرشلايفنئادلارامثتسالادیصرفینصتمت
 .ةلیمزلاةكرشلاهذھمازتلانامضبةكرشلامایقلًارظنةقحتسملافیراصملا

 : وكماكةكرشلةیلاملاتانایبلايلاتلالودجلاصخلی) ب(

٢٠١٩ربمسید٣١ ٢٠٢٠  ربمسید٣١
  تالاـــیرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالاـــیرلافالآب
 ةیدوعسلا

 تادوجوملا
١٥١٬٦٥٨ ٣٠١٬٠٨٣   ةلوادتملاتادوجوملا

٩٬٩٣٨ ١٨٬٣٨٧   ةلوادتمریغلاتادوجوملا
١٦١٬٥٩٦ ٣١٩٬٤٧٠   تادوجوملايلامجا

 تابولطملا
١٠٠٬٢٦٣ ٢٥٦٬٢٤٧  ةلوادتملاتابولطملا
٧٦٬١٦٥ ٧٥٬١٢٠  ةلوادتمریغلاتابولطملا

١٧٦٬٤٢٨ ٣٣١٬٣٦٧  تابولطملايلامجا

١٨٥٬٣٢١ ٢٤٣٬٩٣٦   تاداریإلا
)١٦٧٬٣٢٩(  تاداریإلاةفلكت )٢١٩٬٢٨٧(

١٧٬٩٩٢ ٢٤٬٦٤٩  حبرلايلامجا
)١٢٬١٤١(  ةیرادإلاوةیمومعلافیلاكتلا )١٠٬٦٢٠(

٥٬٨٥١ ٣٬٣٢٩  ةاكزلالبقلخدلا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٠

 ةمتت-  كرتشمعورشمو  ةل یمزتاكرشيفرامثتسالا -١٦

 :يلاتلاوحنلاىلعةلیمزةكرشيفرامثتس الادیصرنإ) ج(
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────────
٧٬٤٥٩٧٬٤٥٩  ةنسلاةیادبيف
)٧٬٤٥٩( )٧٬٤٥٩(رامثتسالاةمیقيف  ضافخنإلا ً:اصقان

────────────────────────
--  ةنسلاةیاھنيف

══════════════════════

  ةكلمملايفةلجسمةدودحمةیلوؤسمتاذ ةكرشيھو،ةینیرحبلاةیدوعسلالقنلاةكرشيف٪٤٠ اھردقةصحةعومجملاكلتمت
   ةدحوملاةیلاملامئاوقلايفةیكلملاقوقحةقیرطمادختسابةلیمزلاةكرشلايفةعومجملاةصحنعةبساحملامتی .ةیدوعسلاةیبرعلا
  . ةدحوملاةیلاملامئاوقلادادعاخیرات ىتحو٢٠٢٠ماعىلا٢٠١٤ماعذنمةلیمزلاةكرشللةعجارملاةیلاملامئاوقلارادصامتیمل
  ةكرشلاةیفصتولحىلعةینیرحبلاةیدوعسلالقنلاةكرشيفءاكرشللةیداعلار یغةماعلاةیعم جلا ترقا،٢٠١٥ر بمسید٣١ يفو
  اذھلدادرتساللةلباقلاةمیقلادیدحتىلعةعومجملاةردقمدعلرامثتسالاةمیقلماكضیفختمت،ھیلع .اھتیفصتليفصمنییعتو
  .رامثتسالا

  رخآلا لماشل الخدلالالخنمةلداعلاةمیقل ابةفنصملاتارامثتسالا -١٧
اھرامثتسامتةیلامتادوجوم  ىلع  رخآلالماشلالخدلا  لال خنمةلداعلاةمیقلاب  ةفنصم  تارامثتساك  ةجردملاتارامثتسالانمضتت
   ةلوادتملا  ةیلاملاقاروألاهذھلةلداعلا   ةمیقلادیدحتمتی .يجیتارتساعباطتاذتارامثتسالاهذھنأةعومجملاربتعت .تاكرشمھسأيف
 .طشنقوسيفةروشنملاراعسألاضورعىلإعوجرلاب

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────

٩٠٬١٠١٧٧٬٨٧٠  ةنسلاةیادبيف
٩٠٬٦٤٥  ٦٣٬٥١٩ تافاضإ
)٩٠٬٤٢١( )١٦٤٬٣٨٣(تاداعبتسا
١٠٬٧٦٣١٢٬٠٠٧  ةلداعلاةمیقلايفتاریغتلا

──────────────────────
٩٠٬١٠١-  ةنسلاةیاھنيف

══════════════════════

 ةیكلملاقوقحتاودألةلداعلاةمیقلايفةكرحلا
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا
──────────────────────

)١٨٬٥٠٢( )٦٬٤٩٥( ةنسلا ةیادبيف
١٠٬٧٦٣١٢٬٠٠٧  ةلداعلاةمیقلايفریغتلا
- )٤٬٢٦٨ (ةاقبملاحابرألاىلإتارامثتسالامیوقتةداعإيطایتحانمةققحم  بساكم  لیوحت

──────────────────────
)٦٬٤٩٥(- ةنسلاةیاھنيف

══════════════════════

  .تارامثتسالاهذھعیمجعیببةكرشلاتماقماعلالالخ
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤١

 نوزخملا -١٨
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────────────
٦٨٬٦٠٤  ٦٤٬٢٧٤رایغعطقنوزخم
)٣٧٬٨٥٢( )٤٦٬٢٠٥( ةكرحلاءيطبنوزخمصصخمً:اصقان

──────────────────────
١٨٬٠٦٩٣٠٬٧٥٢

══════════════════════

  تابثإمت.نوزخمللفیراصمكھتابثإمت)يدوعسلایرنویلم٢٠١٩:٦٨٬٤(يدوعسلایرنویلم٢٨٬٢غلبمنإ،٢٠٢٠لالخ
 . ةدحوملالخدلاةمئاقيف تاعیبملاةفلكتيففیراصملاهذھ

 :ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسللةكرحلاءيطبنوزخملاةكرحللیلحتيلیامیفو
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────────────
٣٧٬٨٥٢٢٨٬٩١٨  ةنسلاةیادبيفدیصرلا
٨٬٣٥٣٨٬٩٣٤ )٧حاضیإ(ةنسلالالخلمحملا

──────────────────────
٤٦٬٢٠٥٣٧٬٨٥٢

══════════════════════

 نورخآنونیدموةرتوفمریغةنیدمممذونویراجتنونیدم -١٩
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١ربمسید٣١

ةیدوعسلاتالایرلافالآب
تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

──────────────────────

 :نویراجتلانونیدملا
١٩٨٬٣٥٠١٨٧٬٠٢٦  ةیموكحھبشوةیموكحتاسسؤم
٤٣٬٧٥٣٤٥٬٠٥٠  صاخعاطق

──────────────────────
٢٤٢٬١٠٣٢٣٢٬٠٧٦  نییراجتلانینیدملايلامجإ
 )٤٣٬٩٥٧( )٤٦٬٩٣٩(ةنیدملاممذلاةمیقيفضافخنالا ً:اصقان

──────────────────────
١٩٥٬١٦٤١٨٨٬١١٩  يفاص،نییراجتلانینیدملا
٤٨٢٬٣٩١١١٠٬٢٦٩ لوادتمءزج  -   ةرتوفمریغةنیدمممذ
٥٬٥٠١٩٬١٥٧  نیفظومممذ

──────────────────────
٦٨٣٬٠٥٦٣٠٧٬٥٤٥  يفاص،نورخآلاونویراجتلانونیدملا

══════════════════════
١٬٣٢٩٬٥٨٧١٬٠٣٢٬٩٤٥ لوادتمریغءزج –ةرتوفمریغةنیدمممذ

══════════════════════

ًاموی٩٠ل الخاھلیصحتمتیوةلومعيأةداعلايف  لمح تال ةعومجملابةصاخلاةنیدملاممذلا ّنإ تناك،٢٠٢٠ربمسید  ٣١يفو  . 
  ) يدوعسلایرنو یلم٢٠١٩:٤٣٬٩٦ربمسید٣١(يدوعسلایرنویلم٤٦٬٩٤غلبتاھتمیقتضفخنايتلا ةیراجتلاةنیدملاممذلا
 . )٣٧حاضیإ(
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٢

 ةمتت  -  نورخآنونیدموةرتوفمریغةنیدمممذونویراجتنونیدم -١٩

 :ةنیدملاممذلاةمیقيفضافخنالاةكرح
٢٠١٨ربمسید٢٠١٩٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
٣٢٬٣٣٣  ٤٣٬٩٥٧  ةنسلاةیادبيف
٢٠٬٦٤٦١١٬٦٢٤ ةنسلللمحملا
- )١٧٬٦٦٤(  ةنسلالالخبوطشملاغلبملا

────────────────────

٤٦٬٩٣٩٤٣٬٩٥٧ ةنسلاةیاھنيف
════════════════════

ًامدقمةعوفدملافیراصملا -٢٠  ىرخألاةلوادتملاتادوجوملاو   
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
٣٩٬٥٦٨٦١٬٤٢٩  يفاص،تالخدملاةبیرض
٣٬٤٦٠٥٨٬١٩٢نیدرومللةمدقمتاعفد
ًامدقمعوفدمراجیإ  ٣٬٣٥٥٥٬٦١٢
٩٬١٩٢١٨٬٦٧٧  نورخآنونیدم

────────────────────
٥٥٬٥٧٥١٤٣٬٩١٠

)٥٬٣٤٨( )٣٬٥٠٩( ةمیقلايفضافخنالا ً:اصقان
────────────────────

٥٢٬٠٦٦١٣٨٬٥٦٢
════════════════════

   ةیدقنلا ھبشوةیدقنلا -٢١

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
١٬١٠٤  ٦٤١ قودنصلايفدقن
١٤٩٬١٣٥٢١٨٬٢٣٠كنبلاىدلدقن
٢٠١٬٨٠٧١١٩٬١٠٤ * لجألاةریصقتارامثتسا

────────────────────
٣٥١٬٥٨٣٣٣٨٬٤٣٨ ةیدقنلاھبشوةیدقنلا

════════════════════

.لقاوأرھشأ٣قاقحتساةدملكونبلاعمتارامثتسالاهذھعضومت)*(

 عیبللاھبظفتحملاتادوجوملا-٢٢
ھیلعو .باكرلالقنتایلمعيفةمدختسملاو)تالفاح(اھلوصأضعبعیبةعومجملاةرادإتررق،٢٠٢٠  ربمسید  ٣١  يفيھتنملاماعلالالخ
يدوعسلایرنویلم  ٤٢٫٧٠٥  ةمیقبرئاسخداعبتسالاةیلمعنعجتنتنأعقوتملانم .عیبللاھبظفتحمتادوجومكلوصألا  كلتفینصتةداعإمت
ةمیقيفضافخنارئاسخكتاقورفلاكلتتابثإمتھیلعو،ةتباثلالوصألاكلتلةیرتفدلاةمیقلايفاصودادرتساللةلباقلاةمیقلانیبقرفلالثمت
.ةدحوملالخدلاةمئاقيفتادوجوملا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٣

 ردصملالاملاسأر -٢٣
٢٠١٩:١٫٢٥٠ربمسید٣١(يدوعسلایرنویلم٢٠٢٠:١٫٢٥٠ربمسید٣١يفامكلماكلابعوفدملاوردصملاةعومجملالامسأرغلبی
.يدوعسلایر١٠مھسلكةمیق)مھسنویلم٢٠١٩:١٢٥ربمسید٣١(مھسنویلم١٢٥نمنوكتیو)يدوعسلایرنویلم

 يماظنلايطایتحالا -٢٤
.يماظنلا  يطایتحالاىلإيونسلا  اھلخديفاصنم٪١٠  لیوحتةعومجملاىلعبجی،ةكرشلليساسألاماظنلاويدوعسلاتاكرشلاماظنلًاقفو
يطایتحالااذھنإ .لاملاسأرنم٪٣٠يطایتحالاغلبیامدنعبینجتلااذھءارجإنعفقوتلاةكرشللزوجی،ةكرشلليساسألاماظنلل ًاقفوو
.عیزوتلللباقریغ

ةمكارتملارئاسخلانمءزجءافطإىلع  )٢٠٢٠  ربمسید  ٧  قفاوملا(ـھ  ١٤٤٢  يناثلا  عیبر  ٢٢  خیراتب  دقعنملا  ھعامتجايفةرادإلاسلجمقفاو
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامكةمكارتملارئاسخلالثمت .ةكرشلليماظنلايطایتحالانميدوعسلایرنویلم١٨٤غلبملیوحتلالخنمةكرشلل
.ةكرشلالامسأرنم٪١٬١٤ھتبسنام

 يقافت الايطایتحالا -٢٥
يقافتالا  يطایتحالاىلإةنسلالخديفاصنم٪٥  بینجت   ،ةرادإلاسلجمحارتقاىلع   ًءانبوةیداعلاةماعلاةیعمجلل   ،ةكرشلليساسألاماظنلل   ًاقفو
حارتقابةرادإلاسلجممقیمل.ةرادإلاسلجم  اھدمتعی  ضارغأل  يطایتحالااذھمادختسازوجیو .لاملاسأرنم٪٢٥  يطایتحالااذھغلبیىتح
.ماعلالالخلیوحتلااذھ

 ةحبارملالیومت -٢٦
 لج ألالیوطةحبارملیومت )أ

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
١٬٠٦٠٬٢٧٧٤٢٠٬٨٧٢ ةحبارملیومت
)٨٤٬٢٠٩( )١١٦٬٥١٤( لوادتملاءزجلا  ً:اصقان

────────────────────
٩٤٣٬٧٦٣٣٣٦٬٦٦٣ لوادتملاریغءزجلا

════════════════════

لالخضورقلاهذھىلعلوصحلامتدقو .ةحبارمتالیھستىلعلوصحللكونبعمضارتقاتایقافتاةعومجملاتمربأ
  ةنومضميھوضرقلاةیقافتاخیراتنمتاونسسمخىلإثالثنیبحوارتتقاقحتساةرتفعم  ٢٠٢٠  ىتح  ٢٠١٧  نمماوعألا
ضورقلاىلعةعومجملاتلصح .روبیاسًادئاز   ٪٢- ٪١  نیبامحورتتيتلاوةدئاسلاراعسألابتالومعلمحتورمألتادنسب
 .تالفاحءارشلیومتل

  ةمیقبلجألاریصقةحبارملیومتةلكیھةداعإىلعةیلحملاكونبلادحأعمةیقافتاةعباتلاةكرشلاتمربأ،٢٠٢٠ماعلالخ
يدوعسلایرنویلم  ٨٠٠  ىلاةیكنبلاتالیھستلاةدایزولجألالیوطةحبارملیومتحبصیناىلع،يدوعسلایرنویلم  ٤٩٩

روبیاسًادئاز ٪١٬٥٠ةیونستالومعلمحتورمألتادنسبةنومضميھوتاونس٧ةدملوةیونسعبرتاعفدىلعقحتست

 لجألاریصقةحبارملیومت )ب
  ةبوحسمو  يدوعسلایرنویلم  ١٥٠  ةمیقب   يلحمكنب  نملجألاةریصقةیفرصمتالیھستىلعةكرشلاتلصح،٢٠٢٠  ماعلالخ
  نمىرخألجألاةریصقةیفرصمتالیھستىلع  ٢٠١٩  ماع  لالخةعباتلاةكرشلا  تلصحامك .ةحبارمضرقلكشىلع  لماكلاب
  ءارش لةحبارملیومت  لكشىلع٢٠٢٠ماعلالخيدوعسلایرنویلم٤٠٣بحسمتيدوعسلایرنویلم٧٠٠ةمیقبيلحمكنب
   .رمألتادنسبةنومضمتالیھستلاهذھّنإ .تالفاحلا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٤

  راجیالادوقعتامازتلا -٢٧
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────────

١٣٬٧٥٨  ١٠٬٣٠٨  ریانیيفامكدیصرلا
-  ٣٠٬١٩٧ *ةنسلالالختافاضإلا
)٥٬٥٠٢( )١٠٬٠١٩ (  ةنسلالالخعوفدملا
٢٬٠٥٢  ٢٬٠٠٥  ةیونسلاةدئافلاةفلكت

──────────────────
٣٢٬٤٩١١٠٬٣٠٨ ةددحملاعفانملامازتلالةیلاحلاةمیقلا-  يماتخلادیصرلا

══════════════════
١٬٤٥٠١٬٧٧٩  لوادتم
٣١٬٠٤١٨٬٥٢٩  لوادتمریغ

  يھتنیيذلاودیدجلاةماعلاةرادإلاىنبمراجیادقعلةموصخملاةیلبقتسملاتاعفدلايسیئرلكشبةنسلالالختافاضإلالثمت *
  ٢٠٣٠ماعيف

 نیفظوملل  ةددحملاعفانملا مازتلا -٢٨
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────────

١٥٧٬٤٨٨  ١٣٧٬٥١٦ ةددحملاعفانملامازتلالةیلاحلاةمیقلا -يحاتتفالادیصرلا
١٨٬٢٠٤  ١٨٬٤٩٥ ةیلاحلاةمدخلاةفلكت
)٣٧٬٦٩٨( )١١٬٣٨٧ (  ةعوفدملاعفانملا
٥٬٦٢١  ٢٬٥٤١ ةلومعلاةفلكت
)٤٬٦٥٢(   - صیلقتبساكم
)١٬٤٤٧( )١٬٥٥٣ ( ةددحملاعفانملامازتلاسایقةداعإ

──────────────────
١٤٥٬٦١٢١٣٧٬٥١٦ ةددحملاعفانملامازتلالةیلاحلاةمیقلا-  يماتخلادیصرلا

══════════════════

 نیفظوملا عفانم تافورصم
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────

١٨٬٢٠٤  ١٨٬٤٩٥ ةیلاحلاةمدخلاةفلكت
٥٬٦٢١  ٢٬٥٤١عفانملامازتلاىلع ةلومعلاةفلك ت
)٤٬٦٥٢(- صیلقتبساكم

────────────────────
٢١٬٠٣٦١٩٬١٧٣ عفانملاتافورصميلامجإ

════════════════════
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٥

  ةمتت  -  نیفظومللةددحملاعفانملامازتلا -٢٨
: رخآلالماشلالخدلايفاھبفرتعملامییقتلاةداعإحابرأ

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

──────────────────────
 :ةددحملاعفانملاجمانربيفمییقتلاةداعإحابرأ
)١٬٣٥٣(  ٩٬١٨١ ةیلاملاتاضارتفالا
 )٩٤( )١٠٬٧٣٤ ( ةربخلاتالیدعت

──────────────────────
)١٬٤٤٧( )١٬٥٥٣( رخآلالماشلالخدلايفھبفرتعملاسایقلاةداعإيلامجإ

══════════════════════

٧٫١٩  :٢٠١٩  ربمسید  ٣١(ةنس  ٧٫٦٩  وھ  ٢٠٢٠  ربمسید  ٣١  يفامكةددحملا  عفانملا  مازتلالةینمزلا  ةدمللحجرملاطسوتملا  نإ
:ربمسید٣١  يفةموصخملاریغتاقاقحتسالاعفدلقاقحتسالالیلحتيلیامیف . )ةنس

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

١٧٬١٦٠  ١٥٬٢٥٢ دحاوماعلالخ
٤٥٬٢٨٨  ٣٤٬٦٠٨ تاونسسمخنمرثكأسیلنكلودحاوماعدعب
١٠٤٬٤٧٤  ١١٨٬٤٧١ تاونسسمخنمرثكأ

١٦٨٬٣٣١١٦٦٬٩٢٢

 :هاندأةنیبمةمدخلاةیاھنعفانمتامازتلادیدحتيفةمدختسملاةماھلاتاضارتفالانإ
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١  ةیسیئرلاةیراوتكالاتاضارتفالا

────────────────────
 : ةیلاملاتاضارتفالا
٪٢٫٥٥٪١٬٥٠ ةددحملاعفانملامازتلالةیلاحلاةمیقلل –مصخلالدعم-
٪٤٫٣٥٪٢٫٥٥ ةدحوملالخدلاةمئاقنمضفیراصملل –مصخلالدعم-
٪١٫٧٪١٬٥٠ بتاورلايفةیلبقتسملاةدایزلا-
لدتعم لدتعم باحسنالالدعم-

 :ةیفارغومیدلاتاضارتفالا
 ةنس٦٠ ةنس٦٠دعاقتلانس-
 :ةمدخلاكرتتالدعم-

٪١٠٫٥ ٪١٠٫٣ تاونس٦ةیاغلةمدخلا)أ
٪٧٫٥٪٩ ةنس٢٥ىلإ٧نمةمدخلا) ب
٪٣٪٢ ةنس٢٥نمرثكأةمدخلا )ج

 ةلبقملاةنسللطسوتملالدعملانأثیح .ةعومجملاىدلنیمأتلاةداعإتایفولدعم وھھمادختسامتيذلاتایفولالدعم
 .٪٠٫٣٦وھ
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٦

  ةمتت  -  نیفظومللةددحملاعفانملامازتلا -٢٨

:نیفظوملاعفانمىلعةماھلاتاضارتفاللةیمكلاةیساسحلالیلحتيلیامیف
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  جمانربىلعریثأتلا
 ةددحملاعفانملا

جمانربىلعریثأتلا
 ةددحملاعفانملا

 مصخلالدعم
١٠٬٣٠٩٩٬٤٦٥٪١عافترا
)١٠٬٨٤٨( )١١٬٨٧٢(٪١ضافخنا
 بتاورلايف ةیلبقتسمل اةدایزلا
)١١٬٥٥٣(١٢٬٤٩٢٪١عافترا
١٠٬٢٥٣ )١١٬٠٤١(٪١ضافخنا
  باحسنالالدعم
٢٨١٢٦٣٪١عافترا
)٢٦٤( )٢٨١(٪١ضافخنا
 تایفولالدعم
 )٦( )٥(٪١عافترا
٥٦٪١ضافخنا

 لیمعنمةمدقملا ةعفدلا -٢٩
  زیزعلادبعكلملاعورشمذیفنتلةمدقمةعفدكيدوعسلایرنویلم٤٧١هردقغلبمةعباتلاةكرشلاتملتسا،٢٠١٥ماعلالخ
  هردقغلبمةعباتلاةكرشلاتملتسا،٢٠١٩  ماعلا  لالخ  .دقعلا  ةمیقيلامجإنم٪٦  ةمدقملاةعفدلالثمت .ضایرلايفماعلالقنلل

  ماع  لالخ  .دقعلا  ةمیقيلامجإنم٪٧  ةیناثلا  ةمدقملاةعفدلالثمت .عورشملا  ذیفنتل  ةیناث  ةمدقمةعفدكيدوعس  لایرنویلم  ٥٥٠
ةثلاثلاةعفدلالثمت .عورشملاذیفنتلةمدقمةعفدثلاثكيدوعسلایرنویلم٥٥٠ةردقغلبمةعباتلاةكرشلاتملتسا،٢٠٢٠

 .دقعلاةمیقيلامجإنم ٪٧

 ةلجؤملاتاداریإلا -٣٠
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
ًامدقمةضوبقمباكرإتاداریإ  ١٨٬٨٠٤١٥٬٦٦٥
٦٬٢١٥  ٥٬٦٢٧ ةلجؤمةیلامسأرتاداریإ

────────────────────
٢٤٬٤٣١٢١٬٨٨٠

════════════════════

١٩٬٧٥٦١٦٬٥٦٧ لوادتملاءزجلا
٤٬٦٧٥٥٬٣١٣ لوادتملاریغءزجلا

────────────────────
٢٤٬٤٣١٢١٬٨٨٠

════════════════════
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٧

  نورخآلاونویراجتلانونئادلا -٣١
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
١٤٢٬٩٣٣١٨٤٬٦٦٧  نویراجتنونئاد
٨٩٬٥٧٦  ٨٦٬٩٦٠ عفدلاةقحتسمحابرأتاعیزوت
٤٧٬٣٧٢٥٨٬٦٨١ ثداوحنیمأتفیلاكت

١٠٬١١٣  ١٠٬٠٥٥ ةزجتحمنیدرومءادأتانامض
٢٬١١٩- ةقحتسملا ةفاضملاةمیقلاةبیرض

────────────────────
٢٨٧٬٣٢٠٣٤٥٬١٥٦

════════════════════
ةیداعلاةینامتئالاةراجتلاطورشةیوستعقوتملانم .نییلحملانیدروملاهاجتةعومجملامازتلابةنئادلاةیراجتلاممذلاقلعتت
 ً.اموی٦٠ىلإ٣٠ لالخ  ةعومجمللىرخألاةنئادلا ةدصرألاو

 ىرخألاتابولطملاو  عفدلاةقحتسملافیراصملا -٣٢
٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
٦٣٬٨٣٨  ٥٩٬١٨٢  عفدلا ةقحتسمفیراصم
٤٠٬٨٢١  ٤٢٬٦٣٨  نیفظومتاقحتسم
٢٤٬٩٣٦  ٢١٬٣٤٠  نورخآنونئاد

────────────────────
١٢٣٬١٦٠١٢٩٬٥٩٥

════════════════════

 ةقالعلاتاذفارطألاعمةدصرألاوتالماعملا -٣٣
  كرتشملاعورشملاوةلیمزلاةكرشلاوةعباتلاةكرشلا
   )١(مقرحاضیإلايفةروكذمةعومجمللكرتشملاعورشملاوةلیمزلاةكرشلاوةعباتلاةكرشلانیبةقالعلاةعیبطولیصافت ّنإ

 .ةدحوملاةیلاملامئاوقلاهذھلوح

 ةقالعلاتاذتاھجلاعمتالماعملابةصاخلاماكحألاو  طورشلا
  ةنسلاةیاھنيفامكةمئاقلاةدصرألانإ .ةیداعلالماعتلاطورشلًاقفوةقالعلاتاذتاھجلانمءارشلاوىلإعیبلاتالماعمءارجإمتی
  تاذتاھجلاىلإوأنمةقحتسملاغلابملانأشبتانامضيأمالتساوأمیدقتمتیمل ً.ادقناھدادسمتیوةلومعنودبوتانامضنودب
 .ةقالعلا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٨

  ةمتت -ةقالعلاتاذفارطألاعمةدصرألاوتالماعملا -٣٣

  غلبمب)وكتیس(ةدودحملالماكتملالقنللةیتارامإلاةیدوعسلاةكرشللةیلیغشتلاتایلمعلالیومتب٢٠١٤ماعلالخةكرشلا تماق*
،٢٠١٥  ویلویرھشنماًءادتباتاونس  ٤  لالخغلبملادادرتسامتیسودئاوفيألعضاخریغغلبملااذھنإ .يدوعسلایرنویلم  ٣٠

  لالخ  دادسلامتیليقبتملاغلبملا  دادس  ةلودجةداعإ  ىلعءاكرشلاقفتا،كلذعمو .يدوعسلایرنویلم  ١٫٩  غلبمدادسب  وكتیستماقو
  كلذنعجتنو قوسلايفةدئاسلاةلومعلاراعسأساسأىلعةلداعلاةمیقلابضرقلااذھلیجستمتدقل .٢٠٢١و٢٠٢٠نیماعلا
.ةدحوملالخدلاةمئاقيفضرقلااذھىلعلیومتلالخدجاردإمت .رامث تسالاغلبمىلإطقفمصخلاةمیقبةفاضإ

  كلذويدوعسلایرنویلم٤٠هردقيلامجإغلبمبنییفاضإنیلیومتمیدقتب٢٠١٦ماعلالالخةكرشلاتماق،كلذىلإةفاضإلاب
  ةیدوعسلاةكرشلاتاقحتسممالتساروفغلبملادادرتسامتینأىلعيموكحلايسردملالقنلادوقعذیفنتللیغشتلاتایلمعلیومتل
  ةلودجمتیناىلعوكتیسوةكرشلاتقفتا،قحالتقويف .د ئاوفةیألعضاخریغغلبملااذھَنإ .ةدودحملالماكتملالقنللةیتارامإلا
  راعسأساسأىلعةلداعلاةمیقلابضرقلااذھلیجستمت،ھیلع .٢٠٢٣–٢٠٢١ماوعألالالخةددحمتاعفدلالخنمدادسلا
  يفضرقلااذھىلعلیومتلالخدجاردإمت .رامثتسالاغلبمىلإ طقفمصخلاةمیقبةفاضإكلذنعجتنو قوسلايفةدئاسلاةلومعلا
 .ةدحوملالخدلاةمئاق
  .ةیونسطاسقأ  ىلعغلبملادادسمتیناىلع،يدوعسلایرنویلم  ٣٢  غلبمبوكتیسلةلفاح  ٣٥٠  عیببةكرشلاتماق،٢٠١٩  ماع  لالخ
غلبمىلإ طقفمصخلاةمیقبةفاضإكلذنعجتنو قوسلايفةدئاسلاةلومعلاراعسأساسأىلعةلداعلاةمیقلابةیلمعلاهذھلیجستمت
  .رامثتسالا

لخد
 *لیومت
  فالآب
  تالایرلا
 ةیدوعسلا

  يفةصحلا
  حابرألا
  فالآب)رئاسخلا(
  تالایرلا
 ةیدوعسلا

  تالفاحءارش
 تاراجیا *

  تامدخلا*
  نمةقحتسملاغلابملا ةمدقملا

 ةقالعلاتاذ فارطألا
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  فالآب
  تالایرلا
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

:كرتشملاعورشملا
ةیتارامإلاةیدوعسلاةكرشلا
٨٠٠٢٠٩٩٢٬٨٢٧- )٤٤٬٠٤١(٢٠٢٠١٬٩٧٥ربمسید٣١)وكتیس(لماكتملالقنلل

٤٬٨٥٩١٠٢٬٧٣٢-١٨٬٧٤١٣٣٬٦٢٦-٢٠١٩ربمسید٣١
:ةلیمزلاةكرشلا

ةدودحملاةمصاعلاورتمةكرش
٢٤٤٨٨٤--٢٤٤-٢٠٢٠ربمسید٣١ )وكماك(
ةدودحملاةمصاعلاورتمةكرش
٧٩١٦٢٣--١٬٧٢٨-٢٠١٩ربمسید٣١ )وكماك(
قوقحىلإةقحسملاغلابملا
ةكرشللةرطیسملاریغةیكلملا
:ةعباتلا
تنمبولیفیديبيتھیإرآ
٦٬٤٠٨٢٬٣٤٩----٢٠٢٠ربمسید٣١)ةیسنرفةكرش(

٨٬٤٩٢١٢٬٠١٣----٢٠١٩ربمسید٣١
-

لاةیدوعسلافیديبيتھیإرآ
٤٥٬٤٥١٤٬١٣٤----٢٠٢٠ربمسید٣١يسيس

٤٠٬٤٦٥١٠٥----٢٠١٩ربمسید٣١

ىلإةقحتسملاغلابملايلامجإ
ریغةیكلملاقوقح
٢٠٢٠٦٬٤٨٣ربمسید٣١:ةعباتلاةكرشللةرطیسملا

١٢٬١١٨  ٢٠١٩ربمسید٣١
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٤٩

  ةمتت -ةقالعلاتاذفارطألاعمةدصرألاوتالماعملا -٣٣

 ةعومجملاب ةرادإلايفظومرابكضیوعت
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────
  ةرادإلايفظومرابكعمتالماعملا
٣٬٩٠٤٣٬٣٧١ )٧حاضیإ(ةقثبنملاناجللاوةرادإلاسلجمتالدبوتآفاكموفیراصم
١٤٬١٨٤١٥٬١٥١ )*( ةعومجملابةرادإلايفظومرابكتاضیوعت

  :ةعومجملابةرادإلايفظومرابكتاضیوعتبنایبيلیامیف  )*(
٢٠٢٠٢٠١٩

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────

١٠٬٤٢٥١٤٬٦٦٤ لجألاةریصقنیفظومعفانم
٣٬٧٥٩٤٨٧ ةمدخلاءاھتنإدعبامعفانم

────────────────────
١٤٬١٨٤١٥٬١٥١  ةرادإلايفظومرابكىلإتاضیوعتلايلامجإ

════════════════════

 . ةرادإلايفظومرابكبةقلعتملاوةیلاملامئاوقلادادعإةرتفل الخفورصمكةتبثملاغلابملالودج لايفاھنعحصفملاغلابملالثمت

  ةیعاطقلاتامولعملا -٣٤
  :اھنعریرقتلايغبنیيتلاةیلاتلاتاعاطقلااھیدلواھتایلمعلًاقفولمعتادحونمةعومجملانوكتت،ةرادإلاضارغأل
  ةیبرعلاةكلمملاندمنیبتالفاحلابباكرلالقنتامدخيفلثمتتوةلودجملالقنلاتامدخلمشیو –باكرلالقنعاطق�

  تاعاطقربكأنمعاطقلااذھربتعیو.نحشلاتایلمعنمضتیامك . يلودلالقنلاةمدخىلإةفاضإلاب،اھلخادوةیدوعسلا
  .ةكرشلا
  تاھجاوناكءاوسریغلاعمةكرشلااھمربتيتلاریجأتلادو قعبجومبلقنلاتامدخلمشیو – ةصصختملاتامدخلاعاطق�

 .ومیللاتایلمعاضیأنمضت یامك .اھجراخوأةكلمملالخادكلذوةیموكحریغوأةیموكح
  ماعلالقنلل  ز یزعلادبع  كلملاعورشمذیفنتبموقتي تلاوةماعلاتالصاوملاةكرشلةیلاملاجئاتنلالمشیو   –  ماعلالقنلاعورشم�

 .)١(حاضیإلايفنیبموھامك،ضایرلايف
  .معدلاتادحوةطشنأبةصاخلاةیلاملاتامولعملاوةكرشلليسیئرلازكرملالمشتو –ةماعلاةرادإلا�

  رارقلاذختملبقنم ةمظتنمةروصباھتعجارمبةأشنملاموقتيتلاةیلخادلاریراقتلاىلعءانبةیلیغشتلاتاعاطقلاهذھدیدحتمتی
  دمتعتو ."ةرادإلاةقیرط" اھبصاخلاءادألامییقتوتاعاطقلاىلعدراوملاصیصختل)يلیغشتلاعاطقليذیفنتلاریدملابئان(
  موقتو .ءادألامییقتوةیلیغشتلاتارارقلاذاختالةأشنملالخادتاعاطقلامیسقتبةرادإلااھبموقتيتلاةقیرطلاىلعةرادإلاةقیرط
رییاعمىلإةفاضإلابةیمكلادودحلادیدحتلهالعأتاعاطقلاةعجارمبةیلامةرتفلكةیاھنيفيعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلاةرادإ

  .عاطقلكلفیراصملاوتاداریإلاضرع
  .ةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملايفةیسیئرةروصباھلةعباتلاتاكرشلاوةعومجملاةطشنأةلوازممتی
  تایوستلا" دومعيفاھراھظإمتیوةیلاملامئاوقلادیحوتدنعلامعألاتادحونیبوتاعاطقلانیبةلخادتملاتاداریإلافذحمتی
 ."تافوذحلاو
  .ءادألامییقتودراوملاصیصختنأشبتارارقلاذاختإضرغلةلقتسمةروصبلامعألاتاعاطقتایلمعجئاتنةبقارمبةرادإلاموقت
  . ةدحوملاةیلاملا  مئاوقلا  يفةدحوملالخدلا  ةمئاقعمةلثاممةروصبھسایقمتیو  ةدحوملالخدلا  ةم ئاقىلعءانبعاطقلاءادأمییقتمتی
  ةیموكحتاھجةدعادعامیف  ،٢٠١٩و  ٢٠٢٠  يفةعومجملاتاداریإيفرثكأوأ٪١٠  ةبسنبمھاسیمھملیمعةعومجملاىدلسیل
 . ةعومجملاتاداریإنم٪١٠نمرثكأاھلمجميف

  ناضمررھشوةیفیصلاةزاجإلاوجحلاةرتفيفمساوملاهذھلثمتتو .لیغشتلاتالدعماھیفعفترتمساومبةعومجملاتاداریإرثأتت
 .ةماعلاتازاجإلاوكرابملا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٠

 ةمتت -ةیعاطقلاتامولعملا -٣٤

:تاعاطقلاهذھلةراتخملاةیلاملاتانایبلايلیامیف

 باكرلالقن
  تامدخلا
  ةماعلاةرادإلاةصصختملا

  لقنلاعورشم
  ماعلا

  يلامجإ
تاعاطقلا

  تایوستلا
  ةدحوملاتافوذحلاو

٢٠٢٠ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسلل

فالآب
  تالایرلا
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

─────────────────────────────────────────────────
نیجراخلاءالمعلانمتاداریإلايلامجإ
١٬١٦٩٬٦٦٢-٧١٠٬٥٤٢١٬١٦٩٬٦٦٢-٣٥٠٬١٧١١٠٨٬٩٤٩)٦حاضیإ(
-)٥٬١٢٨(٥٬١٢٨---٥٬١٢٨  تاعاطقلانیبتاداریإلايلامجا
)١٬٢٨٩٬٨٠٦(٢٦٬٣٠٤)١٬٣١٦٬١١٠()٦٨٦٬٣٥١(-)٢٦٨٬٠٤٦()٣٦١٬٧١٣( تاداریإلاةفلكت
)١٢٠٬١٤٤(٢١٬١٧٦)١٤١٬٣٢٠(٢٤٬١٩١-)١٥٩٬٠٩٧()٦٬٤١٤(  ةراسخلايلامجإ
)٤٤٬٠٤١(-)٤٤٬٠٤١(-)٤٤٬٠٤١(-- كرتشمعورشملامعأجئاتنيفةصحلا
٢٤٤-٢٤٤-٢٤٤-- ةلیمزةكرشلامعأجئاتنيفةصحلا
)٣٦٣٬٤٥١(١٠٬١٥٦)٣٧٣٬٦٠٧()١٢٬١٦٠()٧٤٬٥٣٥()١٩٨٬٢٦٨()٨٨٬٦٤٤( ةاكزلالبقةراسخلا

═════════════════════════════════════════════════

 باكرلالقن
  تامدخلا
  ةماعلاةرادإلاةصصختملا

  لقنلاعورشم
  ماعلا

  يلامجإ
تاعاطقلا

  تایوستلا
  ةدحوملاتافوذحلاو

٢٠١٩ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسلل
  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

─────────────────────────────────────────────────
نیجراخلاءالمعلانمتاداریإلايلامجإ
١٬٧١١٬٨٩١-٦٧٤٬٩٧٧١٬٧١١٬٨٩١-٦٦٦٬٩٨١٣٦٩٬٩٣٣)٦حاضیإ(
-)٥٬٦٣٩(٥٬٦٣٩---٥٬٦٣٩  تاعاطقلانیبتاداریإلايلامجا
)١٬٤٩٢٬٥٢٥(٣٧٬٥٩٩)١٬٥٣٠٬١٢٤()٦٤٧٬٨٥٦(-)٣٢٨٬٤١٣()٥٥٣٬٨٥٥( تاداریإلاةفلكت
٢٧٬١٢١١٨٧٬٤٠٦٣١٬٩٦٠٢١٩٬٣٦٦-١١٨٬٧٦٥٤١٬٥٢٠حبرلايلامجإ
١٨٬٧٤١-١٨٬٧٤١-١٨٬٧٤١-- كرتشمعورشملامعأجئاتنيفةصحلا
١٬٧٢٨-١٬٧٢٨-١٬٧٢٨-- ةلیمزةكرشلامعأجئاتنيفةصحلا
٤٥٬٥٧٥٥٬٥٧٦٥١٬١٥١)٦٬٩٧٠(٢٣٬٦٢٢٦٬٠٥٣٢٢٬٨٧٠ ةاكزلا  لبق)ةراسخلا(حبرلا

═════════════════════════════════════════════════

  ةماعلاةرادإلاریجأتلاودوقعلا باكرلالقن
  لقنلاعورشم
  ماعلا

  يلامجإ
تاعاطقلا

  تایوستلا
  ةدحوملاتافوذحلاو

٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك
  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

─────────────────────────────────────────────────
٤٬٦٩٧٬٧١٠)٣١٬٨٨٨(٥٤٩٬٩٣١٨١٩٬٤٠٤٨٠٢٬٨١٧٢٬٥٥٧٬٤٤٦٤٬٧٢٩٬٥٩٨  تادوجوملايلامجإ
٣٬٤٢٢٬٩٦٢)٤٥٬٠٦٤(٢٧٩٬٤٣١٢٧٧٬٤٥٣٣٤٤٬٥٥١٢٬٥٦٦٬٥٩١٣٬٤٦٨٬٠٢٦  تابولطملايلامجإ
 :ىرخأتاحاصفإ
  تادعملاوتالآلاوتاكلتمملا
١٬١٧٢٬٥٤٨-٣٨٤٬٩٧٠٦٩١٬٣٤١٩٢٬٩٣٨٣٬٢٩٥١٬١٧٢٬٥٤٨يفاص،تانحاشلاوتالفاحلاو
  ةلیمز  تاكرشيفتارامثتسا
٩٤٬٣١١-٩٤٬٣١١-٩٤٬٣١١--  كرتشمعورشمو

═════════════════════════════════════════════════

٣٩٩٬٠٩٣-٤٣٬٧٠٥١٠٩٬٧٣٣٤٬٢٩٢٢٤١٬٣٦٣٣٩٩٬٠٩٣ ةیلامسأرلاتافاضإلا

  ةماعلاةرادإلاریجأتلاودوقعلا باكرلالقن
  لقنلاعورشم
  ماعلا

  يلامجإ
تاعاطقلا

  تایوستلا
  ةدحوملاتافوذحلاو

٢٠١٩ربمسید٣١يفامك

فالآب
  تالایرلا
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

─────────────────────────────────────────────────
٤٬٠٩٤٬١٩٩)١٧٬١٢٣(٥٦٨٬١١٧٩١٢٬٥٥٨٨٧٧٬٠٩٤١٬٧٥٣٬٥٥٣٤٬١١١٬٣٢٢  تادوجوملايلامجإ
٢٬٤٥٤٬٠٥٢)١٧٬١٣٥(٢٨١٬٩٨٠٢٦٦٬٧٤٢١٧٢٬٥٤٠١٬٧٤٩٬٩٢٥٢٬٤٧١٬١٨٧  تابولطملايلامجإ
 :ىرخأتاحاصفإ
  تادعملاوتالآلاوتاكلتمملا
١٬٢٥٥٬٧٦٦-٤١٠٬١٠٧٧٥٤٬٣٧٩٨٨٬٦٥٣٢٬٦٢٧١٬٢٥٥٬٧٦٦يفاص،تانحاشلاوتالفاحلاو
  ةلیمزةكرشيفتارامثتسا
١٣٥٬٣٣٣٣٬٠١٩١٣٨٬٣٥٢-١٣٥٬٣٣٣--  كرتشمعورشمو

═════════════════════════════════════════════════

٤٠٩٬٨١٨-٣٧٬٥٧٥٨٦٬٦٠٩٥٬٧٥٤٢٧٩٬٨٨٠٤٠٩٬٨١٨  ةیلامسأرلاتافاضإلا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥١

 ةعباتلاةكرشلايفةرطیسمریغلاصصحلا -٣٥

 :)١(حاضیإيفةحضوملاوةرطیسمریغةیكلمقوقحاھليتلاةعباتلاة كرشللةیلاملاتامولعملابصخلمنایبيلیامیف

٢٠١٩ربمسید٣١ ٢٠٢٠  ربمسید٣١
  تالاـــیرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالاـــیرلافالآب
 ةیدوعسلا

٢٠٪  ةرطیسملاریغةیكلملاقوقحةبسن ٪٢٠
 تادوجوملا

٤١٦٬٣١٨ ٦٦٨٬٨٩٣   ةلوادتملاتادوجوملا
١٬٣٣٧٬٢٣٤ ١٬٨٨٨٬٥٥٣   ةلوادتمریغلاتادوجوملا
١٬٧٥٣٬٥٥٢ ٢٬٥٥٧٬٤٤٦   تادوجوملايلامجا

 تابولطملا
٦٠٩٬٧٧٤ ٣٥٦٬٠١٣  ةلوادتملاتابولطملا

١٬١٤٠٬١٥٠ ٢٬٢١٠٬٥٧٨  ةلوادتمریغلاتابولطملا
١٬٧٤٩٬٩٢٤ ٢٬٥٦٦٬٥٩١  تابولطملايلامجا

٦٧٤٬٩٧٦ ٧١٠٬٥٤٢   تاداریإلا
)١٤٬٢٣٦(  ةراسخلا )١٢٬٧٧٣(
)١٤٬٢٣٦(  ةلماشلا ةراسخلايلامجا )١٢٬٧٧٣(

 :نم )يفةمدختسملا(  ةئشانلاةیدقنلاتاقفدتلا
)١١٥٬٥٩٢(  ةیلیغشتلاةطشنألا )١٠٦٬٥٦٧(

٤٦٩٬١٨٦ ٢٨٩٬٨٩٢  ةیلیومتلاةطشنألا
٣٥٣٬٥٩٤ ١٨٣٬٣٢٥

٦٬٦٤٠ ٤٬٠٨٥  تادوجوملايفاصنمةرطیسمریغلاقوقحلاةصح
)١٬٤٠٠(  ةراسخلايفاصنمةرطیسمریغلاقوقحلاةصح )٢٬٥٥٥(
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٢

  ةلداعلاةمیقلا –ةیلاملاتاودألا -٣٦
  نمةقحتسملاغلابملا،نویراجتلانونیدملا،ةحبارمعئادويفتارامثتسالا،ةیدقنلاھبشوةیدقنلانمةعومجمللةیلاملاتاودألانوكتت

  نورخآونویراجتنونئاد،رخآلالماشلالخدلالالخنمةلداعلااھتمیقب   ةفنصملاةیكلملاقوقح  تاودأيفتارامثتسا،ةقالعوذفرط
 .ةحبارملیومتو
  براقتىرخألاةلوادتملاتامازتلالاونویراجتلانونئادلاونویراجتلانونیدملاوةیدقنلاھ بشوةیدقنللةلداعلاةمیقلانأبةرادإلاتر ّدق
  .تاودألاهذھللجألار یصققاقحتساللكلذوریبكلكشبةیرتفدلااھتمیق
  اھنألكلذوةلداعلااھتمیقبراقتةریغتموةتباثتالومعبةطبترملاولجألضورقلاوتاحبارملالیومتلةیرتفدلاةمیقلانأبةرادإلاتر ّدق
  لیومتللةموصخملاةیلبقتسملاةیدقنلاةمیقنإفكلذلةجیتن .ةھباشمضورقولیومتلقوسلايفةدئاسلاتالومعلاسكعتتالومعلمحت
 .ةیلاحلاةیرتفدلااھتمیقنعيرھوجلكشبفلتختالضورقلاو
  ةمیقلليمرھلالسلستلاتایوتسمكلذيفامب،ةیلاملاتابولطملاوةیلاملاتادوجومللةلداعلاةمیقلاوةیرتفدلاةمیقلايلاتلالودجلاحضوی
  ةمیقلاتناكاذإةلداعلاةمیقلاباھسایقمتیمليتلاةیلاملاتابولطملاوةیلاملاتادوجومللةلداعلاةمیقلاتانایبكلذنمضتیال .ةلداعلا
 :ةلداعلاةمیقلاةلوقعمةروصببراقتةیرتفدلا

ةلداعلاةمیقلليمرھلالسلستلا

٣ىوتسملا٢ىوتسملا١ىوتسملاةیرتفدلاةمیقلا
ةمیقلايلامجإ
  ةلداعلا

٢٠٢٠ربمسید٣١
تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

───────────────────────────────────
  :ةلداعلاةمیقلاباھسایقمت
نمةلداعلاةمیقلابةجردمتارامثتسا

-----  رخآلالماشلالخدلالالخ

٣ىوتسملا٢ىوتسملا١ىوتسملا  ةیرتفدلاةمیقلا
  ةمیقلايلامجإ
  ةلداعلا

٢٠١٩ربمسید٣١
  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
ةیدوعسلا

───────────────────────────────────

 :ةلداعلاةمیقلاباھسایقمت
نمةلداعلاةمیقلابةجردمتارامثتسا

٩٠٬١٠١--٩٠٬١٠١٩٠٬١٠١ رخآلالماشلالخدلالالخ

  لسلستلانمتایوتسميأنیبتالیوحتيأثدحتمل .٢٠١٩ و٢٠٢٠ يفةلداعلاةمیقلا سایقتایوتسمنیبتالیوحتكانھنكتمل
 .ةنراقملاةرتفيفةلداعلاةمیقلليمرھلا

 ةیلاملارطاخملاةرادإتاسایسوفادھأ -٣٧
 .ةعومجملا طاشنلیومت وھةعومجمللةیلاملاتاودألانميسیئرلاضرغلاّنإ
  ىلعلمتشتيتلاو  نامتئالارطاخمو  قوسلارطاخم  ،ةلویسلارطاخم  اھنمضنم،ةفلتخمةیلامرطاخمىلإاھضرعتةعومجملاةطشنأ   ّنإ
  قاوسألاعاضوأبؤبنتلاةیناكمإمدعىـلعةعومجمللرطاخملاةرادإزكرت ت.نامتئالارطاخموةلداعلاةمیقلارطاخم،تالمعلارطاخم
 .ةعومجملليلاملاءادألاىـلعةلمتحملاةیسكعلاتاریثأتلانملیلقتلاىلإىعسیوةیلاملا

 ةلویسلارطاخم
  ةسایسنإ .ةیلاملاتاودألابةطبترملاتامازتلالابءافولللاومألاریفوتيفةعومجملااھھجاوتيتلاتابوعصلاةلویسلارطاخملثمت
  .اھقاقحتسادنعاھتامازتلابءافولليفاكلیومتوةیدقنة لویسرفوتنمدكأتلاوھةلویسلارطاخمةرادإيفةعومجملا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٣

 ةمتت -ةیلاملارطاخملاةرادإتاسایسوفادھأ -٣٧

 ةمتت-  ةلویسلارطاخم
 :ةموصخملاریغةیدقاعتلاتاعفدلاىلعءانبةعومجملابةصاخلاةیلاملاتابولطملاتاقاقحتساةظفحمهاندألودجلاصخلی

٢٠٢٠ربمسید٣١
عومجملانیتنسنمرثكأنیتنسىلإةنسنمةنسنملقأبلطلاىلع

ةیلامتابولطم
٢٨٧٬٣٢٠-١٣٧٬٠٧٠١٤٠٬٢٠٤١٠٬٠٤٦نورخآونویراجتنونئاد
١٠٤٬٩٤٤٢٦٣٬٣٠٢٦٠٧٬٣٦٣٩٧٥٬٦٠٩-ةحبارملالیومت
١٥٠٬٦٩٩--١٥٠٬٦٩٩-لجألاریصقةحبارملیومت
١٬٧٥٠٥٬٥٥٠٣٤٬٣٠٠٤١٬٦٠٠- راجیإلادوقعتامازتلا

١٣٧٬٠٧٠٣٩٧٬٥٩٧٢٧٨٬٨٩٨٦٤١٬٦٦٣١٬٤٥٥٬٢٢٨

٢٠١٩ربمسید٣١
عومجملانیتنسنمرثكأنیتنسىلإةنسنمةنسنملقأبلطلاىلع

ةیلامتابولطم
١٣٦٬٠٣٣١٥٣٬١٨٣١٣٬٠٥٧٤٢٬٨٨٣٣٤٥٬١٥٦نورخآونویراجتنونئاد
٨٤٬٢٠٩١٣٧٬٤٦١١٩٩٬٢٠٢٤٢٠٬٨٧٢-ةحبارملالیومت
٣٣٩٬١٨١--٣٣٩٬١٨١-لجألاریصقةحبارملیومت
٢٬٤٢٠١٬٧٥٠٩٬٤٥٠١٣٬٦٢٠- راجیإلادوقعتامازتلا

١٣٦٬٠٣٣٥٧٨٬٩٩٣١٥٢٬٢٦٨٢٥١٬٥٣٥١٬١١٨٬٨٢٩

 قوسلارطاخم
  راعسأيفتاریغتلانعجتنتدقيتلاةیلبقتسملاةیدقنلاتاقفدتللوأةلداعلامیقللوأةیلبقتسملاحابرألايفةراسخلارطاخميھقوسلارطاخم
.ة یبنجألاتالمعلافرصراعسأومھسألاراعسأيفتاریغتللةجیتنة یلاملاةادألاةمیقریغتتدق .ةیلاملاتاودألا

 مھسألاراعسأرطاخم
  قاروأللةیلبقتسملامیقلانأشبنیقیلامدعنعقوسلاراعسأرطاخملةضرعةجردملاریغوةجردملامھسألايفةعومجملاتارامثتسانإ
  میدقتمتی .ةلماشلاوةیدرفلاةیكلملاقوقحتاودألدودحعضووعیونتلالالخنممھسألاراعسأرطاخمةعومجملاریدت .ةیرامثتسالاةیلاملا
  تارارقعیمجدامتعاوةعجارمبةعومجملا يفرامثتسالاةنجلموق ت.مظتنمساسأىلعةعومجملاةرادإىلإمھسألاةظفحملوحریراقت
 .مھسألايفرامثتسالا
  يفتاریغتلاببسبراعسألارطاخملرخآلالماشلالخدلالالخنمةلداعلااھتمیقبةفنصملاةیكلملاقوقحتاودأيفتارامثتساعضخت
  ع یمجىلعرثؤتيتلالماوعلاوأاھبةصاخلارادصإلاتاھجوأةیدرفلاتاودألابةصاخلالماوعلانمامإةئشانلاتاودأللةیقوسلاةمیقلا
  فادھألاةبقارمودیدحتلالخنمرطاخملاهذھلثمةرادإنمةعومجمللقوسلارطاخمةسایسبلطتت .قوسلايفةلوادتملاةیلاملاتاودألا
 .عاطقوأةعانصلكيفرامثتسالادودحوعیونتلاةطخو  تارامثتسالاىلعدویقلاو

 .ماعلالالخاھتارامثتساعیببةعومجملاتماقثیحمھسألاراعسأرطاخمبةصاخلاةیساسحلاتالیدعتضرعمتیمل
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٤

 ةمتت–ةیلاملارطاخملاةرادإتاسایسوفادھأ -٣٧

 ةیبنجألاتالمعلارطاخم
  راعسأتابلقتلةضرعةكرشلا .ةیبنجألاتالمعلافرصراعسأيفتاریغتلاببسبةیلامةادأةمیقبلقترطاخميھتالمعلارطاخم

  ال .ورویلاويكیرمألارالودلايساسألكشبو،ةیبنجألاتالمعلاةعومجملامدختست .ةیداعلااھلامعأقایسيفةیبنجألاتالمعلافرص
ربتعتالو،يكیرمألارالودلابطوبرميدوعسلالایرلانأثیحيكیرمألا رالودلابقلعتیامیفةماھلاتالمعلارطاخملةعومجملاضرعتت
  رالودلانمىلعأفرصلارعستابلقتلةضرعورویلانإف،كلذعمو .ةریبكتالمعرطاخملثمتىرخأتالمعبةموقملاتالماعملا
.يكیرمألا

 . ةیلاملام ئاوقلا یلعط یسبلااھر یثأت ب بسب ةیساسحلابةصاخلاةیبنجألا تالمعلا رطاخمضرعم تیال

نامتئالا رطاخم
  ةعومجملاضرعترثأتی .ةیلامةراسخلرخآلافرطلادبكتيفببستیوھمازتلابءافولايففارطألادحألشفرطاخميھنامتئالا رطاخم
   ءالمعلابقلعتیامیفاھبةصاخلانامتئالارطاخمةرادإلةعومجملاىعستيتلاولیمعلكلةیدرفلاصئاصخلابيسیئرلكشبنامتئالارطاخمل
  رطاخمىلعرثؤتدقيتلالماوعلااًضیأةرادإلايعارت ،كلذعمو .ةمئاقلاتاقحتسملاةبقارمودارفألاءالمعللنامتئادودح   عضولالخنم
   ،ةعومجملا  لامعأةعیبطلاًرظن .ءالمعلااھیفلمعیيتلاةلودلاوةعانصلابةطبترملاةیضارتفالارطاخملاكلذيفامب  ،اھئالمع  ةدعاقلنامتئالا
 .ریبكلكشبنامتئالارطاخملةعومجملاضرعتمدعلاًرظناًدقنتاداریإلانمریبكءزجلیصحتم تی
  نوكتنأوأ،ةیفارغجلاةقطنملاسفنيفةطشنأوأ،ةلثاممةیراجتةطشنأيففارطألانمددعكراشیامدنعتازیكرتلاأشنت
  فورظلايفتاریغتلابلثامموحنىلعةیدقاعتلااھتامازتلابءافولاىلعاھتردقرثأتيفببستتدقةھباشمةیداصتقاتامساھل
 ،نامتئالا  رطاخمنمةریبكتازیكرتيأةرادإلاددحتمل  ،دحوملا  ةیمومعلاةینازیملاخیراتيف .اھریغوأةیسایسلاوأةیداصتقالا
.ةیموكحلاتاسسؤملاعمتالماعملاءانثتساب
 :صصخملاةفوفصملامعتسابةعومجمللةیراجتةنیدمممذىلعنامتئالارطاخملضرعتلالوحتامولعملالیلحتيلیامیف

٢٠٢٠  ربمسید٣١
 ةیراجتلاةنیدملاممذلا

 موی٩٠  نملقأ يلامجإلا
  ىلإموی٩٠
  ةنس

  ىلإةنسنم
 نیتنسنمرثكأ نیتنس

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────────────────────────

 ٪٩٧ ٪١٢٪٣٪١  ةعقوتملانامتئالاةراسخلدعم
٩٦٬٥٨٢٣٣٬٢٨٧  ٢٤٢٬١٠٣١٢٬٤٣٦٩٩٬٧٩٦  ةیراجتلاةنیدملاممذللةیرتفدلاةمیقلا

٣١يفامكةعقوتملانامتئالاةراسخ
٢٠٢٠٤٦٬٩٣٩٦٧٢٬٥٦٩١٢٬٠٦١٣٢٬٢٤٢ربمسید

٢٠١٩ربمسید٣١
 ةیراجتلاةنیدملاممذلا

نیتنسنمرثكأنیتنسىلإةنسنم  ةنسىلإموی٩٠ موی٩٠نملقأ يلامجإلا
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

────────────────────────────────────────

٪٧٨٪١٩٪٥٪١٬٣١  ةعقوتملانامتئالاةراسخلدعم
٢٣٢٬٠٧٦٧٥٬٨٦٠٩٣٬٥٣٥١٧٬٥٨٩٤٥٬٠٩٢  ةیراجتلاةنیدملاممذللةیرتفدلاةمیقلا

٣١يفامكةعقوتملانامتئالاةراسخ
٢٠١٩٤٣٬٩٥٧٩٩٧٤٬٦٥٥٣٬٣١٧٣٤٬٩٨٨ربمسید
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٥

 ةمتت–ةیلاملارطاخملاةرادإتاسایسوفادھأ -٣٧

  ةمتت–نامتئالا رطاخم

 :يلاتلاكن یرخآون ی یراجتلانینیدمللنامتئالاةدوجدیدحتمت
   فلخت تالاح٣ىلإلصیامعمنییراجتلان ینیدملابطسوتملاىوتسملا لثمتیامك ؛دادسلايففلختلامدعيفلثمتتةیلاعلانامتئالاةجرد
  يفةمیقلاةضفخنموأ دادسلا ةرخأتمكةفنصملاةنیدملاممذلاع یمج .تالاح٣نمرثكأب دادسلانعفلختلابقلعتتةضفخنملاةجردلاودادس
 ."عفترم"فینصتةفنصمهالعألودجلا
 .ةیلاملالوصألانمفنصلكلةیرتفدلاةمیقلاوھریرقتلاخیراتيفنامتئالارطاخملضرعتللىصقألادحلاّنإ

 لاملاسأرةرادا
  يلبقتسملاروطتلامعدوقوسلاو  نینئادلاونیرمثتسملاةقثىلعظافحلالجأنمةیوقةیلامسأرةدعاقىلعظافحلايفةعومجملاةسایسلثمتت

.نییداعلانیمھاسملاىلعةعزوملاحابرألاىوتسمكلذكو  ،لاملاسأردئاعةرادإلابقارت .ةعومجملالامعأل
  :نامضلاھلامسأر ةعومجملاریدت
ًاقف ورارمتسالاىلعاھتردق-  .ةیرارمتسالا  أدبمل 
  .لثمأل اوحنلاىلع و  ةءافكبةیجیتارتسال اتارامثتسإلا تابلطتمو  لماعلااھلامسأر لیومت-
  .نكممدح   ىصقألنیمھاسملل دئاوعلا ةدایز-
 ة یكلملاق وقحونیدلانم ةمئالمةبیكرتىلع ظ افحلا-

  ةكرشلاجردت .نیدلادئازلاملاساريلامجاىلعاموسقمنیدلايفاصوھوةكرحلالدعممادختسابلاملاسأرةبقارمبةكرشلاموقت
  .ضورقلللوادتملاریغولوادتملاءزجلانیدلانمض

  مصخبموقتونورخآلانونئادلاونویراجتلانونئادلاودئاوفللةعضاخلالجآلضورقلاةفاضإبةكرشلاموقت،نویدلايفاصباستحال
     .ةرمتسمریغلاتایلمعلاولجآلاریصقعئادولاوقودنصلابدقنلاوكنبلابةدصرألا

٢٠١٩ربمسید٢٠٢٠٣١  ربمسید٣١

ةیدوعسلاتالایرلافالآب
  تالایرلافالآب
 ةیدوعسلا

١٬٢١٠٬٥٧٢٧٦٠٬٠٥٣  لجألا ةریصقوةلیوط  ةحبارم ضورق
٤١٠٬٤٨٠٤٧٤٬٧٥١  ىرخأتابولطموعفدلاةقحتسمفیراصمونونئاد
)٣٣٨٬٤٣٨( )٣٥١٬٥٨٣(  ةیدقنلاھ بشوةیدقنلا  َ:اصقان

١٬٢٦٩٬٤٦٩٨٩٦٬٣٦٦نیدلايفاص
١٬٢٧٤٬٧٤٨١٬٦٤٠٬١٤٧  ةیكلملاقوقح

٢٬٥٤٤٬٢١٧٢٬٥٣٦٬٥١٣ نیدلايفاصولاملاسار

٪٣٥٪٥٠  نیدلاةبسن

 .٢٠١٩و٢٠٢٠ربمسید٣١يفةیھتنملاةنسللاھتایلمعوأاھتاسایسوأةعومجملافادھأىلعتارییغتءارجإمتیمل
 .٢٠١٩و٢٠٢٠ربمسید٣١يفجراخلانمةضورفمةیلامسأرتابلطتميأةعومجملاىدلدجویال

  ةدئافلاراعسأرطاخم
  زكرملاىلعةدئاسلاةدئافلاراعسايفتابلقتلاریثأتبةطبترملارطاخملانمةددعتمرطاخمىلاضرعتلابةدئافلاراعسأرطاخملثمتت
  ةدئافلاراعسأتایوتسملةمظتنملاةبقارملا قیرطنعةدئافلاراعسأرطاخمةرادإبموقتةعومجملا .ةیدقنلاتاقفدتلاوةعومجملليلاملا

 .ةدئافاھیلععفدتيتلاةیلاملااھتاودأل

  ةلمتحملاتامازتلالاوةیلامسأرلاتاطابترالا -٣٨
  ةلمتحملاتامازتلالا )أ
   تالوبقوتانامض،ةیداعلالامعألاةرودلالخاھنعًةباینةعومجملااھعملماعتتيتلاكونبلاتردصأ،٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك
 .)يدوعسلایرنویلم٢٠١٩:١٬٤٥٠ربمسید٣١ (يدوعسلایرنویلم٢٬٠٧٢ىصقألااھدحغلبیةیدنتسمتادامتعاو
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٦

 ةمتت -ةلمتحملاتامازتلالاوةیلامسأرلاتاطابترالا -٣٨

  نیلواقملادضونمتابلاطمكلذيفامب،اھیلععزانتملالئاسملاضعببقلعتترخآلتقونمةلمتحم تامازتلاةعومجملاىدل )ب
  يداعلاقایسلايفةلمتحملا   تامازتلالا  هذھتأشنثیح .ایاضقلانمةعونتمةعومجمىلعيوطنتمیكحتتاءارجإوةیئاضق  ىواعدو
 .ةلمتحملاتابلاطملاهذھنمةماھتامازتلايأدبكتعقوتملاریغنمو .لامعألل

 ماعلالقنلاعورشمدقعدونبىلعتالیدعت )ج
  رماوأ(دقعلادونبضعبىلعتالیدعتنأشب)ةحناملاةھجلا(ضایرلاةنیدمل ةیكلملاةئیھلاعمتاشقانمبةعباتلاةكرشلاةرادإموقت
  شماھوءادألاتامازتلايفریغتھنعجتنیساممضایرلاةنیدمبماعلالقنللزیزعلادبعكلملاعورشمدقعىلعاھنمةملتسملا  )رییغتلا
  مئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحةمئاقتاشقانملاهذھلازتال  . ةحناملاةھجلاعمقافتالاوءاھتنالامتةلاحيف   ءادأمازتلالكلردقملاحبرلا
 .ةكرشلاحلاصلریبكلكشبةیباجیإتاضوافملاهذھنوكتنأةرادإلادقتعت.ةیلاملا

  حابرألاتاعیزوت -٣٩

  ةنسللةیدقنحابرأعیزوتمدعب)٢٠٢١ریاربف٨ قفاوملا(ـھ١٤٤٢رخالاىدامج٢٦خیراتبدقعنملاھعامتجابةرادإلاسلجمىصوأ
  ةدمتعملاتاسایس للأقفو،ةرادإلاسلجمءاضعأليدوعسلایرنویلم١٬٣٥غلبمبَةافاكمعفدبةرادإلاسلجمىصوأامك .٢٠٢٠ةیلاملا
 .ةكرشلالامعأىلعانوروكةحئاجلةیلاملاراثَالافیفختيفةرادإلاسلجمءاضعأنمةمھاسمك٪٢٥ةبسنباھضیفختمتنادعب

  ةرادإلاسلجمةیصوتىلع)٢٠٢٠لیربإ٢٧قفاوملا(ـھ١٤٤١ناضمر٤خیراتبدقعنملااھعامتجايفةیداعلاةماعلاةیعمجلا تقفاو
  لایرنویلم١٫٨اھردقةرادإلاسلجمءاضعأىلإةأفاكمعفدىلعةقفاوملاتمتامك .٢٠١٩ةیلاملاةنسللةیدقنحابرأعیزوتمدعب

 . يدوعس
  

 )١٩ -دیفوك(دجتسملاانوروكسوریفراشتناراثآ -٤٠

٢٠٢٠سرامرھش لالخو،٢٠١٩ربمسیدرھشةیاھنيفةرملوأل)١٩-دیفوك(انوروكسوریفنمةدیدجةلالسدیدحتمت
  كلذيفامبابیرقتملاعلاءاحنأعیمجيفدجتسملاانوروكسوریفراشتنارمتسا .ةحئاجكھفینصتةیملاعلاةحصلاةمظنمتنلعأ
  طاشنلايفؤطابتكلذ   نعجتنوندملايفلوجتلارظحةلاحضرفورفسلاىلعدویقعضوىلإىدأاممةیدوعسلاةیبرعلاةكلمملا
  ىلعماعلامیلعتلايفةساردلاقیلعتّرثأ،كلذىلإةفاضإ  .يلحملاويملاعلاىوتسملاىلعتاعاطقلانمریثكلقالغإويداصتقالا
.ةرتفللكرتشملاعورشملالامعأجئاتن

  ثیحھب ؤبنتلانكمیالودكؤمریغةیلبقتسملاوةیلاحلاةیلیغشتلااھتایلمعوةكرشلالامعأىلعسوریفلاةحئاجریثأتىدمنإ
قوثوملكشباھریدقت نمةكرشلانكمتتالدقيتلاو،ةیلبقتسملاتاروطتلاولماوعلانمدیدعلاىلعيسیئرلكشبكلذدمتعی

اھذختتنأنكمیيتلاةیزارتحالاتاءارجإلاوضرملايشفتةدموسوریفلالاقتنالدعملماوعلاهذھلمشت .ةیلاحلاةرتفلالالخ
ةیراجتلالامعألاوانئالمعرثأتىدمويداصتقالاطاشنلاىلعتاءارجإلاكلتریثأتوءابولايشفت نمدحللةیموكحلاتاطلسلا
 .لماوعلانماھریغوةحئاجلاب

  ةكرشلاةرادإتماق  دقف  ،ةیداصتقالاوةیراجتلالامعألاىلعكلذنعجتانلارثألاةدموىدملماكبؤبنتلانآلابعصلانمھنأعمو
  رفسلاىلعةضورفملادویقلالثملماوع كلذيفامب،يلكلكشبةكرشللةیراجتلالامعألابناوجوتایلمعلا ىلعرثألامیوقتب
   ءارجإمزلیالھنأ،ةزجوملاةدحوملاةیلوألاةیلاملامئاوقلاهذھرادصإخیراتبامكاھلنیبتو،اھریغو،تامدخلاىلعبلطلاو
نیبلقنلاتامدخليجیردتلالیغشتلاأدب يلاحلاماعلانميناثلاعبرلالالخ.ةیسیئرلاتاریدقتلاوماكحألاىلعةیرھوجتارییغت
لقنتامدخقیلعترارمتسانعالضف ٪٥٠رادقمبةیلیغشتلاةعسلاضفخامميعامتجالادعابتلاطباوضبندملالخادوندملا
  .ةكرشلااھمدقتيتلاةیسیئرلاتامدخلانمربتعتيتلاو   يمیلعتلالقنلاوجحلاويلودلالقنلاتامدخوةرمعلاوةرایزلايفباكرلا
زیفحتلةیموكحلاتاھجلاتاردابمضعبنمةدافتسالانمضتتةحئاجلاراثآفیفختلتاءارجإةدعةرادإلاتذختا،كلذىلإةفاضإ
  ةبقارمىلعلمعتتلازال اھناامكتامدخلادوقع ونیفظوملافیلاكتضیفختلتاردابمةدعبةكرشلاتماقامك .صاخلاعاطقلا
امب،ةیدقنلاتاقفدتلاعضومییقتبةكرشلا  ةرادإ  تماق،كلذىلإ  ةفاضإلاب .ةیلیغشتلاةكرشلاةردقىلعرثؤیالامبتاقفنلادیشرتو
   .ةقالعلاتاذتاھجلالبقنم   لماكلكشب   اھبحامسلادنعةیلیغشتلاتایلمعلاةیزھاجىدمو،ةحاتملاةیفرصملاتالیھستلاكلذيف
،كلذعمو.ةیلیغشتلاتایلمعلليعیبطلاعضولابًةنراقم ٪٥٥ةبسنبضافخناةیونسلاةكرشلاتاداریإىلعتاءارجإلارثأ ناك
میقلاىلعيرھوجلیدعتءارجإىلإتاریدقتلاوتاضارتفالايفيلبقتسمرییغتيأيدؤیدقً،ایلاححوضولامدعءوضيفو
مدعنمھبحصیاموًاعیرسفقوملاروطتلًارظنو .ةیلبقتسملاتارتفلايفكلذبرثأتتيتلاتابولطملاوأ تادوجومللةیرتفدلا
.ةیلبقتسملاتاروطتللًاقفوكلذنعجتانلارثألامیوقتيفةرادإلارمتستفوس،حوضو

 ةدحوملاةیلاملامئاوقلادامتعا -٤١
 .)٢٠٢١ریاربف  ٨ قفاوملا(ـھ١٤٤٢ ةرخالاىدامج٢٦ يفدقعنملاھعامتجالالخةدحوملاةیلاملامئاوقلاةكرشلاةرادإسلجمدمتعا
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اھلةعباتلاةكرشلاويعامجلالقنللةیدوعسلاةكرشلا
 )ةیدوعسةمھاسمةكرش(
ةمتت-ةدحوملاةیلاملامئاوقلالوحتاحاضیإ
٢٠٢٠ربمسید٣١يفامك

٥٧

 ةنراقملاماقرأ -٤٢

  فیراصم  نميدوعسلایرنویلم  ٥  ه ردقوغلبمفینصتةداعإمتثیحب  ،ةضورعملاةقباسلا  ةنس للةنراقملاماقرأضعبفینصت  دیعأ
 .ةیلاحلاةنسلابیوبتعمىشامتیامب،تاداریإلاةفلكتىلاةیرادإ

  ةدحوملا ةیلاملامئاوقلادادعإةرتفلةقحاللاثادحألا -٤٣

  دقيتلاوعجارملاریرقترادصاخیراتلبقوةیلاملامئاوقلاهذھدادعإةرتفلةقحالةیرھوجثادحأكانھنكتمل،ةرادإلايأريف
 .ةكرشلليلاملازكرملاةمئاقىلعيرھوجرثأاھلنوكی
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بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان

الموجودات المتداولة

351,583338,438241,848574,285667,287نقدية وشبه نقدية

48,26236,21047,09152,49750,119مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة - الجزء المتداول

101,492----استثمارات في عقود مرابحة

735,122446,107474,664289,200225,982مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

18,06930,75241,84748,21349,885مخزون قطع الغيار

--14,000-7,016موجودات محتفظ بها للبيع

1,160,052851,507819,450964,1951,094,765إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

94,311138,352114,63671,85528,541استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة قيمتها العادلة 
90,10177,869117,729114,552-من خالل الدخل الشامل األخر

45,44967,14527,93920,04021,833مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة - الجزء غير المتداول

1,172,5441,255,7661,352,0131,395,9011,198,797ممتلكات وآالت ومعدات

584,158345,95563,27724,06018,059موجودات غير ملموسة

307,122307,122307,122307,122307,122استثمارات عقارية

--1,329,5871,032,945338,164ذمم مدينة غير مفوترة جزء غير متداول

4,4875,3066,9427,7608,578موجودات غير متداولة أخرى

3,537,6583,242,6922,287,9621,944,4671,697,482إجمالي الموجودات غير المتداولة

4,697,7104,094,1993,107,4122,908,6622,792,247إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

410,480474,751447,632273,328275,091دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

---1,4501,779التزامات عقود اإليجار الجزء المتداول

266,809423,390230,701186,574109,392قرض مرابحة - الجزء المتداول

1١8,19748,90138,89710,0850دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول

19,75616,56714,00812,58912,247إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول

6,48312,11813,4484,87924,915مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

36,74629,44719,42917,55517,295مخصص الزكاة والضريبة

859,9211,006,953764,115505,010438,940إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

943,763336,663164,749171,575137,981قرض مرابحة - الجزء غير المتداول

145,612137,516157,488152,417145,385التزام المنافع المحددة للموظفين

---31,0418,529التزامات عقود اإليجار - الجزء غير المتداول 
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2016م2017م2018م2019م2020مالبيان

4,6755,3137,6825,0244,701إيرادات مؤجلة - الجزء غير المتداول

1,437,950959,078420,609449,421459,506دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول

2,563,0411,447,099750,528778,437747,573إجمالي المطلوبات غير المتداولة

3,422,9622,454,0521,514,6431,283,4471,186,513إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال

183,471179,939177,897170,006-احتياطي نظامي

42,73042,73042,73042,73042,730احتياطي اتفاقي

163,801130,562176,048170,462)22,067(األرباح المبقاة

)30,159()26,982()18,502()6,495(-احتياطي إعادة تقويم االستثمارات

1,270,6631,633,5071,584,7291,619,6931,603,039إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

4,0856,6408,0405,5222,695حقوق الملكية غير المسيطرة

4,697,7104,094,1993,107,4122,908,6622,792,247إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(.

بيان مقارن بقائمة الدخل كما في 31 ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان

1,169,6621,711,8911,455,4531,127,5301,151,641اإليرادات

1,289,8061,492,5251,283,520955,998910,792تكلفة اإليرادات

219,366171,933171,532240,849)120,144(إجمالي الربح )الخسارة(

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية

103,832123,048117,774100,92599,749مصاريف إدارية

34,67947,04833,57032,25843,541مصاريف بيع وتوزيع

--27,478-42,705انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع

181,216170,096178,822133,183143,290إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية

38,34997,559)6,889(49,270)301,360(صافي ربح النشاط الرئيسي

35,65436,74620,22819,1468,206تكاليف تمويل

--)8,295(2441,728حصة الشركة في أرباح )خسائر( الشركة الزميلة

18,74142,78143,31415,215)44,041(حصة الشركة في أرباح )خسائر( مشروع مشترك

12,68316,69324,68622,12023,699إيرادات أخرى

4,6771,4653,6739,27315,209دخل تمويل

51,15135,72893,910143,476)363,451(صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

14,26417,22712,79512,17312,574الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

33,92422,93381,737130,902)377,715(صافي ربح العام 

مالحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(.
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