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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ 

 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل 

 ماع .1
 

 ىدامج 25 خيراتب  31/م مقر يكلملا موسرملا بجومب ،ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ،(كنبلا) رامثتسالل يدوعسلا كنبلا سسأت
 مقر يراجتلا لجسلا بجومب كنبلا لمعي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف 1976 وينوي 23قفاوملا ـه 1396 يناثلا

  ا ًءعرف 52 اهددعو هعورف ةكبش لالخ نم 1977 سرام 16 قفاوملا ـه 1397 لوألا  عيبر 25 خيراتب 1010011570
 يسيئرلا زكرملا ناونع نإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف (ا ًءعرف 52 :2020 ربمتبس 30 و ا ًءعرف 52 :2020 ربمسيد 31)
 :يلي امك وه كنبلل

 
 رامثتسإلل يدوعسلا كنبلا
 ةماعلا ةرادإلا

 3533.ب.ص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،11481 ضايرلا

 
 ةقفاوتم ةيفرصم تامدخ و تاجتنم هئالمعل كنبلا مدقي امك .ةيفرصملا ةئزجتلا تامدخو ةيراجتلا ةطشنألا عاونأ ةفاك كنبلا مدقي
 ٍةةأشنُمم ةلقتسم ةيعرش ةئيه ةطساوب اهيلع فارشإلاو اهدامتعا متي يتلاو (ةدئافلا بنجت أدبم ىلع ةمئاق) ةيمالسالا ةعيرشلا عم
   .كنبلا لبِقق نم

 دادعإلا سسأ .2
 

 رايعمل ا ًءقفو 2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتفلو يف امك ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ مت
 تارادصإلاو ريياعملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هدامتعا مت امك ،ةيلحرملا ةيلاملا ريراقتلا 34 مقر يلودلا ةبساحملا
 ةفاك ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه نمضتت ال .نيبساحملاو نيعجارملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخألا
 ةيلاملا مئاوقلا عم نمازتلاب اهتءارق بجي يلاتلابو ،ةيونسلا ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا يف اهجاردإ بولطملا تاحاضيإلاو تامولعملا
  .2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسللو يف امك ةدحوملا ةيونسلا

 
 روكذم وه ام ءانثتساب ،فلأ برقأل اهبيرقت متيو يدوعسلا لايرلاب ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه ضرع متي
 .كلذ فالخب

 
 يتلاو تاضارتفالاو تاريدقتلاو ماكحألا ضعب مادختسا ةرادإلا نم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ بلطتي
 هذهل ةجيتن ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق .فيراصملاو لخدلا ،تابولطملا ،تادوجوملا غلابم ،ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت ىلع رثؤت
 يف تاريدقتلا رداصمو ةيبساحملا تاسايسلا يف ةقبطملاو ةرادإلا لبق نم ةعبتملا ىرخألا ةمهملا ماكحألا ىشامتت .تاريدقتلا
 ةدحوملا ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةقبطملا كلت عم ،ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ دنع دكأتلا مدع تالاح
 .2020 ربمسيد 31 ةيهتنملا ةنسللو يف امك

 
 قفاوملا ـه1443 لوألا عيبر 22 خيراتب كنبلا ةرادإ سلجم لبق نم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دامتعا مت

 .2021 ربوتكأ 28
 

 ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ .3
 

 مهيلإ راشي) ةيلاتلا ةعباتلا هتاكرشل ةيلاملا مئاوقلاو كنبلل ةيلاملا مئاوقلا ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه لمشت
 :(ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه يف ةعومجملاب نيعمتجم

 
 يف ةلجسُمم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،(لاتيباك رامثتسالا) "ةطاسولاو ةيلاملا قاروألل رامثتسالا ةكرش"    (أ

 قفاوملا) ـه1428 بجر 8 خيراتب رداص 1010235995 مقر يراجتلا لجسلا بجومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 لاتيباك رامثتسالا ةكرشل ةسيئرلا ةطشنألا نمضتت ،كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب ةكولمم يهو (2007 ويلوي 22
 رامثتسالا ظفاحمو تارامثتسالا قيدانص ةرادإ ،ةيطغتلاب دهعتلا ،ليكوو ليصأك ةيلاملا قاروألا يف لماعتلا
 ،ةيلاملا قاروألا لامعأب ةصاخلا ظفحلاو ،تاراشتسالا ،بيترتلا تامدخ ميدقتو ،ءالمعلا نع ةباينلاب ةصاخلا

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسُمم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو "ةيراقعلا رامثتسالل يدوعسلا ةكرش"  (ب

 ويام 25 قفاوملا) ـه1430 ىلوألا ىدامج 29 خيراتب رداص 1010268297 مقر يراجتلا لجسلا بجومب
 نامضك ةيكلملا كوكصب ظافتحالا وه ةكرشلل يساسألا فدهلا .كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب ةكولمم يهو (2009

 ،تاراقعلاب ةقلعتملا ضارقإلا تالماعمب قلعتي اميف كنبلا نع ةباين
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ .3
 
 بجومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسُمم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو "ىلوألا رامثتسالل يدوعسلا ةكرش"  (ج

 ةكولمم يهو (2014 ربمفون 9 قفاوملا) ـه1436 مرحم 16 خيراتب رداص 1010427836 مقر يراجتلا لجسلا
 متو ةيميظنتلا تاهجلا ىدل لافقإلا تاءارجإ ةكرشلا تلمكأ ،2020 ماع لالخ .كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب
 و ،اهتيفصت

 
 ويلوي 18 خيراتب نامياك رزج يف ةلجسُمم ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش يهو "ةدودحملا قاوسألل بياص ةكرش"   (د

 ةفاضإلاب ةيلاملا تاقتشملا تايلمعب مايقلاب ةكرشلا هذه صتختو .كنبلا لبِقق نم %100 ةبسنب ةكولمم يهو 2017
 .كنبلا نع ةباينلاب ءارشلا ةداعإ تايلمع ىلإ

 
 ةقالعلا تاذ تاحاضيإلل ةراشإلل ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإلا هذه يف كنبلا ىلإ ةراشإلا متي
 .ةعومجمك عمجم لكشب سيلو طقف كنبلاب

  
 تاسايسلا عم ةلثامم ةيبساحم تاسايس مادختساب كلذو كنبلل ةيلاملا ةرتفلا سفن نع ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا مئاوقلا دادعإ متي
 لبق نم ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا عم ىشامتتل ،ةجاحلا دنع ،ةعباتلا تاكرشلل ةيبساحملا تاسايسلا ليدعت متي .كنبلل ةيبساحملا
 .ةعومجملا

 
 رمثتسُمم تاكرش ىلع ةرطيسم ةعومجملا ربتعت .ةعومجملا لبق نم اهيلع رطيسُممو اهيف رمثتسُمم تاكرش يه ةعباتلا تاكرشلا
 كلت نم ةفلتخملا دئاوعلا نم ةنكمتم كلذكو ةكرشلا كلت يف قوقحلا نم ةنكمتم وأ قوقحلل ةضرعتم ةعومجملا نوكت امدنع اهيف
 متي .اهيف رمثتسُمملا ةكرشلا هذه ىلع اهسرامت يتلا اهتطلس لالخ نم دئاوعلا هذه يف ريثأتلا ىلع ةردقلا اًءضيأ اهيدل و ةكرشلا
 هذه فقوت خيرات ىتح ةرطيسلا ءدب خيرات ذنم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةعباتلا ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا جاردإ
 .ةعومجملا ةطساوب ةرطيسلا

 
 ناك اذإ ام ريدقت ضرغلو .تيوصتلا قوقح ماظنب رادُمت ال ثيحب اهتطشنأ ميمصت مت يتلا كلت اهنأب مظنم نايكب ةأشنملا فرعُمت
 ةأشنملا ميمصتو نم ضرغلا لثم لماوع ةدع رابتعالاب ذخأت ةعومجملا نإف ،اهيف رمثتسُمملا ةأشنملا كلت ىلع ةطلسلا ةعومجملل
 مجحو ،اهيف رمثتسملا ةأشنملا عم ةقالعلا ةعيبط ،اهيف رمثتسُمملا ةأشنملاب ةقلعتملا ةطشنألا هيجوتل ةيلمعلا ةردقملا ،اهيف رمثتسملا
 خيرات ذنم مظنم نايكب ةأشنملا كلتل ةيلاملا مئاوقلا ديحوت متي .اهيف رمثتسُمملا ةأشنملا هذه نم دئاوعلا يف فالتخالل ضرعتلا
 ىلع ةعومجملا رطيست ،ديدحتلا هجو ىلع .ةرطيسلا نع ةعومجملا فقوت خيرات ىتحو ةرطيسلا ىلع ةعومجملا لوصح
 :ةعومجملا ىدل ناك اذإ طقف اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلا

 
 تاذ ةطةشنألا هةيجوت ىةلع ةةيلاحلا ةردةقلا اةهحنمت يةتلا ةةمئاقلا قوقحلا يأ) اهيف رمثتسُمملا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا •

 .(اهيف رمثتسُمملا ةكرشلل ةلصلا
 و ،اهيف رمثتسُمملا ةكرشلا عم اهتكراشم نم ةريغتم دئاوعل ،قوقحلا وأ ،ضرعتلا رطاخم •
 .اهدئاوع غلابم ىلع ريثأتلل اهيف رمثتسُمملا ةكرشلا ىلع اهتطل ُمس مادختسا ىلع ةردقلا •

 
 رابتعالا يف ةعومجملا ذخأت ،اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلا يف ةلثامم قوقح وأ تيوصتلا قوقح نم ةيلقألا ةعومجملا ىدل نوكي امدنع
  ،كلذ يف امب ،اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلا ىلع ةطل ُمس اهيدل ناك اذإ ام مييقت دنع ةلصلا تاذ فورظلاو قئاقحلا ةفاك

 اهيف رمثتس ُمملا ةكرشلل نيرخآلا تيوصتلا قوقح يلماح عم ةيدقاعتلا تابيترتلا •
 و ؛ىرخألا ةيدقاعتلا تابيترتلا نع ةئشانلا قوقحلا •
 .مهسألا لثم ةيكلملا قوقح تاودأ نم ةحونمملا ةلمتح ُمملا تيوصتلا قوقحو ةعومجملل تيوصتلا قوقح •

 
 تاريغت دوجو ىلإ ريشت لاوحألاو قئاقحلا تناك ام اذإ اهيف رمثتسُمم ةكرش ىلع رطيست تناك اذإ ام مييقت ةداعإب ةعومجملا موقت
 ةكرشلا ىلع ةرطيسلا ىلع ةعومجملا لصحت امدنع ةعباتلا ةكرشلا ديحوت أدبي .ةثالثلا ةرطيسلا تانوكم نم رثكأ وأ دحاو يف
 تاداريإلاو تابولطملاو تادوجوملا جاردإ متي .ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا ةعومجملا دقفت امدنع فقوتتو ةعباتلا
 لوصح خيرات نم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةنسلا لالخ ةدعبتس ُمملا وأ ةارتشُمملا ةعباتلا ةكرشلل تافورصملاو
 .ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطيسلا نع ةعومجملا فقوت خيرات ىتح ةرطيسلا ىلع ةعومجملا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ .3
 
 ىلع ةرطيسلا ةعومجملا تدقف اذإ .ةيكلملا قوقح ةلماعمك لماعي ،ةرطيسلا نادقف نود ،ةعباتلا ةكرشلا ةيكلم ةصح يف ريغت يأ
  :اهنإف ،ةعبات ةكرش

 ؛ةعباتلا ةكرشلل تابولطملا و (ةرهشلا كلذ يف امب) تادوجوملا دعبتست •
 ؛ةرطيس ُمملا ريغ ةصحلا صخت قوقح ةيأل ةيرتفدلا ةميقلا دعبتست •
 ؛ةيكلملا قوقح يف ةلجسملا ةمكارتملا فرصلا راعسأ تاقورف دعبتست •
 ؛ملتسُمملا لباق ُمملل ةلداعلا ةميقلاب فرتعت •
 ؛هب ظفتحُمم رامثتسا يأل ةلداعلا ةميقلاب فرتعت •
 و ؛ةراسخلا وأ حبرلا يف زجع وأ ضئاف يأب فرتعت •
 رئاةسخلا وأ حاةبرألا ىةلإ رةخآلا لماشلا لخدلا يف اًءقباس اهب فرتعُمملا دونبلا نم مألا ةكرشلا ةصح فينصت ديعُمت •

 تاذ تاةبولطملا وأ تادوجوملا داعبتساب ةعومجملا تماق ول بلطتي امك ،اًءمئالم نوكي امبسح ،ةاقبُمملا حابرألا وأ
 .ةلصلا

 
 قودنصلا ىلع رطيست ةعومجملا تناك اذإ ام ديدحت نإ .رامثتسالا قيدانص نم ددع يف قودنصلل ريدمك ةعومجملا لمعت
 ةلجسم صصح يأ لمشت يتلا) قودنصلا يف ةعومجملل ةعمجملا ةيداصتقالا حلاصملا مييقت ىلع ةداع زكرتي يرامثتسالا
 ليكوك لمعت اهنأ ىلإ ةعومجملا تصلخ ،كلذل ةجيتنو .قودنصلا ريدم ةلازإ يف نيرمثتسملا قوقحو (ةعقوتملا ةرادإلا باعتأو
 .قيدانصلا هذه ديحوت متي مل يلاتلابو ،تالاحلا عيمج يف نيرمثتسملل

 
 هذه دادعإ دنع ةعومجملا تاكرش نيب ةلخادتملا تالماعملا نم ةجتان فيراصم وأ لخد يأو ةلخادتملا ةدصرألا داعبتسا متي
    .ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا

 ةيبساحملا تاسايسلا مهأل صخلم .4
 
 عم ىشامتت ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ يف ةعبتملا تاضارتفالاو تاريدقتلاو ةيبساحملا تاسايسلا نإ
 .2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل ةيونسلا ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ يف ةعبتملا كلت

 
 ىرخألا تاريسفتلا وأ تاليدعتلا وأ ريياعملا

 
 ريثأت اهل نكي مل ،2021 رياني 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلل ةيراسلا ىرخألا تاريسفتلا وأ تاليدعتلا وأ ريياعملا
 .ةعومجملل ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع يرهوج
 

 اهمكح يفامو ةيدقنلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن .5
 

 :يلي امم 2020ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرألاو ةيدقنلا دنب نوكتي (أ

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 948.527  704.645  809.309 قودنصلا يف دقن
 1.590.000  4.610.000  3.157.000 ةيسكع ءارش ةداعإ تايقافتا
 66.092  (217.704)  (178.915) يفاص ،ىرخأ ةدصرأ
 2.604.619  5.096.941  3.787.394 (ب5 حاضيإ) ةيماظنلا ةعيدولا لبق ةدصرأو ةيدقن
 3.231.358  3.226.549  3.323.556 ةيماظن ةعيدو
 5.835.977  8.323.490  7.110.950 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - اهمكح يفامو ةيدقنلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن .5
 
 ىدل ةيماظن ةعيدوب ظافتحالا كنبلا ىلع نيعتي يدوعسلا يزكرملا كنبلا نع ةرداصلا تاميلعتلاو كونبلا ةبقارم ماظنل ا ًءقبط
 يف بسحُمت ،ىرخألا عئادولاو ،لجألو ،راخدالاو ،بلطلا تحت عئادولا طسوتم نم ةددحم ةيوئم ةبسنب يدوعسلا يزكرملا كنبلا
 نم اًءءزج تسيل يهف يلاتلابو كنبلل ةيمويلا تايلمعلا ليومتل ةيماظنلا ةعيدولا كلت مادختسا هب حومسملا ريغ نم .رهش لك ةياهن
 .اهمكح يف ام و ةيدقنلا

 
 و 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يةف اةمك ةدةحوملا ةةيلحرملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف ةجردملا اهمكح يف امو ةيدقنلا دنب نوكتي  (ب

  :يلي امم 2020 ربمسيد 31
 

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن

 2.604.619  5.096.941  3.787.394 (أ5 حاضيإ) ةيماظنلا ةعيدولا ءانثتساب

 لالةخ قحتةست ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ
 1.663.525  2.169.843  1.411.195 ءانتقالا خيرات نم رهشأ ةثالث
 4.268.144  7.266.784  5.198.589 اهمكح يف امو ةيدقنلا

   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ .6

 
 2020 ربمةسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يف امك يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ دنب نوكتي (أ

 :يلي امم

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)

 1.611.383  1.669.843  798.752 ةيراج تاباسح
 60.946  500.101  612.443 لاملا قاوسأ تاعاديإ
 1.672.329  2.169.944  1.411.195 ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ يلامجإ
 (2.586)  (3.202)  (4.061) نامتئالا رئاسخ صصخم
 1.669.743  2.166.742  1.407.134 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 
 31 يةف ةةيهتنملا ةنةسللو 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يةف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ب
 :يلي امك صخلتت 2020 ربمسيد

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)

 2.088  2.088  3.202 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 498  1.114  859 نامتئالا رئاسخ صصخم
 2.586  3.202  4.061 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)

 

12 
 

 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل
 

 تارامثتسا .7
 
 :يلي امم صخلتت 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك تارامثتسالا (أ
 

  

  ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
      
 26.261.878  27.616.293  27.493.837 ةتباث ةلومعب نيد تادنس
 2.369.851  2.343.616  1.301.819 ةمئاع ةلومعب نيد تادنس
 28.631.729  29.959.909  28.795.656 نيدلا تادنس يلامجإ
 444.193  373.819  329.367 مهسأ

 128.806  144.212  143.021 ةيرامثتسا قيدانص
 36.095  35.903  32.034 ىرخأ تادنس
 29.240.823  30.513.843  29.300.078 تارامثتسا

 
 ةيرامثتسالا قيدانصلا فينصت مت امك ،ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب مهسألاو نيدلا تادنس فينصت مت
  .رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ىرخألا تادنسلاو
 8.6 :2020 ربمسيد 31) 2021 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 8.6 ىلع مهسألا يف ةعومجملا تارامثتسا لمتشت
 قلعتي اميف ةقباسلا تاونسلا يف كنبلا اهيلع ذوحتسا يتلاو (يدوعس لاير نويلم 8.6 :2020 ربمتبس 30 ،يدوعس لاير نويلم
   .فلسلاو ضورقلا ضعب ةيوستب
 ربمسيد 31) 2021 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 320.3 غلبمب مهسألا يف ةيجيتارتسا تارامثتسا ةعومجملا ىدل

 طسوتملا ةکرش نم نوكتت يتلا (يدوعس لاير نويلم 435.5 :2020 ربمتبس 30 ،يدوعس لاير نويلم 365.1 :2020
 دوقع ليجستل ةيدوعسلا ةکرشلاو (ةينامتئالا تامولعملل ةيدوعسلا ةكرشلا) ةمس ةکرشو ينواعتلا نيمأتلا ةداعإو نيمأتلل جيلخلاو
   .يليومتلا راجيإلا
 ،يدوعس لاير رايلم 13.5 :2020 ربمسيد 31) يدوعس لاير رايلم 13.3 ،2021 ربمتبس 30 يف امك تارامثتسالا لمشت

 ةيلاملا تاسسؤملا عم ءارشلا ةداعإ تايقافتا بجومب اهب دهعتلا مت يتلاو (يدوعس لاير رايلم 12.0 :2020 ربمتبس 30
 .ىرخألا

 
 ىرةخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا نيدلا تادنسل نامتئالا ةدوج نع تامولعم يلاتلا لودجلا حضوي  (ب

  :2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 28.631.729  29.959.909  28.795.656 ةفنصم ريغلاو 6-1 تاجردلا
 -  -  - 9-7 تاجردلا
 28.631.729  29.959.909  28.795.656 نيدلا تادنس يلامجإ
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - تارامثتسا .7
 31 يةف ةةيهتنملا ةنةسللو 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ج

 :يلي امك ىرخألا تايطايتحالا نمض ةجردُمملا 2020 ربمسيد
 

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)

 29.659  29.659  31.385 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 3.742  1.726  333 نامتئالا رئاسخ صصخم
 33.401  31.385  31.718 (د7 حاضيإ) ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 اةمك 2020 ربمةسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يةف امك نيمهاسملا قوقح نمض ةفنص ُمملا ىرخألا تايطايتحالا نوكتت (د

 :يلي
      

 

  ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
   نيدلا تادنس مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا
   ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا   
 334.345  714.398  660.677 نامتئالا رئاسخ صصخم لبق   
                        ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا نيدلا تادنسل نامتئالا رئاسخ صصخم
 33.401  31.385  31.718 (ج7 حاضيإ) ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم  

   نيدلا تادنس مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا
  ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا   
 367.746  745.783  692.395 نامتئالا رئاسخ صصخم دعب   
 ةميقلاب ةجردملا مهسألا مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا

 146.431  76.055  31.914 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا

 (20.348)  (27.083)  (27.083) ةددحملا عفانملا ططخ يف ةيراوتكإلارئاسخلا
 (2.417)  (2.712)  (2.712) ةليمزلا تاكرشلل ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا دونب يف ةصحلا
 491.412  792.043  694.514 ىرخألا تايطايتحالا
  
   يفاص ،فلسو ضورق .8
 :يلي امم 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك ةأفطملا ةفلكتلاب ةتبثُمملا يفاص ،فلسلاو ضورقلا صخلتت (أ

 
 (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

 52.938.317  10.044.934  3.535.213  39.358.170 1 ةلحرملا
 4.671.533  93.912  1.080.508  3.497.113 2 ةلحرملا
 1.532.340  446  734.713  797.181 3 ةلحرملا
 59.142.190  10.139.292  5.350.434  43.652.464 ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 1.087.560  89.646  966.972  30.942 ةلماع ريغ فلسو ضورق
 60.229.750  10.228.938  6.317.406  43.683.406 فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (1.939.301)  (178.844)  (974.030)  (786.427) نامتئالا رئاسخ صصخم
 58.290.449  10.050.094  5.343.376  42.896.979 يفاص ،فلسو ضورق
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
 (ةمتت) – يفاص ،فلسو ضورق .8

 
 

 (ةققدم) 2020 ربمسيد 31
 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

 50.192.685  11.067.275  2.326.428  36.798.982 1 ةلحرملا
 4.178.605  149.756  455.642  3.573.207 2 ةلحرملا
 1.298.919  449  497.313  801.157 3 ةلحرملا
 55.670.209  11.217.480  3.279.383  41.173.346 ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 1.159.109  136.948  985.294  36.867 ةلماع ريغ فلسو ضورق
 56.829.318  11.354.428  4.264.677  41.210.213 فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (1.755.424)  (260.226)  (673.862)  (821.336) نامتئالا رئاسخ صصخم
 55.073.894  11.094.202  3.590.815  40.388.877 يفاص ،فلسو ضورق

  
 (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30

 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

 52.378.948  11.710.021  2.265.215  38.403.712 1 ةلحرملا
 4.549.814  150.920  541.888  3.857.006 2 ةلحرملا
 1.254.198  2.785  995.932  255.481 3 ةلحرملا
 58.182.960  11.863.726  3.803.035  42.516.199 ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 2.239.895  194.630  1.719.068  326.197 ةلماع ريغ فلسو ضورق
 60.422.855  12.058.356  5.522.103  42.842.396 فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (2.700.121)  (316.183)  (1.396.681)  (987.257) نامتئالا رئاسخ صصخم
 57.722.734  11.742.173  4.125.422  41.855.139 يفاص ،فلسو ضورق

 
 31 يةف ةيهتنملا ةنسللو 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ب

 :يلي امك صخلتت 2020 ربمسيد

 

   ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

   ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)

 2.405.585  2.405.585  1.755.424 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 381.940  453.527  225.042 نامتئالا رئاسخ صصخم
 (87.404)  (1.103.688)  (41.165) يفاص ،ةبوطشم نويد
 2.700.121  1.755.424  1.939.301 (أ) ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 امك يدوعس لاير نويلم 186.8 ةميقب ةلمتحم ةينامتئا ةراسخ تابثإب ةعومجملا تماق دقف ،ةدئاسلا ةيداصتقالا فورظلل ًءارظن (أ)
 ةظفحمل (يدوعس لاير نويلم 191.1 :2020 ربمتبس 30و لاير نويلم 198.5 : 2020 ربمسيد 31) 2021 ربمتبس 30 يف
 .ليصافتلا نم ديزملل 28 حاضيإلا عجار .جذومنلا دعب تابكارتلاو ،فلسلاو ضورقلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  ةليمز تاكرش يف تارامثتسا .9
 
 (سةكمأ) (ةيدوعةسلا ةةيبرعلا ةةكلمملا) سيربةسكإ ناةكيرمأ ةكرةش ةةيكلم يف كنبلا ةصح ةليمز تاكرش يف تارامثتسإلا نمضتت (أ

 ةةيملاعلا كالةمأ ةكرش ،%38 ةبسنب (ريجأتلل ةيدوعسلا سكروأ ةكرش اقباس) (لاني) ريجأتلل ةيدوعسلا لاني ةكرش ،%50 ةبسنب
 نيةتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ةليمز تاكرش يف تارامثتسالا ىلع ةكرحلا صخلتت .%22.4 ةبسنب (كالمأ) يراقعلا ليومتلل
 :يلي امك 2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسللو 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف

 

 

  ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 994.298  994.298  845.744 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 29.623  45.928  25.226 لخدلا يف ةصحلا
 (62.796)  (79.397)  (18.014) حابرأ تاعيزوت
 (3.193)  (2.452)  - ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا دونب يف ةصحلا
 (112.633)  (112.633)  - (أ) تاداعبتسا
 845.299  845.744  852.956 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 ماةعلا حرةطلا نةم ءزةجك كالةمأ يةف اهمهةسأ نةم ٪30 ةةعومجملا تعاب ،2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلا لالخ (أ)
 ملتةةسملا لةةباقملا غةةلبو .يدوعةةس لاير نوةةيلم 112.6 ةةةعابملا تارامثتةةسالل ةةةيرتفدلا ةةةميقلا تةةغلب .كالةةمأ ةكرةةشل يةةلوألا

 ةةغلابلا ىرةخألا ةلماةشلا ةراةسخلا مصخ دعب ،يدوعس لاير نويلم 19.4 عيبلا نم حبرلا غلب .يدوعس لاير نويلم 133.1
   .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف يدوعس لاير نويلم 1.03

 روةمألا ىةلع رةيبك ذوةفنب ظاةفتحالا يةف ةةعومجملا رمتست ثيح ةليمز ةكرشك كالمأ يف ةزجتحملا ةصحلا فينصت رمتسي
 نويلم473.8 غلبم 2021 ربمتبس 30 يف امك كالمأ يف رامثتسالل ةلداعلا ةميقلا تغلب .ةليمزلا ةكرشلل ةيليغشتلاو ةيلاملا

   .(يدوعس لاير 482.7 :2020 ربمتبس 30 و يدوعس لاير نويلم 444.5 :2020 ربمسيد 31) يدوعس لاير
 ربمتبةس 30 يةف امك ةحاتم ةيلام مئاوق ثدحأ ىلع ًءءانب ةليمزلا تاكرشلا ةيكلم قوقحو تابولطمو تادوجومل صخلم ،يلي اميف (ب

 :امهيسفن نيتيهتنملا نيترتفلل فيراصملاو لخدلاو ،2020 و 2021
 (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30 
 كالمأ  لاني  سكمأ  كالمأ  لاني  سكمأ 
 3.750.452  1.288.438  545.730  3.506.164  1.481.906  854.310  تادوجوملا يلامجإ
 2.582.539  436.360  223.991  2.373.977  592.362  521.468 تابولطملا يلامجإ
 1.167.913  852.078  321.739  1.132.187  889.544  332.842 ةيكلملا قوقح
 148.416  74.463  198.870  142.575  88.286  210.203 لخدلا يلامجإ
  95.126  59.999  187.342  67.367  55.374  201.776 فيراصملا يلامجإ
 يةف اةهتايلمع لةك ذةيفنتب تاكرةشلا كةلت موةقت ثةيح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ضايرلا يف ةليمز ةكرش لكل يسيئرلا زكرملا عقي
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 

   يفاص ،ةسوململا ريغ تامولعملا ةينقت تادوجومو يفاص ،تادعمو تاكلتمم .10
 :يلي امم 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،تادعمو تاكلتمم صخلتت  (أ

 

 

  ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 1.087.721  1.089.201  1.104.336 ينابملاو يضارألا      
 183.968  179.600  179.414 ةرجأتسُمملا ينابملا ىلع تانيسحت
 409.541  415.799  415.297 تارايسلاو تادعملاو ثاثألا
 326.924  320.053  316.393 ةرجؤملا لوصألا مادختسا قح
 2.008.154  2.004.653  2.015.440 ةفلكتلا يلامجإ
 (917.179)  (940.201)  (1.009.631) مكارتملا كالهتسالا اًءصقان

 1.005.809  1.064.452  1.090.975 
 -  208  3.468 زاجنإلا روط يف عيراشم
 1.090.975  1.064.660  1.009.277 يفاص ،تادعمو تاكلتمم

 

 اةمم 2020 ربمةسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يةف اةمك يفاةص ،ةةسوململا ريغ تامولعملا ةينقت تادوجوم صخلتت  (ب
 :يلي

 

  ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
      
 446.947  460.948  538.083 يلآلا بساحلا جمارب
 (219.188)  (230.664)  (268.883)  مكارتملا ءافطإلا اًءصقان

 269.200  230.284  227.759 
 44.019  51.496  71.723 زاجنإلا روط يف عيراشم
 271.778  281.780  340.923 يفاص ،ةسوململا ريغ تامولعملا ةينقت تادوجوم

  
 ىرخأ تابولطمو يفاص ،ىرخأ تادوجوم .11

 
 :يلي امم 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،ىرخألا تادوجوملا صخلتت (أ

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 56.670  73.696  102.049 نورخآ نونيدمو ءالمع ممذ
 61.865  35.017  41.643 اًءمدقم ةعوفدم فيراصم
 31.548  40.914  64.464 ىرخأ
 150.083  149.627  208.156 ىرخألا تادوجوملا عيمج
 (797)  (275)  (122) (ب11 حاضيإ) نامتئالا رئاسخ صصخم اًءصقان
 149.286  149.352  208.034 يفاص ،ىرخأ تادوجوم
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
   2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) – ىرخأ تابولطمو يفاص ،ىرخأ تادوجوم .11
 31 يةف ةيهتنملا ةنسللو 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا  (ب

 :يلي امك صخلتت 2020 ربمسيد

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 386  386  275 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 411  (111)  (153) نامتئالا رئاسخ صصخم
 797  275  122 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 

 :يلي امم 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك ىرخألا تابولطملا صخلتت (ج

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ) 
 466.482  346.637  356.159 (ـه24 حاضيإ) يفاص ،ةاكزلا ةيوست تامازتلا
 260.937  254.784  233.080 راجيإلا تامازتلا
 211.774  210.554  210.078 يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا رئاسخ صصخم
 189.612  202.444  207.111 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم
 128.828  166.728  199.348 ةقحتسم نيفظوم عفانم و بتاور
 148.700  102.189  146.653 ىرخأ تاصصخمو ةقحتسم فيراصم
 155.374  250.799  174.319 ةقحتسملا ةاكزلا
 161.441  214.352  70.717 ةلجؤملا ةيموكحلا حنملا لخد
 59.491  116.538  66.106 ءالمعلاب ةصاخ تابولطم
 49.011  49.000  48.961 ةينوناقلا ىواعدلا صصخم
 -  8.485  8.921 ةلجؤم موسر
 83.161  78.685  87.904 ىرخأ
 1.914.811  2.001.195  1.809.357    يـلاـمجإلا
  يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ .12

 

 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرألا دنب نوكتي (أ
 :يلي امم

 

    ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 8.067  8.758  3.944 ةيراج تاباسح
 10.948.248  12.502.627  12.711.861 ءارشلا ةداعإ تايقافتا
 2.584.335  1.784.292  1.206.462 لاملا قاوسأ عئادو
 5.890.034  5.777.407  6.114.317 (ب12 حاضيإ) يفاص ، يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادو
 19.430.684  20.073.084  20.036.584 يلامجإلا

    



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

   (ةمتت) – يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ .12
 : يلي امم نوكتت يفاص ، يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادولا (ب

  قاقحتسالا خيرات

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 2.322.722  2.322.722  - 2021 وينوي 6
 1.050.000  525.340  525.340 2023 سرام 29
 -  524.660  524.660 2024 ربمسيد 29
 25.000  25.000  25.000 2025 رياربف 11
 1.161.000  1.161.000  1.161.000 2025 رياربف 20
 1.624.069  1.624.069  1.624.069 2025 ليربإ 16
 -  -  30.000 2024 سرام 3
 -  -  2.500.000 2022 سرام 7
 -  -  40.000 2024 سطسغأ 25

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةموصخملا ريغ عئادولا
 6.182.791  6.182.791  6.430.069  ةدئاف اهيلع بترتي ال يتلاو   
 (292.757)  (405.384)  (315.752) أفطملا ريغ مصخلا :اًءصقان
 5.890.034  5.777.407  6.114.317 يفاص ، يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادولا

 
  ءالمعلا عئادو .13

  :يلي امم  2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك ءالمعلا عئادو صخلتت

 

    ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 27.662.698  24.548.254  24.898.243 لجأل عئادو
 1.598.732  1.041.362  1.550.397 راخدا عئادو
 29.261.430  25.589.616  26.448.640  ةلمحم ةصاخ تالومعب عئادولا عومجم
 29.181.542  32.485.210  32.547.436 بلطلا تحت عئادو
 1.397.997  2.068.763  1.894.410 ىرخأ عئادو
 59.840.969  60.143.589  60.890.486 ءالمعلا عئادو

 
  لجأل ضورق .14

 يدوعةةس  لاير راةةيلم 1.0 غةةلبمب تاونةةس سةةمخ هةةتدم لةةجألا طةةسوتم ضرةةق ةةةيقافتا ماربإةةب 2016 وةةينوي 19 خيراةةتب كةةنبلا ماةةق
 2017 ربمتبس 26 خيراتب كنبلا ماق .2021 وينوي 19 يف هدادس قحتسُمي و لماكلاب ضرقلا مادختسا مت .ماعلا ليغشتلا ضارغأل
 مادختةسا مةت .ماعلا ليغشتلا ضارغأل يدوعس  لاير رايلم 1.0 غلبمب تاونس سمخ هتدم رخآ لجألا طسوتم ضرق ةيقافتا ماربإب
  .2021 ويام 26 يف دادسلا متو 2017 ربوتكأ 4 يف لماكلاب ضرقلا

 
 طورةشل اةًءقفو كلذو هدعوم نع اًءركبم ضرق لك دادس كنبلل قحيو .قوسلا ساسأ ىلع ةريغتم تالدعمب ةلومعل ضورقلا عضخت
 ةةنيعم ةةيلام بةسن ىةلع ةةظفاحملا بةلطتت طورةش ىةلع هالةعأ تاليهةستلا تاةيقافتا لمةشت .ضرةق لكل تاليهستلا ةيقافتا ماكحأو
 كةلت ةةلومع وأ لةصأب قةلعتي اةميف رةثعت تالاح يأ كنبلا ىلع نكي مل .لماكلاب اهب كنبلا مزتلا يتلاو ىرخأ طورش ىلإ ةفاضإلاب
 .ضورقلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  تاقتشملا .15
 ربمتبةس 30 يةف اةمك ةيمةسالا غلاةبملاب لةيلحت عةم ةقتةشملا ةةيلاملا تاودألةل ةبلاةسلاو ةةبجوملا ةلداعلا ةميقلا هاندأ لودجلا سكعي (أ

 / ةرتفلا ةياهن يف ةمئاقلا تالماعملا مجح ىلع ا ًءرشؤم ربتعت يتلاو ،ةيمسالا غلابملا نإ .2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021
 الو قوةسلا رطاةخم سةكعت ال ةيمةسالا غلاةبملا نإةف كلذةك .اةهب ةةقلعتملا ةيلبقتةسملا ةةيدقنلا تاقفدةتلا ةرورةضلاب سكعت ال ،ةنسلا
 .تاقتشملل ةبجوملا هلداعلا ةميقلاب هدودحم ًءةماع نوكت يتلاو ةعومجملا اهل ضرعتت يتلا نامتئإلا رطاخم

 
 

 
 2021 ربمتبس 30
 (ةققدم ريغ)

 2020 ربمسيد 31
 (ةققدم)

 2020 ربمتبس 30
 (ةققدم ريغ)

 

 غلابملا ةلداعلا ةميقلا
 ةيمسالا

 غلابملا ةلداعلا ةميقلا
 ةيمسالا

 غلابملا ةلداعلا ةميقلا
 ةبلاسلا ةبجوملا ةبلاسلا ةبجوملا ةبلاسلا ةبجوملا ةيمسالا

          :ةرجاتملا ضارغأل ةانتق ُمملا
   يبنجألا فرصلا دوقع  
 3.769.726 16.752 18.753 3.314.241 8.532 10.941 1.734.004 13.189 13.361 ةلجآلا  

 7.563.501 156.396 156.899 7.590.244 145.704 141.671 8.534.053 123.962 124.801 تالومعلا راعسأ تاضياقم  

 9.065.020 280.522 280.530 9.065.419 290.509 290.517 7.745.340 165.228 165.236 تالومعلا راعسأ تارايخ 

 نةةةةةم طوةةةةحتلا ضارةةةةغأل ةاةةةةنتقُمم
          :ةلداعلا ةميقلا رطاخم

 12.721.280 1.452.334 - 12.724.672 1.301.327 - 12.571.561 854.914 - تالومعلا راعسأ تاضياقم  

  قةةةحلملل ةةةةيدقنلا ةلويةةةسلا لماوةةةه
 - (1.577.986) 210.289 - (1.416.610) 238.645 - (941.659) 181.367 ريمإو

 33.119.527 328.018 666.471 32.694.576 329.462 681.774 30.584.958 215.634 484.765 يعرفلا يلامجإلا

 حاةةضيإ) ةةةليمز ةكرةةش عةةيب راةةيخ
 - - 398.743 - - 336.575 - - 215.075 (ج15

 33.119.527 328.018 1.065.214 32.694.576 329.462 1.018.349 30.584.958 215.634 699.840 يلامجإلا
 

 .ةةيلاملا تاقتشملاو تالدابملل يملاعلا داحتالا تاهيجوت عم ةقفاوتم ةيسيئر ةيقافتا كنبلا مربأ ،ةيلاملا تاقتشملا ةرادإ نم ءزجك (ب
 كةلت نةم ءزةجكو .كةنبلا ةطةساوب ةةعابُمملا وأ ةارتةشُمملا ةةيلاملا تاقتةشملا تاةجتنم طورةشو دوةنب دةيحوت مةت ،ةيقافتالا هذهل اًءقفوو
 لداةبت قةيرط نةع نةسحم ريعةست ىةلع لةصحي نأ كةنبلل قةحلملا كةلذ حمةسي .(قةحلملا) ناةمتئالا مةعد قةحلم عيقوت مت ةيقافتالا
 .رخآلا فرطلا وأ كنبلا حلاصل كلذو يدقن نامضك اًءيقوس ةفّررعملا غلابملا

 
 ىرةةخألا فارةةطألاو كةةنبلا مزةةتلي ،ةةةيبوروألا ىرةةخألا فارةةطألا عةةم اةةهماربإ مةةت يةةتلا ةةةلومعلا راعةةسأ تاةةضياقم صةةخي اةةمبو
 ةةيزكرملا ةةصلاخملل ةةيبوروألا تاعيرةشتلا نةم ةعومجم وه ريمإ .(ريمإ) ةيبوروألا قوسلل ةيتحتلا ةينبلا تاميظنتب ةيبوروألا
 ةرادإ ريياةةعم ذةةيفنتو تاقتةةشملا دوةةقع نةةع  الةةبإلا تاةةبلطتم ةةةمظنألا نمةةضتت .قوةةسلا جراةةخ ةةةلوادتملا تاقتةةشملل ميةةظنتلاو
 دوةةقع عةةيمج لوادةةت متةةي ،كلذةةل اةةًءقفو .ةةةيراجتلا تاعدوتةةسملاو ةةةيزكرملا ةةةلباقملا فارةةطألل ةكرتةةشم دةةعاوق عةةضتو ،رطاةةخملا
 دةقنلا لداةبتو ةةصاقملا تاةبيترت لالخ نم لباقم يزكرم فرط لالخ نم اهتيوست متيو تاصروبلا يف هذه ةيرايعملا تاقتشملا
 .ةلويسلا رطاخمو رخآلا فرطلا نامتئا رطاخم نم دحلل

 
 يدوعةس لاير نوةيلم 1.123 كةنبلا حلاةصل ىرخألا فارطألا ةطساوب ريمإو قحلملل اهب ظفتح ُمملا ةيدقنلا تانامضلا يفاص غلب
 لاير نوةةيلم 1.788 :2020 ربمتبةةس 30 ،يدوعةةس لاير نوةةيلم 1.655 :2020 ربمةةسيد 31) 2021 ربمتبةةس 30 يةةف اةةمك
  .ىرخألا فارطألل ةعوفدملا يلوألا لماهلا تاعوفدم ريمإل ةيدقنلا ةلويسلا لماوه لمشت .(يدوعس
 
 نوةكي امدةنع رةيمإو قةحلملل ةةيدقنلا ةلويةسلا لماوةه كةلذ يةف اةمب تاقتةشملل ةبلاةسلاو ةبجوملا ةلداعلا ميقلا ةيوست / ةصاقم متي
 فارةتعالل وأ ، ٍةفاةص ساسأ ىلع ةيوستلا ةعومجملا يونت امدنعو اهب فرتعملا غلابملا دادس يف ذيفنتلل لباق ينوناق قح كلانه
  .هسفن تقولا يف تابولطملا ةيوست و تادوجوملاب



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)

 

20 
 

 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - تاقتشملا .15
 

 حاةضيإ يةف اةهل ةردةقملا ةةميقلا نيمةضت متةي ،ةةليمز ةكرةش عةم ةةمئاق ةيسيئر ةيقافتا يف لوخدلا نم ءىشان عيب رايخ كنبلا ىدل (ج
 ىةلع هتةسرامم نةكمي يذةلاو ءارةشلا يةف راةيخلا رةخآلا فرةطلا يةطعُمت اةمك عيبلا يف رايخلا كنبلا ةيقافتالا طورش يطعُمت .أ15
 راةيخ يةطعُمي .ذيفنتلا ةميق نم لقأ ءارشلا رايخ ربتعُمي ثيح ،روكذملا عيبلا رايخ مييقتب طقف كنبلا موقي .ةكارشلا ةيقافتا ةدم ىدم
 ًءءانب كلذو ،رايخلا كلذ نم دحاو ماع دعب ةليمزلا ةكرشلا يف هتصح لباقم ةعفد مالتسا يف قحلا كنبلا ،هذيفنت مت لاح يف ،عيبلا
   .ةيقافتالا نمض اًءقبسم اهيلع قفتم غيص ىلع

 
 يلاملا نامضلا دوقعو ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا .16

 
 ربمةةسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبةةس 30 يةةف اةةمك ةةةعومجملل ناةةمتئإلاب ةةةقلعتملا ةةةلمتحملا تاةةمازتلالاو تادةةهعتلا صخلتةةت (أ

 :يلي امك 2020

 

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 2.480.538  2.429.629  2.472.665 ةيدنتسم تادامتعا
 8.771.711  8.926.422  8.750.233 نامض تاباطخ
 777.447  652.079  851.087 ءالمعلا تالوبق
 12.029.696  12.008.130  12.073.985 يلاملا نامضلا دوقع يلامجإ
 415.450  415.678  256.916 ءاغلإلل ةلباق ريغ نامتئإلا حنمل تامازتلا

 12.445.146  12.423.808  12.330.901 نامتئإلاب ةقلعتملا ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا
   

  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا ةدوج نع تامولعم يلاتلا لودجلا حضوي  (ب
  :2020 ربمسيد 31 و      

 

  ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

  ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 11.075.021  11.247.291  11.105.903 1 ةلحرملا
 551.326  357.503  571.166 2 ةلحرملا
 403.349  403.336  396.916 3 ةلحرملا
 12.029.696  12.008.130  12.073.985 يلامجإلا

   
 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يةف نيةتيهتنملا رهةشأ ةعةستلا يترتفل يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا رئاسخ صصخم يف ةكرحلا (ج

 :يلي امك صخلتت 2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسللو
 

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 217.397  217.397  210.554 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 (5.623)  (6.843)  (476) نامتئالا رئاسخ صصخم
 211.774  210.554  210.078 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ديصرلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) – يلاملا نامضلا دوقعو ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا .16
 

 ىواعدةلا  ءاةقل صةصخم يأ بةنجُمي مل .ةعومجملا دض ةماقم ةيئاضق ىواعد كانه تناك ،ةيدايتعالا ةعومجملا لامعأروط يف  (د
 تاةصصخم بةينجت مةت دةقف كةلذ عةمو .ةةيرهوج رئاةسخ دةبكت يةف اهببةست عةقوتملاريغ نةم هةنأ نيينوناةقلا نيراةشتسملا دافأ يتلا
 .ةينهملا ةدافإلا ىلع ًءءانبو ةعومجملا حلاص ريغ يف اهجئاتن نوكت نأب ةرادإلا عقوتت يتلا ةينوناقلا ىواعدلا ضعبل

 
  ةيليغشتلا تاعاطقلا .17
 
 متةةي يةةتلاو ةةةعومجملل ةيةةساسألا رةةصانعلاب ةةةصاخلا ةةةيلخادلا ةةةيرادإلا ريراةةقتلا ساةةسأ ىةةلع ةيليغةةشتلا تاةةعاطقلا فةةيرعت متةةي (أ

 ميةيقتو دراوةملا عةيزوت ضارةغأل كةلذو يليغةشتلا رارةقلل ذةختمك ةةيفيظولا هتفةصب كةنبلا ةرادإ سةلجم ةطساوب اًءيرود اهتعجارم
 ساةيقل اًءحوةضو رةثكألا رةشؤملا رةبتعي كةلذ نأ ةرادإلا دةقتعت ثةيح عاةطقلا حةبر ساةسأ ىةلع ءادألا سايق متي .تاعاطقلل ءادألا
 .هسفن لاجملا يف لمعت ىرخأ ٍةتاسسؤمل تاعاطقلا جئاتن

 
 سايق متي .ةرادإلا نم هدامتعا متام بسحب ةداتعملا ةيراجتلا طورشلاو ماكحألل اًءقفو ةيليغشتلا تاعاطقلا نيب تالماعتلا متت
   .ةدحوملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاق يف ةضورعملا كلتل ةلثامم ةقيرطب ةرادإلا سلجمل ةمدقملاو ةيجراخلا فارطألا نم تاداريإلا
 يف يسيئرلا اهطاشن ةعومجملا سرامت .ةيليغشتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفلتخملا تاعاطقلل تابولطملاو تادوجوملا لثمت
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 
 :يلي امم ةعومجملل ةيليغشتلا تاعاطقلا نوكتت .عاطقلل رئاسخلا وأ حابرألا سايق ةقيرط ىلع ريغت يأ أرطي مل

 
 

 .ةريبكلا ةيلاملا تاورثلا باحصأ نم دارفألاو دارفألل ىرخأ ةينامتئا تاجتنمو عئادوو ضورق .ةئزجتلا عاطق
 

 ةريغصلا تآشنملاو تاسسؤملاو ىربكلا تاكرشلل ىرخأ ةينامتئا تاجتنمو عئادوو ضورق .تاكرشلا عاطق
  .مجحلا ةطسوتملاو

 
 ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالاو ،ةنيزخلا تامدخو تارامثتسالاو ،لاملا قاوسأ .تارامثتسالاو ةنيزخلا عاطق
  .اهب ةقلعتملا ةطشنآلاو

 
  .ةيلاملا قاروألل ظفحلاو ةروشملا ميدقتو ةرادإو لماعتلا تامدخ .ةطاسولاو لوصألا ةرادإ عاطق

 
 .مكحتلاو ىرخألا ةرادإلا تادحوو يئانثتسالا نامتئالا ،معدلا ماهم .ىرخأ

 
 ةةجردُمملا دراوملا ليوحت راعسأ يفاص ةمهاسم نمضتت .دراوملا ليوحت راعسأ دامتعاب ةيليغشتلا تاعاطقلا ىلع ةلومعلا لَّممحت
 دةئاعو تادوةجوملا فيلاةكتل دراوةملا ليوحت راعسأ دعب عاطق لكل ةصاخلا تالومعلا لخد يفاص هاندأ ةيعاطقلا تامولعملا يف
 .نييجراخ ءالمع نم هالعأ ىرخألا تاعاطقلا تاداريإ ةفاك .تابولطملا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيليغشتلا تاعاطقلا .17
 

 تادوةةجوم يلاةةمجإ نةةم اةةهريراقت عةةفر متةةي يةةتلا تاةةعاطقلا نأةةشب كةةنبلا ةرادإ سةةلجمل ةةةمدقملا ةةةيعاطقلا تاةةمولعملا نوةةكتت (ب
 لةةبق لخدةةلاو تاةةيلمعلا فيراةةصمو ،تاةةيلمعلا لةةخد يلاةةمجإو 2020 و 2021 ربمتبةةس 30 يةةف اةةمك ةةةعومجملا تاةةبولطمو
 :يلي امم نيخيراتلا كنيذ يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ةاكزلا تاصصخم

 
  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

  ىرخأ  يلامجإ

  عاطق
 لوصألا ةرادإ
  ةطاسولاو

 ةنيزخلا عاطق
  تارامثتسالاو

  عاطق
  تاكرشلا

  عاطق
   ةئزجتلا

 تادوجوملا يلامجإ  18.760.934  39.049.422  38.528.615  613.093  2.688.058  99.640.122

 تابولطملا يلامجإ  23.139.562  8.493.052  50.915.133  69.908  334.406  82.952.061

 (ةراسخلا) ةصاخلا تالومعلا لخد يفاص  510.000  910.648  306.874  18.727  (17.117)  1.729.132

 دراوملا ليوحت راعسأ تاليوحت يفاص  2.807  (412.612)  415.828  -  (6.023)  -

1.729.132  (23.140)  18.727  722.702  498.036  512.807  

 ليوحت راعسأ قيبطت دعب تالومعلا يفاص
 دراوملا

 يفاص  ،ةيكنب تامدخ باعتأ (فيراصم) لخد  26.889  78.612  18.484  139.456  (11.213)  252.228

 ىرخألا تايلمعلا (ةراسخ) لخد  50.350  42.342  35.860  8.289  (78.192)  58.649

  تايلمعلا (ةراسخ) لخد يلامجإ  590.046  618.990  777.046  166.472  (112.545)  2.040.009

  ةرشابم تايلمع فيراصم     234.977  53.552  34.373  71.589  -  394.491
 ةرشابم ريغ تايلمع فيراصم     210.305  110.409  205.046  -  -  525.760
 ىرخألا رئاسخلاو نامتئالا رئاسخ تاصصخم     162.100  62.466  1.192  (153)  -  225.605

  تايلمعلا فيراصم يلامجإ  607.382  226.427  240.611  71.436  -  1.145.856

 تايلمعلا (ةراسخ) لخد  (17.336)  392.563  536.435  95.036  (112.545)  894.153

 ةليمزلا تاكرشلا لخد يف ةصحلا  -  -  25.226  -  -  25.226

  ةاكزلا تاصصخم لبق (ةراسخلا) لخدلا  (17.336)  392.563  561.661  95.036  (112.545)  919.379
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيليغشتلا تاعاطقلا .17
  

  (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30

  ىرخأ  يلامجإ

  عاطق
 لوصألا ةرادإ
  ةطاسولاو

 ةنيزخلا عاطق
  تارامثتسالاو

  عاطق
  تاكرشلا

  عاطق
   ةئزجتلا

 تادوجوملا يلامجإ  19.786.514  37.749.926  37.762.942  489.335  2.549.790  98.338.507

 تابولطملا يلامجإ  21.750.611  7.329.185  53.592.077  63.573  796.522  83.531.968

 (ةراسخلا) ةصاخلا تالومعلا لخد يفاص  691.626  1.167.290  (8.014)  18.450  (101.971)  1.767.381

 دراوملا ليوحت راعسأ تاليوحت يفاص  (28.203)  (444.360)  482.037     -  (9.474)  -

1.767.381  (111.445)  18.450  474.023  722.930  663.423  

 ليوحت راعسأ قيبطت دعب تالومعلا يفاص
 دراوملا

 يفاص ،ةيكنب تامدخ باعتأ (فيراصم) لخد  17.570  106.129  34.505  89.385  (27.893)  219.696

 ىرخألا تايلمعلا (ةراسخ) لخد  58.893  35.618  190.399  949  (117.003)  168.856

  تايلمعلا (ةراسخ) لخد يلامجإ  739.886  864.677  698.927  108.784  (256.341)  2.155.933

  ةرشابم تايلمع فيراصم   203.163  48.149  31.373  61.098  -  343.783
 ةرشابم ريغ تايلمع فيراصم   245.946  114.394  211.630  -  -  571.970
 ىرخألا رئاسخلاو نامتئالا رئاسخ تاصصخم   38.095  338.222  4.240  411  -  380.968

  تايلمعلا فيراصم يلامجإ  487.204  500.765  247.243  61.509  -  1.296.721

 تايلمعلا (ةراسخ) لخد  252.682  363.912  451.684  47.275  (256.341)  859.212

 ةليمزلا تاكرشلا لخد يف ةصحلا  -  -  29.623  -  -  29.623

  ةاكزلا تاصصخم لبق (ةراسخلا) لخدلا  252.682  363.912  481.307  47.275  (256.341)  888.835
 

 
 ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18

           
  .ةدحوم ةيلحرم يلام زكرم ةمئاق لك خيراتب ةلداعلا ةميقلاب تاقتشملاك ةيلاملا تاودألا مييقتب ةعومجملا موقت (أ
 

 نيةةب ةةةيدايتعا ةةةيلمع يةةف مازةةتلا لةةيوحتل عوفدةةملا رعةةسلا وأ لةةصأ عةةيبل همالتةةسا متيةةس يذةةلا رعةةسلا اةةهنأب ةةةلداعلا ةةةميقلا فرةةعُمت
 :امإ اهذيفنت متي ةيلمعلا نأ ضارتفا ىلع ةلداعلا ةميقلا سايق ىنبُمي .مييقتلا خيراتب قوسلا يف نيلماعتم

 
 وأ ،مازتلالل وأ لصألل يسيئرلا قوسلا يف   •
 .يسيئرلا قوسلا بايغ ةلاح يف كلذو ،مازتلالل وأ لصألل ةيلضفأ قوس رثكأ يف   •
 
 ةلداعلا ةميقلا ميقُمت .ةعومجملا لبق نم هل لوخدلا نكمملا نم نوكي نأ ةيلضفأ رثكألا قوسلا وأ يسيئرلا قوسلل بجي هنإف كلذك
 نيلماةعتملا نأ ةيةضرف ىةلع كةلذو مازتلا وأ لصأ ريعستل قوسلا يف نولماعتملا اهلمعتسي تاضارتفا مادختسإب مازتلا وأ لصأل
 ةةعفنم قةيقحتل قوةسلا يةف لةماعتملا ةردةق راةبتعإلا يةف يلاةم رةيغ لةصأل ةةلداعلا ةةميقلا ذةخأت .ةيداصتقا ةعفنم لضفأل نوعسي
 فيظوتلاب موقيس هرودب يذلاو قوسلا يف رخآ لماعتمل عيبلا لالخ نم وأ لصألل ىلعألاو لثمألا فيظوتلا لالخ نم ةيداصتقإ
 .لصألل ىلعألاو لثمألا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18
 

 ميةةظعت دةةنع كةةلذو ،ةةةلداعلا ةةةميقلا ساةةيقل ةةةحاتم ةةةيفاك تاةةنايب و ،مةةئالم وهاةةم بةةسحب ،ةبةةسانم ميةةيقت قرةةُمط ةةةعومجملا مدختةةست
 .اهتظحالم نكمُمي ال تايطعم مادختسا ليلقتو اهتظحالم نكمم تايطعم مادختسا

 
 ةةيلحرملا ةةيلاملا مئاوةقلا يةف اةهنع حاةصفإلا مةت وأ ةةلداعلا ةةميقلاب اهةسايق متةي يةتلاو ،تاةبولطملاو تادوةجوملا لك فينصت متي
 لكةشب ةةلداعلا ةةميقلا ساةيقل يرهوةج تاةيطعم ىوتةسم ىةندأل كةلذو ،هاندأ روكذملا يمرهلا لسلستلا نمض ،ةدحوملا ةزجوملا
     :ماع
 لوصولا ةأشنملل نكمي يتلاو ةقباطتم ةيلام ةادأل وأ ةيلاملا ةادألا سفنل ةطشنلا قاوسألا يف ةنلعملا راعسألا .لوألا ىوتسملا
 ،(ليدعت نودب) سايقلا خيراتب اهيلا

 
 يتلاو ىرخأ مييقت قرط وأ ةهباشملا ةيلاملا تابولطملا وأ تادوجوملل ةطشنلا قاوسألا يف ةنلعملا راعسألا .يناثلا ىوتسملا
 و ،اهتظحالم نكمي ةيقوس تامولعم ىلع ةينبم ةيرهوجلا تايطعملا عيمج اهيف نوكت

 
 .اهتظحالم نكمي ةيقوس تامولعم ىلع ةينبم ةيرهوجلا تايطعملا عيمج اهيف نوكتال يتلا مييقتلا قرط .ثلاثلا ىوتسملا

 
 نإةف ،ررةكتم لكةشب ةدةحوملا ةزجوةملا ةةيلحرملا يلاةملا زةكرملا ةةمئاق يةف اةهب فرةتعملا تاةبولطملاو تادوةجوملا صةخي امبو
 ىةلع  ًءءاةنب) فينةصتلا ريدةقت ةداةعإ لالةخ نةم يةمرهلا لةسلستلا يةف تايوتسملا نيب ليوحت ثدح دق ناك ام اذإ ررقُمت ةعومجملا
 .يلام ريرقت لك خيرات ةياهن يف (ماع لكشب ةلداعلا ةميقلا سايقل يرهوج تايطعم ىوتسم ىندأ

 
 رةةيغ عةةيبلل ةةةحاتملا ةةةيلاملا تادوةةجوملا لةةثم ررةةكتملا ةةةلداعلا ةةةميقلا ساةةيق نةةم  ٍةلةةكل تاءارةةجإلاو تاةةسايسلا ةةةعومجملا ددةةحُمت
 .ةرمتسملا ريغ تايلمعلا يف عيزوتلل ةانتقملا تادوجوملا لثم رركتملا ريغو ةلوادتملا

 
 نييجراةخلا نيةمّريقملا ءالؤهل ةجاحلا ديدحت متي امك .ةددحم تادوجوم مييقت ضارغأل رخآل تقو نم نييجراخ نيمّريقم نييعت متي
 ريياةعملاب مازةتلالاو ةيلالقتةسالا ،ةعمةسلا ،قوسلاب ةفرعملا ريياعم ىلع ًءاءانب نييجراخلا نّريميقملا رايتخإ متي .يونس ساسأ ىلع
 .ةينهملا

 
 وأ اةهمييقت ةداةعإ بوةلطملاو تاةبولطملاو تادوةجوملا ميةق ىةلع تاةكرحلا لةيلحتب ةةعومجملا موقت ةيلام مئاوق لك دادعإ خيراتب
 ةيةسيئرلا تاةيطعملا نةم تةبثتلاب ةةعومجملا موةقت ،لةيلحتلا اذةه ضارةغألو .ةعومجملل ةيبساحملا تاسايسلل ًءاقفو اهريدقت ةداعإ
 نراةةقُمت اةةمك .ةلةةصلا تاذ ىرةةخألا تادنتةةسملاو دوةةقعلا عةةم ميةةيقتلا باةةستحا ةةةيلمع يةةف تاةةمولعملا ةةةقباطم ةطةةساوب ميةةيقت رةةخآل
 .ًءالوقعم رييغتلا ناك اذإ ام ديدحتل ةيجراخلا رداصملا عم تابولطملاو تادوجوملا لكل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا ةعومجملا

 
 ،اةةةهتعيبط ساةةةسأ ىةةةلع تاةةةبولطملاو تادوةةةجوملا تاةةةئف دةةةيدحتب ةةةةعومجملا موةةةقت ،ةةةةلداعلا ةةةةميقلا نةةةع حاةةةصفإلا ضارةةةغألو
 .هالعأ روكذم وه امك ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا كلذكو تابولطملا وأ تادوجوملاب ةقلعتملا رطاخملاو اهصئاصخو
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18
 
 ةةيلاملا تاودألةل يةمرهلا لةسلستلا تايوتةسم بةسحب ةةيلاملا تاةبولطملاو ةةيلاملا تادوةجوملل ةةلداعلا ميقلا هاندأ لودجلا صخلي (ب

 نةع تاةمولعم هاةندأ لودةجلا نمةضتي ال .2020 ربمةسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبةس 30 يةف اةمك ةةلداعلا ةميقلاب ةلجسملا
 ةروةصب براةقت ةةيرتفدلا ةةميقلا كةلت تةناك اةم اذإ ىتح ةلداعلا ةميقلاب اهسايق متي مل يتلا ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا
 .ةلداعلا ةميقلا ةلوقعم

 
  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا
 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

699.840  215.075  484.765  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا

29.125.023  13.272  4.240.703  24.871.048 
  لالخ نم تارامثتسالا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسالا 132.117  -  42.938  175.055
 يلامجإلا 25.003.165  4.725.468  271.285  29.999.918

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

215.634  -  215.634  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألا

 يـلاـمجإلا -  215.634  -  215.634
 

  (ةققدم) 2020 ربمسيد 31
  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا

 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

1.018.349  336.575  681.774  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا

30.333.728  13.275  4.146.678  26.173.775 
  لالخ نم تارامثتسالا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسالا 132.949  -  47.166  180.115
 يلامجإلا 26.306.724  4.828.452  397.016  31.532.192

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

329.462  -  329.462  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألا

 يـلاـمجإلا -  329.462  -  329.462
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18
  (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30

  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا
 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

1.065.214  398.743  666.471  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا

29.075.922  465.263  5.408.000  23.202.659 
  لالخ نم تارامثتسالا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسالا 117.301  -  47.600  164.901
 يلامجإلا 23.319.960  6.074.471  911.606  30.306.037

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

328.018  -     328.018  -    
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 رئاسخلاو حابرألا

 يـلاـمجإلا    -  328.018     -  328.018
 

 جذاةمن و ةةيلمعلا رعةس نيةب قرةفلا فرةعُمي .ةةيلاملا ةادألةل ةةيلمعلا رعةس نةع ريعةستلا جذاةمن نةع ةجتانلا ةميقلا فلتخت نأ نكمي
 نوةكي ىةتح لةجؤت يةتلاو ةةيلمعلا ةدةم لالةخ اةهئافطإ قيرط نع امإ اهب فارتعالا متي .(لوألا مويلا رئاسخو حابرأ) ـب ريعستلا
 نإ .داعبتةسالا لالةخ نةم اةهب فارةتعالا متةي وأ ،اةهتظحالم نةكمي ةيقوةس تاةمولعم مادختةساب ةةلداعلا ةةميقلا دةيدحت ةعاطتةسالاب
 رئاةسخ و حاةبرأ سةكع نود ةدةحوملا ةةيلحرملا لماةشلا لخدلا ةمئاق يف ةرشابم اهب فرتعُمي ةلداعلا ةميقلا يف ةقحاللا تاريغتلا
  .ةلجؤملا لوألا مويلا
 ربمتبةس 30 يةف ةةيهتنملا ةرةتفلل ةدةحوملا ةةيلحرملا لخدةلا ةةمئاق يةف اةهتميق جردةُمملاو ةةلداعلا ةةميقلا يةف تارةيغتلا يلامجإ غلبي

  ةراةةسخ :2020 ربمتبةس 30) يدوعةةس لاير نوةيلم 121.5 غةةلبمب ةراةسخ ،ةبةةسانملا ميةيقتلا جذاةةمن مادختةساب ةردةقُمملاو ،2021
  .(يدوعس لاير نويلم 22.5

 ةموكح تادنسو كونب تادنسو ةيدوعس تاكرش تادنس نم نوكتت يتلاو نيد تادنس ىلع تارامثتسالل يناثلا ىوتسملا يوتحي
 ميةيقت متةي ،طشنلا قوسلا يف ةلوادتملا راعسألا بايغ يف .ةلوادتم ريغ ماع لكشب تادنسلا هذه ربتعت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 سفنةل اهذةيفنت مةت ةةيلمع رةخآ رعةس وأ ةةلثامتملا تاودألةل دةئاعلا تاةمولعم لثم اهتظحالم نكمي تايطعم مادختساب تادنسلا هذه
 يرورةضلا نةم نوةكي امدةنع تاةمييقتلا نةم اًءءزةج تاليدةعتلا رةبتعت .ةةلوادتملا قوةسلا تارةشؤم ىةلع ًءءاةنب وأ تادنسلا ردصُمم
 نةكمي تارامثتةسالا كةلتل ةةمهملا تاةيطعملا نوةك .تاودألا كةلت لاةجآ كةلذ يةف اةمب تاودألا كةلتل ةفلتخم لماوع نع ةبساحملا
   .يناثلا ىوتسملا نمض اهفينصتب كنبلا ماق دقف ،اهتظحالم
 تاراةةيخ وأ ةةةلجآ يةةبنجأ فرةةص دوةةقع نمةةضتت ةددةةعتم تاقتةةشم دوةةقع ىةةلع يناةةثلا ىوتةةسملل ةقتةةشملا ةةةيلاملا تاودألا يوةةتحت
 نمةضتت .عةساو فارتعاةب عةتمتت ريعةست جذاةمن مادختةساب تاقتةشملا هذه مييقت متي .ةلومعلا راعسأ تاضياقمو ،يبنجالا فرصلا
 جذاةمن مادختةسابو ةةيلاحلا ةةميقلا باةستحا مادختةساب ،يلبقتةسملا يراةيعملا ريعةستلا جذامن مادختسا ،اًءقيبطت ريعستلا تاينقت رثكأ
 راعةسأ نمةضتت ةةفلتخم قوس تايطعم ةدع جمد ةيلمع جذامنلا هذه تمدختسا .راشتنالا ةعساو (زلوكس كالب) ريعستلا تارايخ
  .يناثلا ىوتسملا نمض اهفينصت مت دق تاقتشملا هذه نإف يلاتلابو ،دئاعلا تاينحنمو ،ةلجألا راعسألاو ،يبنجأ فرص
 قيدانةةص يةةف تارامثتةةسا كلذةةكو يةةجيلخلا نواةةعتلا سةةلجم لودةةل ةةةيموكح تادنةةس ىةةلع تارامثتةةسالل ثةةلاثلا ىوتةةسملا يوةةتحي
 ماةع لكةشب تادنةسلا هذةه رةبتعت .مهةسألا يةف ةةلوادتملا رةيغ ةيجيتارتسالا تارامثتسالا ضعبو ،ةصاخ مهسأ قيدانصو ،طوحت
 يجراةخ فرةط وأ تادنةسلا ردةصُمم نةم ةدراو تاةيطعم مادختةساب تادنةسلا هذه مييقت متي يلاتلابو ،طشن قوس يف ةلوادتم ريغ
 ةنةسلا لالةخ .ةةفلكتلاب تادنةسلا كةلت ميةيقت متةت هةنإف ،هةيلع دامتعالا نكمي ريدقت رشؤمك لئادبلا كلت نم يأ بيغت امدنع وأ ،رخآ
 ىةلإ 3 ىوتةسملا نةم يجيلخلا نواعتلا سلجم لودل ةيموكحلا ةيلاملا تادنسلا ضعب ليوحت مت ،2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا
 .2 ىوتسملا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18
 

 يةةتلاو ةةةيلاحلا ةيةةسيئرلا ةةةيقافتالا نةةم يةةشانلا عةةيبلا راةةيخل ينمةةضلا قتةةشملا ثةةلاثلا ىوتةةسملل ةةةيلاملا تاودألا تاقتةةشم نمةةضتت
 ،اذةه عةيبلا راةيخل ةةلداعلا ةةميقلا دةيدحت ضرةغلو .(ج15 حاةضيإ رةظنا) ةةليمز ةكرةش يةف رامثتةسالا صةخي اةميف كنبلا اهمربأ
 نةةكميال ةددةةحم تاةةيطعم جذوةةمنلا اذةةه بةةلطتي .ًءالوةةبقو اًءراةةشتنا عةةسوألا تاراةةيخلا ريعةةستل نيدةةح وذ اةةًءجذومن كةةنبلا مدختةةسي
 سةفن يةف ،ةةليمزلا ةكرةشلا عةم ةيةسيئرلا ةةيقافتالا يةف اهدةيدحت مت تايطعملا هذه ضعب نإف كلذك .يلاحلا قوسلا يف اهتظحالم
 كةةلت ضةةعب بةةلطتت ،كلذةةل ةفاةةضإلاب .ةةةليمزلا ةكرةةشلل ةقباةةسلا لاةةمعألا جئاةةتن نمةةض تاةةيطعملا ضةةعب هةةيف رفوةةتت يةةتلا تةةقولا
 جئاةتنلا ىةلع ةةمهملا راةثآلاو ةةليمزلا ةكرةشلل ةيلبقتةسملا جئاةتنلا نع تاريدقت ىلع يوتحت ماكحأ قيبطتب ةرادإلا مايق تايطعملا
 ةراةشإلا ردةجت .يةسيئرلا رامثتسالل ةلداعلا ةميقلا ريدقتو ،رايخلا ذيفنتل ةجيتنك رهظت نأ نكمي يتلاو ،ةليمزلا ةكرشلل ةيليغشتلا
 .ضعبلا اهضعب ىلع دمتعت رايخلا تايطعم نم ديدعلا نأ ىلإ

 
 دةيزت نأ نكمي ةلداعلا ةميقلا نإف ،ةئاملاب10 بلاس وأ ةئاملاب 10 بجومب تايطعملل ةمهملا تاريدقتلا هيف ريغتت يذلا لاحلا يف
 لاير نوةةيلم 84.5 :2020 ربمتبةةس 30) 2021 ربمتبةةس 30 يةةف اةةمك يدوعةةس لاير نوةةيلم 32.4 براةةقي اةةمب ضفخنةةت نأ وأ
 وأ دةيزت نأ نةكميو ،ةليمزلا ةكرشلل ةيلبقتسملا جئاتنلا ريدقتل ةجيتن (يدوعس لاير نويلم 60.2 :2020 ربمسيد 31 و يدوعس
 و يدوعةس لاير نوةيلم 39.7 :2020 ربمتبةس 30) 2021 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 13.7 براقي امب ضفخنت

 دةق يةتلاو ةةليمزلا ةكرشلل تايلمعلا جئاتن ىلع ةددحملا تاريثأتلا ريدقتل  ًءةجيتن (يدوعس لاير نويلم 26.1 :2020 ربمسيد 31
 30) 2021 ربمتبةس 30 يةف اةمك يدوعةس لاير نويلم 24.2 براقي امب ضفخنت وأ ديزت نأ نكميو ،رايخلا ذيفنتل ةجيتن رهظت
 ةةةلداعلا ةةميقلا ريدةةقتل  ًءةةجيتن (يدوعةةس لاير نوةيلم 24.2 :2020 ربمةةسيد 31 و ،يدوعةس لاير نوةةيلم 34.9 :2020 ربمتبةس
   .يسيئرلا رامثتسالل

 
 يةفو ،تاةيطعملا نةم ةةيئزج لةكب ةةصاخلا ماكحألاو ةربخلا ىلع ،ةيساسألا هجوألا ةفاك نم ،ةعومجملل ةمهملا تاريدقتلا ىنبُمت
 يةف  ًءالوةقعم رةبتعي ةةلداعلا ةةميقلا ريدةقت نأ نةم دةكأتلل رذحلاب مستت تايطعملا نأ نم دكأتلل ةبجاولا ةيانعلا لذب متي ،لاوحألا لك
 .ةلداعلا ةميقلا كلتل ةعومجملا تاريدقت نع لبقتسملا يف ةققحتملا غلابملا فلتخت دق ،نكلو .لاوحألا لك

 
 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ثلاثلا ىوتسملل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا هاندأ لودجلا صخلي (ج

  :2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلاو 2020

 

 ربمتبس 30
2021 

  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 939.020  939.020  397.016 ةرتفلا / ةنسلا ةيادب يف ةلداعلا ةميقلا

 (27.414)  (88.098)  (125.731) ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا يفاص
 -  (453.906)  - يناثلا ىوتسملا ىلإ تاليوحتلا
 911.606  397.016  271.285 ةرتفلا / ةنسلا ةياهن يف ةلداعلا ةميقلا

 
 

 رهشأ ةعستلا يترتف لالخ 3 ىوتسملا وأ 2 ىوتسملا نم يأ ىلإ 2 ىوتسملا وأ 1 ىوتسملا نم يأ نم تاليوحت كانه نكت مل
 . 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18
 

 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملل ةردقملا ةلداعلا ميقلا هاندأ لودجلا صخلي (د
 كلتل ةيرتفدلا ميقلا عم  ًءةنراقم ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةلداعلا ةميقلاب اهليجست متي مل يتلاو 2020 ربمسيد
 .دونبلا

 
  (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

 ةلداعلا ميقلا
  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا
 :ةيلام تادوجوم   

 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 1.407.134  1.407.134
 يفاص ،فلسو ضورق 58.290.449  62.691.072
 يلامجإ 59.697.583  64.098.206

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 20.036.584  20.036.584
  ءالمعلا عئادو 60.890.486  60.428.999
 يلامجإ 80.927.070  80.465.583

  
  (ةققدم) 2020 ربمسيد 31

 ةلداعلا ميقلا
  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا

 :ةيلام تادوجوم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 2.166.742  2.166.742
 يفاص ،فلسو ضورق 55.073.894  59.325.028
 يلامجإ 57.240.636  61.491.770

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 20.073.084  20.073.084
  ءالمعلا عئادو 60.143.589  59.715.600
 لجأل ضورق 2.006.169  2.006.169
 يلامجإ 82.222.842  81.794.853
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا .18
  (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30

 
 
 
 
 

 ةلداعلا ميقلا
  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا
 :ةيلام تادوجوم   

 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 1.669.743  1.669.743
 يفاص ،فلسو ضورق 57.722.734  61.864.957
 يلامجإ 59.392.477  63.534.700

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 19.430.684  19.430.684
  ءالمعلا عئادو 59.840.969  59.436.921
 لجأل ضورق 2.017.486  2.017.486
 يلامجإ 81.289.139  80.885.091

 
 ،قوةسلا راعةسأ ساةسأ ىةلع ،ةموةصخملا ةةيدقنلا تاقفدتلا جذامن مادختساب يفاص ،فلسلاو ضورقلل ةردقملا ةميقلا باستحا مت
 ةميقلا باستحا مت .ضورق ةظفحم لكل قاقحتسالا خيراوتل ردقملا حجرملا طسوتملا مادختساب ضورقلا ظفاحم نم ةظفحم لكل
 مادختةساب ةةلمحم ةةلومع لةكل ،قوةسلا راعةسأ ساةسأ ىةلع ،ةموةصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا جذامن مادختساب ءالمعلا عئادول ةردقملا
 لةسلستلا نمةض ثةلاثلا ىوتةسملا نمض ربتعت ةردقملا ةلداعلا ميقلا كلت .ةعيدو لكل قاقحتسالا خيراوتل ردقملا حجرملا طسوتملا
   .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا
 نةع اةًءيرهوج فةلتختال ،ةدةحوملا ةةيلحرملا يلاةملا زةكرملا ةةمئاق يةف ةةجردملا رةيغ ىرةخألا ةةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا نإ
 نيدةلا تادنةس و لةجأل ضورةقلل ةةلداعلا ةةميقلا جردةُمت .ةدةحوملا ةزجوةملا ةةيلحرملا ةةيلاملا مئاوةقلا يةف ةةجردملا ةيرتفدلا ةميقلا
 يةف ةةجردملا ةةيرتفدلا ةميقلا نع اًءيرهوج فلتخت ال ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا كونبلل ةدصرألاو كونبلا ىدل ةدصرألاو ةيوناثلا
 قوةسلا يةف ةدئاةسلا ةةصاخلا تالوةمعلا راعةسأب يرهوةج فالتةخا دوةجو مدةع ببةسب ةدةحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا
 كوةنبلل ةدةصرألاو كوةنبلا ىدةل ةدةصرألل ةةيدقاعتلا تارةتفلا رةصق ببةسبو ،اةهيلع دةقاعتُمملا راعةسألل ةهباةشملا ةةيلاملا تاودألل
         .ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو

 
 نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19
 

 نامتئالا رطاخم    (أ
 

 هةتامازتلاب ءاةفولا ىةلع اةم ٍةفرةط ةردةقم مدع يف رطاخم كلت لثمتت و اهل ضرعتت يتلا نامتئالا رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت
 نةع يةساسأ لكةشب ناةمتئالا رطاةخمل ضرةعتلا أةشني .ةةيلام ةراةسخل رخآلا فرطلا دبكت ىلإ يدؤي امم ،ةددحم ةيلام ةادأ نأشب
 يةةف ناةمتئا رطاةخم اةةًءضيأ دةجوت .ىرةخألا تارامثتةسالاو فلةةسلاو ضورةقلا ةةظفحم يةف دوةةجوملا ناةمتئالاب ةةقلعتملا رطاةخملا
 ءالةمعلل رةثعتلا تالاةمتحا ةةعومجملا مجيةقُمت .ناةمتئالا حنةمل تاةمازتلالا لةثم ةدةحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق جراخ ةيلاملا تاودألا
 تالاةكو لةبق نةم دةعم يجراةخ رطاةخم فينةصت  ماةظن اةًءضيأ ةةعومجملا مدختةست اةمك ،يةلخاد ٍةرطاةخم فينصت ماظن مادختساب
 دوةقع لادبتةسال ةةعقوتملا ةفلكتلا يف تاقتشملاب قلعتي اميف ةعومجملا ىدل نامتئالا رطاخم لثمتت .كلذ نكمأ ام ةيسيئر فينصت
 موةةقت اةةمك ،ةةةلوبقملا ناةةمتئالا رطاةةخم ىوتةةسمب مكحتةةلاو مهتاةةمازتلاب ءاةةفولا يةةف ىرةةخألا فارةةطألا قاةةفخإ ةةةلاح يةةف تاقتةةشملا
 .ءالمعلل ضارقإلا ةطشنأ يف ةعبتُمملا بيلاسألا سفن مادختساب ىرخألا فارطألا مييقتب ةعومجملا

 
 سةةفن يةةف مهلاةةمعأ ةةةسرامم وأ ةةةلثامم تاطاةةشنل ىرةةخألا فارةةطألا نةةم ددةةع ةةةلوازم دةةنع ناةةمتئالا رطاةةخم يةةف زةةكرتلا رةهظي
 دةنع ةةيدقاعتلا مهتاةمازتلاب ءاةفولا ىةلع مهتردةقم يةف رثؤتةس يةتلا ةيداةصتقالا صئاةصخلا سةفن مةهل نوكي وأ ةيفارغجلا ةقطنملا
 ةيةساسح ىدم نامتئالا رطاخم يف تازكرتلا رهظُمت .ىرخألا فورظلا وأ ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغت ثودح
 .ةنيعم ةيفارغج ةقطنم وأ عاطق ىلع رثؤت تاروطت يأ لباقم ةعومجملا ءادأ
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) – نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19
 

 ةةفيظول ةلقتةسم ةعجارم نمضتت يتلاو نامتئالا رطاخم ةرادإ ضرغب ةرادإلا سلجم نم هدامتعا مت لماش راطإ ةعومجملا ىدل
 ناةمتئالا رطاخمل ضرعتلا ةباقر قيرط نع نامتئالا رطاخم ةبقارمب ةعومجملا موقت .نامتئالا رطاخم ةيلمع ةبقارمو نامتئالا
 رطاةخم ةرادإ تاةسايس ميمةصت مةت .رارمتةساب فارةطألا هذةهل ةةيلاملا ةءالةملا ميةيقتو ةددةحم فارةطأ عةم تالماةعملا نةم دحلاو
 متةيو .ةعوةضوملا دودةحلاب مازةتلالاو رطاةخملا ةةبقارمو ةةمئالملا رطاةخملا دودح عضوو ديدحت نم ةعومجملا نكمتتل نامتئالا
 لزاةنتلا وأ تالماعملا لافقإب اًءنايحأ ةعومجملا موقت امك .مظتنم لكشب ةعوضوملا دودحلا لباقم رطاخملل يلعفلا ضرعتلا ةباقر
 .نامتئالا رطاخم ليلقتل ىرخأ ٍةفارطأ حلاصل اهنع
 

  نامتئالا رطاخم ةرادإ    (ب
 وأ نيةنيعم دارفأةب ةةصاخلا رطاةخملا يةف زةكرتلا يداةفتل ضارةقإلا ةظفحم عيونتب كلذو نامتئالا رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت
  .ةيداصتقالا تاعاطقلا وأ ةنيعم ةطشنأ وأ نكامأ يف ءالمعلا نم ةعومجم
 
 ةةةظفحم نمةةض ناةةمتئالا رطاةةخم ةدوةةج ةرادإ يةةف ةدعاةةسملل ةادأةةك مدختةةسي يذةةلاو ناةةمتئالل فينةةصت ماةةظن ةةةعومجملا مدختةةست
 هذةهل تاةصصخم هةيجوت ىةلع لةمعتو ةةميقلا ةةضفخنمو ةةلماعلا ظفاةحملا نيةب لةصفت تاجرد نمضتي فينصتلا اذه .ضورقلا
 ةيراجت مييقت ريياعمو ةيلام لماوع ىلع ًءءانب هدح ىلع ليمع لك فينصت ةعومجملا ددحت .ةددحم ىرخأ تاصصخمو ظفاحملا
 ،ةرادإلا ةدوةج ،يراةجتلا عاةطقلا ،لاةملا سأر لةكيه ،ةلويةسلا ،ةةيحبرلا ،ضرةقلا ةةمدخ نةم ًءالةك يةطغت ةيصخشو ةيعوضوم
 ةرادإ ةدةحو لةبق نةم قةثوتو عجار ُمت يتلاو نيضرتقملا عيمج ىلع ةيرود ةدوج تافينصت لمعب ةعومجملا موقت .ةكرشلا ةءالمو
  .ضرغلا اذهل ةلقتسم رطاخم
 

  نامتئالا رطاخم ضيفخت    (ج
 نمةضتت .فلةسلاو ضورقلل نامتئالا رطاخم ضيفخت نيمأتل تانامضب ةيدايتعالا ينامتئالا اهلمع ةرود لالخ ةعومجملا ظفتحت
 ةةيلحم مهةسأ ،ةةيدقاعتو ةةيلام تانامةض ،ىرةخأ ةةيدقن عةئادوو بةلطلا تةحت عةئادو ،لةجأل عةئادو يةساسأ لكةشب تانامضلا هذه
 ضورةةقلل ةةةلثامم ضورةةقو ةةةيراجت ضورةةق لةةباقم تانامةةضلا هذةةهب ظاةةفتحالا متةةي .ىرةةخأ ةةةتباث تادوةةجومو تاراةةقع ،ةةيبنجأو
 بةلطو تانامةضلل ةيقوةسلا ةةميقلا ةبقارمب ةرادإلا موقت .ققحتلل ةلباقلا ةيفاصلا ةميقلا بسح تانامضلا هذه ةرادإ متيو ةيراجتلا

 بةلطب ةةعومجملا موقت امك .ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ تاصصخم ةيافك مييقتو ،ةمربملا دوقعلل اًءقفو ىرخأ ةيفاضإ تانامض
  .ةميقلا يف ضافخنا ىلعرشؤم ةظحالم متي ام لاح ىرخألا فارطألا نم ةيفاضإ تانامض
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
  (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19

   نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
  يلاملا نامضلا دوقعو ةيلاملا تادوجوملا - ةعمجم
 رهةشا ةعةستلا يةترتفل يلاةملا نامةضلا دوةقعو ،ةةيلاملا تادوةجوملا لةكل ناةمتئالا رئاةسخ تاةصصخمو ةةيرتفدلا ميةقلا يلاةمجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلل عّرمجُمم صخلم ،يلي اميف
 :2020 و 2021 ربمتبس 30 يف  نيتيهتنملا

 
 

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30           
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  93.642.597  4.537.036  2.861.364  101.040.997  576.288  262.844  1.161.708  2.000.840

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (1.302.207)  1.302.207  -  -  (17.123)  109.298  -  92.175

 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (79.969)  -  79.969  -  (1.619)  -  36.899  35.280
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا  512.792  (512.792)  -  -  6.169  (19.532)  -  (13.363)

 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا  -  (211.571)  211.571  -  -  (61.131)  104.346  43.215
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا  13.898  -  (13.898)  -  76  -  (4.986)  (4.910)
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا  -  2.883  (2.883)  -  -  948  (1.767)  (819)

 (28 حاضيإ) جذومنلا دعب ام تابكارت  -  -  -  -  (21.914)  22.362  (12.431)  (11.983)

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  1.565.087  125.858  (78.142)  1.612.803  25.971  93.295  (33.256)  86.010

 ةنسلا ةكرح يفاص  709.601  706.585  196.617  1.612.803  (8.440)  145.240  88.805  225.605

 

 

 

 

 

 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا  -  -  (41.165)  (41.165)  -  -  (41.165)  (41.165)

 

 

 

 

 

 

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  94.352.198  5.243.621  3.016.816  102.612.635  567.848  408.084  1.209.348  2.185.280
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19

 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 
 

                 

 

 

 

 

   (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2019 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   91.333.369   5.666.420   3.745.623   100.745.412   520.621   211.545   1.922.949   2.655.115
 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (641.244)    641.244      -      -   (8.823)    19.831      -    11.008 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (263.020)      -    263.020      -   (1.862)      -    128.714    126.852 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   763.061   (763.061)      -      -    7.865   (8.071)      -   (206) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (3.636)    3.636      -      -   (186)    1.713    1.527 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   17.630      -   (17.630)      -    116      -   (1.757)   (1.641) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    3.274   (3.274)      -      -    144   (1.110)   (966) 

 (28 حاضيإ) جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -      -    109.582    31.819    49.712    191.113 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   2.604.198   (442.398)   (6.529)    2.155.271   (30.731)    11.746    72.266    53.281 

 ةنسلا ةكرح يفاص   2.480.625   (564.577)    239.223    2.155.271    76.147    55.283    249.538    380.968 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -   (87.404)   (87.404)      -      -   (87.404)   (87.404) 

 2020 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  93.813.994   5.101.843   3.897.442   102.813.279   596.768   266.828   2.085.083   2.948.679 
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19

 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 
 ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 
  نيتيهتنملا رهشا ةعستلا يترتفل ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف
 :2020 و 2021 ربمتبس 30 يف

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30           
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  2.169.016  928  -  2.169.944  3.092  110  -  3.202
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (758.743)  (6)  -  (758.749)  859  -  -  859

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  1.410.273  922  -  1.411.195  3.951  110  -  4.061

 
   (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30           

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2019 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  3.027.595  3.008  -  3.030.603  1.730  358  -  2.088

 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا  2.346  (2.346)  -  -  14  (279)  -  (265)

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (1.358.315)  41  -  (1.358.274)  758  5  -  763

 ةنسلا ةكرح يفاص  (1.355.969)  (2.305)  -  (1.358.274)  772  (274)  -  498

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  1.671.626  703  -  1.672.329  2.502  84  -  2.586
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19

 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 
 نيدلا تادنس - تارامثتسا

 
 و 2021 ربمتبةس 30 يةف نيةتيهتنملا رهةشا ةعستلا يترتفل نيدلا تادنس يلامجإل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف

2020: 
 

   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  29.959.909  -  -  29.959.909  31.385  -  -  31.385

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (1.164.253)  -  -  (1.164.253)  333  -  -  333

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  28.795.656  -  -  28.795.656  31.718  -  -  31.718

 
 

   (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2019 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  25.747.421  -  -  25.747.421  29.659  -  -  29.659
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  2.884.308  -  -  2.884.308  3.742  -  -  3.742

 2020 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  28.631.729  -  -  28.631.729  33.401  -  -  33.401
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19
 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
  فلسو ضورق يلامجإ
 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشا ةعستلا يترتفل ةيلاملا فلسلاو ضورقلا يلامجإل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف

 :2020 و 2021
   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   50.192.685   4.178.605   2.458.028   56.829.318   443.296   243.155   1.068.973   1.755.424

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (1.168.783)    1.168.783      -      -   (13.090)    100.436      -    87.346 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (79.969)      -    79.969      -   (1.619)      -    36.899    35.280 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   459.887   (459.887)      -      -    5.478   (16.278)      -   (10.800) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (211.564)    211.564      -      -   (61.131)    104.345    43.214 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   13.898      -   (13.898)      -    76      -   (4.986)   (4.910) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    2.364   (2.364)      -      -    925   (1.585)   (660) 
 (28 حاضيإ) جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -      -   (21.914)    22.362   (12.431)   (11.983) 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   3.520.599   (6.768)   (72.234)    3.441.597    21.570    96.647   (30.662)    87.555 

 ةنسلا ةكرح يفاص   2.745.632    492.928    203.037    3.441.597   (9.499)    142.961    91.580    225.042 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -   (41.165)   (41.165)      -      -   (41.165)   (41.165) 

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  52.938.317   4.671.533   2.619.900   60.229.750   433.797   386.116   1.119.388   1.939.301 
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(ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ  
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19
 (ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د
 

   (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2019 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   51.159.717   4.998.855   3.359.920   59.518.492   379.511   184.512   1.841.562   2.405.585

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (610.018)    610.018      -      -   (8.721)    18.642      -    9.921 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (227.025)      -    227.025      -   (1.459)      -    112.206    110.747 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   706.945   (706.945)      -      -    4.517   (3.071)      -    1.446 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (1.127)    1.127      -      -   (19)    536    517 
 1 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا   17.630      -   (17.630)      -    116      -   (1.757)   (1.641) 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    3.274   (3.274)      -      -    144   (1.110)   (966) 
 (28 حاضيإ) جذومنلا دعب ام تابكارت     -      -      -      -    109.582    31.819    49.712    191.113 

 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا   1.331.699   (354.261)    14.329    991.767   (25.962)    15.484    81.281    70.803 

 ةنسلا ةكرح يفاص   1.219.231   (449.041)    221.577    991.767    78.073    62.999    240.868    381.940 

 يفاص ،ةبوطشملا نويدلا     -      -   (87.404)   (87.404)      -      -   (87.404)   (87.404) 

 2020 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  52.378.948   4.549.814   3.494.093   60.422.855   457.584   247.511   1.995.026   2.700.121 
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(ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ  
ةيدوعسلا تالايرلا فالآب  
2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل   

(ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19  
(ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د   
 يلاملا نامضلا دوقع
 و 2021 ربمتبةس 30 يةف نيةتيهتنملا رهةشا ةعةستلا يةترتفل يلاملا نامضلا دوقعل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف

2020: 
   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   11.247.291   357.503   403.336   12.008.130   98.240   19.579   92.735   210.554

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (133.424)    133.424      -      -   (4.033)    8.862      -    4.829 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   52.905   (52.905)      -      -    691   (3.254)      -   (2.563) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (7)    7      -      -      -    1    1 
 2 ةلحرملا ىلإ 3 ةلحرملا نم لوحُمملا     -    519   (519)      -      -    23   (182)   (159) 
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (60.869)    132.632   (5.908)    65.855    3.362   (3.352)   (2.594)   (2.584) 

 ةنسلا ةكرح يفاص  (141.388)    213.663   (6.420)    65.855    20    2.279   (2.775)   (476) 

  2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  11.105.903   571.166   396.916   12.073.985   98.260   21.858   89.960   210.078 
   (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2019 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   11.366.900   664.557   385.703   12.417.160   109.335   26.675   81.387   217.397

 2 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (31.226)    31.226      -      -   (102)    1.189      -    1.087 
 3 ةلحرملا ىلإ 1 ةلحرملا نم لوحُمملا  (35.995)      -    35.995      -   (403)      -    16.508    16.105 
 1 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا   53.770   (53.770)      -      -    3.334   (4.721)      -   (1.387) 
 3 ةلحرملا ىلإ 2 ةلحرملا نم لوحُمملا     -   (2.509)    2.509      -      -   (167)    1.177    1.010 
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  (278.428)   (88.178)   (20.858)   (387.464)   (9.680)   (3.743)   (9.015)   (22.438) 

 ةنسلا ةكرح يفاص  (291.879)   (113.231)    17.646   (387.464)   (6.851)   (7.442)    8.670   (5.623) 

 2020 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  11.075.021   551.326   403.349   12.029.696   102.484   19.233   90.057   211.774 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 (ةيدوعس ةمهاسم ةكرش)

 

38 
 

(ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ  
ةيدوعسلا تالايرلا فالآب  
2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل   

(ةمتت) - نامتئالاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .19  
(ةمتت) – نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (د  
 

 نورخآ نونيدمو ءالمع ممذ - ىرخأ تادوجوم
 
 ةعةستلا يةترتفل ،ىرةخألا تادوةجوملا يف ةجردملا ،نورخآ نونيدمو ءالمع ممذل نامتئالا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإل لافقإلا ةدصرأو ةيحاتتفالا ةدصرألا نيب ةيوستلا صخلم ،يلي اميف
 :2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشا

 
   (ةققدم ريغ) 2021 ربمتبس 30

   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  73.696  -  -  73.696  275  -  -  275
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  28.353  -  -  28.353  (153)  -  -  (153)

 2021 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  102.049  -  -  102.049  122  -  -  122

 
 

   (ةققدم ريغ) 2020 ربمتبس 30
   ةيدوعسلا تالايرلا فالآب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تالايرلا فالآب نامتئالا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2019 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  31.736  -  -  31.736  386  -  -  386
 سايقلا ةداعإو رطخلل ضرعتلا يف تاريغتلا  24.934  -  -  24.934  411  -  -  411

 2020 ربمتبس 30 يف امك ةدصرألا  56.670  -  -  56.670  797  -  -  797

 
 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشا ةعستلا ةرتف لالخ لحارملا نيب تاليوحتلل ةجيتن نامتئالا رئاسخ صصخم يف صقنلا وأ ةدايزلا يفاص هالعأ تايوستلا يف ليوحتلا غلابم لثمت
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  ضفخملاو يساسألا مهسلا ةيحبر  .20
 طسوتم ىلع ىلوألا ةحيرشلا كوكص ةفلكت دعب لدعُمملا لخدلا يفاص ميسقتب ضفخملاو يساسألا مهسلا ةيحبر باستحا مت (أ

 .ةنيزخ مهس نويلم 74.9 رادصإو ءارش رثأ باستحا دعب ،ةمئاقلاو ةردصُمملا مهسألا
 
 و 2021 ربمتبةةس 30 يةف نيةتيهتنملا رهةشأ ةعةستلاو رهةشأ ةةثالثلا يةةترتفل ضةفخملاو يةساسألا مهةسلا حةبر ليةصافت يةلي اةميف (ب

2020: 
 

 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل  يف نيتيهتنملا رهشأ ةثالثلا يترتفل   

   
   ربمتبس 30

2021  
   ربمتبس 30

2020  
 ربمتبس 30

 2021  
  ربمتبس 30

2020 
 714.351  775.610  301.373  274.345   لخدلا يفاص
 (76.254)  (70.518)  (15.333)  (15.334)   ىلوألا ةحيرشلا كوكص ةفلكت

 638.097  705.092  286.040  259.011   ىلوألا ةحيرشلا كوكص ةفلكت دعب لدعُمملا لخدلا يفاص
 688.505  696.139  688.505  711.158   (فالآلاب) ةمئاقلا مهسألا ددع طسوتم
 0.93  1.01  0.42  0.36   (يدوعسلا لايرلاب) ضفخُمملاو يساسألا مهسلا ةيحبر

 
 ةحنملا رصنع ببسب مهسألا ددع يف تارييغتلا ريثأت سكعيل ةقباسلا ةرتفلل يعجر رثأب ةمئاقلا مهسألا طسوتم ليدعت مت
  .ةردصُمملا ةنيزخلا مهسأ يف نمضتملا

  لاملا سأر ةيافك  .21
 

 يزكرملا كنبلا لبق نم ةعوضوملا لاملا سأر تابلطتمب مازتلالا لاملا سأر ةرادإ صوصخب ةعومجملا فادهأ نمضتت (أ
 .ةيوق لام سأر ةدعاق ىلع ةظفاحملاو ةيرارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق نامضل يدوعسلا

 
 اهبجومبو ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا لبق نم ةددحملا تالدعملا مادختساب كلذو اهلام سأر ةيافك ىدم ةبقارمب ةعومجملا موقت
 زكرملا ةمئاق يف ةجردملا تادوجوملا عم ةعومجملل لهؤملا لاملا سأر دونب ةنراقمب كلذو لاملا سأر ةيافك ىدم سايق متي
 راهظإل ةحجرملا غلابملا مادختساب تاقتشملل ةيمسالا غلابملاو ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلاو ةدحوملا ةيلحرملا يلاملا
 .اهب ةقلعتملا رطاخملا

 
 سأر ةيافك بسنو دناسملاو يساسألا لاملا سأر ،ىلوألا ةزيكرلل رطاخملل ةحجرُمملا كنبلا تادوجوم هاندأ لودجلا صخلي
  .2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك ةلباقملا لاملا

 
 ربمتبس 30

 2020 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
 2020 
  (ةققدم)

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل نامتئالا رطاخم          78.906.762  72.782.528  73.172.379
 رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل تايلمعلا رطاخم          5.112.624  5.112.624  5.061.360
 رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل قوسلا رطاخم          194.616  1.642.306  2.125.382
   رطاخملل ةحجرملا تادوجوملل - ىلوألا ةزيكرلا عومجم          84.214.002  79.537.458  80.359.121

 يساسألا لاملا سأر           17.492.322  16.135.294  15.610.800
 دناسملا لاملا سأر           646.319  730.973  741.700

 دناسملاو يساسألا لاملا سأر يلامجإ           18.138.641  16.866.267  16.352.500
 :لاملا سأر ةيافك بسن               

 يساسألا           20.77%  20.29%  19.43%
 دناسملاو يساسألا           21.54%  21.21%  20.35%
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 
  (ةمتت) -لاملا سأر ةيافك  .21

 
 :يلاتلا نم 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك دناسملاو يساسألا لاملا سأر نوكتي

 
 ربمتبس 30

 2020 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
 2020 
  (ةققدم)

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 ةيكلملا قوقح يلامجإ 16.688.061  15.331.033  14.806.539

822.556  822.556  822.556 
 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا بجومب ةيلاقتنالا تاليدعتلا

 9 مقر
 ةرهشلا ىلع تاليدعتلا (18.295)  (18.295)  (18.295)

 يساسألا لاملا سأر 17.492.322  16.135.294  15.610.800
 يفاص ،ةلهؤملا ةماعلا ماكحألا 646.319  730.973  741.700
 دناسملا لاملا سأر 646.319  730.973  741.700

 دناسملاو يساسألا لاملا سأر يلامجإ 18.138.641  16.866.267  16.352.500
  

 كنبلا ىلع يدوعسلا يزكرملا كنبلا ضرفت .يماظنلا لاملا سأر مادختساو لاملا سأر ةيافك ةبقارمب كنبلا ةرادإ موقت
 ،%10.5 نع لقي ال لدعمب ظافتحالاو رطاخملا ةحجرملا تادوجوملا لباقم يماظنلا لاملا سأر نم ىندأ دحب ظافتحالا
  .يفرصملا فارشإلل لزاب ةنجل لبق نم بولطم وه امك ةيفاضإ تاصصخم نمضتي يذلاو
 ربمتبس 30 يف امك لاملا سأر ةيافك بسنو ،دناسملاو يساسألا لاملا سأر ،رطاخملل ةحجرُمملا تادوجوملا باستحا مت

 ةصاخلا تاداشرإلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ةطساوب عوضوملا لمعلا راطإل اًءقفو 2020 ربمسيد 31و 2020 و 2021
  .III لزاب تاررقم بسحب لاملا سأر ميوقت قيبطتب
 بيترتلا نأشب (2017 ربمسيد 3 قفاوملا) ـه 1439 لوألا عيبر 15 خيراتو 391000029731 مقر ميمعتلا بجومب
 لوألا مويلا ريثأت ليوحتب كونبلل يدوعسلا يزكرملا كنبلا تحمس ،يماظنلا لاملا سأرل ةعقوتملا ةينامتئالا ةبساحملل يلاقتنالا
 رثأ سكعتل يكيمانيد جهن مادختساب تاونس سمخ ىدم ىلع يماظنلا لاملا سأر ىلع 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل
  .لاقتنالا
 ةجلاعملاو ةبساحملا لوح تاداشرإ" ناونعب ةيداشرإ ةقيثو يدوعسلا يزكرملا كنبلا تردصأ ،2020 ليربأ رهش يف
 نم ٪100 ىلإ لصي ام ةفاضإب كونبلل حمُمس ،هيجوتلا بجومب ."يئانثتسالا معدلا تاءارجإ - (19-ديفوك) انوروكل ةيميظنتلا
 لمشت نيلماك نيماع ةدمل يساسألا لاملا سأر ىلإ يلاقتنا ليدعت غلبمك 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل لوألا مويلا ريثأت

 ،ددصلا اذه يف .ةقحال تاونس 3 ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع يفاضإلا غلبملا ءاغلإ بجي ،كلذ دعب .2021 و 2020
 لاملا سأر يف 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا نم لوألا مويلا ريثأت تجردأو ،يلاقتنالا ليدعتلا قيبطت ةعومجملا تراتخا
 امك يدوعس لاير نويلم 822.5 ىلإ 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل يلاقتنالا ليدعتلا عفترا ،كلذل ةجيتنو .يساسألا يماظنلا
  .2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف
  .III لزاب تاررقم راطإ بجومب ةبولطم ةيلاتلا ةيفاضإلا تاحاصفإلا (ب

 ،(يونس) ةيعونلا تاحاصفإلا ،ةثلاثلا ةزيكرلا •
 ،(يونس فصن) ةيمكلا تاحاصفإلا ،ةثلاثلا ةزيكرلا •
 ،(يعبر) لاملا سأر لكيه •
 ،(يعبر) ةلويسلا ةيطغت ةبسن •
    .(يعبر) ةيلاملا ةعفارلا ةبسن •

 يزكرملا كنبلا تابلطتمل ا ًءقفو ةددحملا ةينمزلا رطُمألا نمض كنبلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع روهمجلل ةحاتُمم تاحاصفإلا هذه
 .يدوعسلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  .22
 تاذ فارطألا تالماعم و ةدصرأ عضخت امك .ةقالع تاذ ٍةفارطأ عم لماعتلاب ،ةيدايتعالا اهلامعأ قايس يف ةعومجملا موقت (أ

 كنبلا ردصأ ،2014 ماع لالخ .يدوعسلا يزكرملا كنبلا نع ةرداصلا ىرخألا ةمظنألاو كونبلا ةبقارم ماظن ماكحأل ةقالعلا
 تاذ فارطألل كونبلا تاضرعت ىلع اًءدعاوق كلذك ردصأ ،2019 ماع لالخ ةيساسألا ئدابملل اًءثيدحت يدوعسلا يزكرملا
 دعاوقلا هذه .2020 رياربف يف كونبلل ةقالعلا تاذ فارطألا دعاوق حيقنتو ةعجارمب يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماق .ةقالعلا
 فارطألا كلتل ةيولوأ ءاطعإ نودبو لداع لكشب ةلصلا تاذ تالماعملا كلت ةجلاعم ىلإ ةجاحلاو ةقالعلا تاذ فارطألا فّررعُمت
 ةصاخلا تالماعملا كلت نع حاصفإلا تابلطتم ررقت كلذكو ،تالماعملا كلت نمض لمتحملا حلاصملا براضت ددحتو
  .ةقالعلا تاذ فارطألاب
 يزكرملا كنبلا نع ةرداصلا حئاوللاو دعاوقلا عم كنبلل ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم نع حاصفإلاو فيرعتلا قفاوتي
 فارطألا صوصخب ةيلاتلا تافيرعتلا حئاوللا ِقهذه لمشتو .كنبلا ةرادإ سلجم لبِقق نم اهيلع ةقفاوملا تمت يتلاو ،يدوعسلا
  :ةقالعلا تاذ

 ،ةعباتلا تانايكلا وأ /و مهبراقأو كنبلا ةرادإ •
  ،هترادإو كنبلل نييسيئرلا نيمهاسملا •
 ،مهبراقأو ةرادإلاو ،ةيكلملا ةقيرط مادختساب اهنع ةبساحملا متي يتلا تآشنملاو كنبلل ةليمزلا تاكرشلا •
  و ،كنبلا لبق نم اهترادإ متي يتلا ىرخألا عفانملا ططخ وأ دعاقتلا لثم كنبلا يفظوم عفانم قيدانص •
 رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اًءيرهوج ةرثأتم اهب ةصاخلا ةيليغشتلا تاسايسلاو اهترادإ نوكت ىرخأ فارطأ يأ •

   .كنبلا لبِقق نم
 تاسايسلا عضول ةطلسلا مهيدل نيذلاو كنبلا فادهأ قيقحتل ةيلوؤسملا نولمحتي نيذلا صاخشألا كئلوأ كنبلا ةرادإ لمشت
 سيئرلاو كنبلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ةرادإلا فيرعت لمشي يلاتلابو .فادهألا كلت ةعباتم اهلالخ نم متي يتلا تارارقلا ذاختاو
 ةيلخادلا ةعجارملاو رطاخملا ةرادإ ءاردمو ةيسيئرلا تارادإلا ءاردمو يلاملا ريدملاو مهباونو مومعلا ءاردمو يذيفنتلا
 كنبلا نم ةعنامملا مدع دامتعا بلطتت يتلا كنبلا ةرادإ ءاضعأو ةيلاملا ةسسؤملا يف ةلثامملا فئاظولاو مازتلالا فئاظوو
 .يدوعسلا يزكرملا

  
 تيوصتلا ةحلصم وأ /و كنبلا ةيكلم يف تيوصتلا قح نم %5 نم رثكأ نوكلمي نيذلا كالملا نييسيئرلا نيمهاسملا لمشي
 .كنبلل

 
 نم نيرثؤم نيمكحتم مهرابتعا نكمي نيذلل ةيرذلاو دافحألاو ءاقشألاو دادجألاو ءابآلاو دالوألاو جاوزألا براقألا لمشي
 .نيرثؤم وأ نيمكحتم اونوكي نأ مهنيب ةيرسألا ةقالعلا يدؤت وأ ةليمز ةكرش وأ ،نييسيئر نيمهاسم ،كنبلا نم ةرادإ ءاضعأ
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  .22
 

 ربمتبس 30 يف امك ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةجردُمملاو تالماعملا هذه نع ةجتانلا ةدصرألا صخلتت (ب
  :يلي امم 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021

 ربمتبس 30
 2020 
 (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31 
 2020 
  (ةققدم)

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 :ةعباتلا تانايكلا وأ/و مهبراقأو كنبلا ةرادإ     
  فلسو ضورق   662.201  804.421  286.839
 ءالمعلا عئادو   422.853  469.228  78.798
 ىلوألا ةحيرشلا كوكص   7.000  7.000  7.000
 ةلمتحملا تامازتلالاو تادهعتلا   354.842  306.912  1.366

 تارامثتسا   419.786  429.675  -

 :هترادإو كنبلل نييسيئرلا نيمهاسملا     
 ءالمعلا عئادو   505.595  760.091  777.832
 ىلوألا ةحيرشلا كوكص   30.000  30.000  30.000

 ربمتبس 30
 2020 
 (ةققدم ريغ)

 
 ربمسيد 31

 2020 
  (ةققدم)

 ربمتبس 30
 2021 
 (ةققدم ريغ)

 اهنع ةبساحملا متي يتلا تأشنملاو كنبلل ةليمزلا تاكرشلا
 :مهبراقأو ةرادإلاو ،ةيكلملا ةقيرط مادختساب

      
  فلسو ضورق   811.578  732.527  887.660
 ءالمعلا عئادو   387.998  381.956  564.231
 ىلوألا ةحيرشلا كوكص   5.000  5.000  5.000

 تاقتشملا و ةلمتحملا تامازتلالا،تادهعتلا 100.050  102.050  112.764

     
 عفانملا ططخ وأ دعاقتلا لثم كنبلا يفظوم عفانم قيدانص 
 :كنبلا لبق نم اهترادإ متي يتلا ىرخألا

 ىرخأ تابولطمو ءالمعلا عئادو    315.757  264.141  235.904
 
 

 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملاب ةقلعتملا فيراصملاو تاداريإلاب ليلحت ،يلي اميف (ج
 :ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا يف ةجردُمملاو 2020 و 2021 ربمتبس

 
   ربمتبس 30

2020 
 (ةققدم ريغ)

  ربمتبس 30 
2021 

  (ةققدم ريغ)
 :ةعباتلا تانايكلا وأ/و مهبراقأو كنبلا ةرادإ   

 ةصاخ تالومع لخد 13.805  3.140
 ةصاخ تالومع فيراصم 4.345  24
 ةيكنب تامدخ باعتأ 119  13

  ىرخأ فيراصم 8.580  -
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

 (ةمتت) - ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  .22
 

 ربمتبس 30
 2020 
 (ةققدم ريغ)

 ربمتبس 30 
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 :هترادإو كنبلل نييسيئرلا نيمهاسملا   
 ةصاخ تالومع فيراصم 244  292

 (ىنبم راجيإ) ينابم فيراصمو راجيإ 5.738  5.738
  ىرخأ فيراصم 3.290  -

 
 

 
 اهنع ةبساحملا متي يتلا تاسسؤملاو كنبلل ةليمزلا تاكرشلا
 :مهبراقأو ةرادإلاو ،ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب      

 ةصاخ تالومع لخد 22.419  14.693
 ةصاخ تالومع فيراصم 373  3.667
 ةيكنب تامدخ باعتا 1.723  2.042

5.890 
 

 ىرخألا سلجملا ناجل ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم 5.654
 

 
  ىلوألا ةحيرشلا كوكص  .23

 
 .(جمانربلا) ةعيرشلا عم ةقفاوتملا ىلوألا ةحيرشلل يوناثلا نيدلا كوكص جمانرب نيوكت نم ءاهتنالاب 2016 ماع يف كنبلا ماق
 كوكصل ةيلاتلا ةيلاملا قاروألا كنبلا ردصأ .كنبلا يمهاسمو ةيباقرلا تاطلسلا لبق نم رادصإلا اذه ىلع هقفاوملا مت دقو
  :2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك جمانربلا بجومب ىلوألا ةحيرشلا

 

 ربمتبس 30
 2021 
  (ةققدم ريغ)

 ربمسيد 31
2020 

  (ةققدم)

 ربمتبس 30
2020 

 (ةققدم ريغ)
 500.000  500.000  500.000 2016 ربمفون 16
 285.000  285.000  285.000 2017 وينوي 6
 1.000.000  1.000.000  1.000.000 2018 سرام 21
 215.000  215.000  215.000 2019 ليربأ 15
 2.000.000  2.000.000  2.000.000 يلامجإلا

 
 امب كوكصلا تادوجوم يف كوكصلا كلت ةلمحل كالتما قوقح لثمتو ددحم دادس خيرات نودب ىلوألا ةحيرشلا كوكص ردصُمت
 قحلا كنبلل .ةيكلملا قوقح نمض كوكصلا كلت فينصت مت ثيح كنبلا ىلع يوناثو نومضم ريغ يطرش مازتلا لكشُمي
 .جمانربلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألاو طورشلل اًءقفو ةددحم ةينمز ةرتف لالخ دادسلا يف يرصحلا

 
 روهظ كلذ نم ىنثتسُميو ،يرودلا عيزوتلا خيرات دنع يعجر رثأب عفدُميل ىلوألا ةحيرشلا كوكص ىلع حبر لدعم قيبطت متي
 عضاخلا درفنملا هرايتخابو كنبلل نكمُمي ،ةلاحلا كلت يف ،كنبلا ةطساوب عفدلا مدع رايتخا دنع وأ عفدلا مدع بجوتسي ثدح
 رايتخا دنع وأ عفدلا مدع بجوتسي يذلا ثدحلا ربتعُمي ال ،كلذ ىلعو .تاعيزوت يأب مايقلا مدع راتخي نأ ،ماكحألاو طورشلل
 تاعيزوت يأ نمض اهعيمجت وأ اهتمكارم متي ال اهنيح ةعزوملا ريغ غلابملا نأ امك ،دادسلا نع كنبلا نم اًءقافخا عفدلا مدع
 .ةيلبقتسم
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  لخدلا ةبيرضو ةاكزلا  .24
 2020 ربمسيد 31 و 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف امك لاملا سأر ةيكلم بسنو كنبلا لام سأرل صخلم يلي اميف (أ

 تاعوفدمو تاقحتسم نم اهب طبتري امو كنبلاب ةصاخلا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا تاباستحا دنتست .(ةيدوعسلا تالايرلا نييالمب)
 :هاندأ ةروكذملا ةيكلملا بسن ىلإ لخدلا ةبيرضو ةاكزلا

 
 2020 ربمتبس 30
  (ةققدم ريغ)

 2020 ربمسيد 31
 (ةققدم)

 2021 ربمتبس 30 
  (ةققدم ريغ)

  غلبملا  %  غلبملا  %  غلبملا  %

  نويدوعسلا نومهاسملا 7.500  100  6.750  90  6.750  90
 (26 حاضيإ) ةنيزخ مهسأ -  -  750  10  750  10

 يلامجإلا 7.500  100  7.500  100  7.500  100
 
 لك نم ليربأ 30 خيراتب ميدقتلا اذه قحتسي ثيح ،كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه ىلإ ةيوكزلا ترارقإلا ميدقتب كنبلا ماق (ب

 نم اهب طبتري امو كنبلاب ةصاخلا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا تاباسح دنتست .2020 ربمسيد 31 يف يهتنملا ماعلا ىتحو ،ماع
  .أ24 حاضيإلا يف ةروكذملا و ةيكلملا بسن ساسأ ىلع لخدلا ةبيرضو ةاكزلا تاعوفدمو تاقحتسم
 يف ةلماعلا تاكرشلل ةاكزلا باسحل ("دعاوقلا") دعاوق كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه تردصأ ،2019 سرام 14 يف
 ةلباق يهو ةاكزلل ةيذيفنتلا ةحئالل اًءقفو دعاوقلا رادصإ متي .يدوعسلا يزكرملا كنبلا لبق نم ةصخرملاو ليومتلا ةطشنأ
 دحلا اًءضيأ دعاوقلا تمدق ،ةاكزلا ءاعو باسحل ديدج ساسأ ميدقت ىلإ ةفاضإلاب .2019 رياني 1 نم أدبت يتلا تارتفلل قيبطتلل
 نييدوعسلا نيمهاسملل ةاكزلا باستحا رمتسي .يلاوتلا ىلع لخدلا يفاص لاثمأ ةينامثو لاثمأ ةعبرأ وهو ،ىلعألا دحلاو ىندألا
  .دعاوقلل اًءقفو هب حومسملا ىلعألا دحلا زواجتت نلو ىندألا دحلا نع لقت نل اهنكل ،ةاكزلا ءاعو نم ٪2.5 ةبسنب

 وحنلا ىلع 2020 و 2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلاو رهشأ ةثالثلا تارتفل لخدلاو ةاكزلا تاصصخم صخلتت  (ج
 :يلاتلا

 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل  يف نيتيهتنملا رهشأ ةثالثلا يترتفل   

   
   ربمتبس 30

2021  
 ربمتبس 30

2020  
 ربمتبس 30

 2021  
  ربمتبس 30

2020 
 174.484  177.551  80.193  67.837   ةيلاحلا ةرتفلا - ةاكزلا تاصصخم
 -  (33.782)  -  -   (د24 حاضيإ) ةقباس ةرتف -  ةاكزلا سكع
 174.484  143.769  80.193  67.837    ةاكزلا تاصصخم

 
 كنبلا نم ةدئاف اهيلع بترتي ال يتلاو لجألا ةليوط عئادو كنبلا ىقلت ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا معد تاردابمو جمارب راطإ يف  (د

 جمانرب بجومب كنبلا اهدبكتي نأ عقوتي يتلا ةلصلا تاذ فيلاكتلا نع ضيوعتلا ىلإ عئادولا هذه فدهت .يدوعسلا يزكرملا
 عيمج جاردإ متي ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةاكزلا حئاولل اًءقفو .ىرخألا ةماعلا تائيهلا جماربو يدوعسلا يزكرملا كنبلا
 عئادولا هذه ىلع ةاكزلا عفدو باستحا مت ،هيلع ًءءانبو .ةاكزلا فورصم باسحل ةاكزلل لاومأ ردصمك لجألا ةليوط تامازتلالا
 لالخو .2020 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةنسلل كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه ىلإ دئاوف اهيلع بترتي ال يتلا لجألا ةليوط
 لجألا ةليوط عئادولا جاردإ مدعب ةينعملا تاهجلا نم اًءديكأت كنبلا ىقلت ،2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتف
 ماقو ريدقتلا يف رييغت هنأ ىلع ديكأتلا اذه ةجلاعم تمت .عئادولا هذه نم ضرغلا رابتعالا يف ذخألا عم ةاكزلل لاومأ ردصمك
 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتفل ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لجألا ةليوط عئادولا ىلع ةعوفدملا ةيفاضإلا ةاكزلا سكعب كنبلا
  .2021 ربمتبس

 ماع نم ةقباسلا تاونسلل ةيوكزلا طوبرلا ةيوست ىلع كرامجلاو ةبيرضلاو ةاكزلا ةئيه عم كنبلا قفتا ،2018 ماع لالخ  (ـه
 يدوعس لاير نويلم 372 غلابلا مئاقلا ديصرلا عفدُمي .يدوعس لاير نويلم 775 ةيوستلا يلامجإ غلب .2017 ماع ىلا 2006

   .2023 ماع ىتح كلذ دعب ماع لك نم ربمسيد 1 يفو 2021 ربمسيد 1 يف ةيواستم ةيونس تاعفد ىلع اًءبيرقت
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

   حابرألا تاعيزوت  .25
 يدوعس لاير 0.4 لداعت يدوعس لاير نويلم 270.0 اهردق ةيدقن حابرأ تاعيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا ،2021 ماع لالخ
 يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف كنبلا يمهاسم لبق نم ةحرتقملا ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ةقفاوملا تمت .مهس لكل
  .2021 ويام 2 نم اًءرابتعا كنبلا يمهاسم ىلإ تاعيزوتلا عفد متيسو .2021 ليربأ 21 يف دقع

  ةنيزخلا مهسأ  .26
 ءارشل (ناغروم يب يج) ليومتلل ةيلودلا ناغروم يب يج ةكرش عم 2018 وينوي 14 خيراتب مهسأ ءارش ةيقافتا كنبلا مربأ

 ام يأ دحاولا مهسلل يدوعس لاير 13.50 لباقم ناغروم يب يج لبِقق نم ةكولمملاو كنبلا مهسأ نم اًءمهس 56.245.350
 تاقفاوملا عيمج اًءقحال كنبلا مّرلست .ةيريدقتلا لخدلا ةبيرضو تايلمعلا فيلاكت نم ةانثتسُمم ،يدوعس لاير نويلم 759.3 لداعي
 16 خيراتب دقع يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف مهسألا ءارش ةيقافتا ىلع ةقفاوملا تمتو ةبولطملا ةيميظنتلا
 ةنيزخلا مهسأ تنمضت .ءارشلا ةيلمع كنبلا لمكأ ،2018 ربمتبس 27 يف .2018 ربمتبس 26 قفاوملا ـه 1440 مرحم
 .يدوعس لاير نويلم 787.5 اهردق ةفلكت يلامجإب ةيريدقت لخد ةبيرضو تايلمع فيلاكت

 
 اهردق ىرخأ مهسأ ءارشل (وهوزيم) ةدودحملا وهوزيم كنب ةكرش عم 2018 ربمفون 29 خيراتب مهسأ ءارش ةيقافتا كنبلا مربأ

 لداعي ام يأ دحاولا مهسلل يدوعس لاير 13.50 لباقم وهوزيم لبِقق نم ةكولمملاو كنبلا مهسأ نم ىرخأ اًءمهس 18.749.860
 تاقفاوملا عيمج اًءقحال كنبلا مّرلست .ةيريدقتلا لخدلا ةبيرضو تايلمعلا فيلاكت نم ةانثتسُمم ،يدوعس لاير نويلم 253.1

 21 خيراتب دقع يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف مهسألا ءارش ةيقافتا ىلع ةقفاوملا تمتو ةبولطملا ةيميظنتلا
 فيلاكت ةنيزخلا مهسأ تنمضت .ءارشلا ةيلمع كنبلا لمكأ ،2019 ويام 28 يف .2019 سرام 28 قفاوملا ـه 1440 بجر
  .يدوعس لاير نويلم 253.5 اهردق ةفلكت يلامجإب ةيريدقت لخد ةبيرضو تايلمع
 مت يتلاو يدوعس لاير نويلم 1.041.1 اهردق ةفلكت يلامجإب اهفيلاكتو ءارشلا ةيلمعل ًءةجيتن كنبلا لام سأر ضفخني مل
 .نيمهاسملا قوقح يف ضافخناك اهضرع
 
 ةيولوألا قوقح يتقيرطب ةنيزخلا مهسا عيمج رادصإب كنبلا ماق ،2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشا ةثالثلا ةرتف لالخ
  .لاير رايلم 1.03 ةنيزخلا مهسا عيب ةليصح يلامجا غلبي .يقبتملا حرطلاو

  تايلمعلا فيراصم  .27
 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلاو رهشأ ةثالثلا يترتفل ىرخألا رئاسخلاو نامتئالا تاصصخم صخلتت

 :يلاتلا وحنلا ىلع 2020

 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل  يف نيتيهتنملا رهشأ ةثالثلا يترتفل    

                                                             
  ربمتبس 30

2021  
  ربمتبس 30

2020  
   ربمتبس 30

2021  
   ربمتبس 30

2020            
   ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ   
  (ب6 حاضيإ) ىرخألا     

 
 (264)  338  859  498 

 3.742  333  2.153  (724)    (ج7 حاضيإ) تارامثتسا   
 381.940  225.042  69.986  50.037    (ب8 حاضيإ) فلسو ضورق   
 (5.623)  (476)  (15.368)  2.012    (ج16 حاضيإ) يلاملا نامضلا دوقع   
 411  (153)  187  (32)    (ب11 حاضيإ) ىرخأ تادوجوم   
 380.968  225.605  57.296  51.029    ىرخألا رئاسخلاو نامتئالا رئاسخ تاصصخم
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا جماربو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع انوروك سوريف رثأ  .28
 ةيفارغجلا قطانملا نم ديدعلا تأدب ثيح ةيملاعلا قاوسألا ليطعت يف (19 ديفوك) انوروك سوريف (ةحئاجلا) ةحئاج رمتست
 ةيزارتحا تاءارجإ لالخ نم ضرملا يشفت ىلع اًءقباس ترطيس اهنأ نم مغرلا ىلع ىودعلا نم ةددعتم تاجوم نم يناعت

 ةكلمملا ةموكح تنكمت ،كلذ عمو .ةمراصلا يعامتجالا دعابتلا دعاوقو قالغإلا تالاحو رفسلا ىلع دويق ضرف لثم ةمراص
 يتلا ةلاعفلا ريبادتلا ىلإ لوألا ماقملا يف كلذ عجريو ،ضرملا يشفت ىلع حاجنب ةرطيسلا نم (ةموكحلا) ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .ةموكحلا اهتذختا

 
 يزكرملا كنبلاو ةيموكحلا معدلا ريبادت نم هنع جتن امو ةحئاجلا رثأ نم دكأتلل ًءالصفم اًءمييقت 2020 ماع لالخ ةرادإلا ترجأ
  :يلي ام راهظإو مييقتلا كنبلا لصاوي .ضورقلا ةظفحم ىلع ىرخألا معدلا مزحو دادسلا ريخأتك ،يدوعسلا

 هذه لثمل ةايحلا ىدم ةعقوتم ةينامتئا رئاسخب فارتعالا ةعومجملا مزلي امب مئاد لكشب ةينامتئالا مهتدوج تروهدت ءالمع -
 و ،رطاخملا

 وأ (ةيموكحلا جماربلا نم ةدافتسالا نم ةجتانلا ضيوعتلا ةعيبط ببسب) ةرقتسم ةينامتئالا مهتدوج تلظ امإ ءالمع -
   .ةحئاجلا دعب ةوقب ةدوعلل تاموقم نم مهيدل امب تقؤم لكشب ةينامتئالا مهتدوج تضفخنا

 تارةةيغتمو طفنةةلا راعةةسأل ةةةعقوتملا تاةةكرحتلا ىةةلع طغةةضلا تاراةةبتخا ءارةةجإ لالةةخ نةةم يلاةةحلا عةةضولا ميةةيقت كةةنبلا لةةصاوي
 ىةلإ ةفاةضإلاب ءادألاو ةةيلاملا ةءالةملاو ليغةشتلاو ةلويةسلاو ةيةسيئرلا ناةمتئالا تارشؤم ىلع اهريثأتو ىرخألا يلكلا داصتقالا
 لمةشتو .يةعيبطلا يلاةملا ءادألاو تاةيلمعلا ةةعجارم كةلذ مزلتةسا دقو 19 ديفوك ريثأت ةرادإل ىرخألا رطاخملا ةرادإ تاسرامم
 صاةخ لكةشب زةيكرتلا عةم ةةقد رةثكأ ىوتةسم ىلع نامتئالل ضرعتلا زيكرتل ةرمتسملا ةعجارملا ةرادإلا اهتذختا يتلا تاوطخلا
 ةبةسانملا يناةمتئالا فينةصتلا تاءارةجإ ذاةختاو ،تانامةضلا ةيامحو ،ىرخأ فارطأو ،قطانمو ،ةنيعم ةيداصتقا تاعاطق ىلع
 مةةعد جمارةةب ريثأةةت راةةبتعالا يةةف ناةةمتئالا تاةةعجارم ذةةخأت اةةمك .كلذةةل ةةةجاحلا دةةنع ،ضورةةقلا ةةةلكيه ةداةةعإ يةةف ءدةةبلاو ءالةةمعلل
  .يدوعسلا يزكرملا كنبلاو ةموكحلا
 ةمدختةسملا تاةضارتفالاو تالخدةملا ضةعب ةةعجارمب كةنبلا نةم ةحئاجلا رثأ ةدشب ةرثأتملا ةدئاسلا ةيداصتقالا فورظلا بلطتت
 اهمدختةست يةتلا يةلكلا داةصتقالا لةماوع ليدةعت لوةح اةمإ يةساسأ لكةشب رومألا هذه زكرتت .ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ديدحتل
 ريدةةقت يةةف اةةًءيلاح كةةنبلا اهمدختةةسي يةةتلا تاهويرانيةةسلا تالاةةمتحا تاةةعجارم وأ ةةةعقوتملا ناةةمتئالا رئاةةسخ ريدةةقت يةةف ةةةعومجملا
 نازوأو يةلكلا داصتقالا لماوع ىلع تاليدعتلا ضعب ءارجإب ةعومجملا تماق ،2020 ماع لالخ .ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا
  .تاهويرانيسلا
 نةم ءزةجك رارمتةساب هةمييقت ةداةعإ متةيو هالةعأ ةروكذملا تاضارتفالل اًءساسح كنبلل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا جذومن لازي ال
 ةةماه ماةكحأب ةةموعدم ثودةحلا تالاةمتحاو تاةعقوتلا نإةف ،تاؤبنت يأ عم لاحلا وه امك .داتعملا جذومنلل ليدعت ةيلمعك هلامعأ
  .ةعقوتملا كلت نع ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق ،يلاتلابو ،نيقيلا مدعو
 ،يلاحلا تقولا يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا جذومن تاباسح يف لماك لكشب تاريثأتلا ضعب جمد هيف نكمي ال يذلا دحلا ىلإ
 اةًءقفوو .ةةينمزلا ةةلحرملا هذه يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ريدقتل  ينامتئالا ءاربخلا مكح رابتعالا نيعب ذخألا  ةرادإلا رمتست
 ةرثأةةتملا ظفاةةحملا ىةةلع فرةةعتلل اةةًءيلحرم  ًءاليةةلحتو اةةًءيعاطق اةةًءمييقت نمةةضتي ةرادإلةةل ةةةعقوتملا ةةةينامتئالا رئاةةسخلا ميةةيقت نإةةف ،كلذةةل
 لاير نوةيلم 75.6 و ،يدوعةس لاير نوةيلم 96.8 ةةميقب ةةيمكارت ةيوةستب كةنبلا فرةتعا ،هةيلع ًءءاةنبو .يةلكلا داةصتقالا ليلحتو
 ةريغةصلا تاكرةشلا و تاكرةشلل فلةسلاو ضورقلا ةظفحمل 2021 ربمتبس 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 14.4 و ،يدوعس
 رةثكأ تاةنايب رفوةت عةم ةيفاةضإ  تايوةست ىةلا ةةجاحلا ميةيقت ةداةعإ يةف كةنبلا رمتةسيس .يلاوةتلا ىلع ةئزجتلاو مجحلا ةطسوتمو
 ريراةةقتلا تارةةتف يةةف ةةةعقوتملا ةةةينامتئالا رئاةةسخلا صةةصخم ىةةلع ليدةةعت يأ ءارةةجإ مزةةلي ناةةك اذإ اةةم دةةيدحت يلاةةتلابو ةةةيقوثوم
 .ةقحاللا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - يدوعسلا يزكرملا كنبلا جماربو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع انوروك سوريف رثأ  .28
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا تاردابمو جمارب
  صاخلا عاطقلا ليومت معدل يدوعسلا يزكرملا كنبلا جمانرب 
 عاطقل معدلا ميدقتل 2020 سرام يف صاخلا عاطقلا ليومت معد جمانرب يدوعسلا يزكرملا كنبلا قلطأ ،ةحئاجلل ًءةباجتسا
 مقر ميمعتلا ربع يدوعسلا يزكرملا كنبلا نع رداصلا فيرعتلل اًءقفو مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلا

 عاطقلا ليومت معد جمانرب لمشي .(2017 سرام 15 قفاوملا) ـه1438 ةيناثلا ىدامج 16 خيراتب 381000064902
  :ةيلاتلا جماربلا يساسأ لكشب صاخلا
 ؛ةلجؤملا تاعفدلا -
 ؛ضارقإلا ليومت -
 و ؛تاليهستلا تانامض معد  جمانرب  -
  .ةينورتكلإلا ةراجتلاو عيبلا طاقن تايلمع معد جمانرب -
   ةلجؤملا تاعفدلا جمانرب
 جمانربلا ديدمت نع نالعإلا عمو ،2020 سرام يف يدوعسلا يزكرملا كنبلا هقلطا يذلا ةلجؤملا تاعفدلا جمانرب نم ءزجك
 .مجحلا ةطسوتمو ةريغص تاكرشك ةلهؤملا تاكرشلا كلتل ضارقإلا تاليهست ىلع تاعفدلا ليجأت كنبلا ىلع نيعتي ، ًءاقحال
 ليجأتب ةعومجملا تماق .ضرتقملل ةلمتحملا يدقنلا قفدتلا لكاشم ةجلاعمل لجألا ةريصق ةلويس معد ةباثمب عفدلا تاليجأت دعُمت
 كلذل ًءاقفو تاليهستلا ةرتف ةدايزو .2021 وينوي 30 ىلإ 2020 سرام 14 نم ةرتفلا لالخ ةقحتسملا طاسقألا ليجأتب تاعفدلا
  .ليمعلا ىلع ةيفاضإ فيلاكت يأ نود
 رهشأ ةثالث ةدمل تاعفدلا ليجأت جمانرب ديدمت نع 2021 وينوي 22 يف يدوعسلا يزكرملا كنبلا نلعأ ،قبس امل ةفاضإ
 تاءارجإلاب رثأتت لازت ال يتلا مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلل ،2021 ربمتبس 30 ىلإ 2021 ويلوي 1 نم ةيفاضإ
 ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلا عضختس ،ديدمتلا اذه لجأ نم هنأ يدوعسلا يزكرملا كنبلا حضوأو .19 ديفوكـل ةيزارتحالا
 تاءارجإلاب ةرثأتم مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلا هذه هيف لازت ال يذلا ىدملا ىلإ كونبلا لبق نم مييقتلل مجحلا
 يزكرملا كنبلا نم رداصلا تاعفدلا ليجأت جمانرب تاداشرإل اًءقفو ديدمتلل ةلهؤم نوكت ىتح ،19 ديفوكـل ةيزارتحالا
 نيلهؤملا ءالمعلا ةعومجم ديدحتل ًءامييقت كنبلا ىرجأ يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةرداصلا تاميلعتلا ىلع ءانب .يدوعسلا
 دادس ةرتف ددمو 2021 ربمتبس 30 ىلإ 2021 ويلوي 1 نم ةقحتسملا تاعفدلا ليجأتب ماق هيلع ًءءانبو ،ليجأتلا نم ديزمل
 لاير نويلم 16.6 اهردق ةيفاضإ ليدعت ةراسخب ةعومجملا فرتعت نأ كلذ نع جتن .ةيفاضإ فيلاكت يأ نود ةقبطملا ضورقلا
 نم ةيفاضإ رهشأ ةثالث ةدمل تاعفدلا ليجأت جمانرب ديدمت نع 2021 ربمتبس 30 يف يدوعسلا يزكرملا كنبلا نلعأ .يدوعس
 ، كلذل ًءاقفو تاليهستلا ةرتف ةدايزو نيرثأتملا مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلل ،2021 ربمسيد 31 ىلإ 2021 ربوتكا 1
  .يدوعس لاير نويلم 16.4 اهردق ةيفاضإ ليدعت ةراسخب ةعومجملا فرتعت نأ كلذ نع جتن
 ليدعتك 9 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا تابلطتمل اًءقفو اهتجلاعم متو تارييغتلا هذه نع بترتملا يبساحملا رثألا مييقت مت
 ةرتف لالخ يدوعس لاير نويلم 119 غلبمب تاليدعت عومجمب ةراسخ تابثإب كنبلا مايق كلذ نع جتن دقو .بيترتلا طورش يف
 ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتف لالخ .ةصاخلا تالومعلا لخد يف اهجاردإ مت يتلاو ،2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا
  .ليدعتلا رئاسخ ءافطإب ةقلعتملا ةدحوملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاقل يدوعس لاير نويلم 99.1 عاديإ مت 2021 ربمتبس 30 يف
 ةماعلا تائيهلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا جمارب بجومب كنبلا اهدبكتي نأ عقوتملاو ةلصلا تاذ فيلاكتلا ضيوعت لجأ نمو
  ةدئاف اهيلع بترتي ال يتلا عئادولا نم يدوعس لاير رايلم 2.5و يدوعس لاير رايلم 3.8 ةميقب اًءعاديإ كنبلا ملتسا ،ىرخألا
 تالسارم ىلع ًءءانب ةرادإلا تررق دقو .ةيموكح حنم ةباثمب ربتعت يتلاو ،ةتوافتم قاقحتسا تارتف عم ةدئاف اهيلع بترتي يتلاو
 تاعفدلا ليجأت ىلع ةدبكتملا ليدعتلا رئاسخ نع ضيوعتلاب لوألا ماقملا يف ةموكحلا ةحنمب قلعتت يدوعسلا يزكرملا كنبلا عم
 حنملا نع ةبساحملا تابلطتمل اًءقفو ،مظتنم ساسأ ىلع موعدملا ليومتلا ىلع ةعفنملا ةدئاف باستحا متو .هالعأ وه امك
 يدوعس لاير نويلم 455.2 غلابلا لخدلا يلامجإ .ةحنملا لخد سايقو فارتعالا يف ماكحألا ضعب ةرادإلا تسرام .ةيموكحلا
 ةرتف لالخ .ةصاخ تالومع لخدك اهنم يدوعس لاير نويلم 317.0 ـب فارتعالا مت يتلاو دئاوفلا نم ةيفعملا عئادولا هذه نم
   ،2021ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا
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 (ةققدم ريغ) ةدحوملا ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب
  2020 و 2021 ربمتبس 30 يف نيتيهتنملا رهشأ ةعستلا يترتفل

  (ةمتت) - يدوعسلا يزكرملا كنبلا جماربو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع انوروك سوريف رثأ  .28
 ةقلعتملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاق يف (يدوعس لاير نويلم 47.4 :2020 ربمتبس 30) يدوعس لاير نويلم 76.8 ـب فارتعالا مت
  .لوالا مويلا بساكم ءافطإب
 ةيرهوج ةدايز ليجأتلا ربتعت ال ًءةيعاوط ليجأتلا جمانرب يف ةكراشملا نإف ،ىرخأ لماوع دوجو مدع ةلاح يف هنأ كنبلا دقتعي
  مييقت ءارجإب كنبلا ماق .مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلا ةظفحم ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا مييقتل نامتئالا رطاخم يف
 هتظفحم ىلع يدوعس لاير نويلم 75.6 ةميقب ةيمكارت ةيوستب فرتعا نامتئالا رطاخم يف تافينصتلل ةدايزلاب قلعتي اميف
  .نامتئالا رطاخم تافينصت ضيفختل لمتحملا ريثأتلل ةجيتن 2021 ربمتبس 30 يف امك مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلا
 نامتئالا رئاسخل ةيفاضإ تاصصخم ريفوت متيسف ،2 ةلحرملا ىلا 1 ةلحرملا يف 19 ديفوك معد مزح ديصر لقتنا لاح يف
 غلابملا دادس ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ءالمع ةردقو ةأشنملا ىوتسم مييقت ىلع ءانب 2021 ماع لالخ ةعقوتملا
  .ليجأتلا ةرتف ءاهتنا دعب ةقحتسملا

 ليومتلا تانامضو ضارقإلا ليومت جمانرب
 
 نويلم 70 كنبلا ىقلتو .يدوعسلا يزكرملا كنبلل عباتلا تاليهستلا نامض جمانرب يف كنبلا كراش ،2021 ربمتبس 30 يف امك

 جمانرب بجومب ةلهؤملا مجحلا ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلل رّرسيم ليومت ميدقتل يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم يدوعس لاير
 ةزجوملا ةيلحرملا ةيلاملا تانايبلا ىلع يرهوج ريغ تاليهستلا نامض جمانربل يبساحملا رثألا نإ .تاليهستلا نامض
  .2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتفل ةدحوملا
  لاير رايلم 50 ةميقب يدوعسلا يفرصملا عاطقلل يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةلويسلا معد
  :ـل يدوعس لاير رايلم نيسمخ غلبم خضب يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماق ،يلاملاو يدقنلا رارقتسالا ضيوفت عم ا ًءيشامتو

 عاطقلا تاكرشل ةينامتئالا تاليهستلا ريفوت يف هرود ةلصاوم نم هنيكمتو يفرصملا عاطقلا يف ةلويسلا زيزعت -
 ،صاخلا

 ،ةيفاضإ موسر يأ نود ةيلاحلا ةينامتئالا تاليهستلا ةلكيه ةداعإ -
 و ،صاخلا عاطقلا يف فيظوتلا تايوتسم ىلع ظافحلل ططخلا معد -
  .ءالمعلل اهنع لزانتلا مت يتلا ةيفرصملا موسرلا نم ددع نم ءافعإلا -

 ال يتلا عئادولا نم يدوعس لاير رايلم 2.32 غلبمب اًءعاديإ 2020 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ كنبلا ملتسا ،ددصلا اذه يفو
 ةحنملا هذه نأ ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةدراولا تالاصتالا ىلع ًءءانب ةرادإلا تررق .ةنس ةدمل تالومع اهيلع بترتي
 اًءقفو ،مظتنم ساسأ ىلع موعدملا ليومتلا ىلع ةعفنملا ةدئاف باستحا مت .ةلويسلا معدب لوألا ماقملا يف قلعتت ةيموكحلا
 34.7 غلبمب اهنم فارتعالا مت ،يدوعس لاير نويلم 38.4 ةميقب لخد يلامجإ كلذ نع جتن .ةيموكحلا حنملا ةبساحم تابلطتمل
 هذه دادس مت .لجؤملا يقبتملا غلبملا عمو 2020 ربمسيد 31 يف امك ةدحوملا ةيلحرملا لخدلا ةمئاق يف يدوعس لاير نويلم
  .2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا ةرتفلا لالخ ةعيدولا
  ةيحصلا ةياعرلا عاطق معد - كنبلا ةردابم 
 ماق ،ةحئاجلا هذه يشفتل ةباجتسا نيميقملاو نينطاوملا ةحص ةيامحل ةيحصلا ةياعرلا يلماع اهلذبي يتلا ةريبكلا دوهجلل ا ًءريدقت
 نيذلا صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا عيمجل رهشأ ةثالث ةدمل ةيعاوط ضورقلا تاعفد ليجأتب كنبلا
 لاير نويلم 8.9 غلبمب لوألا مويلا يف ليدعت ةراسخ تابثإب كنبلا مايق كلذ نع جتن دقو .ةعومجملا عم ةينامتئا تاليهست مهيدل
   .ةصاخلا تالومعلا لخد ىلع اهليمحت مت يتلاو 2020 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا رهشأ ةعستلا ةرتفل يدوعس

  ةدئافلا رعس رايعم تاحالصإ - كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس  .29
 ةبساحملا ريياعم سلجم كراشي .ملاعلا ىوتسم ىلع ةيسيئرلا ةدئافلا راعسأ ريياعمل نييساسأ حالصإو ةعجارم ءارجإ متي
  .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس نع اًءديعب ةسالس رثكأ لاقتنا يف ةدعاسملل هتاهيجوت ليدعتل نيتلحرم نم ةيلمع يف يلودلا

 39 يلودلا ةبساحملا رايعم ،ةيلاملا تاودألا 9 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا ىلع تاليدعتلا نم ىلوألا ةلحرملا -
  ىلع زكرت يتلا تاحاصفإلا :ةيلاملا تاودألا 7 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملاو سايقلاو فارتعالا :ةيلاملا تاودألا
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   (ةمتت) - ةدئافلا رعس رايعم تاحالصإ - كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس  .29
 ةددحملا طوحتلا ةبساحم تابلطتم ،2019 ربمتبس يف ةرداصلا ،ةيئاهنلا تاليدعتلا تلدع .طوحتلا ةبساحم اياضق
 تاليدعتلا يرست .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإ نع مجانلا نيقيلا مدعل ةلمتحملا راثآلا نم فيفختلا ريفوتل
 نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإب ًءةرشابم رثأتت يتلا طوحتلا تاقالع عيمجل ةيمازلإ يهو 2020 رياني 1 نم اًءرابتعا
  .لادبتسالا لبق ام تاطوحتل طوحتلا فيفخت عم بنج ىلإ اًءبنج تاليدعتلا هذه ةعومجملا تنبت .كونبلا

 نأشب نيقي مدع كانه ،ا ًءيلاح .رطاخملا نم ةيلاخ ةليدب راعسأب ةيرايعملا راعسألا لادبتساب قلعتت ةيناثلا ةلحرملا -
 لدعمك كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس مادختسا رمتسي ،كلذل ةجيتنو .ةيناثلا ةلحرملل لاقتنالا بيلاسأو تيقوت
 رعس ءاهتنا خيرات تاعقوت زواجتت قاقحتسا لاجآ تاذ تاودألا مييقت يف مدختسيو ةيلاملا قاوسألا يف يعجرم
   .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا

 لماعتلا رعسب لــمعلا فــقو نأشب يلودلا فرصلا رايعم ةرادإو ،ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس يلوؤسم رواشتي
 ةئيه تنلعأ ،2021 سرام 5 يف .هب لمعلا فقول تاكرشلل دحاو ٍةماع ةلهمب ،2021 ماع ةياهنب ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا
 :ةيلاتلا خيراوتلا دعب ةرشابم ةدوجوم نوكت نل وأ فقوتت نأ امإ تالمعلا عيمج نأ ،ةدحتملا ةكلمملا يف يلاملا كولسلا

 
 كنرفلاو ورويلاو ينيلرتسإلا هينجلل ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس تادادعإ ،2021 ربمسيد 31 -

  و ،نيرهشو عوبسأ يترتفل يكيرمألا رالودللو ،تارتفلا عيمج يف ينابايلا نيلاو يرسيوسلا
  .اًءرهش 12و رهشأ 6و رهشأ 3و رهشو ،دحاو موي تارتفل يكيرمألا رالودلل ،2023 وينوي 30 -

 اهب لمعت يتلا ةقيرطلا نع فلتخم ءادأ ىلإ يدؤت نأ امإ عقوتملا نم ،ةدئافلا راعسأ ريياعم ضعب يف تاحالصإلا هذه ةجيتن
 تاليدعت بجومب ،لاقتنالا قرطو تيقوت نأشب نيقي مدع كانه لازي ال هنأ دقتعت ةعومجملا نأل اًءرظن .يفتخت نأ وأ ،اًءيلاح
 مييقت يف 2021 ربمتبس 30 نم اًءرابتعا يعجرم لدعمك كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس مادختسا رمتسي ،ىلوالا ةلحرملا
 ةفلتخم ةيئاضق تاطلس ةدع يف كونبلا نيب دئاسلا ةدئافلا راعسأل عقوتملا ءاهتنالا خيرات زواجتت قاقحتسا لاجآ تاذ تاودألا
  .ةفلتخم تالمع ىلع قبطنتو
 ةيلام تاضياقم دوقع يف امب ،2021 ماع دعبام ىلإ دتمتو ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعسب دوقع ةعوجملا ىدل ،اًءيلاح
  .تاقتشملاو تاضياقملل ةيلودلا ةطبارلا تالوكوتورب بجومب لقتنتس يتلاو
 ةرادإلاو ،ةنيزخلاو ،تامولعملا ةينقتو ،رطاخملاو ،ةيلاملا ةرادإلا يفظوم رابك نم فلأتت ةيهيجوت ةنجل ةرادإلا سلجم أشنأ
 كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس نم لوحتلل ةعومجملا ةطخ ىلع فارشإلل نييجراخ نيراشتسمو ،مازتلالا ةرادإو ،ةينوناقلا
 ىلإ اهلقنل ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعسب لمعت يتلا دوقعلا كلتل ٍةلوحت عورشم ةيهيجوتلا ةنجللا تعضوو .ندنل يف
 ةيلاملا رئاسخلاو ةيذيفنتلاو ةيليغشتلا رطاخملا فيفختو لمعلل لمتحملا لطعتلا ليلقت فدهب ،ةجاحلا بسح ،ةليدب ريياعم
 ةفاضإلاب ،مييقتلا جذامنو رطاخملا ةرادإو تايلمعلاو ةمظنألا يف تارييغتلا هذه رابتعالا نيعب لوحتلا عورشم ذخأي .ةلمتحملا
 ةمظنألل ةبولطملا تارييغتلا ديدحت مت ،2021 ربمتبس 30 يف امك .ةلصلا تاذ ةيبساحملاو ةيبيرضلا راثآلا ةرادإ ىلإ
 ةقفاوملا وأ حارتقا متي مل نكلو ،ىرخالا فارطألا عم ةماع تالاصتا كانه تناكو .اًءيئزج اهذيفنت متو جذامنلاو تايلمعلاو
  .كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس حالصإ اهبلطتي يتلا دوقعلل ةددحم تارييغت ىلع
  : يلي امب ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس لادبتسا نع ةئشانلاو ةيمهأ رثكألا رطاخملا تالاجم ةعومجملا تددح

  ،ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعسب لمعت يتلا دوقعلا ىلع فرعتت يتلا تايلمعلاو ةمظنألا ثيدحت -
  ،بولطملا لكشلاب لمعت ال يتلا ةيلاحلا ةيلاقتنالا / ةيطايتحالا دونبلا وأ ،دوقعلا كلت ىلع تاليدعتلا -
 جتانلا ريثأتلاو ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس نم لقتنت يتلا ضورقلاو تاقتشملا تيقوت يف قباطتلا مدع -

  ،ةيداصتقالا رطاخملا ةرادإ ىلع
 ىلإ مظنملا لاقتنالا نامضل ،لاجملا سفن يف نيكراشملا عم لماعتلا ةعومجملا لصاوت .طوحتلا تايمسم ثيدحت -

 لماعتلا رعس لادبتساب ةطبترملا رطاخملا مييقتو ديدحت لصاوتسو ،لوحتلا نع ةئشانلا رطاخملا ليلقتو ةليدب ريياعم
 .ندنل يف كونبلا نيب دئاسلا
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 (ةمتت) - ةدئافلا رعس رايعم تاحالصإ - كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس  .29
 
 
 مجحلا ثيح نم مهم عورشملا .مظنم لاقتنا معدل ةحلصملا باحصأ فلتخم كرشتو ةلماش لاقتنا ةطشنأل ةعومجملا عضخت
 .ةيلخادلا تايلمعلاو ةيلخادلا ةمظنألاو تاجتنملا ىلع رثؤيسو ديقعتلاو
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