
 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع : ةكرشلا مس  ا
 

2019 ةنسلا نع ةــمكوحلا رــیرقت جذوـمن  
 

 .اهق#IJت ة#ف#@و ،2019 ماع لالخ تا@*Bلا ة9@?ح ما>ن لا89/سال اهذا3تا 2ت ي/لا تاءا*جإلا' نا#ب -1
 
 و ةكرشلل يجراخلا تاباسحلا ققدم ،سلجملا نع ةقثبنملا تآفاكملا و تاحيشرتلا ةنجل ،قيقدتلا ةنجل نم لك عم نواعتلاب تارامالا لفاكت ةكرش ةرادا سلجم صرح دقل
 و ةيراجتلا تاكرشلا نأشب 2015 ةنسل )2( مقر يداحتالا نوناقلا لظ يف يسسؤملا طابضنالا ريياعم و ةمكوحلا طباوض قيبطت ىلع ةكرشلل يلخادلا قيقدتلاو لاثتمالا ةرئاد
 .يسسؤملا طابضنالل لماكتم ماظن داجيا لجأ نم كلذ و ، تاكرشلا ةمكوح و يسسؤملا طابضنالا ريياعم نأشب )م.ر/7 ( مقر ةئيهلا ةرادا سلجم سيئر رارق
 
 قوسو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيهك ةيباقرلا تاهجلا اهمظنت يتلا لمعلا تاشروو ةيبيردتلا جماربلا يف كارتشالا ىلع ةكرشلا ىدل لمعلا قيرف ةرادالا سلجم ثح دقو اذه
 .رخآ بناج نم نيمهاسملا قوقح ةيامحو بناج نم ةيفافشلاو لاثتمالا ىوتسمب ءاقترالا لجأ نم يلاملا يبد
  
 حنم مت ثيح رـسلا ءانمأل ممـصملا ةمكوحلا جمانرب يف ٢٠١٨ ماعلا لالخ ةرادإلا سلجم رـس نيمأ تلجـس ثيح ةمكوح دهعم عم بيترتلاب تمزتلا ةكرـشلا ناف كلذ ىلا ةفاـضا
 ةرادالا سلجم حنم متو ةرادالا سلجم ءاـــــــضعأل ممـــــــصملا ةمكوحلا جمانرب ةرادالا سلجم متأ امك ) Certified Board Secretary( ةدمتعم ةداهـــــــش ةرادالا سلجم رـــــــس نيمأ
  . 2017 ةنسل 14 مقر يرادالا رارقلا يف اهيلا راشملا ةينوناقلا ةدملا لالخ ٢٩/٠٤/٢٠١٩ خيراتب ةدمتعم ةداهش

 
 .ةكرشلا يف ةعبتملا تاءارجالاو تاسايسلا دامتعاو ةعجارم ىلع ماعلا رادم ىلع لمعي ةرادالا سلجم نأ امك
 ىلع دانتسالاب تارارقلا ذاختا نم هنيكمتل بولطملا تقولا يف قثومو لماك لكشب ةيفاكلا تامولعملاب هنع ةقثبنملا ناجللاو ةرادإلا سلجم ديوزتب تمزتلا دقف ةرادإلا نع امأ
 ىلع هتارارق ذاختا نم هنكمت يتلا تامولعملا ىلع لوصحلل لئاسولا ةفاك ذاختا ةرادإلا سلجمل نأب ديكأتلا عم ،هجو لمكأ ىلع هتايلوؤسمو هتابجاو ءادأل ةحيحص سسأ
 .ةميلس سسأ
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 قيبطتب نيمأت - تارامالا لفاكت ةكرش مزتلتو اهنأشب ةبسانملا تارارقلا ذاختاو ةيرودلا هتاعامتجا يف اهتشقانم متيل سلجملا ىلع لمعلا تاروطت ضرعب ةكرشلا ةرادا موقت
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود يف ةيعرملا تاعيرشتلاو نيناوقلا بناج ىلا ةيفافشلاو حاصفإلاب صاخلا ماظنلا نأش يف 2000 ةنسل )3( مقر ةئيهلا ةرادا سلجم رارق
 

 

 : يلاتلا لودجللً اقفو 2019 ماعلا لالخ ةكرشلل ةیلاملا قاروألا يف مھؤانبأو مھجاوزأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تالماعتو ةیكلمب نایب -2
 
 

 
 ةلص /بصنملا مسإلا م

 ةبارقلا
 يف امك ةكولمملا مھسألا

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 ءارشلا ةیلمع يلامجإ عیبلا ةیلمع يلامجإ

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال  ةرادالا سلجم سيئر ررملا دشرم فيس تيخب هللا دبع ديسلا 

 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا 
 

 سلجم سيئر بئان
 ةرادالا

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال

  ةرادا سلجم وضع يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا 
 

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال  ةرادا سلجم وضع يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

  ةرادا سلجم وضع يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا 
٤٣٨٤٥٢ 

 

١٢٨٠١٥ 
 

  ءيش ال
 

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال  ةرادا سلجم وضع يشوج ياجيف تيجأ ديسلا 

 ءيش ال ءيش ال ٥٠٠ ةرادا سلجم وضع يروخلا نيسح هللا دبع فسوي ةفيلخ ديسلا 

 
 :٢٠١٩ ماعلا لالخ نیلیقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ
 

 يف امك ةكولمملا مھسألا ةبارقلا ةلص /بصنملا مسإلا م
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 ءارشلا ةیلمع يلامجإ عیبلا ةیلمع يلامجإ

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال  ةرادالا سلجم سيئر بئان ةرطاطع دمحأ يحبص هللا دبع ديسلا 

  ةرادا سلجم وضع ناخ رفظ بيبح رفظ ديسلا 
 

 ءيش ال ءيش ال ءيش ال

 
 
 

٥٠٠٠٠٠
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 :ةرادإلا سلجم لیكشت -3
 : يلاتلا لودجلل اقفو )نینیعملاو نیلیقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ ةفاضإ عم ( يلاحلا ةرادإلا سلجم لیكشت نایب .أ

 
 ةئفلا مسإلا م

 يذیفنت(
 ریغو
 يذیفنت
 ،)لقتسمو

 اھاضق يتلا ةدملا تالھؤملا و تاربخلا
 سلجم يف وضعك
 نم ةكرشلا ةرادإ
 باختنإ لوأ خیرات
 ھل

 مھبصانمو مھتایوضع 
 تاكرش ةیأ يف
 ىرخأ ةمھاسم

 عقاوم ةیأ يف مھبصانم
 وأ ةیموكح وأ ةیباقر
 .ىرخأ ةماھ ةیراجت
 

 دشرم فيس تيخب هللا دبع ديسلا 
ررملا  

 ريغ
  يذيفنت
 ريغ
لقتسم  

 سويرولاكب ةجرد لمحي
 لامعالا ةرادا يف ريتسجاملاو
)فراصملاو ليومتلا(  

 

١٥/٠٤/٢٠١٥ ذنم دجوي ال   يذيفنتلا بتكملا ريدم 
 نوؤش ةرازو – ريزولا ومسل
ةسائرلا  

ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا   ريغ 
  يذيفنت
 ريغ
لقتسم  

 يف هاروتكدلا ىلع لصاح
 ،رتسشنام ةعماج نم ةلديصلا
 ةجردو ،ةدحتملا ةكلمملا
 ةيودألا ءايميك يف ريتسجاملا
 ،نيات نوبأ لساكوين ةعماج نم
ةدحتملا ةكلمملا  

  ذنم
١٤/١٢/٢٠١٧  

 ىدل ةرادإ سلجم وضع
رامثتسالل كرابت ةكرش  

 نم لك يف ضوفملا ريدملا 
 مولعلل نيعلا ةعماج
حالفلا ةعماجو ايجولونكتلاو  



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 نم ةنس رشع ىدحا لمحي
 تاروشنملاو ثوحبلا يف ةربخلا
 تايعمجلا وضع وهو
 ثاحبأل ةيكيرمألاو ةيناطيربلا
  .ناطرسلا

يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا   ريغ 
  يذيفنت
لقتسم  

 ةداهش لمحي
 يف سويرولاكبلا
 نم ةيلودلا لامعالا
 ادرولف يف دريكيا ةيلك
 ةدحتملا تايالولا –
ةيكيرمالا  
 يف ةربخ ةنس ١٤ هيدل
 ريوطتلاو لامعالا معد
  يراجتلا

٢٧/٠١/٢٠١٩ ذنم  ةكرش ةرادإ سلجم وضع 
نشويلوس راسم  

 لامعألا ريوطت سيئر بئان
 ةينطولا يبظ وبأ ةكرش يف
ةقاطلل  
 
 

 كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا 
يريمحلا  

 ريغ
  يذيفنت
لقتسم  

 سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح
 ةعماجلا نم ليومتلا يف
.يبد يف ةيكيرمألا  
 ةربخلا نم تاونس عست هيدل
 ةدع يف ليومتلا لاجم يف
.تامظنم  

١٤/١٢/٢٠١٧ ذنم دجوي ال  ةسائرلا نوؤش ةرازو   



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا 
يراوهلا سنوي  

  يذيفنت*
 ريغ
لقتسم  

 سويرولاكب ىلع لصاح
.لامعألا ةرادا يف ريتسجامو  
 نم ةنس رشع ةثالث نع ديزي ام
يلاملا عاطقلا يف ةربخلا  

١٥/٠٤/٢٠١٥ ذنم  ةكرش ةرادا سلجم وضع 
 ةضباقلا ةحالملل جيلخلا
 ٠٧/٠١/٢٠١٩ ةياغل

 يف ءانمالا سلجم يف وضع
 مولعلل نيعلا ةعماج
ايجولونكتلاو  

يشوج ياجيف تيجأ ديسلا   ريغ 
  يذيفنت
 ريغ
  لقتسم

 

 يف سويرولاكبلا ىلع لصاح
 ريتسجامو بوساح ةسدنهلا
  لامعالا ةرادإ يف
 ةنس ١٢ نع ديزت ةربخب عتمتي
 ةيجولونكتلا تاراشتسالا يف
  تارامثتسالا ةرادإو

١٩/٠٣/٢٠١٩ ذنم  
 

 ةكرش ةرادا سلجم وضع
ةضباقلا ةحالملل جيلخلا  
 قارشا ةرادإ سلجم وضع

 
 

 سكوليددلوج ةكرش
رامثتسالل  

 نيسح هللا دبع فسوي ةفيلخ ديسلا 
يروخلا  

 ريغ
  يذيفنت
لقتسم  

 ةرادا يف ريتسجام ىلع لصاح
لامعألا  
 سسؤم ،فورعم لامعأ لجر
تاراشتسالل اساك ترأ ةكرش  

 

١٥/٠٤/٥٢٠١ ذنم  ىدل ةرادا سلجم وضع 
.يبظ وبأ ناريط ةكرش  
 ةرادالا سلجم سيئر بئان
 سأر كيماريس ةكرش ىدل
.ةميخلا  
 ىدل ةرادإ سلجم وضع
 ةضباقلا ةيملاعلا ةكرشلا
 
 

 سلجم سيئر بئان
 ةكرش ىدل ةرادالا
 سأر كيماريس
ةميخلا  

 

عضو مجلس إدراة
)شركة المتكاملة 

كابيتال ش.م.خ(
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 :٢٠١٩ ماعلا لالخ نیلیقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ
 

مسإلا م  ةئفلا 
 يذیفنت(

 ریغو
 يذیفنت
،)لقتسمو  

تالھؤملا و تاربخلا  اھاضق يتلا ةدملا 
 سلجم يف وضعك
 نم ةكرشلا ةرادإ
 باختنإ لوأ خیرات

ھل  

 مھبـصانمو مھتایوـضع 
 ةمھاسم تاكرش ةیأ يف

ىرخأ  

 عقاوم ةیأ يف مھبصانم
 وأ ةیموكح وأ ةیباقر
.ىرخأ ةماھ ةیراجت  

 

ةرطاطع دمحأ يحبص هللا دبع ديسلا   ريغ 
  يذيفنت

 ريغ
لقتسم  

 يف سويرولاكب ىلع لصاح
 يف ريتسجامو ،ةيندملا ةسدنهلا
لامعألا ةرادا  
 لاجم يف ةنس ١٤ نع ديزي ام
 ةماعلا ةرادالا

 ١٥/٠٤/٢٠١٥ ذنم
١٤/٠٣/٢٠١٩ ةياغلو  

 ىدل ةرادإ سلجم وضع
لكس دنآ كيرد ةكرش  
 يف ةرادإ سلجم وضع
ةيوازلا ةحاو ةكرش  

دجوي ال  

ناخ رفظ بيبح رفظ ديسلا   ريغ 
  يذيفنت
لقتسم  

 سويرولاكب ىلع لصاح
.داصتقالا يف ريتسيجامو  
 ةرادالا لاجم يف راشتسم
 ديزي امو ةقطنملا يف ةيذيفنتلا
 /كونبلا عاطق يف ةنس 20 نع
   يلاملا

 ١٥/٠٤/٢٠١٥ ذنم
٢١/٠١/٢٠١٩ ةياغلو  

دجوي ال دجوي ال   

 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 ةيوضع لغشي يقب و ٢٣/٠٩/٢٠١٩ خيراتب تارامالا لفاكت ةكرش ةرادإل بدتنم وضعك هبصنم نم هتلاقتساب يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا مدقت ¥
 .يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضعك )ع.م.ش( نيمأت – تارامالا لفاكت ةكرش ةرادإ سلجم
 بصنمب يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا نييعت متو ٢١/٠١/٢٠١٩ خيراتب تارامالا لفاكت ةكرش ةرادإ سلجم وضعك هبصنم نم هتلاقتساب ناخ رفظ ديسلا مدقت ¥

 .ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا لبق نم نييعتلا اذه ىلع ةقداصملا تمتو ٢٧/٠١/٢٠١٩ ةرادإ سلجم وضع
 وضعك يشوج ياجيف تيجأ ديسلا نييعت متو ١٤/٠٣/٢٠١٩ خيراتب تارامالا لفاكت ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئانك هبصنم نم هتلاقتساب ةرطاطع هللا دبع ديسلا مدقت ¥

 .سيئرلل ابئان ةرطاطع نيدلارون روتكدلا نييعت متو ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا لبق نم نييعتلا اذه ىلع ةقداصملا تمتو ىلع ةرادإ سلجم
 

 
 .)لیثمت دجوی ال ھنأ ركذ ىجری لیثمت مدع ةلاح يف( 2019 ماعلل ةرادإلا سلجم يف يئاسنلا رصنعلا لیثمت ةبسنب نایب .ب

 .٢٠١٩ ماعلل ةرادإلا سلجم يف يئاسنلا رصنعلل ليثمت دجوي ال
 

 )ةرادإلا سلجم تاباختنا يف يئاسن رصنع يأ حشرت مدع : يحیضوت لاثم ( .ةرادإلا سلجم ةیوضعل يئاسن رصنع يأ حشرت مدع بابسأب نایب  .ت
 نم فلؤم( ديدج ةرادإ سلجم باختنال كلذو ٢٥/٠٣/٢٠١٨ – ١٥/٠٣/٢٠١٨ نم ةرتفلا لالخ تارامالا لفاكت ةكرش ةرادا سلجم ةيوضعل حشرتلا باب حتف مت دقل
 ةيوضعلاب زوفلا ةصرفب مهنم يأ ىظحت مل نكلو يئاسنلا رصنعلا نم سلجملا ةيوضعل حشرتلا تابلط ضعب درو دقو تاكرشلا نوناق يف درو ام بسح )ءاضعأ ةعبس
 .٢٩/٠٣/٢٠١٨ يف باختنالا ءارجا دنع
 

  : يلی امب نایب .ث
 .2018 ماعلا نع ةعوفدملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم عومجم .1

 ءاـــضعأ نم وـــضع لكل يتاراما مهرد فلأ ةئم عقاوب ٢٠١٨ ماعلا نع ةرادإلا سلجم ءاـــضعأ تآفاكم عومجمك يتاراما مهرد فلأ ةئامعبـــس هردقو غلبم فرـــص مت
 .٢٩/٠٣/٢٠١٩ يف دقعنملا ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو ةرادالا سلجم
 

 .اھیلع ةقداصملل يونسلا ةیمومعلا ةیعمجلا عامتجا يف اھضرع متیس يتلاو 2019 ماعلا نع ةحرتقملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم عومجم .2

.٢٠١٩/٠٣/٢٥



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 .2019 ماعلا نع ةرادإلا سلجم ءاضعأل تآفاكم يأ فرص سلجملا حرتقی مل
 

ً اقفو 2019  ماعلل ةیلاملا ةنــسلا نع ةرادإلا سلجم ءاــضعأ اھاــضاقت يتلا سلجملا نع ةقثبنملا ناجللا تاــسلج روــضح تالدب لیــصافتب نایب .3
 :يلاتلا لودجلل
 

مسالا م سلجملا نع ةقثبنملا ناجللا تاسلج روضح تالدب   
لدبلا ةمیق                  ةنجللا مسإ تاعامتجإلا ددع   

ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا  قیقدتلا ةنجل  مھرد فلأ ٢٠٠   ٣ 
يشوج ياجيف تيجأ ديسلا   / تاحیشرتلا و تآفاكملا ةنجل 

قیقدتلا ةنجل  
مھرد فلأ ٢٠٠  ٥ 

يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا  مھرد فلأ ٢٠٠  تاحیشرتلا و تآفاكملا ةنجل   ٢ 
يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا   / تاحیشرتلا و تآفاكملا ةنجل 

قیقدتلا ةنجل  
مھرد فلأ ٢٠٠  ٣ 

 لالخ ناجلل اھومدق يتلا ةیفاــضإلا لامعالاو ناجللا تاعامتجا روــضح لدب هالعأ مھؤامــسأ ةروكذملا ءاــضعالل مھرد فلأ ٢٠٠ غلبم عفد ررق ةرادإلا سلجم
 .ماعلا

 .اھبابسأو ناجللا روضح تالدب فالخب ةرادإلا سلجم وضع اھضاقت يتلا ةیفاضإلا باعتألا وأ بتاورلا وأ تالدبلا لیصافت  .4
 

 نایب عم ءاضعألا عیمجل يصخشلا روضحلا تارم ددعو ،اھداقعنا خیراوت نایب عم 2019 ةیلاملا ةنسلا لالخ تدقع يتلا ةرادإلا سلجم تاعامتجا ددع .ج
 .)هالعأ )أ 3( دنبلا يف روكذم وھ ام بسح ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ قباطت نأ بجی ( ةلاكولاب نیرضاحلا ءاضعألا

عامتجإلا خیرات م روضحلا ددع  ةلاكولاب روضحلا ددع  نیبئاغلا ءاضعألا ءامسأ   

٢٧/٠١/٢٠١٩ ١ *ءاضعأ ةتس   - - 

4.   تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها.
تم دفع فقط بدل حضور اجتماعات لجان مجلس اإلدارة المذكورة في النقطة ٣ اعاله بغير ذلك لم يتم دفع أي عالوات او رواتب او بدالت اخرى 

ألعضاء مجلس اإلدارة. 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

١٣/٠٢/٢٠١٩ ٢ ءاضعأ ةعبس   - - 

٢٨/٠٢/٢٠١٩ ٣ ءاضعأ ةعبس   - - 

١٩/٠٣/٢٠١٩ ٤ ءاضعأ ةعبس   - - 

١٣/٠٥/٢٠١٩ ٥ ءاضعأ ةسمخ    ررملا دشرم فيس تيخب هللا دبع ديسلا - 
يروخلا نيسح هللا دبع فسوي ةفيلخ ديسلا  

٢٣/٠٧/٢٠١٩ ٦ ءاضعأ ةعبرأ   فيس تيخب هللا دبع ديسلا 
  ررملا دشرم
 

  يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا
  يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا
 يروخلا نيسح هللا دبع فسوي ةفيلخ ديسلا

ءاضعأ ةعبس  ٢٢/٠٨/٢٠١٩ ٧  - - 

٢٦/٠٩/٢٠١٩ ٨ ءاضعأ ةعبس   - - 

٢٤/١٠/٢٠١٩ ٩ ءاضعأ ةسمخ   فيس تيخب هللا دبع ديسلا 
  ررملا دشرم
 

  يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا
  يروخلا نيسح هللا دبع فسوي ةفيلخ ديسلا

 
 بصنمب يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا نييعت متو ٢١/٠١/٢٠١٩ خيراتب تارامالا لفاكت ةكرش ةرادإ سلجم وضعك هبصنم نم هتلاقتساب ناخ رفظ ديسلا مدقت*
 .ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا لبق نم نييعتلا اذه ىلع ةقداصملا تمتو ٢٧/٠١/٢٠١٩ ةرادإ سلجم وضع



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 
 

 اھداقعنا خیراوت نایب عم 2019 ةیلاملا ةنسلا لالخ ریرمتلاب تردص يتلا ةرادإلا سلجم تارارق ددع .ح

 
 

رارقلا خیرات م  

٢٧/٠١/٢٠١٩ ١  

٢٨/٠٢/٢٠١٩ ٢  

١٩/٠٣/٢٠١٩ ٣  

٢٢/٠٨/٢٠١٩ ٤  

٢٦/٠٩/٢٠١٩ ٥  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 دیدحت عم سلجملا نم ضیوفت ىلع ًءانب 2019 ماع لالخ ةیذیفنتلا ةرادإلا وأ سلجملا ءاضعأ دحأ اھب ماق يتلا ةرادإلا سلجم تاصاصتخاو ماھم نایب .خ
 :يلاتلا لودجلا بسح ضیوفتلا ةیحالصو ةدم

ضوفملا صخشلا مسإ م ضیوفتلا ةیحالص  ضیوفتلا ةدم   
  يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا ١

بدتنملا وضعلا  
 ةيذيفنتلا ةرادالا ضيوفتب سلجملا ماق

ةكرشلل ةيمويلا رومألا رييستب  قيثوت متو 
ةماع ةلاكو بجومب كلذ  

 كلذ لبق يهتنت مل ام ٢٢/٠٤/٢٠٢١ ةياغل
بابسألا نم ببس يأل  

  يدنهلا تدوج يداف ديسلا ٢
يذيفنتلا سيئرلا   
٢٢/٠٨/٢٠١٩ ةياغل  

 ةيذيفنتلا ةرادالا ضيوفتب سلجملا ماق
ةكرشلل ةيمويلا رومألا رييستب  قيثوت متو 

ةماع ةلاكو بجومب كلذ  

 كلذ لبق يهتنت مل ام ٢٢/٠٤/٢٠٢١ ةياغل
بابسألا نم ببس يأل  

 نيب ام ةرتفلا يف يذيفنتلا سيئرلا لامعأب مئاقلا – هللا دبع مامت ديسلا ٣
٢٦/٠٩/٢٠١٩ و ٢٢/٠٨/٢٠١٩  

 ةيذيفنتلا ةرادالا ضيوفتب سلجملا ماق
ةكرشلل ةيمويلا رومألا رييستب  قيثوت متو 

بوتكم ضيوفت بجومب كلذ  

٢٦/٠٩/٢٠١٩ ةياغل  

ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا ٤  ضيوفت ءاطعإب ةرادإلا سلجم سيئر ماق 
 ةرادإلا سلجم سيئر نم ةدملا ددحم صاخ
ديدج يذيفنت سيئر نييعت ةياغل  

 لفاكت ةكرشل يذيفنت سيئر نييعت ةياغل
  تارامالا

فيرشلا لئاو ديسلا ٥  
يذيفنتلا سيئرلا  
٢٦/٠٩/٢٠١٩ نم ارابتعا   

 ةيذيفنتلا ةرادالا ضيوفتب سلجملا ماق
ةكرشلل ةيمويلا رومألا رييستب  

٠٨/٠٣/٢٠٢٣ ةياغل  
)ديكأتلل(  

 
 
 

٢٠٢٠

٢٠٢٠



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 
 
 

 :يلاتلا لمشی نأ ىلع 2019 ماع لالخ )حلاصملا باحصأ( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تمت يتلا تالماعتلا لیصافتب نایب .د
 لماعتلا ةمیق لماعتلا عون ةقالعلا ةعیبط حیضوت ةقالعلا وذ فرطلاب نایب م
 تامھاسملا يلامجا ةرادالا سلجم سیئر ررملا هللادبع ١

 نیمأتلا ةقیثو- ةبتتكملا
 ةایحلا ىلع يلفاكتلا

٣٢١،٢٢٣ 

 تامھاسملا يلامجا نیتكرشلا نیب نیكرتشم نیمھاسم لكس دنأ كیرد ٢
 نیمأتلا ةقیثو -ةبتتكملا
 يحصلا يلفاكتلا

٣،٣١٤،٩٧٠.٠٠ 

 ةیكلملا قوقح تارامثتسا نیتكرشلا نیب نیكرتشم نیمھاسم ةضباقلا ةحالملل جیلخلا ٣
 ةلوادتم -

٣،٧٧٥،٠٣٨.٣٨ 

 مل و اھنع غلبم تابلاطم نیتكرشلا نیب نیكرتشم نیمھاسم لكس دنأ كیرد ٤
  دعب اھتیوست متت

٢،٠٦٢،٤٥١ 

  
 
 

 ءاردملاو ماعلا ریدملا بئانو يذیفنتلا سیئرلا وأ/و ماعلا ریدملا وأ/و بدتنملا وضعلا ھب حضوی نأ ىلع ، ةكرشلاب صاخلا لماكلا يمیظنتلا لكیھلا .ذ
 .يلاملا ریدملاك ةكرشلا يف نیلماعلا

 

٣،٧٧٥،٠٣٨

٣،٣14،9٧٠



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 

 
 

 
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 عم مھنییعت خیراوتو مھفئاظوو )ذ - 3 بسح( ةكرشلل يمیظنتلا لكیھلا يف درو ام بسح يناثلاو لوألا فصلا يف نییذیفنتلا نیفظوملا رابكل يلیصفت نایب .ر
 :يلاتلا لودجلا بسح كلذو ،مھل ةعوفدملا تآفاكملاو بتاورلا عومجمب نایب

 

بصنملا م نییعتلا خیرات   
 تالدبلاو بتاورلا عومجم

2019 ماعل ةعوفدملا )مھرد(   
 ةعوفدملا تآفاكملا عومجم

( 2019 ماعل Bonuses ( 
)مھرد(  

 ىرخأ تآفاكم يأ
  2019 ماعلل ةینیع/ةیدقن

ًالبقتسم قحتست وأ  
١.  

  بدتنملا وضعلا
٠١/٠٥/٢٠١٥  

ةیاغل  
٢٣/٠٩/٢٠١٩  

 
٤٥٠،٠١٧،١  

 ةأفاكم لمشتو ٤٠٠،٠٨٤.٠١ ٢٧٨،٣١٦.٣١
ةمدخلا ةیاھن  

٢.  
 ةیاغل يذیفنتلا سیئرلا

١٨/٠٨/٢٠١٩  

٠٧/٠١/٢٠١٨  
         ةیاغل

١٨/٠٨/٢٠١٩  

 
٨٦٤،٥٠٠ 

 
٢٣٤،١٣٣.٤٩ 

 
 ةأفاكم لمشت و ٨٦،٢٥٠.٥٣

 ةمدخلا ةیاھن
٣.  نم ارابتعا يذیفنتلا سیئرلا 

٢٦/٠٩/٢٠١٩  ٢٠١٩/٠٩/٢٦ 
 

٣١٥،٠٠٠ 
- 
 
 

- 

٤.  

تایلمعلا ةرئاد سیئر  ١٦/١٢/٢٠١٠  
 

٧٨٣،٠٠٩ 
 
- 
 
 

- 

٥. ةیراجتلا ةرئادلا سیئر   ٠٨/٠٣/٢٠١٥  ٣١١،٠٠٠ ٦٨٤،٠٠٠ - 
٦.  

  ةیاغل ةیلاملا ةرئادلا سیئر

٢٠١٨ /٠٦/٠٥  
 
ةیاغل  

٠٥/١٠/٢٠١٩  
 

 
٥٤٠،٠٠٠ 

 
١٨٠،٠٠٠ 

٥٢،٧١٦ 
ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم لمشت و   

٧.  دراوملا( دارفالا ةرئاد سیئر 
)ةیرشبلا  

٢٥/٠٨/٢٠١٣  
 

٤٩١،٢٧٠.٠ 
- - 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

١٠. لاثتمالا لوأ ریدم   ١٦/١٢/٢٠١٣  ٣٥١،٠٠٠ - - 
١١. ينوناق ریدم   ١٨/٠٤/٢٠١١  ٢٨٧،٧٠٠ - - 

 
٢٢/٠٨/٢٠١٩ خیراتب ةلاقتسالا ىلع ةقفاوملا تمت و ١٨/٠٨/٢٠١٩ خیراتب ھبصنم نم ھتلاقتساب يذیفنتلا سیئرلا مدقت **  
٢٦/٠٩/٢٠١٩ خیراتب ةلاقتسالا ىلع ةقفاوملا تمت و ٢٣/٠٩/٢٠١٩ خیراتب ھبصنم نم ھتلاقتساب بدتنملا وضعلا مدقت ***  
 

 :يجراخلا تاباسحلا ققدم -4
 .نیمھاسملل ةكرشلا تاباسح ققدم نع ةذبن میدقت .أ

 
 ةبساحملا تاكرش نم ةدحاو يه EY .ندنل يف يسيئرلا اهرقم تايسنجلا ةددعتم يهو  ىربكلا عبرألا نم ةدحاو ّدعتو ملاعلا يف ةينهملا تاكرشلا ربكأ ىدحإ غنويو تسنرا دعت
 فظوم 1000 نم برقي ام نآلا اهيدلو ،1966 ماع يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف EY بتكم حاتتفا مت ،ملاعلا يف ةلود 150 لوح بتكم 700 نم رثكأ يف لمعت ."رابكلا ةعبرألا"
 فرتحم
 

 
 -:يلاتلا لودجلا بسح كلذو ، يجراخلا تاباسحلا ققدم اھمدق يتلا تامدخلا وأ قیقدتلاب ةصاخلا فیلاكتلاو باعتألا نایب .ب

كیرشلا ققدملا مساو قیقدتلا بتكم مسإ غنویو تسنرا   
خرشوبأ فرشأ دیسلا  

ةكرشلل يجراخ تاباسح ققدمك اھاضق يتلا تاونسلا ددع ٢٠١٩،٢٠١٨ ،٢٠١٧ تاونس ثالث   
يتاراما مھرد ٢٢٥،٠٠٠  )مھرد( 2019 ماعل قیقدتلا باعتأ يلامجإ  

اھیلع فراعتملا تاءارجإلا – يتاراما مھد ١٠٨،٠٠٠  
 ماعل ةیلاملا تانایبلل قیقدتلا فالخب ىرخألا ةصاخلا تامدخلا فیلاكتو باعتأ

 كلذ ركذ متی ىرخأ باعتأ ةیأ دوجو مدع لاح يفو تدجو نإ )مھرد( 2019
ًةحارص  

ةیراوتكا تامدخ ١٦١،٤٦٧  



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 دوجو مدع لاح يفو )تدجو نإ( ىرخألا ةمدقملا تامدخلا ةعیبطو لیصافت
ًةحارص كلذ ركذ متی ىرخأ تامدخ  

ةیرودلا نیمأتلا ةئیھ ریراقت ةقداصم  
 نیمأتو يحصلا نیمأتلا تاجتنم ىلع يراوتكالا ریبخلا ةقداصم

ةایحلا  
 

رخأ يجراخ تاباسح ققدم  تاـباسح ققدم ریغ  ىرخألا تامدخلاب نایب ماق يتلا
2019 لالخ اـھمیدقتب ةكرشلا  رخآ يجراخ ققدم دوجو مدع لاح يفو )دجو نإ( 

ًةحارص كلذ ركذ متی  

ناملیم عم نواعتلاب يج ما يب يك ققدملا مسإلا  
 يلودلا رایعملاب ةقلعتملا تاراشتسالا :ةمدقملا تامدخلا لیصافت
17 مقر يبساحملا  

 
 تاظفحت يأ دوجو مدع لاح يفو 2019 ماعلل ةیونسلا و ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا يف اھنیمضتب ةكرشلا تاباسح ققدم ماق يتلا تاظفحتلا حضوی نایب .ج

 ً.ةحارص كلذ ركذ متی نأ بجی
 .تاظفحت يأب 2019 ماعلل ةیونسلاو ةیلحرملا ةیلاملا مئاوقلا نیمضتب ةكرشلا تاباسح ققدم مقی مل

 
 

 :قــیقدتلا ةــنجل -5
 .اھتیلاعف نم دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب قیقدتلا ةنجل سیئر نم رارقإ .أ

 .اھتیلاعف نم دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب قیقدتلا ةنجل سیئر كورب نب رمع دیسلا رقی
 .اھل ةلكوملا ماھملاو اھتاصاصتخا نایبو ،قیقدتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ .ب

 :١٣/٠٢/٢٠١٩ ةياغل قيقدتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ ¥

 ناخ رفظ بيبح رفظ ديسلا .1

 يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا .2

 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا .3
 
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 :١٣/٠٥/٢٠١٩ ةياغل ١٣/٠٢/٢٠١٩ نم قيقدتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ ¥
 يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا
 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا

 
 

 :١٣/٠٥/٢٠١٩ نم ارابتعا قيقدتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ ¥
 يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا .1
 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا .2
 يشوج ياجيف تيجأ ديسلا .3

 
 :ةلكوملا ماھملا

 .ةكرشلا يف ةيبساحملاو ةيلاملا تاءارجإلاو تاسايسلا ةعجارم .1
 صاخ لكشب زيكرتلا اهيلعو ،ةنسلا لالخ يداعلا اهلمع نم ءزجك اهتعجارمو )ةيونسلا عبرو ةيونسلا فصنو ةيونسلا( اهريراقتو ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ةمالس ةبقارم .2

 :يلي ام ىلع
 .ةيبساحملا تاسرامملاو تاسايسلا يف تارييغت ةيأ ¥
 .ةرادإلا ريدقتل ةعضاخلا يحاونلا زاربإ ¥
 .قيقدتلا نع ةجتانلا ةيرهوجلا تاليدعتلا ¥
 .ةكرشلا لمع ةيرارمتسا ضارتفا ¥
 .ةئيهلا اهررقت يتلا ةيبساحملا ريياعملاب ديقتلا ¥
 .ةيلاملا ريراقتلا دادعإب ةقلعتملا ةينوناقلا تابلطتملا نم اهريغو حاصفإلاو جاردإلا دعاوقب ديقتلا ¥



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 .اهماهم ءادأ ليبس يف ةكرشلا يف ماهملا سفنب مئاقلا ريدملا وأ يلاملا ريدملاو ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةكرشلا ةرادإ سلجم عم قيسنتلا  .3
 ريدملا وأ ةكرشلل يلاملا ريدملا اهحرطي لئاسم ةيأب مزاللا مامتهالا ءاليإ اهيلعو ،تاباسحلاو ريراقتلا كلت يف اهداريإ بجي وأ درت ةداتعم ريغو ةماه دونب ةيأ يف رظنلا .4

 .تاباسحلا ققدم وأ لاثتمالا طباض وأ ماهملا سفنب مئاقلا
 سلجم ىلعف ،نأشلا اذهب قيقدتلا ةنجل تايصوت ىلع ةرادإلا سلجم ةقفاوم مدع ةلاح يفو تاباسحلا ققدم لزع وأ ةلاقتسا وأ رايتخا نأشب ةرادالا سلجمل ةيصوت عفر .5

 .اهب ذخألا مدعل ةرادإلا سلجم تعد يتلا بابسألاو قيقدتلا ةنجل تايصوت حرشيً انايب ةمكوحلا ريرقت يف نمضي نأ ةرادإلا
 تاوطخلاب اهتايصوت ميدقت عم اهنأشب ءارجإ ذاختا ةيمهأ ىرت يتلا لئاسملا هيف ددحت ةرادإلا سلجمل ريرقت عفرو ،تاباسحلا ققدم عم دقاعتلا ةسايس قيبطتو عضو .6

 .اهذاختا مزاللا
 يساسالا ماظنلاو اهب لومعملا تارارقلاو ةمظنالاو نيناوقلا يف ةدراولا طورشلل تاباسحلا ققدم ءافيتسا نم دكأتلا .7

 .هتيلالقتسا ةبقارمو ةعباتمو ةكرشلل
 قاطنو ةعيبط لوح هتشقانمو ،ةنسلا يف لقألا ىلع ةدحاو ةرم ،اهلثمي نم وأ ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا صاخشأ نم يأ روضح نود ةكرشلل تاباسحلا ققدمب عامجإلا .8

 .ةدمتعملا قيقدتلا ريياعملً اقفو اهتيلاعف ىدمو قيقدتلا ةيلمع
 ةرادإلا ىلع ققدملا اهحرطي ةيرهوج تاراسفتسا ةيأو هتاظفحتو هتاحرتقمو هتاظحالمو ةكرشلا عم هتالسارمو هلمع ةطخو تاباسحلا ققدم لمعب قلعتي ام لك ثحب .9

 .هلمعب مايقلل ةمزاللا تاليهستلل اهريفوتو اهل ةكرشلا ةرادإ ةباجتسا ىدم ةعباتمو ةباقرلا ةمظنأ وأ ةيلاملا تاباسحلا وأ ةيبساحملا تالجسلا صوصخب ايلعلا ةيذيفنتلا
 .تاباسحلا ققدم ةلاسر يف ةحورطملا ةيرهوجلا لئاسملاو تاحاضيتسإلا ىلع بولطملا تقولا يف ةرادإلا سلجم در نم دكأتلا .10
 .ةكرشلا يف رطاخملا ةرادإو ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقتو ةعجارم .11
 .ةيلخادلا ةباقرلل لاعف ماظن ءاشنإ يف اهبجاول اهئادأ نم دكأتلاو ،ةرادإلا سلجم عم ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةشقانم .12
 نم ةردابمب متت وأ ةرادإلا سلجم اهب اهفلكي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا لئاسم يف ةيسيئرلا تاقيقحتلا جئاتن يف رظنلا .13
 ةرادإلا سلجم ةقفاومو ةنجللا
 .يجراخلا تاباسحلا ققدمو يلخادلا تاباسحلا ققدم نيب اميف قيسنتلا دوجو نم دكأتلاو ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإل ققدملا مييقت ىلع عالطالا .14
 .ةرادإلا كلت ةيلاعف ةبقارمو ةعجارمو ةيلخادلا ةباقرلا ةرادإل ةمزاللا دراوملا رفوت نم دكأتلا .15



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 .اهيف ةدراولا تاظحالملل ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذيفنت ةعباتمو ةيلخادلا ةباقرلا ريراقت ةسارد .16
 تاوطخلاو يرس لكشب لئاسملا نم اهريغ وأ ةيلخادلا ةباقرلا وأ ةيلاملا ريراقتلا يف ةلمتحم تافلاخم ةيأ نع غالبإلا نم ةكرشلا يفظوم نكمت يتلا طباوضلا عضو .17
 .تافلاخملا كلتل ةلداعو ةلقتسم تاقيقحت ءارجإب ةليفكلا

 .ينهملا كولسلا دعاوقب ةكرشلا ديقت ىدم ةبقارم .18
 .اهماربا لبق ةرادإلا سلجمل اهنأشب ةيصوتلاو حلاصملا يف براضت يأ دوجو مدع نم دكأتلاو ةكرشلا عم ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت ةعجارم .19
 .ةرادإلا سلجم لبق نم اهيلإ ةلكوملا تايحالصلاو اهماهمب ةصاخلا لمعلا دعاوق قيبطت نامض .20
 .ةداملا هذه يف ةدراولاو هالعأ ةروكذملا لئاسملا نع ةرادإلا سلجم ىلإ تايصوتلاو ريراقتلا ميدقت .21
 .ةرادإلا سلجم اهددحي ىرخأ تاعوضوم ةيأ يف رظنلا .22

 
 تارم ددع نایبو ،ىرخأ رومأ ةیأو ةیلاملا تانایبلاب ةقلعتملا لئاـــسملا ةـــشقانمل اھخیراوتو 2019 ماع لالخ قیقدتلا ةنجل اھتدقع يتلا تاعامتجالا ددع .ج

 .ةدقعنملا تاعامتجالا يف ءاضعألل يصخشلا روضحلا
 

  لوألا عامتجالا  مسالا
٢١/٠٢/٢٠١٩  

  يناثلا عامتجالا
١٣/٠٥/٢٠١٩  

ثلاثلا عامتجالا  
٢٣/٠٧/٢٠١٩  

عبارلا عامتجالا  
٢٤/١٠/٢٠١٩  

 كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا
يريمحلا  
 

ü ü - ü 

يروخلا نيسح هللا دبع فسوي ةفيلخ ديسلا  ü - - - 
ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا  
 

ü ü ü ü 
السيد ظفر حبيب ظفر خان



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی
يشوج ياجيف تيجأ ديسلا  - ü ü ü 

 
 ١٩/٠٣/٢٠١٩ خيراتب يشوج ياجيف تیجأ دیسلا نییعت مت

 

 :تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل -6
 .اھتیلاعف نم دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل سیئر نم رارقإ .أ

 دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل سیئر يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مھاف دیسلا رقی"
"اھتیلاعف نم  

 .اھل ةلكوملا ماھملا نایبو ،تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل ءاضعأ ءامسأ .ب
 
 :  ١٣/٠٢/٢٠٢٠ ةیاغل تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل
 يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا
 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا
  ناخ بيبح رفظ ديسلا

 
 :  ١٣/٠٢/٢٠٢٠ نم ارابتعا تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل
 يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا
 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا
  يروخلا نيسح ةفيلخ ديسلا

 
 :  ١٣/٠٥/٢٠١٩ نم ارابتعا تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل
 يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا

٢٠19

٢٠19



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 يشوج ياجيف تيجأ ديسلا
 يريمحلا كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا
 
 :اھل ةلكوملا ماھملا و تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل تاصاصتخا

 جماربو ايازم لالخ نم ةأرملا عيجشتو ليكشتلا نمض نيسنجلا نيب عيونتلا ةاعارم ىلإ فدهت ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلاب ةصاخ ةسايس عضو .1
 .اهيلع أرطت تاليدعت يأبو ةسايسلا هذه نع ةخسنب ةئيهلا ةافاومو ،ةيبيردتو ةيزيفحت

 .رارقلا اذه ماكحأو اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلاو قفتي امب ةرادإلا سلجم ةيوضعل حيشرتلاب ةصاخلا تاءارجإلا ةعباتمو ميظنت .2
 .رمتسم لكشب نيلقتسملا ءاضعألا ةيلالقتسا نم دكأتلا .3
 نأ ةنجللا ىلعو ،يونس لكشب اهتعجارمو ،اهيف نيلماعلاو ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأب ةصاخلا بتاورلاو زفاوحلاو ايازملاو تآفاكملا حنمب ةصاخلا ةسايسلا دادعإ .4

 .ةكرشلا ءادأو بسانتتو ةلوقعم ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلل ةحونمملا ايازملاو تآفاكملا نأ نم ققحتت
 كلذ يف امب ،ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةبولطملا تالهؤملاو تاردقلل فصو دادعإو ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةبسانملا تاراهملا نم ةبولطملا تاجايتحالل ةيونسلا ةعجارملا .5

 .ةرادإلا سلجم لامعأل وضعلا هصصخي نأ مزلي يذلا تقولا ديدحت
 .اهؤارجإ نكمي يتلا تارييغتلا نأش يف تايصوتلا عفرو ةرادإلا سلجم لكيه ةعجارم .6
 .مهرايتخا سسأو نيفظوملاو ايلعلا ةيذيفنتلا ةرادإلا ىوتسم ىلع تاءافكلا نم ةكرشلا تاجايتحا ديدحت .7
 .يونس لكشب اهتعجارمو ،اهقيبطت ةبقارمو ةكرشلا يف بيردتلاو ةيرشبلا دراوملاب ةصاخلا ةسايسلا دادعإ .8
 .ةرادإلا سلجم اهددحي ىرخأ تاعوضوم يأ .9

 
 .ةنجللا ءاضعأ عیمجل يصخشلا روضحلا تارم ددع نایب عم ،اھداقعنا خیراوتو 2019 ماع لالخ ةنجللا اھتدقع يتلا تاعامتجالا ددعب نایب .ج

 
 
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی
 : ٢٠١٩ ماعلا لالخ تاحیشرتلا و تآفاكملا ةنجل تاعامتجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیعلطتملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو ةعباتم ةنجل -7
 .اھتیلاعف نم دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب لوخملا صخشلا وأ ةنجللا سیئر نم رارقإ .أ

 دكأتلاو ھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف نیعلطتملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو ةعباتملا ماظن نع ھتیلوؤسمب ) يشیرق ناملس دیسلا( رقی"
"ھتیلاعف نم  

 .اھل ةلكوملا ماھملاو اھتاصاصتخا نایبو ،نیعلطتملا صاخشألا تالماعت ىلع فارشإلاو ةعباتم ةنجل ءاضعأ ءامسأ .ب
 لاثتمالا لوأ ريدم - يشيرق ناملس ديسلا
 )ةيرشبلا دراوملا( دارفالا ةرئاد سيئر - لاحر دومحم ديسلا
 ينوناق ريدم - يرفعجلا رون ةديسلا

 .)كلذ بابسأ حیضوت متی ةنجللا لیكشت مدع ةلاح يف ( .2019 ماعلا لالخ ةنجللا لامعأ ریرقت نع صخلم .ج
 امك ،نيعلطملا ةمئاق لمشت يتلاو يلاملا يبد قوس ىلا ةمدقملا ريراقتلاو ةرتفلا لالخ نيعلطملا لوادت ةنجللا تضرعتسا ،٢٠١٩ ربمسيد ١٧ يف ةنجللا تعمتجا
 .نيعلطملا لوادتب ةصاخلا ةسايسلا ىلع نيفظوملل هريفوت مت يذلا بيردتلا و تاءارجإلا و تاسايسلا ةنجللا تضرعتسا

 

 يناثلا عامتجالا
١٧/٠٩/٢٠١٩ 

 لوألا عامتجالا
٢٣/٠٧/٢٠١٩ 

  مسالا

ü ü يحشلا كوكلا دمحأ دمحم مهاف ديسلا 
 

ü - كورب دمحم هللا دبع ديعس رمع ديسلا 
 يريمحلا

ü ü يشوج ياجيف تيجأ ديسلا 
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 
 ةرادإلا سلجم اھرقی ىرخأ ناجل وأ ةنجل يأ -8

 .اھتیلاعف نم دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب ةنجللا سیئر نم رارقإ .أ
 "اھتیلاعف نم دكأتلاو اھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةنجللا ماظن نع ھتیلوؤسمب رامثتسالا ةنجل سیئر )ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا( رقی"

 .ناجللا وأ ةنجللا مسإ  .ب
  رامثتسالا ةنجل      

 .اھل ةلكوملا ماھملاو اھتاصاصتخا نایبو ،ةنجل لك ءاضعأ ءامسأ .ج
 

:١٤/٠٣/٢٠١٩ ةياغل رامثتسالا ةنجل  
ةرطاطع دمحأ يحبص هللا دبع ديسلا  
يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا  
ناخ بيبح رفظ ديسلا  

 
:١٣/٠٥/٢٠١٩ ةياغلو ١٤/٠٣/٢٠١٩ نم ارابتعا رامثتسالا ةنجل  
يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا  
ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا  
 
:١٣/٠٥/٢٠١٩ نم ارابتعا رامثتسالا ةنجل  
 ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا
يراوهلا سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا  
يشوج ياجيف تيجأ ديسلا  



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 
:اھل ةلكوملا ماھملاو ةنجللا تاصاصتخا  

 ةرادإلا سلجم نم اهدامتعال رامثتسالا ةسايسو ةيجيتارتسا عضو ¥
 .رامثتسالا تاداشرإ عضو ¥
 .تارامثتسالا ةبقارمو ةعجارم ¥
 بويعو ةيلخادلا ةباقرلا يف فعضلا طاقن ديدحت نامضل رامثتسالا ةطشنأل ةلماك ةيطغت لمشت يتلا ةمراصلا قيقدتلا تاءارجإ قاطن ديدحت ىلع قيقدتلا ةنجل عم لمعلا ¥

 .بسانملا تقولا يف ليغشتلا مظنلا
 لالخ نمو ةيمويلا ةيرادإلا لامعألا يف ةقبطملا ةيرامثتسالا ةيباقرلا مظنلاو تاسرامملاو تاءارجإلاو تاسايسلا ةيلاعفو ةيافك ىدمل همييقت يف ةرادإلا سلجم ةدعاسم ¥

 .ةكرشلا يف قيقدتلا ةنجل ىلإ مدقي نأ بجي يذلاو )ةيجراخ وأ ةيلخاد امإ( ةلقتسم قيقدت ةهج ريرقت
 

 .ةنجللا ءاضعأ عیمجل يصخشلا روضحلا تارم ددع نایب عم ،اھداقعنا خیراوتو 2019 ماع لالخ ةنجللا اھتدقع يتلا تاعامتجالا ددعب نایب .د
 لوألا عامتجالا مسالا

٢٥/٠٤/٢٠١٩ 
 

 يناثلا عامتجالا
٠٣/٠٩/٢٠١٩ 

 ثلاثلا عامتجالا
٠٥/١٠/٢٠١٩ 

عبارلا عامتجالا  
١٠/١١/٢٠١٩  

 سنوي وبا نالسر قراط دايز دمحم ديسلا
  يراوهلا

ü ü ü ü 

ةرطاطع دمحأ يحبص نيدلارون روتكدلا  ü ü ü ü 

يشوج ياجيف تيجأ ديسلا  - ü ü ü 

 
 :ةیلخادلا ةباقرلا ماظن -9

 .ھتیلاعف نم دكأتلاو ھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةیلخادلا ةباقرلا ماظن نع ھتیلوؤسمب سلجملا نم رارقإ .أ
 .ھتیلاعف نم دكأتلاو ھلمع ةیلآل ھتعجارم نعو ةكرشلا يف ةیلخادلا ةباقرلا ماظن نع ھتیلوؤسمب سلجملا رقی



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 .نییعتلا خیراتو ھتالھؤمو ةرادإلا ریدم مسأ .ب
 ةكرشلا مازتلا ىدم نم ققحتلا ماهم ىلوتيل ،٢٠١٨ ماعلا لالخ ةكرشلا يف يلخادلا قيقدتلاو ةيلخادلا ةباقرلا ةرادا ريدم بصنم نوميم نارمع يلع ديسلا لغش
 نم ةنس ١٣ نع ديزي ام لمحيو دمتعم يلخاد ققدم وهو ةراجتلا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح وهو ةرداصلا حئاوللاو تارارقلاو ةمظنألاو نيناوقلاب اهيف نيلماعلاو
 .ةربخلا

 
 .نییعتلا خیراتو ھتالھؤمو لاثتمإلا طباض مسأ .ج

 ةرادالاو ةبساحملا يف يملع لهؤم ىلع لصاح وهو ١٦/١٢/٢٠١٣ يف هنيعت مت دقو ،٢٠١٨ ماع لاوط ةكرشلل لاثتمالا - لوأ ريدم بصنم يشيرق ناملس ديسلا لغش
 .لاثتمالاو يلخادلا قيقدتلا ،ةيلاملا نوؤشلا يف ةربخلا نم ةنس ٢٢ براقي ام لمحيو

 
 دوجو مدع ةلاح يف( ةیونسلا تاباسحلاو ریراقتلا يف اھنع حاصفإلا مت يتلا كلت وأ ةكرشلاب ةریبك لكاشم ةیأ عم ةیلخادلا ةباقرلا ةرادإ لماعت ةیفیك .د

  .)تالكشم يأ ةكرشلا ھجاوت مل ھنأ ركذ بجی ةریبك تالكشم
 .ماعلا لالخ ةريبك تالكشم يأ ةكرشلا هجاوت مل
 ،ةرادإلا عم قيقدتلا ءانثأ اهتظحالم تمت QRSلا تاظحالملا ةشقانم متت .ةدمتعملا ةGHنسلا ة9لخادلا ةعجارملا ةطخل اًقفو رطاخملا =ع قيقدتلا ماهم5 ة9لخادلا ة5اقرلاو قيقدتلا ةرادإ موقت
 .قيقدتلا ةنجل jإ ،تدجو نإ ،ةجرح ةلأسم يأ لقن متي .ة9ئاهنلا ةعجارملا رHراقت c̀S اهق9ثوتو اهيلع قفتملا قيقدتلا تاظحالم حيحصتل Q̀Sمزلا راطإلاو لمعلا ةطخ =ع لوصحلا متHو
 tuSراخلا S s=خادلا قيقدتلا نع ةئشانلا اهنع غيلnتلا مت QRSلا قيقدتلا تالmشم نأشl ةرادإلا عم ةمظتنملا ةع5اتملا ءارجإ متي
 ةافاوم5 اضyأ tuSراخلا ققدملا موقy .ةعجارملا تاظحالم ةع5اتم ةلاحو S=خادلا قيقدتلا رHراقت c̀S ةددحملا تالmشملا ساسأ =ع رهشأ ةثالث لv تادجتسملا5 قيقدتلا ةنجل ةافاوم متي
 .tuSراخلا قيقدتلا نع ةئشانلا رومألا ةذn|ب قيقدتلا ةنجل
 ةئشان نوكت QRSلاو ،تدجو نإ ،ة9سÉئرلا قيقدتلا رومأ نع فشÅلا متHو ،ةلصفم ةعجارم تاظحالم =ع يوتحت QRSلاو 2019 ماع c̀S اهنم ءاهتنالا مت QRSلا S=خادلا قيقدتلا رHراقت قافرإ متي

 tuSراخلا عجارملا رÖHقت tuS c̀Sراخلا قيقدتلا نع
 

.ةكرشلا ةرادإ سلجمل ةیلخادلا ةباقرلا ةرادإ نم ةرداصلا ریراقتلا ددع  
 .٢٠١٩ ماعلا لالخ ةیلخادلا ةباقرلا ةرادإ لبق نم ریراقت ةعست رادصا مت

 

 ً.البقتسم اھراركت بنجتو اھتجلاعم ةیفیكو ،اھبابسأ نایبو 2019 ماع لالخ ةبكترملا تافلاخملا لیصافت -10

 ،٢٠19

 ،٢٠19

وقد  تم  تعينه  في ٢٠١٧/٠٦/١١.



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 میلـست نم دكأتلل تاءارجإ نم مزلی ام ذاختاب ةكرـشلا تماق و ، يبظوبأ يف ةحـصلا ةئیھل ٢٠١٨ ماع نم عبارلا عیرلل ةیلاملا تانایبلا ریرقت میلـست يف رخأتلا
 .البقتسم اھتقو يف ریراقتلا

 
 تامھاــسم دوجو مدع ةلاح يف( .ةئیبلا ىلع ظافحلاو يلحملا عمتجملا ةیمنت يف 2019 ماعلا لالخ ةكرــشلا اھب تماق يتلا ةینیعلاو ةیدقنلا تامھاــسملاب نایب -11

 .)تامھاسم يأب مقت مل ةكرشلا نأ ركذ بجیف
 

  )رصبلاو نانسألا صحف ،مدلا ركس ،مدلا طغضل يناجم صحف ءارجا( نيفظوملل يناجملا يبطلا صحفلا ةردابم قالطإ مت ٢٠١٩ ماع نم سرام يف ¥
 .مدقلا ةركل ةلوطبب ةكرشلا تكراش ٢٠١٩ ماع نم ويام يف ¥
 .كرابملا ناضمر رهش لالخ ةينيومتلا داوملا / ةيئاذغلا ةمعطألا نم قودنص ٢٥٠ عيزوت متو يتياور ةردابم عم ةكرشلا تكراش ٢٠١٩ ماع نم ويام يف ¥
 .مهتالئاعو نيفظوملل يناجملا ميعطتلا ةردابم ةكرشلا تقلطأ ٢٠١٩ ماع نم ربمفون يف ¥
 ادع اميف ةينورتكلالا امنا و ةيقرولا تافلملا ظفح نيفظوملا نم بلطتت ال و يلحملا عمتجملا ةيمنتو ةئيبلا ىلع ظافحلا يف ةمهاسملا ةيمهأ ةكرشلا ردقت ¥

 ليلقتلل نيفظوملا نيب يعولا رشنب ةيرشبلا دراوملا مسق موقي كلذ ىلا ةفاضا ةكرشلا رقم يف ةيقرولا تاعباطلا نم دودحم ددع دجوي ذا ةينوناقلا تادنتسملا
 ةصصختم ةكرش عم دقاعتلا ديدجتب ةكرشلا تماق كلذ ىلا ةفاضا و ،تالسارملا عيمج يف ينورتكلإلا ديربلا مادختسا متي و لمعلا لالخ يقرولا كالهتسالا نم
 .ةيقرولا تاعوبطملا نم الدب ينورتكلا لكشب تافلملا ظفح فدهب

 لكشب اهب ءانتعالا و بتاكملا لخاد ةيعيبط تاتابنو راجشأ عضوب تارامالا لفاكت ترداب ،لمعلا نكامأو بتاكملا ةرانا يف ةقاطلا ريفوت بيلاسا مادختسا متي ¥
 .ةكرشلا بتاكم لخاد يقن يحص وج ريفوتل انامض كلذ و يرود

 .نيفظوملا ةقايل ىلع ةظفاحملل دعاصملا نم الدب ملالسلا مادختسا ةردابم قالطإ مت ¥
 .خلا ..رفسلاو ةيندبلا ةقايللاو ةايحلا طمنو ةحصلا لوح ةدع عيضاوم ىلع ةكرشلاب صاخلا يعامتجالا لصاوتلا عقوم لمشي نأ تارامالا لفاكت ةكرش تصرح ¥

 
 

 
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 :ةماع تامولعم -12
 .2019 ماعلل ةیلاملا ةنسلا لالخ رھش لك ةیاھن يف )رعس ىندأو ،رعس ىلعأ ،قالغإلا رعس( قوسلا يف ةكرشلا مھس رعسب نایب .أ

 
 
Month Highest 

Price 
Lowest Price Closing 

Price 
DFM Index Insurance 

Index 
Jan 1.69 1.50 1.62 2567.59 1470.84 
Feb 1.53 1.46 1.59 2635.78 1412.58 
Mar 1.62 1.48 1.48 2614.35 1400.18 
Apr 1.62 1.40 1.40 2767.10 1505.94 
May 1.53 1.38 1.49 2620.33 1505.48 
Jun 1.62 1.52 1.59 2658.63 1607.55 
Jul 1.52 1.39 1.43 2918.38 1800.38 
Aug 1.46 1.42 1.44 2758.60 1862.43 
Sep 1.46 1.31 1.42 2781.07 1825.65 
Oct  1.36 1.17 1.17 2746.93 1730.78 
Nov 1.33 1.07 1.13 2678.70 1654.69 
Dec 1.31 1.07 1.31 2764.86 1720.55 
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 .2019 ماعلا لالخ ةكرشلا ھیلإ يمتنت يذلا عاطقلا رشؤمو ماعلا قوسلا رشؤم عم ةكرشلا مھسل نراقملا ءادألاب نایب .ب
 
 

 
 

 ،يجیلخ ،يلحم :يلاتلا وحنلا ىلع ةفنصم )تاموكح ،تاكرش ،دارفأ( 31/12/2019 يف امك نیمھاسملا ةیكلم عیزوتب نایب .ج
 .يبنجأو ،يبرع
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مھاسملا فینصت م   ةكولمملا مھسألا ةبسن 
 

دارفأ   تاكرش  ةموكح  عومجملا   
يلحم   ٢٦.٨٦٪  ٦٩.٠١٪  - ٩٥.٨٧٪  
يبرع   ٢.٣٨٪  ١.١٨٪  - ٣.٥٦٪  
يبنجأ   ٠.٥٧٪  - - ٠.٥٧٪  
عومجملا   ٢٩.٨١٪  ٧٠.١٩٪  - ١٠٠٪  

 
 
 

 :يلاتلا لودجلا بسح 31/12/2019 يف امك ةكرشلا لام سأر نم رثكأ وأ %٥ نوكلمی نیذلا نیمھاسملاب نایب .د
مسإلا م ةكولمملا مھسألا ددع  ةكرشلا لام سأر نم ةكولمملا مھسألا ةبسن   

 دتمیل ينابموك تنمتسفنا سكولیدلوج 
)سكولیدلوج(  

٢٩.٤٩ ٤٤،٢٢٩،١٦٥٪  

٪٢٢.٦٧ ٣٤،٠٠٠،٠٠٠  نامجع فرصم   
ةماعلا ةراجتلل ىلوألا كور ةسسؤم   ١٨.٦٧ ٢٨،٠٠٠،٢٣٤٪  

 ىراقعلا رامثتسالل ىراوصلا 
ع.م.ش  

٥ ٧،٥٠٠،٠٠٠٪  
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 :يلاتلا لودجلا بسح 31/12/2019 يف امك ةیكلملا مجحلً اقفو نیمھاسملا عیزوت ةیفیكب نایب .ه
)مھس( مھسألا ةیكلم م نیمھاسملا ددع  ةكولمملا مھسألا ددع  لاملا سأر نم ةكولمملا مھسألا ةبسن   
٪٢.٣٣ ٣،٤٩٥،٥٣٣ ٤،٧٩٠  000,50 نم لقأ 1  
٪٣.٩٨ ٥،٩٦٧،٩١٦ ٤٣  00,0005 نم لقأ ىلإ 50,000 نم 2  
٪٩.٤٧ ١٤،٢٠١،٩٠٠ ١١  000,0005, نم لقأ ىلإ 500,000 نم 3  
000,0005, نم رثكأ 4  ٨٤.٢٢ ١٢٦،٣٣٤،٦٥١ ٦٪  

 
 -:يلی ام نایب عم نیرمثتسملا تاقالع طباوض نأشب اھذاختإ مت يتلا تاءارجإلاب نایب .و

 نیرمثتسملا تاقالع لوؤسم مسإ -
  يرفعجلا رون ةديسلا -

 .نيرمثتسملا تاقالع ةرادإب صتخم لوؤسم يرفعجلا رون ةديسلا نييعت مت
 .ةكرشلل ينورتكلالا عقوملا ىلع نيرمثتسملا تاقالعل ةصاخ ةحفص ءاشنا مت
 ةكرشلاب ةقلعتملا تانايبلا نم اهريغو اهنع حاصفالا متي يتلا تانايبلاو تامولعملا رشن نم ةكرشلا نكمتت ثيحب ةكرشلل ينورتكلالا عقوملا ثيدحت مت
 .نيرمثتسملا تاقالع لوؤسمب لاصتالا تانايب ،كلمتلا بسنو ةيكلملا لكيه ،ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ،ةمكوحلا ريراقت لثم نيمهاسملا قوقحو
 

  )سكافلا – لومحملا – فتاھلا – ينورتكلإلا دیربلا ( نیرمثتسملا تاقالع عم لصاوتلا تانایب -
 investor.relations@takafulemarat.com  :ينورتكلالا دیربلا
 ٠٤٢٣٠٩٤١٥ : فتاھلا
 ٠٥٠٤٦٣٧٨٧٧ :لومحملا
 ٠٤٢٣٠٩٣٣٣ :سكافلا
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 .ةكرشلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع نیرمثتسملا تاقالع ةحفصل ينورتكلإلا طبارلا -
 

information-https://takafulemarat.com/investors/ 
 

 .اھنأشب ةذختملا تاءارجإلاو 2019 ماع لالخ دقعنملا ةیمومعلا ةیعمجلا يف اھضرع مت يتلا ةصاخلا تارارقلاب نایب .ز
 

 :يلي ام ىلع ةقفاوملا تمتو ٢٥/٠٣/٢٠١٩ خيراتب اهعامتجا ةكرشلا يمهاسمل ةيمومعلا ةيعمجلا تدقع ¥
 

 دیربلا وأ ةیـصنلا لئاـسرلا قیرط نع ةیمومعلا ةیعمجلا عامتجال ةوعدلا نع نالعإلاب قلعتی امیف تارامالا لفاكت ةكرـشل يـساـسألا ماظنلا نم ٤١ مقر ةداملا لیدعتل صاخ رارق بجومب ةقفاوملا تمت ¥
 .ةیمسرلا تائیھلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةطیرش ةیلحملا فحصلا ىلا ةفاضإ ينورتكلالا
 
 

 الا ىلع اھل غلابملا هذھ صیصخت متیس يتلا تاھجلا دیدحت يف ةرادإلا سلجم ضیوفتو عمتجملا ةمدخ ضارغأل ةیعوط تامھاسم میدقتب ةرادإلا سلجم حرتقم ىلع صاخ رارق بجومب ةقفاوملا تمت ¥
 .ةیفاصلا حابرألا طسوتم نم )%2( ةیعوطلا تامھاسملا زواجتت

 
 لفاكت ةكرشل يساسألا ماظنلا نم ٧ ةداملا ليدعتب صاخلا رارق ىلع ةقفاوملا تمت دقو تمتو ٠٨/١٠/٢٠١٩ خيراتب اهعامتجا ةكرشلا يمهاسمل ةيمومعلا ةيعمجلا تدقع ¥

 .ةيمسرلا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةطيرش ةرضاحلا مهسألا نم %١٠٠ ةبسنب ةيكلملا بسنب قلعتملاو تارامالا
 :)لیدعتلا لبق صنلا( :ةیكلملا ةبسن )7( ةداملا

 نع دیزی ال ام كلمتب بناجألل حمسی ثیحبو بناجألاو يجیلخلا نواعتلا سلجم لودو ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود نم تاسسؤملاو دارفألا نم مھ نومھاسملا ،ةیمسا ةكرشلا مھسأ عیمج
 .ةكرشلا لامسأر نم 25%

 
 :)لیدعتلا دعب صنلا( يتآلاك صنلا حبصیل

 ةكولمملا ةیرابتعالا صاخشألا وأ نییعیبطلا دارفألا نم يجیلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومو ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ينطاوم ةمھاسم ةبسن لقت الأ بجیو ةیمسأ ةكرشلا مھسأ عیمج
  .)%49( نع ةلودلا ينطاوم ریغ ةمھاسم ةبسن دیزت نأ زوجی الو ،لاملا سأر نم % )51( نع ةكرشلا ءاقب ةدم لاوط تقو يأ يف نواعتلا سلجم ينطاومل لماكلاب

 
 
 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی

 ةرادإلا سلجم تاعامتجإ ررقم .ح
  ةرادإلا سلجم تاعامتجإ ررقم مسإ ¥

  يرفعجلا ناندع رون ةديسلا
 
  ھنیعت خیرات ¥

 ١٨/٠٤/٢٠١١ خيراتب اهنييعت مت
 ھتاربخو ھتالھؤم ¥

 .ةرادالا سلجم رس نیمأ و ينوناق ریدم بصنمب تارامالا لفاكت ةكرش ىدل لمعت و ماعلا نوناقلا يف سویرولاكبلا ةداھش لمحت
 
 . ماعلا لالخ ھلمع ماھم نایب ¥

 ،اھروــضحل ءاــضعألا عم قیــسنتلا و ةرادإلا سلجم تاعامتجا نع حاــصفإلا اھیف امب ةرادإلا سلجم تاعامتجاب ةقلعتملا رومألا عیمج مامتإ
 .ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضاحم ظفح و دادعا
 
 

 .2019 ماعلا لالخ ةكرشلا تفداص يتلا ةماھلا تاحاصفإلاو ةیرھوجلا ثادحألاب يلیصفت نایب .*
 
 .٢٠١٩ ماعلا لالخ ديدج يذيفنت سيئر نييعت :الوأ
 .يبد ةراما يف يمازلالا يساسألا يحصلا نيمأتلا ريفوتل يبد يف ةحصلا ةئيه لبق نم اددجم تارامالا لفاكت ةكرش دامتعا مت :ايناث

 .٢٠١٧ يف اهنع نلعملا لالهلا لفاكت ةكرش ىلع ذاوحتسالا ةقفص مامتإ رذعت نع حاصفإلا مت ٢٠١٩ ليربا يف :اثلاث

 
 .)تالواقملا لاجم يف ةلماعلا تاكرشلل ةبسنلاب لامعلا دعبتسی( 2019،2018،2017 ماوعألا ةیاھنب ةكرشلا يف نیطوتلا ةبسن نایب .+

 



 
 يمسرلا ةكرشلا قرو ىلع عوبطم يئاھنلا ریرقتلا نوكی نأ بجی
.ةكرشلا يفظوم نم % ٤ ةبسن ٢٠١٧ ماع ةياهنب ةكرشلا يف نيطوتلا ةبسن تغلب  
.ةكرشلا يفظوم نم %١.١ ةبسن ٢٠١٨ ماع ةياهنب ةكرشلا يف نيطوتلا ةبسن تغلب  
.ةكرشلا يفظوم نم %٢.٢ ةبسن ٢٠١٩ ماع ةياهنب ةكرشلا يف نيطوتلا ةبسن تغلب  

 
 .2019 ماعلا لالخ اھریوطت يراج وأ ةكرشلا اھب تماق يتلا ةیراكتبالا تاردابملاو عیراشملاب نایب .ك

 
 تاجتنمو تامدخ رادصإ نم ةيراجتلا لامعألا نيكمتل ةرغصملا ةينبلا تاجلاعم مادختسا لالخ نم همظنم ةيرامعم ءانب ىلع ةكرشلا تزكر ،2019 ماع لالخ
 لثمألا مادختسالا لالخ نم زربألا ةناكملا ةيتوبورلا تايلمعلا هتمتأ ايجولونكت مادختسا بستكاو .)عيباسأ نمً الدب مايأ( ةريصق ةينمز ةرتف نوضغ يف ةديدج
 مدقتل ةحضاوو هقيقد تاليلحت عم تانايبلا ىلا دانتسالا لالخ نم ةبسانملا تارارقلا ذاختا يف دعاس يلاتلابو .يسايق ينمز تقو يف قدأو لضفأ جئاتن ميدقتل
 .ماع لكشب حابرألاو ةيحبرلا تاجتنملا ىلع رشابملا زيكرتلا يلاتلابو ةيلبقتسملا ططخلاو تايجيتارتسالا لضفأ نع رارقلا باحصأو ةرادإلل لثمألا روصتلا

 
 
 

 
ةرادإلا سلجم سیئر عیقوت قیقدتلا ةنجل سیئر عیقوت  تآفاكملاو تاحیشرتلا ةنجل سیئر عیقوت  ةیلخادلا ةباقرلا ةرادإ ریدم عیقوت    

 تیخب هللادبع
                   ررملا

 هللا دبع دیعس رمع دیسلا
يریمحلا كورب دمحم  

 كوكلا دمحم مھاف دیسلا
                  يحشلا

نومیم نارمع يلع دیسلا   

    
١٥/٠٣/٢٠٢٠ :خیراتلا ١٥/٠٣/٢٠٢٠ :خیراتلا  ١٥/٠٣/٢٠٢٠: خیراتلا  ١٥/٠٣/٢٠٢٠ : خیراتلا   

    
يمسرلا ةكرشلا متخ     

 


