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 الرأي 

، والتي   )"البنك"( والشركات التابعة له )يشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة"(  لبنك السعودي لإلستثمارللقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة  

التغيرات في حقوق  قائمة  و  الموحدة  الشامل الدخل  قائمة  و  الدخل الموحدة  قائمة و  2022ديسمبر    31المركز المالي الموحدة كما في    ائمةتشمل ق

  بما في ذلك ملخص للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة،    الموحدة  التدفقات النقديةقائمة  والموحدة  الملكية  

 السياسات المحاسبية الهامة. 

 

ديسمبر   31الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في    جميع الجوانبل، من  ن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدفإفي رأينا،  و

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   ، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير2022

)ويشار إليها جميعاً بـ "المعايير الدولية   للمراجعين والمحاسبيناألخرى الصادرة من الهيئة السعودية  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  

 للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 

 

 أساس الرأي 

بالتفصيل    موضحة بموجب تلك المعايير  مسؤوليتنا  إن  مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.  ب   لقد قمنا

آداب  مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد    نحنفي تقريرنا.    ة" الواردمسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة"في قسم  

ذات الصلة بمراجعتنا )"القواعد"(  ة في المملكة العربية السعودية  المعتمد  الدولية(  ية)بما في ذلك معايير االستقالل  المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين

ً ،    للقوائم المالية الموحدة ن أدلة المراجعة التي حصلنا  فإ  ،اعتقادناوفي  القواعد.    هذهلمتطلبات  وفقاً  األخرى  بمسئولياتنا األخالقية    وقد وفّينا أيضا

 إلبداء رأينا. لتوفير أساس ناسبةكافية ومتُعد عليها 

 

 األمور الرئيسة للمراجعة 

الحالية.    سنة مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة لل  عندبالغة  الهمية  األ  ، بحسب حكمنا المهني،لها  هي تلك األمور التي كانت   األمور الرئيسة للمراجعة 

األمور. وفيما   في هذهنقدم رأياً منفصال    ونحن ال،  فيهاتناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا    وقد تم

 :خالل مراجعتنا وكيفية معالجته  الرئيسة للمراجعةمور األيلي وصفاً لكل أمر من 
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 أثناء مراجعتنا كيفية معالجة األمر  أمر المراجعة الرئيسي 

 في قيمة القروض والسلف  خسائر ائتمان متوقعة
 

، بلغ إجمالي القروض والسلف الخاصة  2022ديسمبر    31كما في  

مليون   59.760: 2021) لاير سعودي ونملي  70.688بالمجموعة 

 بمبلغمتوقعة    يةمخصص خسائر ائتمان   والتي تم قيد،  لاير سعودي(

  مليون لاير سعودي(   1.963:  2021)  لاير سعودي  ونملي   1.805

 . مقابلها

عمل تقديرات  من االدارة  يتطلب    المتوقعة  يةخسائر االئتمان التحديد    إن

ً جوهري   إن هذا يؤثر  هامة.  أحكاموتطبيق  للتقديرات    هامة على القوائم    ا

 المالية الموحدة للمجموعة. تشمل النواحي الرئيسة لألحكام ما يلي: 

استنادًا   3أو    2أو    1تصنيف القروض والسلف ضمن المراحل   .1

 إلى تحديد: 

مخاطر   (أ في  جوهرية  زيادة  على  تشتمل  التي  التعرضات 

 االئتمان منذ نشأتها، و 

 المتعثرة. / بشكل فردي في القيمة التعرضات المنخفضة  ( ب

 

، تقوم المجموعة بقياس  9  الدولي للتقرير المالي  راي وفقًا لمتطلبات المع

االئتمان ال أن    يةخسائر  المتوقع  االئتمان  خسائر  إلى  استنادًا  المتوقعة 

المتوقعة    يةخسائر االئتمان ال تنشأ خالل االثني عشر شهًرا القادمة )"

شهًرا"(، ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر    12على مدى  

يتم تحديد المخصص    النشأةاالئتمان منذ   الحالة،  أو تعثر، وفي هذه 

المتوقع أن تنشأ على مدى عمر القروض    على أساس خسائر االئتمان

 المتوقعة على مدى العمر"(.  يةخسائر االئتمان الوالسلف )"

امت المجموعة بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتمالية تعرض  ق

االئتمانلالمقترضين   مخاطر  في  جوهرية  التوقعات    زيادة  بسبب 

 االقتصادية الحالية. 

 

 

 

لإلجراءات    فهمنا  وتحديثبالحصول  قمنا   مخصص  تقييم  اإلدارة 

كما هو متطلب    قروض والسلف المتوقعة مقابل ال   يةخسائر االئتمان ال

وسياسة  ،  "األدوات المالية"    9من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

لمخصص   االئتمان الالمجموعة  عمل  المتوقعة    يةخسائر  ومنهجية 

ي ذلك اي تغييرات رئيسية  المتوقعة بما ف  يةخسائر االئتمان الج  ذنمو

 السنة.   خاللحصلت 

المجموعة في تحديد مخصص  من قبل    المتبعةقمنا بمقارنة السياسة  

المتوقعة مع   يةخسائر االئتمان الهجية  ن ومالمتوقعة    يةخسائر االئتمان ال

 . 9متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

والبتقييم  قمنا   الرقابية  التصميم  اإلجراءات  فعالية  واختبار  تطبيق 

المعلومات،  الرئيسية لتقنية  العامة  الرقابية  اإلجراءات  ذلك  في   بما 

 فيما يتعلق بـ:ذات الصلة   تطبيقاتهاو

نموذج   • عمل    ، المتوقعة  يةاالئتمان خسائر  ال  اجراءات 
والتحقق من صحتها اذالنم  حول الحوكمة  والمتضمنة   ج، 

ال االفتراضات  سنةخالل  على  الموافقة  ذلك  في  بما   ،

 النموذج؛حقة على الالتعديالت الالرئيسية و

ال • والسلف وقرتصنيف    3و    2و    1مراحل  الإلى    ض 

االئتمان   خطر  في  الجوهرية  للزيادة  المنتظم  والتحديد 

في القيمة    ةخفضالمن   ات وتحديد حاالت التعثر أو التعرض

 بشكل فردي. 

التي   • المعلومات  تقنية  وتطبيقات  ذج ونم  تدعم أنظمة 

 المتوقعة، و  يةخسائر االئتمان ال

نم  مدخالت  نزاهة • في  االئتمان الذج  والبيانات   ية خسائر 

 المتوقعة. 

 

 :بتقييمفيما يتعلق بعينة من العمالء، قمنا   ▪

 

على   ة الداخلي   اتالتصنيف • بناًء  اإلدارة  قبل  من    المحددة 

في  بالمجموعة، وأخذنا    الخاص  التصنيف الداخلي  نموذج

ظروف  االعتبار   ضوء  في  المحددة  التصنيف  درجات 

المتوفرة، القطاع  الخارجية ومعلومات  وقمنا   السوق    كما 

كانتأيًضا   إذا  فيما  مع   التصنيفاتهذه    بتقييم  متوافقة 

نموذج   في  كمدخالت  المستخدمة  خسائر  ال التصنيفات 

 المتوقعة؛  يةاالئتمان

 و  المتوقعة، يةخسائر االئتمان للساب اإلدارة احت  •

اإلدارة للتدفقات النقدية القابلة لالسترداد، بما في ذلك   ييمتق •

 األخرى، إن وجدت. تأثير الضمانات ومصادر السداد 
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 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئيسي 

االفتراضات المستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة  .2

والخسارة   التعثر  احتمالية  عند    عندلتحديد  والتعرض  التعثر 

تقييم الوضع المالي للمقترضين    ،حصر  والمتضمنة دونالتعثر،  

ودمج  وتطوير  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  والتدفقات 

النظرة   ذات  الكلي  وعوا  المستقبلية االفتراضات  االقتصاد  مل 

 وما يرتبط بها من سيناريوهات وتوقعات الترجيحات المحتملة. 

 

الحاجة إلى تطبيق عمليات إحالل ما بعد النموذج باستخدام خبير  .3

أحكام ائتمانية لتعكس جميع عوامل المخاطر ذات الصلة والتي  

 قد لم يتم رصدها في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

ذلك كأمر مراجعة رئيسي نظراً ألن استخدام هذه األحكام    لقد اعتبرنا

وما    اتال يزال يؤدي إلى زيادة في عدم التأكد في التقدير والتقديرات

يرتبط بها من مخاطر المراجعة التي تحيط بعمليات حساب الخسائر 

 . 2022ديسمبر  31االئتمانية المتوقعة كما في 

 

الرجوع   رقم  يرجى  )  3لإليضاح  ف6)ج(  السياسات  (  ملخص  ي 
المالية،   الموجودات  قيمة  بانخفاض  المتعلق  الهامة  المحاسبية 

( الذي يتضمن اإلفصاح عن األحكام والتقديرات  1)د( )  2واإليضاح  
واالفتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر االنخفاض في قيمة  
تقدير  في  المجموعة  قبل  من  المتبعة  واآللية  المالية،  الموجودات 

واإليضاح  ا القيمة،  في  يتضمن   29واإليضاح    7النخفاض  الذي 
وتفاصيل  والسلف  القروض  قيمة  في  االنخفاض  عن   اإلفصاح عن 

تحليل جودة االئتمان واالفتراضات والعوامل الرئيسية التي تم أخذها  
 باالعتبار عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 

تحديد   بهدف  بالمجموعة  الخاصة  الضوابط  مناسبة  مدى  بتقييم  قمنا 

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وتحديد تعرضات "التعثر" أو  

فردي" وتصنيفها إلى مراحل. عالوة على  بشكل "انخفاض في القيمة  

بتقييم مدى مناسبة تصنيف  قمنا  التعرضات،  لعينة من  بالنسبة  ذلك، 

 .روض المجموعة المراحل لمحفظة ق 

 

الحوكمة   عملية  بتقييم  أخذتها    طبقة الم قمنا  التي  النوعية  والعوامل 

أي   إجراء  أو  إحالل  عمليات  أي  تطبيق  عند  باالعتبار  المجموعة 

تسويات على نتائج نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب محدودية  

   .البيانات أو النموذج أو غير ذلك

 

معقولي  مدى  بتقييم  االفتراضات  قمنا  تستخدمها   المتعلقةة  التي 

المتوقعة االئتمانية  الخسائر  نموذج  في  ذلك    ،المجموعة  في  بما 

النظرة   ذات  باالعتبار  المستقبلية،االفتراضات  األخذ  التأكد    مع  عدم 

 .والتقلب في السيناريوهات االقتصادية

 

احتساب   تدعم  التي  البيانات  ودقة  اكتمال  بفحص مدى  الخسائر  قمنا 

 .2022ديسمبر  31االئتمانية المتوقعة كما في 

 

من أجل مساعدتنا في   ،  قمنا بإشراك المتخصصين لدينا، عند االقتضاء

وتقدير  المترابطة  المدخالت  وتقييم  النماذج  عمليات حساب  مراجعة 

االئتمانية  الخسائر  نموذج  في  المستخدمة  االفتراضات  مدى معقولية 

فيما   الكلي وسيناريوهات  المتوقعة خاصةً  بمتغيرات االقتصاد  يتعلق 

واالفتراضات   المرجحة  واالحتماالت  المتوقعة  الكلي  االقتصاد 

 .المستخدمة في عمليات اإلحالل ما بعد النموذج

 

قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم 

 المالية الموحدة.  
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 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئيسي 

 ألدوات المالية المشتقة اتقييم 

في   والسلبية 2022ديسمبر    31كما  اإليجابية  العادلة  القيمة  بلغت   ،

لشركة الزميلة  ل  بيعالباستثناء خيار  ،    للمشتقات التي تحتفظ بها المجموعة

سعودي،  لاير  مليون 47لاير سعودي و  ونملي  614 ،المشار إليه أدناه

 على التوالي.

 

أبرمت المجموعة عقود مشتقات مختلفة، بما في ذلك مقايضات أسعار 

األجنبي  والعمالت العموالت   الصرف  السلع    وعقود  اآلجلة  وعقود 

 إن .  العمالت والسلعوخيارات    المستقبلية وخيارات العموالت  عقودالو

خارج    ، هي عقودالمشتقات  خيارات  المقايضات والعقود اآلجلة وعقود

النظامية  المتداولة في أسواق نشطة  األسواق  فإن    وغير  تقييم  وبالتالي 

يعتبر   العقود  من    موضوعيهذه  عدد  االعتبار  بعين  يأخذ  ألنه 

بما في ذلك تسويات مخاطر  التقييم االفتراضات وعمليات معايرة طرق  

 االئتمان الخاصة بالطرف اآلخر. 

ألغراض المتاجرة، لكن بعض مقايضات  ان غالبية هذه المشتقات مقتناه  

مخاطر القيمة العادلة في القوائم المالية    حوط أسعار العموالت مقتناة لت 

 الموحدة. 

 

غير مالئم للمشتقات يمكن أن يكون له أثر جوهري على تقييم  إن إجراء  

محاسبة التحوط في حال عدم فعالية  على  وتأثير  القوائم المالية الموحدة،  

 التحوط. 

 

، نظًرا لوجود صعوبات  األمور الرئيسة للمراجعةاعتبرنا هذا من  لقد  

بسبب   وموضوعية محددة،  حاالت  وفي  عام،  بشكل  التقييم  تحديد  في 

 . معقدةنموذجية استخدام تقنيات 

 

  ة لسياسمن القوائم المالية الموحدة ل )و(   3 اإليضاحيـرجى الرجوع إلى 
والذي يوضح مراكز    11المشتقات، واإليضاح  بتقييم  المتعلقة    المحاسبية

 المستخدمة من قبل المجموعة. التقييم المشتقات ومنهجية 

 

قمنا بتحديد ما إذا كانت إجراءات الرقابة حول تقييم المشتقات قد تم  

قمنا بأخذ عينة من األدوات المالية   .تصميمها وتطبيقها بشكل مالئم

 المشتقة و: 

مستقل   ▪ تقييم  إجراء  في  لمساعدتنا  بخبرائنا  لعينة االستعانة 

 لمشتقات ومقارنة النتائج مع تقييم اإلدارة. ا

 

اختبار دقة تفاصيل المشتقات وذلك بمقارنة الشروط واألحكام   ▪

 .المعاملة ييداتمع االتفاقيات ذات الصلة وتأ

 

 .المشتقات  تقييممالئمة المدخالت الرئيسية لنموذج    منالتحقق   ▪

 

فعالية   ▪ التي    تحوطالتحقق من  المجموعة    قامتالمخاطر  بها 

 ذات الصلة. التحوطمحاسبة مالئمة و

 

فيما  الموحدة  كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية    التحقق من ▪

للتقرير المالي  يخص هذا األمر مع متطلبات المعايير الدولية  

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 
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 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئيسي 

 تقييم خيار البيع لشركة زميلة 

 

خيار للبيع بقيمة    2022ديسمبر    31تتضمن مشتقات المجموعة كما في  

مليون لاير    164:  2021مليون لاير سعودي )  99عادلة موجبة بمبلغ  

 سعودي(.  

 

إن خيار البيع مدرج ضمن االتفاقية )"االتفاقية"( مع المساهم اآلخر في  

شركة زميلة ويمنح المجموعة الخيار لبيع حصتها في الشركة الزميلة  

 إلى المساهم اآلخر استناداً إلى سعر بيع محدد وفقاً لالتفاقية.  

 

ووفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة، يتم فصل خيار البيع عن االتفاقية 

 ويقاس بقيمته العادلة.  

 

تستخدم المجموعة نموذج قياس خيار لقياس القيمة العادلة لخيار البيع 

معينة   مدخالت  يتطلب  مالحظتهاالذي  يمكن  الحالية.    ال  األسواق  في 

ية للشركة الزميلة ومدخالت  وتشتمل هذه المدخالت على النتائج التاريخ

أخرى تتطلب أحكام اإلدارة بما في ذلك التقديرات حول النتائج المستقبلية  

النتائج المستقبلية للشركة الزميلة  للشركة الزميلة واآلثار السلبية على 

ذي   لالستثمار  العادلة  القيمة  وتقدير  الخيار  ممارسة  من  تنتج  قد  التي 

 الصلة. 

 

مر من أمور المراجعة الرئيسة حيث أن تقييم خيار لقد اعتبرنا هذا األ

  أحكام هامة البيع هذا، كما هو مذكور أعاله، يتطلب من اإلدارة ممارسة  

 في تحديد القيمة العادلة لخيار البيع.   وعمل تقديرات هامة

 

الموحدة:   المالية  القوائم  حول  التالية  اإليضاحات  إلى  الرجـوع  يرجى 
المحاسبي  السياسـات  رقم  ملخص  اإليضـاح  الهامـة  والذي    3ــة  )و( 

والتحوط،   المشتقة  المالية  األدوات  عن  للمحاسبية  السياسة  يوضح 
( الذي يوضح األحكام والتقديرات الهامة لقياس 2)د( )  2واإليضاح رقم  

رقم   واإليضاح  العادلة،  البيع، ي والذي    11القيمة  خيار  مراكز  وضح 
لعادلة للموجودات والمطلوبات  والذي يوضح القيم ا  30واإليضاح رقم  

 .المالية

 

 

تقييم   حول  الرقابة  إجراءات  كانت  إذا  ما  بتحديد  الرد  قمنا  خيار 

 .وتطبيقه بشكل مالئم قد تم تصميمه الخاص بالشركة الزميلة

 

األساسية   األحكام  بشأن  فهم  على  للحصول  االتفاقية  بمعاينة  قمنا 

 لخيار الرد. 

 

خيار الرد المنفذ من قبل اإلدارة وقمنا بتقييم  أخذنا باالعتبار تقييم  

 المنهجية واالفتراضات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة. 

 

كما قمنا بمشاركة خبرائنا لمراجعة معقولية تقييم خيار البيع للشركة 

 الزميلة المحدد من قبل اإلدارة.  

 

القوائم   الواردة في  الصلة  بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات  قمنا 

فيما يخص هذا األمر مع متطلبات المعايير الدولية    ،المالية الموحدة

 . المملكة العربية السعوديةللتقرير المالي المعتمدة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات األخرى 

تقرير  الالمعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في    ألفتت ،  المسؤول عن المعلومات األخرى الواردة في تقريره السنوي  و اإلدارة هإن مجلس  

من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا   .عنها، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات  2022  سنةمجموعة ل السنوي لل

 بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.

 

 بشأنها. نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي ولن وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ونحن ال  

 

عند القيام وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، عند توفرها، والنظر

ليها أثناء المراجعة، أو بذلك فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا ع

فة بشكٍل جوهري.    ما إذا كانت المعلومات األخرى تبدو ُمحرَّ
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 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة 

عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية   ينمسؤولال  مه  ن ي المديرإن  

للبنك،   السعودية والنظام األساسي  العربيـة  المملكة  البنوك في  الشركات ونظام مراقبة  نظام  الرقابة  السعودية، ومتطلبات  المسؤولة عن  وهي 

 . تي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأالداخلية ال

 

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

علقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو الحال، عن األمور المت 

 .إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك

 

 في المجموعة.  آلية التقرير الماليمسؤولون عن اإلشراف على ال ، أي مجلس اإلدارة، همإن المكلفين بالحوكمة

 

 مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 

طأ، تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خ 

ير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام وإصدار تقر

التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن   العربية السعودية ستكشف دائماً عن  المملكة  المعتمدة في  الدولية للمراجعة  للمعايير  تنشأ بها وفقاً 

فات عن غش أو خطأ، وتُعَد التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات  التحري 

 .االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة

 

المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك  وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في

 المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ: 

 

مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  وتقييم  تحديد   •

أدلة مراجعة كافية ومالئمة   المخاطر، والحصول على  تلك  لمواجهة  اكتشاف أي  لكي  المراجعة  يعد خطر عدم  أساًسا إلبداء رأينا.  تكون 

غش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  تحريف جوهري ناتج عن ال

 مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. 

 

بغرض  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس   •

 إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

 

 مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. تقييم  •

 

أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد  استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية، واستناداً إلى   •

المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما استنتجنا قدرة  جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول  

فصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك  وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإل

فإن  اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك،  

 االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية.األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن 

 

  العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعامالت تقييم   •

 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً عادال. 

 

ئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومال •

القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في 

 المراجعة. 

 

وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ونحن نتواصل مع المكلفين بالح

 .ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة
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 ماع .1
 

رىد آآمج 25ر تال آآتب  31/مرمآآقالريآآكلمايرموآآسالمايربآآجومب ،ةتدوعآسرةمه آآسمرةكالآآش ،(كآآنباي) ال مثتآآسالاريدوعآآسايركآآنبايرسآسأت
رمآآآقالريال آآآجتايرلجآآآسايربآآآجومبركآآآنبايرلآآآمعتر ةتدوعآآآسايرةآآآتبالعايرةآآآكلممايريآآآفر(1976روآآآتنوت 23قآآآفيوماي )ر)آآآه 1396 ين آآآثاي

  آًءعالف 51  هددآعور آعوالف ةكبآشرلالآخرنآمر(1977رسال آم 16رقآفيوماي) )آه 1397رلوألي  عآتبال 25ر تال تب 1010011570
 :يلتر مكروهركنبلاريستئالايرزكالمايرنيونعرنإر ةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفر( ًءعالف 51ر: 2021)

  
 رال مثتسالاريدوعسايركنباي  

 ريستئالايرزكالماي  
  3533ربرص  
 رةتدوعسايرةتبالعايرةكلمماير، 11481رض تالاي  

 
رةآقفيوتمرةتفالصمر  مدخرور  جتنمر ئالمعاركنبايرمدقتر مكر ةتفالصمايرةئزجتاير  مدخورةتال جتايرةطشنأليرعيونأرةف كركنبايرمدقت
ر ةأآشنُمم ةلقتآسمرةتعالآشرةآئتهرةطآسيوبر آهتلعرليالآشإليور آهد متعيرمتتريتايور(ةدئ فايربنجترأدبمرىلعرةمئ ق)رةتمالسايرةعتالشايرعم
 ر كنبايرلبِققرنم

 
 "ةعومجماي")آبر آًءعتمجر آهتاإ ال آشرُمت)رةآتا تايرةآعب تاي  ت كالآشارةآتا مايرمئيوآقايو كآنبلارةتا مايرمئيوقاي ،ةدحومايرةتا مايرمئيوقاي هذه لمشت
 :(ةدحومايرةتا مايرمئيوقايرهذهريف

 
رةكلممايريفرةلجسرُممرةلفقمرةمه سم ةتدوعسرةكالشريهور،(ل تتب كرال مثتساي) "ةط سوايورةتا مايرقيالوألارال مثتسايرةكالش" (أ

روتاوت 22رقفيوماي)ر)ه1428ربجال 8ر تال تبرالد ص 1010235995رمقالريال جتايرلجسايربجومبرةتدوعسايرةتبالعاي
ريفرلم عتايرل تتب كرال مثتسايرةكالشارةستئالايرةطشنأليرنمضتت ،كنبايرلبرِققرنم %100رةبسنبرةكولممريهور(2007

رنعرةب تنا برةص خايرال مثتسايرظف حمور يال مثتسايرقتد نصرةاليدإر،ةتطغتا بردهعتاير،لتكوورلتصأكرةتا مايرقيالوألي
 ،ةتا مايرقيالوأليرل معأبرةص خايرظفحايور، يال شتساير،بتتالتاير  مدخرمتدقتور،ءالمعاي
 

ربجومبرةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفرةلجسرُممرةدودحمرةتاوؤسمر يذرةكالشريهور"ةتال قعايرال مثتسالاريدوعسايرةكالش" (ب
ريهور(2009روت م 25رقفيوماي)ر)ه1430 ىاوألي ىد مج 29ر تال تبرالد ص 1010268297رمقالريال جتايرلجساي
ر متفركنبايرنعرةب تنرن مضكرةتكلماي كوكصبرظ فتحايروهرةكالشلاريس سأليرلدهاير كنبايرلبرِققرنم %100رةبسنبرةكولمم
 ، يال قعا برةقلعتمايرضيالقإلير الم عمبرقلعتت
 

    2017روتاوت 18ر تال تبرن مت كرالزجريفرةلجسُممرةدودحمرةتاوؤسمر يذرةكالشريهو "ةدودحمايرقيوسألاربت صرةكالش"رر(ج
ر  تلمعرىاإرةف ضإل برةتا ماير  قتشماير  تلمعبرم تقا برةكالشايرهذهرصتختور كنبايرلبِققرنم %100رةبسنبرةكولممريهو
   كنبايرنعرةب تنا ب ءيالشايرةد عإ
رعآمجرُممرلكآشبرستآاورطقفركنبا برةقالعاير يذر  ح ضتإليرىاإرةال شإلارةدحومايرةتا مايرمئيوقاي هذهريف كنبايرىاإرةال شإليرمتت
  "ةعومجمك"

 
 

 دادعإلا سسأ .2
  

  مازتلفا نايب (أ
  

رةآتا مايرالتال آقتلارةآتاودايرالتت آعملار ًءقفو 2022رالبمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسلاوريفر مكرةدحومايرةتا مايرمئيوقايرهذهرديدعإرمت
رنتبآس حملارةتدوعآسايرةآئتهايرنآعرةالد آصاي ىالآخألير ياليدآصإليورالتت آعمايورةتدوعآسايرةآتبالعايرةكلممايريفرهد متعيرمتر مك
  كنبايرنتنيوقرورةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفر  كالشايرم ظنوركونبايرةبقيالمرم ظنرم كحألر ًءقفوور،نتعجيالمايو

 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 2021 و 2022 ربمسيد 31يف نيتيهتنملا نيتنسلل

 

      9 

 (ةمتت) - دادعإلا سسأ .2
 

  ضرعلاو سايقلا سسأ (ب
  :ةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريفرةتا تايردونبايرء نثتس برةتختال تايرةفلكتايرأدبمار ًءقفورةدحومايرةتا مايرمئيوقايرديدعإرمتت

 ؛ةاد عايرةمتقا بر  قتشماي س قُمت •
 ؛ةاد عايرةمتقا ب الئ سخايورح بالأليرلالخرنمرةاد عايرةمتقا برةفنصمايرةتا ماير يودألي س قُمت •
 ؛ةاد عايرةمتقا ب ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنمرةاد عايرةمتقا برةفنصماير يال مثتساي س قُمت •
 طوآحتاير  آقالعريآف طوآحتردوآنبكر هدآتدحترمآتريآتايور آهبرلالآتعمايرةتا ماير  بولطمايور يدوجومايرلتدعت •

 و ؛طوحتايرالط خمرىاإرةبوسنمايرةاد عايرةمتقايريفر يالتغتلارةلهؤمايرةاد عايرةمتقا ب
رةدآآحوايرن آآمتئيرةآآقتالطرميدختآآس برةتلبقتآآسماير  آآميزتاالارةآآتا حايرةآآمتقا برةددآآحمايرعف آآنمايرميزآآتاير  آآبثإرمتآآت •

   ةعقوتماي
  ةاوتسايربتتالترىلعرًءء نبرم ع لكشبر هديدعإرمتريا مايرزكالمايرةمئ ق

 
   ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا (ج
رةآتا ماير  آن تبايربآتالقترمتآتور ةآعومجملارةآتفتظوايرةلمعايرالبتعُمتريذايو ،يدوعسايرلايرا برةدحومايرةتا مايرمئيوقايرهذهرضالعرمتت 
  كاذرلالخرالكذُمترمار مر،يدوعسر لايررلاأربالقألرةضوالعماي

  
  ةيرهوجلا ةيبساحملا تاضارتففاو تاريدقتلاو ماكحألا  (د

  
ًء قفو ةدحوماي ةتا مايرمئيوقاي ديدعإ باطتت  ميدختسي ةتدوعآسايرةآتبالعايرةآكلممايريآفرهد آمتعيرمتر مك ةتا مايرالتال قتلا ةتاوداي التت عماا ر
ر آمكر   آبولطمايور يدوآجوملا  آهنعر آصفماي غا بماي یاع الثؤت يتاي ةمهماي ةتبس حماي   ضيالتفايو  يالتدقتايو م کحألي ضعب
ر يالتدآآقتايورم آآكحأليرهذآآهرمتآآتقترمتآآتور ةآآعومجملا ةتبآآس حماير  آآس تسايرقآآتبطترةآآتلمعريآآفر آآهمكحرةآآسال ممرةاليدإليرنآآمربآآلطتت
رةآآتنهماير ئ آآصنايرىآآلعرلوآآصحايرىآآاإرةف آآضإل برىالآآخأرلآآميوعورةآآتختال تايرةالآآبخايرىآآاإردنتآآستو المتآآسمرلكآآشبر  آآضيالتفايو
  ر لوالظايرهذهرلظريفرةاوقعمر هنأردقتعتريتايرةتلبقتسمايرثيدحألير  عقوتو
رةالآتفايركآلترىآلعرطقفرالثؤترةعجيالماير ن كريذإرالتدقتايرةعجيالمر هتفرمتتريتايرةالتفايريف ةتبس حماير يالتدقتاير  عجيالمرد متعيرمتت
ريآآلت  آآمتف  ةتلبقتآآسمايو ةآآتا حاير يالآآتفايرىآآلعرالثؤآآترةآآعجيالماير آآن كريذإ  آآمتف ةتلبقتآآسماير يالآآتفايريآآفورةآآعجيالمايرةالآآتفريآآفروأ
 :ةعبتمايرم كحأليور،  ضيالتفايور، يالتدقتايرةاليدإلير هتفر مدختسيريتايرةمهماير ا جماي

 
ر آن كريذإر آمرمتآتقتورلوآصأل برظ آفتحاير آاالخرنآمرمتآتريذآايرل آمعأليرجذوآمنرمتآتقت -رةتا ماير يدوجومايرلتنصت  •

ررمئ آقايريآس سأليرغآلبمايرىآلعر("SPPI") ةدآئ فايورغآلبمايرلآصأر  عوفدآمرطآقفريآهريا مايرلصألارةتدق عتايرطوالشاي
 ؛(ج3رح ضتإ)

 ؛(1رد2رح ضتإ)رةتا ماير يدوجومايرةمتقريفرض فخنايرالئ سخ  •
 ؛(2رد2رح ضتإ)رةاد عايرةمتقايرس تق  •
 ؛(3رد2رح ضتإ)ررةتا مايرالتغر يدوجومايرةمتقرض فخني  •
 ؛(4 د2رح ضتإ) ةتال مثتسايرقتد نصايرىلعرةالطتسايردتدحت  •
 ؛( 5د2ح ضتإ)رةلمتحماير توصتايرقوقحرمتتقتركاذريفر مبر،ر هتفرالمثتسماير  كالشايرىلعريالهوجايرالتثأتايردتدحت  •
 ؛(6رد2رح ضتإ)رةتاليالمتسايرأدبم  •
 ؛(7رد2رح ضتإ)  ("IBR")ريف ضإليرضيالتقايرلدعمرالتدقتورال جتإليردوقعررطوالشردتدحت -رال جتإلير  ميزتاي  •
 ؛(8رد2رح ضتإ) ء فطإليوركالهتساي  •
 ؛(9رد2رح ضتإ)رب عتأليور  بولطملار  صصخم  •
 ؛(10رد2رح ضتإ)ررةتستئالايرةتاليوتكاير  ضيالتفاي -رنتفظوماير تيزمر  ميزتاي  •
 و ؛(ح3رح ضتإ)ررةتموكحاير نماي  •
  (11رد2رح ضتإ)رىاوأليرةحتالشايركوكصرلتنصت  •
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 ةيلاملا تادوجوملا ةميق يف ضافخنفا رئاسخ   (1
 

ر يدوآجوماير  آئفرعتمجريف ةتا ماير يودألي 9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعمايربجومبرةمتقايريفرض فخنايرالئ سخرس تقربلطتت
رالئ آآسخردآآتدحتردآآنعر  ن مآآضايرمتآآقورةتلبقتآآسمايرةآآتدقناير  قفدآآتاير آآتقوتورغآآلبمرالتدآآقتر،صوآآصخاير آآجورىآآلعور،مآآكحايرةآآتا ماي
ريدؤآترنأرنآكمتور،لآميوعايرنآمرددآعبرةعوفدمر يالتدقتايرهذهر ن متئايرالط خمريفرةتالهوجايرةد تزايرمتتقتورةمتقايريفرض فخناي
    صصخمايرنمرةفلتخمر  توتسمرىاإرلميوعايرهذهريفر يالتتغتاي

 
ر  آضيالتفايرنآمرددآعرعآمرةدآقعمايرجذ آمنايرنآمر  آجالخمريهرةعومجمايرنمرةعقوتمايرن متئايرالئ سخارةعومجماير  ب ستحيرنإ
 . هت طبيالتورةالتغتماير الخدمايرال تتخ برةقلعتمايرةتس سألي

 
 :يلتر مرةتبس حمر يالتدقتور ًءم كحأرالبتعتريتايرةعقوتمايرن متئايرالئ سخرجذ منرالص نعرنمضتت

 
 ؛ةتدالفاير  جالدلارالثعتايرةتا متحيرددحتريذاير،ةعومجملاريلخيدايرين متئايرلتنصتايرجذومن •
رس آآتقريآآغبنترثآآتحرن آآمتئايرالط آآخمريآآفرةآآظوحلمرةد آآتزرك آآنهر آآن كريذإر آآمرمتآآتقتارةآآعومجمايرالتت آآعم •

 ؛يعونايرمتتقتايورة تحايرةدمارةعقوتمايرن متئايرالئ سخرس سأرىلعرةتا ماير يدوجوماير  صصخم
 ؛يع مجرس سأرىلعرةعقوتمايرن متئايرالئ سخرمتتقترمتتر مدنعرةتا ماير يدوجومايرع طق •
  ؛ الخدمايرال تتخيورةفلتخمايرغتصايركاذريفر مبر،رةعقوتمايرن متئايرالئ سخرجذ منرالتوطت •
ر،يا آمجإليريآلحمايرجت آناي لثمر،ةتد صتقاير الخدمايوريلكايرد صتقاير  هوتال نتسرنتبر  ط بتالايردتدحت •

رالئ آآسخايور،الآثعتايردآآنعر  آضالعتايور،الآآثعتاير  آتا متحيرىآلعرالتثأآآتايور،  ن مآضايرمتآآقورةآا طباير ادآعمو
 و ؛الثعتايرنعرةمج ناي

ريآآفرةتد آآصتقاير الخدآآمايرق قتآآشار،ةآآتا متحاير آآهنيزوأورةآآتعلطتايريآآلكايرد آآصتقاير  هوتال نتآآسرال آآتتخي •
  ةعقوتمايرن متئايرالئ سخرجذ من

 
  ةلداعلا ةميقلا سايق   (2

  
ر آمرء نثتآس بر،ةدآحومريا آمرزآكالمرةآمئ قرلكر تال تبرةاد عايرةمتقا بر  قتشمايركاذريفر مبر،رةتا ماير يودأليرمتتقتبرةعومجمايرموقت
   ج30 ح ضتإريفر نعرح صفإليرمت

 
ريآفرنتلم آعتمرنتآبرةآتد تتعير ةآتلمعريفرميزتايرلتوحتارعوفدمايروأر،لصأرعتبار مالتسيرمتتسريذايرالعساير هنأبرةاد عايرةمتقايرلالعُمت
 : مإر هذتفنترمتترميزتايرلتوحتروأرلصأرعتبرةتلمعرنأرضيالتفيرىلعرةاد عايرةمتقايرس تقرىنبُمتر التالقتاير تال تبرقوساي

 
 وأر،ميزتاايروأرلصألاريس سأليرقوسايريف •
   يس سأليرقوسايرب تغرةا حريفركاذور،رميزتاايروأرلصألارةتلضفأرقوسرالثكأريف •
  

رةآاد عايرةآمتقايرمتآقُمتر ةآعومجمايرلآبِققرنآمروأرةتلآضفأرالآثكأليرقوآسايروأريآس سأليرقوآسلارلوخدايرنكممايرنمرنوكترنأربجتركاذك
رنتلم آعتمايرنأرةتآضالفرىآلعركآاذورميزآتايروأر لآصأرالتعستارقوسايريفرنولم عتماير هلمعتستر  ضيالتفيرميدختس برميزتايروأرلصأل
   ةعفنمرقتقحتارقوسايريفرلم عتمايرةالدُمقرال بتعايريفريا مرالتغر لصألرةاد عايرةمتقايرُمذخأتر ةتد صتقير ةعفنمرلضفألرنوعست

 
رموقتآآسرهالودآآبريذآآايورقوآآسايريآآفرالآآخذرلآآم عتمارعآآتبايرلالآآخرنآآمروأر،لآآصألارىآآلعأليورلآآثمأليرلآآتظوتايرلالآآخرنآآمرةتد آآصتقي
 ر لصألارىلعأليورلثمأليرلتظوتا ب

 
رمتآآظعتردآآنعركآآاذو ،ةآآاد عايرةآآمتقايرس آآتقارةآآح تمرةآآتف كر  آآن تبرور،مآآئالمروه آآمربآآسحبر،ةبآآس نمرمتآآتقترقالآآُمطرةآآعومجمايرمدختآآست
   هتظحالُممرنكمُمترار   تطعُممرميدختسيرلتلقتور هتظحالُممرنكممايرنم يتايرقوساي   تطعُممرميدختسي
 
ر،ةدآحومايرةآتا مايرمئيوآقايريآفر آهنعرح آصفإليرمآتروأرةآاد عايرةآمتقا بر هآس تقرمتآتريآتايور،  آبولطمايور يدوآجومايرلآكرلتنآصترمتت

 :م عرلكشبرةاد عايرةمتقايرس تقا يالهوجر  تطعمرىوتسمرىندألر،ه ندأرالوكذمايرةاد عايرةمتقلاريمالهايرلسلستايرنمض
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رس آتقاير تال آتبر آهتاإرلوآصوايرةأآشنملارنآكمتريآتايورةلث مماير ةتا مايرةيدألارةطشنايرقيوسأليريفرةنلعُممايرال عسألي .لوألا ىوتسملا 
 ؛(لتدعترنودب)
 
ريآتايورىالآخأرمتآتقترقالآطروأرةهب آشُممايرةآتا ماير  آبولطمايور يدوآجوملارةطآشنايرقيوآسأليريآفرةنلعُممايرال عسألي .يناثلا ىوتسملا
 ؛ هتظحالمرنكمترةتقوسر  مولعمرىلعرةتنبمرةتالهوجاير  تطعمايرعتمجر هتفرنوكت

 
   هتظحالمرنكمترةتقوسر  مولعمرىلعرةتنبمر ستاورةتالهوجر  تطعمريأر هتفرنوكتريتايرمتتقتايرقالط .ثلاثلا ىوتسملا

 
رثدآحريذإر آمرالالآقُمترةآعومجمايرننآفر،الالكتمرلكشبرةدحومايرةتا مايرمئيوقايريفر هبرلالتعُمماير  بولطمايور يدوجوما برقلعتتر مبرو
رس آتقاريالهوآجر   آتطعمرىوتآسمرىآندأرىآلعرًءء آنب)رلتنصتايرالتدقترةد عإرلالخرنمريمالهايرلسلستايريفر  توتسمايرنتبرلتوحت
  يا مرالتالقترلكر تال ترةت هنريفر(م عر لكشبرةاد عايرةمتقاي

 
رالآتغور،ةآاويدتمايرالآتغرةآتا ماير يدوآجومايرلآثمرالالآكتُممايرةآاد عايرةآمتقايرس آتقرنآمر لآكار يءيالآجايور  آس تسايرةآعومجمايرددحُمت
  ةالمتسمايرالتغر  تلمعايريفرعتزوتلارة نتقُمماير يدوجومايرلثمرةالالكتماي

 
رالالآقترنتتجال آخايرنتتعوآضومايرءيالآبخايرةكال شمر ةنتعمر يدوجومرمتتقتارالخآلر قورنم نوتجال خ نوتعوضومرءيالبخ كال شت
  ةتنهمايرالتت عما برميزتاايورةتاالقتساير،ةعمساير،قوسا برةفالعمايرالتت عمرىلعرًءء نبرال تتخايرمتت   ًءتونس
 
ر هالتدآقترةد عإروأر همتتقترةد عإربولطمايور  بولطمايور يدوجومايرمتقرىلعر  كالحايرلتلحتبرةعومجمايرموقتر،التالقترلكر تال تب
رمتآآتقترالآآخآلرةتآآستئالاير  آآتطعمايرنآآمر آآبثتا برةآآعومجمايرموآآقتر،لآآتلحتايريذآآهرضيالآآغألور ةآآعومجملارةتبآآس حماير  آآس تسلار آآًءقفو
رةآآعومجمايرنال آآقُمتر آآمكر ةلآآصاير يذرىالآآخألير يدنتآآسمايوردوآآقعايرعآآمرمتآآتقتايرب آآستحيرةآآتلمعريآآفر  آآمولعمايرةآآقب طمرةطآآسيوب
  ًءاوقعمرالتتغتايرن كريذإر مردتدحتارةتجال خايرالد صمايرعمر  بولطمايور يدوجومايرلكارةاد عايرةمتقايريفر يالتغتاي

 
ر، آآهتعتبطرس آآسأرىآآلعر  آآبولطمايور يدوآآجومايرل نآآصأردآآتدحتبرةآآعومجمايرموآآقتر،ةآآاد عايرةآآمتقايرنآآعرح آآصفإليرضيالآآغألو 
  هالعأرالوكذمروهر مكرةاد عايرةمتقلاريمالهايرلسلستايركاذكور  بولطمايروأر يدوجوما برةقلعتمايرالط خمايور هصئ صخو
 
 ةيلاملا ريغ تادوجوملا ةميق ضافخنا (3
 
رالآشؤمريأرك آنهرن آكريذإر آمردآتدحتارالالآكتمرلكآشبروأرالآتالقترلآكر تال آتريآفرةآتا مايرالتغر يدوجوملارةتالتفدايرةمتقايرةعجيالمرمتت
  لصألارديدالتسالارلب قايرغلبمايرالتدقترمتتر،رالشؤمايريذهرلثمردوجورةا حريفر ةمتقايرض فخنيرىلع
 
رةآآلب قاير آآتمتقرنآآعردآتزتر(ر"دآآقنلارةدآآاوماير آآتيدحو")روأرلآصألارةآآتالتفدايرةآآمتقاير آآن كريذإرةآمتقايرض آآفخنيرةال آآسخبرليالآآتعايرمتآت
ر،رعآتبايرلتا آكتر آًءصق نرةآاد عايرةآمتقايورةمدختآسمايرةآمتقايريآهردقنلارةجتنمايرةدحوايروأرلصألارديدالتسالارةلب قايرةمتقاير ديدالتسالا
رلدآعمرميدختآس برةآتا حاير آهتمتقرىآاإرةالدآقمايرةتلبقتآسمايرةآتدقناير  قفدآتايرمآصخرمتآتر،رميدختسايريفرةمتقايرالتدقت دنعر ىلعأر مهتأ
 رةاد عايرةمتقايردنتستر لصأل برةص خايرالط خمايوردوقنلارةتنمزايرةمتقلارةتا حايرقوساير  متتقترسكعتريذايرةبتالضايرلبقرمصخاي

 
رال عآسألير،ر آهتظحالمرنآكمترقوآسرال عآسأردوآجورمدآعرةا حريفر،روأر هتظحالمرنكمتريتايرقوسايرال عسأرىاإرعتبايرلتا كتر ًءصق ن
رةآتدقناير  قفدآتاير  ب آسحرىآلعرًءء آنبر ذآئدنعر،رةآلث ممر يدوجومارةتالتدقترال عسأرالفوترمدعرةا حريفروأرةلث ممر يدوجومارةالدقماي
  ةموصخمايرةتلبقتسماي

 
رةال آسخايرنأرىآلعر يالآشؤمريأرنآعر آًءثحبرالتالقترلكر تال تريفرةقب ساير يالتفايريفر هب لالتعمايرةمتقايرض فخنيرالئ سخرمتتقترمتت
ردآتدحتارةمدختآسماير يالتدآقتايريآفرالآتتغترك آنهرن آكريذإرةآمتقايريآفرض آفخنايرةال آسخرسكعرمتتر ةدوجومردعترماروأر ضفخنيردق
  هديدالتسيرنكممايرغلبماي

 
رنآمرن آكريآتايرةآتالتفدايرةآمتقايرلآصألارةآتالتفدايرةآمتقاير آتفرزو آجتتراريذآاي دحايرىاإرطقفرةمتقايريفرض فخنايرةال سخرسكعرمتت
  ةمتقايريفرض فخنيرةال سخبرليالتعايرمتترماريذإر،رء فطإليروأركالهتسايرمصخردعبر،ر هدتدحترنكمماي
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 ةيرامثتسفا قيدانصلا ىلع ةرطيسلا ديدحت   (4
  

رنآمرددآعارقودنآصرالتدمكرلالصتا برةعومجمايرموقتر مكر،ب3رح ضتإريفرةنتبمايور،ةاليدإلير يالتدقتارةالطتساير يالشؤمرعضخت
رموآقتر آمرًءةد آعرةآعومجمايرننآفرةآتدالفايرال مثتآسايرقتد نصرىلعرًءةالطتسمرةعومجماير ن كريذإر مردتدحتاور ةتال مثتسايرقتد نصاي
رقوآقحور(ةآعقوتمايرةاليدإليرب آعتأرعآمرةآلمحمايرعف نمايرلمشتريتاي)ريدالفرقودنصريفر هارةتد صتقايرعف نمايرمتتقترىلعرزتكالتا ب
ريآفرنتالمثتآسمايرلآتكورالودآبرموآقتر آهنأر هد فمرةجتتنارةعومجماير لصوتردقفركاذارةجتتنور قودنصايرالتدمرةا قإريفرنتالمثتسماي
  قتد نصايرهذهارةتا مايرمئيوقايردتحوتبرمقترماريا تا بور،ليوحأليرلك

 
 اهيف رمثتسملا تاكرشلا ىلع يرهوجلا ريثأتلا ديدحت (5

 
 ةالطتآسر آستار آهنكاور آهتفرالمثتآسمايرةكالآشلارةتلتغآشتايورةتا مايرةس تساير ياليالقريفرةكال شمايرىلعرةالدقايروهريالهوجايرالتثأتاي
 ىآآلعرم آآهرالتثأآآترةآآعومجملارن آآكريذإر آآمردآآتدحتردآآنعرم آآكحأليرةاليدإليرمدختآآستر   آآس تسايركآآلترىآآلعرةكالتآآشمرةالطتآآسروأ ةآآقلطم
رةآلب قروأر آًءتا حر هتآسال ممرنآكمتريآتايرةآلمتحماير توآصتايرقوآقحرالتثأآتوردوآجوريآفر آًءضتأرةاليدإليرالظنتر  هتفرالمثتسماير  كالشاي
  ىالخألير  ن تكاير هبرظفتحتريتايرةلمتحماير توصتايرقوقحركاذريفر مبر،رلتوحتلا

 
ر آمب)رلوالآظايورقئ قحايرعتمجرصحفبرةعومجمايرموقتر،رم هايرالتثأتايريفرمه سترةلمتحماير توصتايرقوقحر ن كريذإر مرمتتقتردنع
ر  آبتتالتريأو ةآلمتحماير توآصتايرقوآقحرةآسال ممارلمتحمايرينمزايرال طإليو ةلمتحماير توصتايرقوقحرةسال ممرطوالشركاذريف
رةالدآقايورةاليدإليرةآتنرء نثتآس بر،رةآلمتحمايرقوآقحايرىآلعرالثؤآتريآتاير(ريع آمجروأريدالآفرلكآشبر هتفرالظنايرمترءيوسرىالخأرةتدق عت
  لتوحتايروأرذتفنتاي ىلعرةتا ماي

 
  ب 8رح ضتإريفرةنتبمر هتفرالمثتسماير  كالشايرىلعريالهوجايرالتثأتايردتدحتريفرةقبطمايرةتستئالايرم كحألي

 
 ةيرارمتسفا أدبم   (6

  
رأدآآآبمار آآآًءقفور آآآها معأريآآآفراليالمتآآآسايرىآآآلعرةآآآعومجمايرةالدآآآقرنآآآمردآآآكأتلارةآآآمزالاير يالتدآآآقتايرءيالجنآآآبرةآآآعومجمايرةاليدإر آآآم ق
رىآاإرةف آضإل بر الوآظنمايرلبقتآسملارل آمعأليريفراليالمتسالارةتف كايرالد صمايرةعومجمايرىدارنأرةاليدإلير دكأتردقور،ةتاليالمتساي
ريآفراليالمتآسايرىآلعرةآعومجمايرةالدآقرىآلعرمآهمرالتثأآتر آهارنوآكتردآقرةآتالهوجردآكأترمدعر ا حردوجوبرةاليدإليرىدارملعرار،كاذ
  أدبمايريذهرس سأرىلعرةدحومايرةتا مايرمئيوقايرديدعإرمتردقفريا تا بور،ةتاليالمتسايرأدبمار ًءقفور ها معأ

 
 راجيإلا دوقع طورش ديدحت   (7

  
رال آبتعايريفرةاليدإليرذخأتر،ةالجؤمايرلوصأليرميدختسيرقحورال جتإلير  ميزتايرب سحرضيالغأل ال جتإليردوقع طوالشردتدحتردنع
ر يال آتخرنتمآضترمتتر ء هنإليرال تخرةسال ممرمدعروأر،دتدمتايرال تخرةسال ممار ًءتد صتقي يًءزف حرقلختريتايرلوالظايورقئ قحايرعتمج
رمتآترمآاروأ ةآاوقعمرةبسنبريرًءدكؤمرال جتإليردقع دتدمت ن كريذإرطقفرال جتإلي طوالشريفر(ء هنإلير يال تخريلتريتاير يالتفايروأ)ردتدمتاي
  هؤ هنإ

 
رالآآتتغتروأ يالهوآآجرثدآآحرك آآنهرن آآكريذإر يال آآتخايرةآآسال ممرلوآآقعمرلكآآشبردآآكؤماي نآآمرن آآكريذإر آآمرمتآآتقت  آآًءضتأ ةآآعومجمايردآآتعرُمت
   هتالطتس ق طنريفريتايرلوالظايريف يالهوج

 
 ءافطإلاو كالهتسفا   (8

  
 لوآآصألير، يدآآعماير،  آآكلتمملارء آآفطإليوركالهتآآسايرب آآسحرضيالآآغألرةمدختآآسماير يالآآتفايردآآتدحتردآآنعرمآآكحايرةاليدإليرمدختآآست
ر يالآآتفايور،ةآآتقبتمرمتآآقرةآآتألر يالتدآآقت مآآكحايرنمآآضتتر ةآآسوملمايرالآآتغر  آآمولعمايرةآآتنقتر يدوآآجومو ميدختآآسايرقآآحارةالجأتآآسماي
  ء فطإليوركالهتسايرقالطرال تتخيور،ةعومجملارةتلبقتسمايرةتد صتقايرعف نماير هتلعرقفدتتسريتايرةتالتدقتاي
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 باعتألاو تابولطملل تاصصخم   (9

  
ردآجوتردآقريآتايرالط خمايردتدحتريفر ًءم كحأرةاليدإليرذختتر  هدضرًءةم قُممر  با طمر،ةتد تتعاير ها معأرةالودرلالخر،ةعومجمايرملتست
ر آمكر،ر آهنعرح آصفإليروأر  آبا طمايرلتجآسترمتآتر ةلمتحمايرالئ سخايردضرةبس نمايرم كحأليرأشنتر هنأ ر مكر   با طمايرهذهرلثمريف
    با طمايرةتوستاربولطمايرغلبملارالتدقترلضفأرىلعرًءء نبرةدحومايرةتا مايرمئيوقايريفر،ربس نمروه
 
 نيفظوملا ايازم جمارب   (10

  
ر آًءقفور  قحتآسمايرب آستحي متآتر ةدئ آسايريدوعآسايرلآمعايرةآمظنأرىآاإريًءد نتآسير آهتفظومارةمدخايرةت هنرةأف كمرةطخرةعومجمايرالتدت
رياليوآآتكيرالآآتبخرةطآآسيوبر،رةتدوعآسايرةآآتبالعايرةآآكلممايريآآفردآمتعمروآآهر آآمكرنتفظوآآماير آتيزم - 19رمآآقالرياودآآايرةبآآس حمايرال آتعما
  ةعقوتُمماي ن متئايرةدحورةقتالطرميدختس برلهؤم

 
ر  عوفدآآمرلالآآصرمتآآتر آآمنتبرةآآفلتخمرةآآتاليوتكير  آآضيالتفيرىآآلع یآآلعرًءء آآنب ةآآتاليوتکاي   آآمتتقتلار آآًءقفور  قحتآآسمايرب آآستحي متآآت
رميزآآتايرالتدآآقتارةمدختآآسمايرةتآآستئالاي ةآآتاليوتكاي   آآضيالتفايرنآآعرح آآصفإليرمآآتر  هق قحتآآسيردآآعومور هق قحتآآسيردآآنعر  ق قحتآآساي
  ب34رح ضتإليريفرةطخاي

 
 ىلوألا ةحيرشلا كوكص فينصت (11

 
رلنآآصتر  ةآآمهمر يالتآآسفت اليدآآصإليرةالآآشنردوآآنبرضآآعبربآآلطتترثآآتحر آآًءم هر آآًءمكحرىآآاوألي ةحتالآآشايركوكآآصرلتنآآصتربآآلطتت
راور(ةآمئيدركوكآص)رةددآحمرديدالتآسير تاليوآترنودآب ةالدآصماي ىآاوألي ةحتالآشايركوكصر،رةتكلمايرقوقحرنمرءزجكر،رةعومجماي
ر هالتدآقتار آًءقفورةآعومجملارزوآجترثآتحر،رعفدآايرمدعرال تتخيروأرعفدايرمدعرثدحرثودحردنع ةص خر اومعرعفدبرةعومجمايرمزلت
رديدآسايرمدآعرال آتتخيروأريذآهرديدآسايرمدآعرثدحرلثمتر   عتزوتريأرءيالجإرمدعرال تخترنأر(ةنتعمرم كحأورطوالشارعضخت)رص خاي
   هذتفنت بعصتورق طنايورددعايرثتحرنمرةدودحمركوكصايرةلمحارةح تمايرل صتنايرلبسرنأ

 
 ح آبالأليرنمض ةدحومايرةتكلمايرقوقحريفر يالتغتايرةمئ ق يفرةالش بمركاذبرةقلعتمايرةتئدبماير  عتزوتايورلتا كتا برليالتعايرمتت
  "ىاوألي ةحتالشايرنمركوكصرلتا كت"  هال بتع ب  ة قبُمماي

 
 ةيبساحملا تاسايسلا مهأل صخلم .3
 

   ةدحومايرةتا مايرمئيوقايرهذهرديدعإريفرةعبتُممايرةتبس حماير  س تسايرمهأبرٌنن تبر،يلتر متف
   ةيبساحملا تاسايسلا يف ريغتلا (أ
رةتونآسايرةآتا مايرمئيوآقايرديدآعإريآفرةآعبتُممايركآلترعآمرةدآحومايرةتا مايرمئيوقايرهذهرديدعإريفرةمدختسمايرةتبس حماير  س تسايرىش متت
رقآتبطتلارةآلب قر حبآصأريآتايرةآتا تاير التدآعتايور يالتآسفتايورالتت آعماي ء نثتآس ب 2021رالبمآستد 31ريآفرةآتهتنمايرةنآسلارةدحوماي
 :2022رالت نت 1ردعبروأريفرأدبتريتايرةتونسايرالتال قتاير يالتفا
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 تاليدعتلاو ريسفتلاو رايعملا  فصولا  ذافنلا خيرات
 أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 ليربا 1 دعب وأ يف

2021. 

 ويام يف .نيرجأتسملل راجيإلا تازايتما حنم مت ،19 - ديفوك ةحئاجل ةجيتن 
 يلودلا رايعملا ىلع اًلاًليدعت ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم رشن ،2020

 ام مييقت نم نيرجأتسملل ةيرايتخا ةيلمع ةليسو رفوي 16 مقر يلاملا ريرقتلل
 31 يف .راجيإلا دقعل اًلاًليدعت دعي 19 - ديفوكب قلعتملا راجيإلا زايتما ناك اذإ
 نم ديدمتلل ااًليفاضإ اًلاًليدعت ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم رشن ،2021 سرام

 ةبساحملا رايتخا نيرجأتسملل نكميو .2022 وينوي 30 ىلإ 2021 وينوي 30
 يف .تاًليدعتلا هذه دوجو مدع لاح يف ةقيرطلا سفنب هذه راجيإلا تازايتماب
 ةريغتم راجيإ تاعوفدمك زايتمالا ةبساحم كلذ نع جتنيس ،تالاحلا نم ريثك
 ضافخنا ىلإ تدأ يتلا ةلاحلا وأ ثدحلا اهيف ثدحي يتلا (تارتفلا) ةرتفلا يف
 .ةعفدلا

 يلودلا رايعملا ىلع ليدعت 
 دوقع" ،16 مقر يلاملا ريرقتلل
 راجيإلا تازايتما - "راجيإلا
 ديدمت 19 - ديفوكب ةلصلا تاذ
 ةيلمعلا ةليسولا

 
 أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 رياني 1 دعب وأ يف

2022. 

 ثِّدِّددحُتت "لامعألا تاعومجم" ،3 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا ىلع تاًليدعتلا 
 ةيلاملا ريراقتلل راطإل موهفمل 3 يلاملا ريرقتلل  يلودلا رايعملا يف ااًلعجرم
 .لامعألا تاعومجمل ةيبساحملا تابلطتملا رييغت نود
 
 تآشنملاو تاكلتمملا" ،16 مقر يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تاًليدعتلا
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا ةفلكت نم مصخلا نم ةأشنملا عنمت "تادعملاو
 لحم لصألل ةأشنملا ريضحت ءانثأ تاجتنملا عيب نم ةملتسملا غلابملاب
 ةفلكتلاو هذه تاعيبملا تادئاعب ةأشنملا فرتعت فوس ،كلذ نم اًلالدب .مادختسالا
 .لخدلا ةمئاق يف ةلصلا تاذ
 
 تامازتلالاو تاصصخملا" ،37 يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تاًليدعتلا ددحت
 اذإ ام مييقت دنع ةأشنملا اهنمضتت يتلا فيلاكتلا "ةلمتحملا لوصألاو ةئراطلا
 .ةراسخ يف ببستيس دقعلا ناك
 
 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا ىلع ةفيفط تاًليدعت ةيونسلا تانيسحتلا لخدُتت

 يلودلا رايعملاو ،"يلاملا ريرقتلل  ةيلودلا ريياعملل ةرم لوأل قيبطتلا" ،1
 ،41 يلودلا ةبساحملا رايعمو ،"ةيلاملا تاودألا" و ،9 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل
 مقر يلاملاريرقتلل يلودلا رايعملل ةبحاصملا ةيحيضوتلا ةلثمألاو "ةعارزلا" و

 ."راجيإلا دوقع" ،16

 قاطنلا ةقيض تاًليدعتلا نم ددع 
 ريرقتلل ةيلودلا ريياعملا ىلع
 ةبساحملا رايعم و 3 يلاملا
 ضعبو 37و 16 يلودلا
 ريياعملا ىلع ةيونسلا تانيسحتلا
 9و 1 يلاملا ريرقتلل ةيلودلا
 يلودلا ةبساحملا رايعم و 16و

41. 

 
   ةدحومايرةتا ماي مئيوقايرىلعريالهوجرالتثأتر هارستار التدعتايرهذهرنأرةعومجماير الدقردقو
 ةيلاملا مئاوقلا ديحوت سسأ (ب

 
رديدآعإرمتآتر 1رمآقالرح آضتإريآفر آضومروآهر آمكرةآعب تاير ت كالآشوركآنبلارةآتا مايرمئيوآقايرىآلعرةدآحومايرةآتا مايرمئيوآقايرهذهرلمتشت
رةتبآس حماير  آس تسايرعآمرةآلث متمرةتبآس حمر  آس تسرميدختآس بركآاذوركنبلارةتا مايرةنسايرسفنرنعرةعب تاير  كالشلارةتا مايرمئيوقاي
  ةعومجمايرلبقرنمرةعبتماير  س تسايركلترعمرىش متتار،ةج حايدنعر،ةعب تاير  كالشلارةتبس حماير  س تسايرلتدعترمتتر مكر كنبلا

 
رالمثتآسُممر  كالآشرىآلعرةالطتسمرةعومجمايرالبتعُمتر ةعومجمايرلبِققرنمر هتلعرالطتسُممور هتفرالمثتسُممر  كالشريهرةعب تاير  كالشاي
 ةكالآشايركآلترنآمرةآفلتخمايردئيوعايرنمرةنكمتمركاذكرورةكالشايركلتريفرقوقحايرنمرةنكمتمروأرقوقحلارةضالعتمرنوكتر مدنعر هتف
رجيالدإرمتآتر  آهتفرالمثتآسُممايرةكالآشايرهذآهرىآلعر هآسال متريآتاير هتطلآُمسرلالآخرنآمردآئيوعايرهذآهريفرالتثأتايرىلعر ًءضتأرةالدقاير هتداو
رةطآآسيوبرةالطتآآسايرهذآآهرلآآقوتر تال آآترىآآتحرةالطتآآسايرءدآآبر تال آآترذآآنمرةدآآحومايرةآآتا مايرمئيوآآقايريآآفرةآآعب تايرةكالآآشلارةآآتا مايرمئيوآآقاي
   ةعومجماي
ر يدوآآجومريف آآصريآآفرقوآآقحرةآآعومجملارنوآآكترثآآتحر،ةكالتآآشمرةالطتآآسر آآتفرةآآعومجملارنوآآكت بآآتتالتروآآهركالتآآشمايرعوالآآشماي
    هت بولطمبرةص خاير هت ميزتايو  هتيدوجومرقوقحرنمرًءادبر،بتتالتاي
رن آكريذإر آمرالتدآقترضالغاور  توصتايرقوقحرم ظنبراليدترارثتحبر هتطشنأرمتمصترمتريتايركلتر هنأبرص خرم ظنبرةأشنمايرلّرالعُمت
 رمتمصترنمرضالغايرلثمرلميوعرةدعرال بتعا برذخأترةعومجمايرننفر، هتفرالمثتسُممايرةسسؤمايركلترىلعرةطلُمسايرةعومجملا
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رالمثتآسُممايرةكالآشايرعآمرةآقالعايرةآعتبطر، آهتفرالمثتآسُممايرةكالآشا برةآقلعتمايرةطآشنألير تجوتارةتلمعايرةالدقماير، هتفرالمثتسُممايرةكالشاي
رص آخرم آظنبرةأآشنمايركآلتارةآتا مايرمئيوآقايردتحوترمتتر  هتفرالمثتسُممايرةكالشايرهذهرنمردئيوعايريفرلالتخالارضالعتايرمجحور، هتف
   ةالطتسايرنعرةعومجمايرلقوتر تال ترىتحورةالطتسايرىلعرةعومجمايرلوصحر تال ترذنم
  :ةعومجماي ىدارن كريذإرطقفر هتفرالمثتسُممايرةكالشايرىلعرةعومجمايرالطتستر،دتدحتاير جورىلع 

ر آآتجوترىآآلعرةآآتا حايرةالدآآقاير آآهحنمتريآآتايرةآآمئ قايرقوآآقحايريأ)ر آآهتفرالمثتآآسُممايرةكالآآشايرىآآلعرةالطتآآساي •
  ( هتفرالمثتسُمماي ةكالشلارةلصاير يذرةطشنألي

 ور، هتفرالمثتسُممايرةكالشايرعمر هتكال شمرنمرةالتغتمردئيوعار،قوقحايروأر،ضالعتايرالط خم •
   هدئيوعرغا بمرىلعرالتثأتلار هتفرالمثتسُممايرةكالشايرىلعر هتطلُمسرميدختسيرىلعرةالدقاي •
 
 

ريآآفرةآآعومجمايرذآآخأتر، آآهتفرالمثتآآسرُممايرةكالآآشايريآآفرةآآلث ممرقوآآقحروأر توآآصتايرقوآآقحرنآآمرةآآتلقأليرةآآعومجمايرىدآآارنوآآكتر مدآآنع
 ،كاذريفر مبر، هتفرالمثتسرُممايرةكالشايرىلعرةطلرُمسر هتدارن كريذإر مرمتتقتردنعرةلصاير يذرلوالظايورقئ قحايرةف كرال بتعاي

 
  هتفرالمثتسرُممايرةكالشلا نتالخآلير توصتايرقوقحريلم حرعمرةتدق عتاير  بتتالتاي •
 ىالخأليرةتدق عتاير  بتتالتايرنعرةئش نايرقوقحاي •
  مهسأليرلثمرةتكلمايرقوقحر يودأرنمرةحونممايرةلمتحرُمماير توصتايرقوقحورةعومجملار توصتايرقوقح •

ردوآآجورىآآاإرالتآشترليوآآحأليورقئ آآقحاير آن كر آآمريذإر آآهتفرالمثتآسُممرةكالآآشرىآآلعرالطتآست  آآن كريذإر آآمرمتآتقترةد آآعنبرةآآعومجمايرموآقت
رةآعومجمايرلآصحتر مدآنعرةآعب تايرةكالآشايردآتحوترأدآبتر هالآعأرةحآضوماي ةآثالثايرةالطتساير  نوكمرنمرالثكأروأردحيوريفر يالتغت
ر يديالآآتإليرجيالدإرمتآآتر ةآآعب تايرةكالآآشايرىآآلعرةالطتآآسايرةآآعومجمايردآآقفتر مدآآنعرلآآقوتتورةآآعب تايرةكالآآشايرىآآلعرةالطتآآسايرىآآلع
رىآلعرةآعومجمايرلوآصحر تال آترنآمرلم آشايرلخدآايرةآمئ قريآفرةنآسايرلالآخرةدعبتآسرُممايروأرةيالتآشُممايرةعب تايرةكالشلار  فوالصمايو
   ةعب تايرةكالشايرىلعرةالطتسايرنعرةعومجمايرلقوتر تال ترىتحرةالطتساي
رةعومجماير دقفريذإر ةتكلمايرقوقح يفر برليالتعايرمتتر،ةالطتسايرنيدقفرنودر،ةعب تايرةكالشايرةتكلمرةصحريفرالتغتريأ
  : هننفر،ةعب ترةكالشرىلعرةالطتساي

 ؛ةعب تايرةكالشلار  بولطمايور(ةالهشايركاذريفر مب)  يدوجومايردعبتست •
 ؛ةالطتسرُممايرالتغرةصحايرصخترقوقح ةتألرةتالتفدايرةمتقايردعبتست •
 ؛ةتكلمايرقوقحريفرةلجسمايرةمكيالتماي لالصايرال عسأر  قوالفردعبتست •
 ؛ملتسُممايرلب قرُمملارةاد عايرةمتقا برلالتعت •
 ؛ برظفتحُممرال مثتسيريألرةاد عايرةمتقا برلالتعت •
 ور؛ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرزجعروأرضئ فريأبرلالتعت •
رىآاإرىالآخأليرلم آشايرلخدآايرةآمئ قريآفر ًءقب آسر آهبرلالآتعُممايردوآنبايرنآمرمأليرةكالآشايرةآصحرلتنصتردتعُمت •

رد عبتآس برةآعومجماير آم قروآاربلطتتر مكر، ًءمئالمرنوكتر مبسحر،ة قبُممايرح بالأليروأ ةدحومايرلخدايرةمئ ق
  ةلصاير يذر  بولطمايروأر يدوجوماي

 
رمئيوآآقايردآآتحوتردآنعرةآآعومجمايرنمآضرةآآلخيدتماير الم آآعمايرنآمرةآآجت نرلتال آصمروأرلآآخدريأورةآآلخيدتمايرةدآصالأليرد عبتآآسيرمتآت
   ةتا ماي

 
 ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا (ج 

 
 يلوألا سايقلاو فارتعفا   (1

 
رنآمرةآاد عايرةآمتقا ب جالدآم الآتغردآنبرىآاإرةبآسنا بر،ىآاإرةف آضإل برةآاد عايرةمتقا بر ًءتئدبم يا مايرميزتاايروأريا مايرلصأليرس تقرمتت
  اليدصإليروأرذيوحتسايرىاإرالش بمرلكشبربسنتريتاي   تلمعايرلتا كتر،الئ سخايورح بالأليرلالخ
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 ةيلاملا تادوجوملا فينصت   (2
 

رلخدآآايردوآآنبرلالآآخرنآآمرةآآاد عايرةآآمتقا بروأرةأآآفطُممايرةآآفلكتا بر آآمإريئدآآبمايرد آآمتعايردآآنعر هآآس تقورةآآتا ماير يدوآآجومايرلتنآآصترمتآآت
  الئ سخايورح بالأليرلالخرنمرةاد عايرةمتقا بروأرىالخأليرلم شاي

 
 ةأفطُمملا ةفلكتلاب ةيلام تادوجوم
 
رح آآبالأليرلالآآخرنآآمرةآآاد عايرةآآمتقا بر مهدآآتدحترمتآآترمآآاورنتتا آآتايرنتطالآآشايرىفوتآآسيريذإرةأآآفطُممايرةآآفلكتا بريا آآمايرلآآصأليرس آآتقرمتآآت
 :الئ سخايو

 
 رو،ةتدق عتايرةتدقناي   قفدتاي عمجا  يدوجوما ب ظ فتحاي ىاإ لدهت لمع جذومن نمض لصأل ب ظ فتحاي متت •
رلصأ   عوفدمردالجمرنوكتريتايرةتدقناير  قفدتلارةددحمر تاليوتريفريا مايرلصألارةتدق عتايرطوالشايرجتنت •

  مئ قايرلصأليرغلبمرىلعرةدئ فو
 
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا

 
 نتداير يودأ 
 
ر مهدآتدحترمتآترمآاورنتتا آتايرنتطالآشايرىفوتآسيريذإراإرىالآخأليرلم آشايرلخدآايردوآنب لالخرنمرةاد عايرةمتقا برنتدرةيدأرس تقرمتترا
 :الئ سخايورح بالأليرلالخرنمرةاد عايرةمتقا ب

 
رةتدق عتايرةتدقناير  قفدتايرعمجرنمر لكرلالخرنمر فدهرقتقحترمتترلمعرجذومنرنمضرلصأل برظ فتحاي متت •

 رور،ةتا ماير يدوجوماي عتبو
رلصأ   عوفدمردالجمرنوكتريتايرةتدقناير  قفدتلارةددحمر تاليوتريفريا مايرلصألارةتدق عتايرطوالشايرجتنت •

  مئ قايرلصأليرغلبمرىلعرةدئ فو
 

رالئ آسخايوربآس كمايرعآمرةآاد عايرةآمتقا برىالآخأليرلم آشايرلخدآايردوآنبرلالآخرنآمرةآاد عايرةآمتقا برنتدآاير يودأرس آتقركاذردعبرمتت
ربآس كمو ةآص خاير اوآمعايرلآخدر  آبثإرمتآتور ىالآخأليرلم شايرلخدايردونبريفرةفالعمايرةاد عايرةمتقايريفر يالتغتايرنعرةجت ناي
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةتبنجألير المعايرلالصرالئ سخو
 
 ةتكلمايرقوقحريفرال مثتساي

 
ركآاذورىالآخأليرلم آشايرلخدايردونبرلالخرنمرةاد عايرةمتقايريفرةقحار يالتتغترمتدقترء غاإلارلب قرالتغرلكشبرةعومجمايرال تختردق
روآلترال مثتآسيرس آسأرىآلعرال آتتخايريذآهرءيالجإرمتتور يئدبمايرد متعايردنعرةالج تمايرضيالغألرة نتقُممايرالتغرمهسأليريفرال مثتسالا
   الخآلي
 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا

 
  الئ سخايو ح بالألي لالخ نم ةاد عاي ةمتقا ب ىالخألي ةتا ماي  يدوجوماي عتمجرس تقو لتنصت متت

 
 يتاي   باطتما ب يفت ةتا مر يدوآآجومرء آآغاإلا لب ق التغ لکشبرددآآحترنأ يآآاوألي ليالآآتعاي دنع ةآآعومجملارنآآكمتر،كاذآآارةف آآضإ
 لالخ نم ةاد عاي ةمتقا ب ل حايروآآه  مکرىالآآخأليرلم آآشايرلخدآآايردوآآنبرلالآآخرنآآمرةآآاد عايرةآآمتقا بروأرةأآآفطُمماي ةفاکتا ب  هس تق بجت
  كاذ لالخ أشنت دق يذاي يبس حماي قب طتاي مدعريالهوج لکشبرضفختروأريغلتسف كاذب م تقاي دنع الئ سخايروأ ح بالألي
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  فينصتلا ةداعإ
رنآآآم  ا معأ جذومنا ةآآآعومجماي التتغت يات يتاي ةالتفاي ء نثتس ب ،يآآآاوألي ليالآآآتعاي دعب ةتا ماير يدوآآآجوماي لتنصت ةد عإ متت ا
   ةتا ماير يدوجومايرةاليدإرلجأ
  لمعلا جذومن مييقت
 لضفأ سکعتريذآه نأل ةظفحماي ىوتسم یاعرىآنتقُممر آتف لصأليرنوآكتردق يذاي ل معألي جذومن نم لدهاي متتقتب ةعومجماي موقت
  :يا تايرلمشتر هت عيالمرمتتريتاير  مولعماير ةاليدإلي یاإ   مواعماي متدقتو ل معألي ةاليدإل ةقتالط

 ةرادإلا ةيجيتارتسإ تناك اذإ ام صخألاب ،تاسايسلا كلت ةسراممو ةظفحملل ةنلعملا فادهألاو تاسايسلا •
 ، ةصاخلا تالومعلا رعسب ةصاخ ةروص ىلع ةظفاحملاو ، ةصاخلا تالومعلا تاداريإ بسك ىلع زكرت
 ةيدقنلا تاقفدتلا قيقحت وأ تادوجوملا كلت لومت يتلا تابولطملا ةدم عم ةيلاملا تادوجوملا ةدم ةقباطمو
 ،تادوجوملا عيب لاًلخ نم

 ،ةعومجملا ةرادإ ىلإ اهميدقتو ةظفحملا ءادأ مييقت متي فيك •
 ةيفيكو (لمعلا جذومن يف ةدوجوملا ةيلاملا تادوجوملاو) لامعألا جذومن ءادأ ىلع رثؤت يتلا رطاخملا •

 ،رطاخملا هذه ةرادإ
 تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا ىلإ ااًلدنتسم ضيوعتلا ناك اذإ ام ،لاثملا ليبس ىلع لمعلا يريدم ضيوعت ةيفيك •

 و ،اهعمج مت يتلا ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا وأ اهترادإ مت يتلا
 يف تاعيبملا طاشن نأشب تاعقوتلاو تاعيبملا هذه بابسأو ،ةقباس تارتف يف تاعيبملا تيقوتو مجحو ةريتو •

 مييقت نم ءزجك لب ،لصفنم لكشب تاعيبملا طاشنب ةقلعتملا تامولعملا يف رظنلا متي ال نكل .لبقتسملا
 .ةيدقنلا تاقفدتلا قيقحت ةيفيكو ةيلاملا تادوجوملا ةرادإل ةعومجملل نلعملا فدهلا قيقحت ةيفيكل لماش

 
رةآآا ح"روأر"أوآآسأليرةآآا حاي"ر  هوتال نتآآسرذآآخأرنودرلوآآقعمرلكآآشبرةآآعقوتمر  هوتال نتآآسرىآآلع  آآًءضتأ لآآمعايرجذوآآمنرمتآآتقتردآآمتعت
رالآفر،ةآعومجملارةتلصألير  عقوتايرنعرللتخترةقتالطبريئدبمايرققحتايردعبرةتدقناير  قفدتايرقتقحترمتريذإر ال بتعايرنتعبر"طغضاي
رهذآآهرنتمآآضتبرموآآقتر آآنكاور،يذآآهرلآآمعايرجذوآآمنريآآفر آآهبرظفتآآحمايرةآآتقبتمايرةآآتا ماير يدوآآجومايرلتنآآصترالآآتتغتبرةآآعومجمايرموآآقت
  لبقتسمايريف ًء ًءثتدحرةيالتشمايروأرء شنإليرةثتدحرةتا ماير يدوجومايرمتتقتردنعر  مولعماي

 
 ح بالألي لالخ نم ةاد عاي ةمتقاي س سأ یاعر آآآآآهئيدأ متتقت متت يتايو ةالج تمايرضيالآآآآآغألرة آآآآآنتقُمماي ةتا ماير يدوآآآآآجوماي س تق متت
ر يدوآآآجومايرعآآآتبو ةتدق عتاي ةتدقناي   قفدتاي لتصحتارة آآآنتقُممر آآآستاو ةتدق عتاي ةتدقناي   قفدتاي عمجارة آآآنتقُمم التغ  هنأل الئ سخايو
  ةتا ماي

 
 غلبملا لصأ ىلع ةدئاف وأ غلبملا لصأل تاعوفدم طقف يه ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام مييقت
 
 ةمتقاي ة عيالم يهرةآآاومعاير آآمأر،يئدآآبمايرد آآمتعايردآآنعريا آآمايرلآآصألارةآآاد عايرةآآمتقايروآآهرلآآصأليرننآآفر،رمتآآتقتايريذآآهرضيالآآغأل
 ةنتعم ةالتف لالخ مئ قايرلآآآآآآآآصألي غابمب ةطبتالماي ىالخألي ةتس سألي ضيالقإلي الآآآآآآآآط خمو ةتن متئاي الآآآآآآآآط خمايو ،دقناا ةتنمزاي
   بالاي شم ه یاإرةف ضإل ب (ةتاليدإلي لتا کتايو ةاوتساي الط خم لثم) ىالخألي ةتس سألي ضيالقإلي لتا کتو

 
رلآصألير  عوفدآمردالآجمريآهرةآتدق عتايرةآتدقناير  قفدآتاير آن كريذإر آمتفرمتآتقتايردآنعردنآسلارةتدق عتايرطوالشايريفرةعومجمايرالظنت
رةآتدقناير  قفدآتايرغآلبمروأر آتقوترالآتغترنأرنآكمترةآتدق عترةدآمرىآلعريوآتحتريا آمايرلآصأليرن آكريذإر آمرمتآتقتركآاذرلمآشتر هدئيوفو
 :متتقتايرءيالجإ دنعرال بتعايريفريلتر مرةعومجمايرذخأتر طالشايريذهريفوتسترارثتحبرةتدق عتاي

  .ةيدقنلا تاقفدتلا تيقوتو رادقم رييغت اهنأش نم ةلمتحُتم ثادحأ •
 ،ةيلاملا ةعفارلا ايازم •
 ،ديدمتلاو ركبملا دادسلا طورش •
 ،لاثملا ليبس ىلع) ةددحملا تادوجوملا نم ةيدقنلا تاقفدتلاب ةعومجملا ةبلاطم نم دحت يتلا طورشلا •

 و ،(عوجرلا قح نود تادوجوملا تابيترت
 .ةصاخلا تالومعلا راعسأل يرودلا نييعتلا ةداعإ لثم ،دقنلل ةينمزلا ةميقلا يف رظنلا لدعت يتلا تازيملا •
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 ةيلاملا تابولطملا فينصت   (3
 

رمآصخريأرال آبتعايريفرذخأليرلالخرنمرةأفطُممايرةفلكتايرب ستحيرمتتور ةأفطُمماي ةفاکتا ب ةتا ماير هت ميزتاي لتنصتب ةعومجماي موقت
  عقوتماي ةص خايرةاومعايرلدعمرنمرأزجتتراريًءءزجرلكشتريتايرلتا كتايورةالدصُممايرليومأليرىلعرةوالعروأ

 
 فارتعفا ءاغلإ   (4

 
 ةيلاملا تادوجوملا

 
رلآقنبرموآقتروأر،يا مايرلصأليرنمرةتدقناير  قفدتلارةتدق عتايرقوقحايريهتنتر مدنعريا مايرلصأل برليالتعايرء غانبرةعومجمايرموقت
رلكآآشبريا آآمايرلآآصأليرةآآتكلمر آآتيزمورالط آآخمرعآآتمجرلآآقنر آآهتفرمتآآترةآآلم عمريآآفرةآآتدق عتايرةآآتدقناير  قفدآآتايرىآآلعرلآآصحتارقوآآقحاي
رةالطتآسا برظفتآحترار آمكر،يآس سأرلكشبرةتكلماير تيزمورالط خمرعتمجبرظ فتحايروأرلقنبر هتفرةعومجمايرموقتراريتايروأر،يس سأ
  يا مايرلصأليرىلع
 
 نآم ءزآجلا ةآصصخماي ةآتالتفداي ةآمتقاي وأ) لآصألا ةآتالتفداي ةآمتقاي نتآب قالآفاي د آمتعي متت ، مرر يا مرلصأبرليالتعايرء غاإ دنع
 لوآصحاي مآت دآتدج لآصأ يأ كآاذ يآف  آمب) ملتآسماي لآب قماي (1) عوآمجمورةال آسخاي وأ  بالآاي يآف ( آبرليالتعايرىغلُمماي لصألي
رمتآت ىالآخألي لم آشاي لخدآايردوآنب يآف  آهبرليالتعايرمت ةتمكيالت ةال سخ وأ  بال يأ (2) و (ضالتفم دتدج ميزتاي يأ رًء صق ن  تلع
   ةدحومايرلخدايرةمئ قريفر هبرليالتعاي
  
 ةآتلمعاي ب آستحي متآت ،ةآاوحماي  يدوجوماي ىلع دئ عاي ةاد بما نميزتم يا مجإ لّردعمب ثا ث لالط ىاإ  يدوجوماي عتب متت  مدنع
  يدوآجوماي هذآه ةآتكلم الط آخم عآتمجبرةآعومجماي ظفتآحت ثآتح ءيالآشاي ةد آعإو عآتباي   آتلمعا ةهب آشم ةنومآضم لتومت ةتلمعك
   يس سأ لكشب

 
 ظفتآحتو يآس سأ لكآشب ةتا ماي  يدوجوماي دحأ ةتكلمردئيوعو الط خم عتمج لوحت وأ ةعومجماي  هتف ظفتحت ا يتاي   تلمعاي يف
  آها ضالآعتت يذآاي ىدآماي  هددحتو  هتكال شم اليالمتسي دح ىاإ لصأل برليالتعاي يف ةعومجماي المتست ،لصألي ىلع ةالطتسا ب
   ةاوحماي  يدوجوماي ةمتق يف  يالتغتلا

 
 لآصأل ب ليالآتعايرء آغاإ متآتور موسال لب قم ةاوحماي ةتا ماي  يدوجوماي ةمدخب ميزتاا ب ةنتعم   تلمع يفرةعومجماي ظفتحتردق
 موآآسال  آآن ك يذإ ةآآمدخاي دآآقعا ةبآآسنا ب ميزآآتااي وأ لآآصأل برليالآآتعاي متآآتور ليالآآتعايرء آآغاإ التت آآعم يفوتآآست ن آآك يذإ لوآآحماي
  ةمدخاي ءيالجإل (ميزتاي) ةتف ك نم لقأ  ن ك وأ (لصأ) ةتف ك نم الثكأ ةمدخاي

 
رهذآهرعآتبر آهنعرجتآنتر آمرةد آعريتايور،ةتال مثتسايرةتا مايرقيالوألي وأرءالمعايرىاإرةفلتخمرللسورضوالقرقتالوترةعومجملارزوجت
ر هالودآبرقآتالوتاير  كالشرموقتر ةتكلماير تيزمورالط خمايرعتمج  ًءتالهوج كنباي لقنتورةدحومرالتغرقتالوتر  كالشرىاإ  يدوجوماي
روأرةتآس سأر ئيالآشرلكآشريآفرةآقالومايرةآتا ماير يدوآجومايريآف دآئيوفبرم آعرلكآشبرظ فتحايرمتتر نتالمثتسملارةتا مرقيالوأراليدصنب
رمتآتورةتال مثتآسيرةتا مرقيالوأك ة قبماي دئيوفا برليالتعايرمتتر (ة قبمايردئيوفاي)رىالخأرةتقبتمر ا صمروأرطقفرةدئ فر ئيالش وأ ةتون ث
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرقتالوتايرالئ سخروأرح بالأرلتجسترمتتر ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنمرةاد عايرةمتقا بر هلتحالت

 
رمهآسألارةتال مثتآسايرةآتا مايرقيالوأل آبرقآلعتتر آمتفرىالآخأليرلم شايرلخدايردونبريفر هبرليالتعايرمترةمكيالتمرالئ سخر/رح بالأريأ
رقيالوأليرهذآهرد عبتآسيردنع ةدحومايرلخدايرةمئ قريفر هلتجسترمتترارىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنمرةاد عايرةمتقا برةفنصماي
رةآتا مايرقيالوأليرهذآهبرقآلعتتر آمتفرىالآخأليرلم آشايرلخدآايردوآنبريآفر هبرلالتعمايرةتمكيالتايرالئ سخايورح بالأليرلتوحترمتتر ةتا ماي
رةآلهؤمايرةآاوحمايرةآتا ماير يدوآجومايريآفرةدآئ فريأآبرليالآتعايرمتآت   هد عبتآسيردآنعرةزآجتحمايرح آبالأليرىآاإرمهآسألارةتال مثتساي
  لصفنمرميزتايروأرلصأكركنبايرلبقرنمر هبرظ فتحايروأر هؤ شنإرمتتريتايورد عبتسالا
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 ةيلاملا تابولطملا

 
  ةتدق عتاير هت ميزتايرةدمرء هتنيروأرء غاإروأرذتفنترمتتر مدنعريا مايرميزتاا برليالتعايرء غانبرةعومجمايرموقت

 
 ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا ليدعت   (5
 
ريذإر يالهوآجرلكآشبرةآفلتخمرلدآعمايرلآصألارةآتدقناير  قفدتاير ن كريذإر مرمتتقتبرةعومجمايرموقتر،يا مرلصأرطوالشرلتدعترمتريذإ
رةآتهتنمرالآبتعتريلآصأليريا آمايرلآصأليرنآمرةآتدقناير  قفدآتلارةآتدق عتايرقوآقحايرننآفر،الآتبكردآحرىآاإرةآفلتخمرةآتدقناير  قفدتاير ن ك
رمتآتورد متعايرء غاإرالئ سخروأرح بالأكردمتعمايرقالفايرعمريلصأليريا مايرلصأل برليالتعايرء غاإرمتتر،ةا حايرهذهريفر ةتحالصاي
   ةاد عايرةمتقا بردتدجريا مرلصأرد متعي

 
رء آآغاإرىآاإرلتدآعتايريدؤآترنآلفر،يآآس سأرلكآشبرةآفلتخمرةأآفطُممايرةآفلكتا برةآلمحمايرةآآادعماير يدوآجوملارةآتدقناير  قفدآتايرنآكترمآاريذإ
رغآلبماي لجآستوريا آمايرلآصألارةآتا مجإليرةتالتفدايرةمتقايرب ستحيرةعومجمايردتعتر،ةا حايرهذهريفر ةتا ماير يدوجوما برليالتعاي
رببآآسبرلتدآآعتايريذآآهرلآآثمرذآآتفنترمآآتريذإر ةدآآحومايرلخدآآايرةآآمئ قريآآفرةال آآسخروأربآآسكمكرةآآتالتفدايرةآآمتقايريا آآمجإرلتدآآعترنآآعرجت آآناي
ر اوآمعايرلخدآارلتدآعتكر آمتدقترمتآتور ةمتقايرض فخنيرالئ سخرعمرةال سخايروأر بالايرضالعرمتتسفر،ضالتقملارةتا ماير  بوعصاي
   ىالخأر ا حريف ةص خاي

 
رلكآآشبرلدآعمايرميزآآتاالارةآتدقناير  قفدآتايرلآآلتختور طوالآشرلتدآعترمتآآتر مدآنعريا آآمايرميزتاا آبرليالآتعايرء آآغانبرةآعومجمايرموآقت
رةآمتقايرنتآبرقالآفايرجيالدإرمتآتور ةآاد عايرةآمتقا برةآادعمايرطوالآشايرىآلعرًءء آنبردآتدجريا آمرميزتايرد متعيرمتتر،ةا حايرهذهريفر يس سأ
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةادعمايرطوالشايرعمردتدجايريا مايرميزتاايوريهتنمايريا مايرميزتاالارةتالتفداي

 
 ةميقلا يف ضافخنفا   (6

 
رنآمرةآاد عايرةآمتقا بر هآس تقرمتآترمآاريآتايرةآتا تايرةآتا ماير يودأليرىآلعرةآعقوتمايرن متئايرالئ سخار  صصخما برةعومجمايرلالتعت
 :ةال سخايروأر بالايرلالخ

 
 ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ •
 ،نيد تادنس يه يتلا ةيلاملا تادوجوملا •
 ،ةنيدملا راجيإلا تاقحتسم اًلةنمضتم ،فلسو ضورق •
 ،ةردصملا ضورقلا تامازتلا •
 و ،ةردصملا يلاملا نامضلا دوقع •
 .ىرخألا ةيلاملا تادوجوملا •
 

  مهسأليريفر يال مثتسايرىلعرةمتقايريفرض فخنايرالئ سخبرليالتعايرمتترا
 
 متت يتايو ،يلت  م ء نثتس بر،ة آتحايرىدآمرةآعقوتمايرن آمتئاي الئ آسخا ةتو سم ةميقبرن متئاي رئ سخ   صصخم س يقب كنبايرموقت
 :يًءرهش 12 س سأ ىلعرةعقوتمايرن متئايرالئ سخا رًءةتو سمر هس يق

 
 و ،ريرقتلا خيرات يف ةضفخنم ةينامتئا رطاخم تاذ اهنأ ىلع اهديدحت متي يتلا نيدلا تادنس يف رامثتسا •
  يئدبملا دامتعالا ذنم يرهوج لكشب نامتئالا رطاخم اهيف دادزت مل يتلا ىرخألا ةيلاملا تاودألا •

 ن متئاي الآآآط خم لتنصت نوکت  مدنع ةضفخنم ن متئاي الآآآط خم نوکت ثتحبرال آآآبتعايرنتآآآعب نوتداي ن مض ةعومجمايرذآآآخأت
  "ةتال مثتساي ةجالداي")ب  ًءتما ع موهفماي لتالعتاا  ًءئف کم  هب ص خاي

 
رةيدأرىآلعرةآلمتحمرالآثعتر ا حرنعرجتنتريتايرةعقوتمايرن متئايرالئ سخرنمريًءءزجرةعقوتمايرن متئايرالئ سخارًءيالهش 12رةدمرالبتعت
  التالقتاير تال تردعبريًءالهش 12رلالخرةتا م
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 ةعقوتملا نامتئفا رئاسخ سايق
 
  يا تايروحنايرىلعرةعقوتمايرن متئايرالئ سخرس تقرمتتر ن متئايرالئ سخار جالمرالتدقتروهرةعقوتمايرن متئايرالئ سخ

 
 ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايق متي :ريرقتلا خيرات يف نامتئالا ةميق اهيف ضفخنت ال يتلا ةيلاملا تادوجوملا •

 دقعلل اًلاقفو ةهجلل ةقحتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا نيب قرفلا) يدقنلا صقنلا تالاح عيمجل ةيلاحلا ةميقلاب
 ،(اهيقلت ةعومجملا عقوتت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو

 ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايق متي :ريرقتلا خيرات يف نامتئالا ةميق اهيف تضفخنا يتلا ةيلاملا تادوجوملا •
 ،ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلاو ةيرتفدلا ةميقلا يلامجإ نيب قرفلاب

 
 تاقفدتلا نيب قرفلل ةيلاحلا ةميقلاب ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايق متي :ةفوشكملا ريغ ضورقلا تامازتلا •

  ،اهيلع لوصحلا كنبلا عقوتي يتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو مازتلالا بحس ةلاح يف كنبلل ةقحتسملا ةيدقاعتلا ةيدقنلا
 يأ ااًلصقان اهلماح ديدستل ةعقوتملا تاعوفدملاب ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سايق متي :يلاملا نامضلا دوقع •

 .اهدادرتسا كنبلا عقوتي غلابم
 

 ةيلاملا تادوجوملا ةلكيه ةداعإ
 

 ببآآسب دآآتدج لآآصأب ةآآتا حاي ةآآتا ماي  يدوآآجوماي دآآحأ ليدبتآآسي وأ  هلتدآآعت وأ يا آآماي لآآصألي طوالآآش ىآآلع ضو آآفتاي ةد آآعإ مآآت يذإ
 ةآعقوتمايرن آمتئايرالئ آسخ س آتقو يا ماي لصأل ب ليالتعايرء غاإ بجت ن ك يذإ  م متتقت متت  هدنع ،ضالتقملا ةتا ماي   بوعصاي
  يا تاي وحناي ىلع

 
 ةيدقنلا تاقفدتلا جاردإ متيف ،دوجوملا لصألاب فارتعالا ءاغلإ ىلإ ةعقوتملا ةلكيهلا ةداعإ يدؤت مل اذإ •

 و ،دوجوملا لصألا نم يدقنلا زجعلا باسح يف لدعملا يلاملا لصألا نع ةئشانلا ةعقوتملا
 

 ةعقوتملا ةلداعلا ةميقلا ةلماعم متيف ،دوجوملا لصألاب فارتعالا ءاغلإ ىلإ ةعقوتملا ةلكيهلا ةداعإ تدأ اذإ •
 اذه جاردإ متي .فارتعالا ءاغلإ تقو يف دوجوملا يلاملا لصألا نم يئاهنلا يدقنلا قفدتلاك ديدجلا لصألل
 ءاغلإل عقوتملا خيراتلا نم همصخ مت يذلا دوجوملا يلاملا لصألا نم .يدقنلا زجعلا باسح يف غلبملا
 .يلاحلا يلاملا لصألل يلصألا يلعفلا ةلومعلا لدعم مادختساب ريرقتلا خيرات ىلإ فارتعالا

 نامتئفا ةضفخنم ةيلاملا تادوجوملا
 

ردآعُمتر الآتالقترلآكر تال آتريآفرن آمتئايرةآضفخنمرةأآفطُممايرةآفلكتا برةآجالدمايرةآتا ماير يدوآجوماير آن كريذإر آمرمتتقتبرةعومجمايرموقت
 ر يا مايرلصألارةالدقمايرةتلبقتسمايرةتدقناير  قفدتايرىلعرال ضرالتثأتر ارالثكأروأرثدحرعوقوردنعرن متئايرضفخنمريا مايرلصألي

 
 : هتظحالمرنكمتريتايرةتا تاير  ن تبايرةضفخنمرةتن متئيرةمتقروذريا مايرلصأليرنأرىلعرةادأليرنمضتت

 
 ،ردصُتملا وأ ضرتقملل ةريبك ةيلام ةبوعص •
 ،رخأتلا وأ رثعتلا ةلاح لثم دقعلا طورشل قرخ •
 ،رابتعالا نيعب اًلةداع كنبلا اهذخأي ال طورشب ةعومجملا نم ةفلس وأ ضرق ةلودج ةداعإ •
 وأ ،رخآ يلام ميظنت ةداعإ يأ وأ  ضرتقملا ساًلفإ ةيلامتحا •
 .ةيلاملا تابوعصلا ببسب تانامضلل طشن قوس ءافتخا •
 

 ىآلع لآتاد ك آنه نآكت مآا  آم ن متئاي ضفخنم ضالتقماي ةا ح الوهدت ببسب  تلع ضو فتاي ةد عإ مت يذاي ضالقاي البتعت  م ةد ع
 ضالآقاي الآبتعتور الوهدآتلا ىالآخأ  يالآشؤم ك آنه ستاو التبك لكشب  ضفخني دق ةتدق عتاي ةتدقناي   قفدتاي يقلت مدع الط خم نأ
   ةمتقايرضفخنم الثكأ وأ  ًءموت 90 ةدما الخأتماي
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 :ةتا تاي لميوعاي ال بتعاي نتعب ذخأت ةعومجماي ننف ،ن متئايرضفخنم يد تسرنتد يف ال مثتساي ن ك يذإ  متف ر متتقت ءيالجإ دنع

 
 ،تادنسلا دئاوع ىلع سكعنم وه امك ةينامتئالا ةرادجلل قوسلا مييقت •
 ،ةينامتئالا ةرادجلل فينصتلا تالاكو مييقت •
 ،ةديدج ضورق رادصإل لاملا سأر قاوسأ ىلإ لوصولا ىلع ةلودلا ةردق •
 يمازلإلا وأ يعوطلا ءافعإلا قيرط نع نيضرتقملا ةراسخ ىلإ يدؤي امم ،نويدلا ةلكيه ةداعإ لامتحا •

 و ،ةينويدملل
 تانايبلا اهسكعت يتلا ةينلا كلذكو ةلودلا هذهل ريخأ ضرقمك مزاًللا معدلا ريفوتل ةمئاقلا ةيلودلا معدلا تايلآ •

 تناك اذإ امع تايلآلا كلت قمعل امييقت كلذ لمشيو .تايلآلا هذه مادختسال تالاكولاو تاموكحلا نم ةماعلا
  .ةيسايسلا ةينلا نع رظنلا ضغب ةبولطملا ريياعملا ءافيتسا ىلع ةردقلا كانه

 
 

 ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةعقوتملا نامتئفا رئاسخ تاصصخم ضرع
 
 :يلت  مك ةدحوماي يا مايرزكالمايرةمئ ق يفرن متئايرالئ سخا   صصخماي ضالع متت

 
 ،تادوجوملل ةيلامجإلا ةيرتفدلا ةميقلا نم عاطقتساك :ةأفطُتملا ةفلكتلاب ةساقملا ةيلاملا تادوجوملا •
 ،ىالخألي تابولطملا يف صصخمك ماع لكشب :يلاملا نامضلا دوقعو ضورقلا تامازتلا •
 نامتئالا رئاسخ ديدحت ةعومجملل نكمي الو ،فوشكم ريغو فوشكم ءزج ىلع يلاملا دنسلا لمتشي امدنع •

 ةعومجملا مدقت ،فوشكملا ءزجلاب صاخلا نوكملا نع لصفنم لكشب ضرقلاب مازتلالا رصنع يف ةعقوتملا
 ةيلامجإلا ةيرتفدلا ةميقلا نم مصخك عمجملا غلبملا ضرع متي .نيئزجلا نم لكل يعيمجت ةراسخ صصخم
 ضرعي فوشكملا ءزجلل يلامجإلا غلبملا ىلع ةراسخلا صصخم نم ضئاف يأ .فوشكملا ءزجلل
 و ،ىالخألي تابولطملا يف صصخمك

 دامتعا متي ال ،ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لاًلخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق متي يتلا ضورقلا تادنس •
 نكلو .ةلداعلا اهتميق ربتعت تادوجوملا هذهل ةيرتفدلا ةميقلا نأل ةيلاملا تادوجوملا لباقم ةراسخ صصخم
 .ىالخأليرلم شايرلخدايردونب يف جردُتمو ةراسخلا صصخم نع حاصفإلا متي

 
 نويدلا بطش   (7

 
رنأرنآكمتر،كآاذرعآمور ديدالتآسالاريآعقيورل آمتحيرك آنهرنوآكترار مدآنعر( آًءتلكروأر آًءتئزجر آمإ)رنتداير يدنسورضوالقايربطشرمتت
ريذإر ةقحتآسمايرغا آبمايرديدالتآسارةآعومجماير يءيالآجإلرل آثتمايرلآجأرنآمرذ آفنإليرةطآشنألرةبوطآشمايرةتا ماير يدوجومايرعضخت
 صآصخمايرىآاإرةف آضنكرًءاوأرقالآفايرعآمرلآم عتايرمتآتر،مكيالتمايرن متئايرةال سخرصصخمرنمرالبكأر بطشربولطمايرغلبمايرن ك
  ن متئاي الئ سخ   صصخمرىاإرةقحارةدالتسمرغا بمرةتأرع جالإرمتتر ةتالتفدايرةمتقايريا مجإ ىلع  قتبطترمتت مث

 
 ةيلاملا تاودألا ةصاقم   (8

 
ريم آظنرقآحردوآجوردآنعرةدآحومايريا آمايرزآكالمايرةآمئ قريآفريف آصا برغلبمايرجالدُمتورةتا ماير  بولطمايور يدوجومايرةص قمرمتت
ر  آبولطمايردتدآستور يدوآجومايرعآتبروأر،يف آصايرس آسأرىآلعر  بولطمايرعمر يدوجومايرةتوسترةعومجمايريونتر مدنعورمزلم
  دحيورنذريف

 
ر،يبآس حمرالتآسفتروأرال آتعمريآفرداليوروه آمربآسحبركآاذرن كريذإراإرةدحومايرلخدايرةمئ قريفرلتال صمايورلخدايرةص قمرمتترا
  ةعومجملارةتبس حماير  س تسايريفرصوصخايريذهبردالور مكو
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 ضورقلا تادهعتو ةيلاملا تانامضلا   (9
 

رببآسبر هدآبكتتريآتايرةال آسخايرنآعر آهلم حرضتوآعتارةددآحمر  عوفدمردتدسترةعومجمايرنمربلطتتردوقعريهرةتا ماير  ن مضاي
رةتدنتآسمر يد آمتعيرنآمرنوآكتترةآتا مر  ن مآض التفوآترمتآت  نتدآايرةيدأرطوالآشارًء قفور ق قحتسيردنعرديدسايريفرددحمايرنتدمايرلشف
  ةد تعمايرةعومجمايرلمعرةالودرنمضر اوبقور  ن مضو
 
ر  آميزتاي يأرةعومجمايرالدصترما   ًءقبسمرةددحمرطوالشورم كحأربجومبرن متئايرالتفوتارةتب ثر  ميزتايريهرضوالقاير  ميزتاي
رةآعومجمايرلالآتعتر،ىالآخأليرضوالآقاير  آميزتاي صآختر آمبو  ةال آسخايروأر بالآايرلالآخرنمرةاد عايرةمتقا بر هس تقرمتترضوالق
  ةال سخ   صصخمب

 
رء آفطإرمتآتورةآاد عايرةآمتقا بر ًءتئدآبمرقوآسايرنآمرلقأرةدئ فرالعسبرضالقرمتدقتبر  ميزتاايروأرةالد صايرةتا ماير  ن مضايرس تقرمتت
رةال آآسخرصآآصخمرغآآلبموأرأآآفطُممايرغآآلبمايريذآآهبر هآآس تقرمتآآتر، آآًءقحار ميزآآتاايروأ ن مآآضايرةالآآتفرىدآآمرىآآلعرةآآتاوأليرةآآاد عاي ةآآمتقاي
  ىلعأر مهتأ -رن متئاي

 
 ةليمزلا تاكرشلا يف تارامثتسفا (د

 
رةآلتمزاير  كالآشايرلّرالآعُمتر ةآتكلمايرقوآقحرةآقتالطار آًءقفوربسحترمثرنمورةفلكتا بر ًءتئدبمرةلتمزاير  كالشايريفر يال مثتسايرلجسُمت
رارنأرورةتلتغآشتايورةآتا مايرالوآمأليرىآلعر(ةالطتآسايردآحارلصتارنكاو) يالهوجرالتثأتر )هتفركنبايرىدارنوكتريتاير  شنماير هنأب
   ًءكالتشمر ًءعوالشمروأرًءةعب ترةكالشايركلترنوكت

 
رةآآعومجمايرء آآنتقيردآآعبر آآمر يالآآتغتريًءدآآئيزر،ةآآفلكتا برةدآآحومايريا آآمايرزآآكالمايرةآآمئ قريآآفرةآآلتمزاير  كالآآشايريآآفر يال مثتآآسايردآآّرتقُمت
رةآآصحرنمآآضتتر هدآآحرىآآلعر ال مثتآآسيرلآآكارةآآمتقايريآآفرض آآفخنيريأر آآًءصق نرور،ةآآلتمزايرةكالآآشاير يدوآآجومريف آآصريآآفر هتآآصحا
رليالآتعايرمتآتر ةآلتمزايرةكالآشاير يدوآجومريف آصريآفرةآعومجمايرةآصحريآفر يالآتغتايرةآلتمزاير  كالآشايرلآخدريفرةعومجماي
رنآمرةآعومجمايرةآصحبرليالآتعايرمتآتر آمكر ةدآحومايرلخدآايرةآمئ قرنمآضرذيوحتسايردعبر مارةلتمزاير  كالشايرالئ سخرورح بالأب
رمتآتر نتمه آسمايرقوآقحريآف ىالآخأليرلم آشايرلخدآايردوآنبرنمآضرذيوحتآسايردآعبر مارىالخأليرلم شايرلخدايردونبرىلعر  كالحاي
رنآمرةآعومجمايرةآصحرىو آستتر مدآنعر ال مثتآسالارةآتالتفدايرةمتقايرلب قمرذيوحتسايردعبر مر  كالحرنعرةمكيالتمايرغا بمايرةتوست
ر،لتآصحتايرةدآكؤمرالآتغرةآنتدمر مآمذريأركاذريفر مبرةلتمزايرةكالشايريفرال مثتسايرةمتقرنعردتزتروأرةلتمزايرةكالشايريفرالئ سخاي
رةكالآشايرنآعرةآب تنا بر  آعفدرلمع وأر  ميزتايرققحتر هتلعربتالتريذإراإر،ةتف ضإرالئ سخريأبرليالتعا برموقتارةعومجمايرننف
رض آفخنيرال بتخاروأرء فطإلارعضختراورال مثتسالارةتالتفدايرةمتقايرنمضرةلتمزايرةكالشا برةص خايرةالهشايرنتمضترمتتر ةلتمزاي
  ةمتقاي

 
رنآآم ةآعومجمايرةآصحرىآصقأردآآحبرةآلتمزاير  كالآشايو كآنبايرنتآآبر  آتلمعايرنآعرةآققحمايرالآآتغرالئ آسخايرورح آبالأليرد عبتآسيرمتآت
  ةلتمزايرةكالشايريفرال مثتساي

 
رنآعرح آصفإليورليالتعا آبرةآعومجمايرموقتر ةلتمزاير  كالشاير  تلمعرجئ تنرنمرةعومجمايرةصحرةدحومايرلخدايرةمئ قرسكعت
رنمآض  آنعرح آصفإليرمتآتار،(الآتتغتايريذآهرقبطنتر مدنعركاذو)رةلتمزاير  كالشلارةتكلمايرقوقحريفرالش بمرالتتغتريأرنمر هتصح
رنآمرةآعومجمايرةآصحرىآصقأردآحبر  آتلمعرنآعرةآققحمايرالآتغرح آبالأليرد عبتآسيرمتآتر ةدحومايرةتكلمايرقوقحريفر يالتغتايرةمئ ق
ريآفرض آفخنايرىآلعرلتادآبرةدآتؤُممرةآتلمعاير آن كريذيراإر ًءضتأرةققحمايرالتغرالئ سخايرد عبتسيرمتتور ةلتمزايرةكالشايريفرال مثتساي
 ر لوحُممايرلصألي

 
ر آنأبر آتاإرال آشُممايرةآلتمزايرةكالآشايرلآخدرلآثمتتر ةدآحومايرلخدآايرةآمئ قريآفرةآلتمزرةكالآشرلآخدرنآمرةآعومجمايرةصحرال هظإرمتت

  ةالطتسمايرالتغرةصحايرقوقحورةبتالضايورة كزايردعبرلخدايريا تا بورةلتمزايرةكالشايركالُمماردئ عايرلخدايريف ص
 
ر  توآآستايرلآآمعرمتآآتور ةآآعومجملارةآآتا مايرمئيوآآقايرديدآآعإر آآهبرمتآآتريآآتايرةالآآتفايرسفنآآارةآآلتمزايرةكالآآشلارةآآتا مايرمئيوآآقايرديدآآعإرمتآآت 
  ةعومجملارةتبس حماير  س تسايرعمرةلتمزايرةكالشلارةتبس حماير  س تسايرقفيوتتار،ةالوالضايردنعر،ةمزالاي
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رةآمتقريآفرض آفخنيرالئ آسخبرليالآتعايريالوالآضايرنآمرن آكريذإر آمردآتدحتبرةآعومجمايرموآقتر،ةآتكلمايرقوآقحرةآقتالطرقآتبطتردعب
ريذإر آمردآتدحتبرةآتا مرمئيوآقرلآكر تال آتبرةآعومجمايرموآقتر،كاذآكر ةتكلمايرةقتالطرقتبطتردعبركاذور،ةلتمزايرةكالشايريفر هال مثتسي
رموآآقتر،ةآآا حايرهذآآهريآآفر ةآآمتقايريآآفرض آآفخنارضالآآعتردآآقرةآآلتمزايرةكالآآشايريآآفرال مثتآآسايرنأرىآآلعريعوآآضومرلآآتادرك آآنهرن آآك
ر،ةآتالتفدايرةآمتقايرنتآبورةآلتمزايرةكالآشايريآفرال مثتسايرنمرديدالتسالارلب قايرغلبمايرنتبرقالفكرض فخنايرغلبمرب سحبرةعومجماي
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريف ةمتقايريفرض فخنايريفرليالتعايرمتتو
 
رةآتالتفدايرةآمتقايرنتآبرقالفا آبرليالآتعايرمتآتر،يالهوآجرذوآفنبرظ آفتحايرعآمرةآلتمزرةكالآشريآفرةآتكلمايرةآصحرضتآفخترمتآتر مدنع
ريآفر ًءقب آسر آهبرلالآتعمايرغا بمايرنمرةتبسنايرةصحايرلتنصترةد عإرمتتر ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرملتسمايرغلبمايورةلتمزايرةكالشلا
  ةلتمزرةكالشريفرةتكلمايرةصحرضتفختارةج حايردنعر،ةدحومايرلخدايرةمئ قرىاإرىالخأليرلم شايرلخدايردونبريا مجإ

 
 دادسلا خيرات ةبساحم (ه

 
رمتلآستر آتفرمتآتريذآاير تال آتايريأر،ديدساير تال تبرةتا ماير يدوجومايرعتبورءيالشبرةتد تتعاير  تلمعايرةف كر  بثإرء غاإور  بثإرمتت
رديدآآساير تال آآترنتآآبرةآآاد عايرةآآمتقايريآآفرالآآتغتريأرةآآجا عمبركآآنبايرموآآقتر،ديدآآساير تال آآترقآآبطنتر آآمنتحر الآآخآليرلالآآطلار يدوآآجوماي
ر يدوآجومايرعآتبورءيالآشبرةقلعتمايرةتد تتعاير  تلمعايرنإر ىالتشُممايرلصأليرةجا عمر هتفرمتتريتايرةقتالطايرسفنبرلويدتاير تال تو
ركآلتروأرةآمظنألير آهتلعرصنآتريآتايرةآتنمزايرةالآتفايرلالآخر يدوآجومايركآلترمتلآسترمتآترنأربآلطتتريآتاير  آتلمعايركآلتريآهرةتا ماي
  قو))سايريفر هتلعرلال عتُمماي

 
 رطاخملا نم طوحتلا ةبساحمو ةقتشملا ةيلاملا تاودألا  (و 

 
ر  آبلطتمرقآتبطتريآفراليالمتآسايرةآعومجماير ال آتخيردقفر،ةتا ماير يودألي - 9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعماير بر مستر مارًء ًءقفو
  س تقايورليالتعاير:ةتا ماير يودألي - 39رمقالرياودايرةبس حمايرال تعمبرةص خايرطوحتايرةبس حم

 
ر  آتق فتير، اوآمعايرال عآسألرةتلبقتآسمايردوآقعاير،يآبنجأليرلالآصايردوآقعرىآلعرلمتآشتريآتايورةقتشمايرةتا ماير يودألير  بثإرمتت
رًءءيدآتبير(ةيالتآشُممايورةآبتتكُمماي)ر اوآمعايور الآمعايرال عآسأر يال آتخور، اوآمعايور الآمعايرال عآسأر  ضت قمور،ةلجآليرال عسألي
رلتا آكترعآمرةدآحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريفرةاد عايرةمتقا بر ًءقحارس تقايرةد عإرمتتور  قتشمايردقعرميالبإر تال تبرةاد عايرةمتقا ب
رنوآكتر مدآنعركآاذور يدوآجومايرنمآضرةآاد عاير آهتمتقبر  قتآشمايرةآف كردآّرتقُمتر ةدآحومايرلخدآايرةآمئ قريآفر آهبرلالآتعُمماير  تلمعاي

رةآاد عايرةآمتقايرددآحتر ةبا آسر آهارةآاد عايرةآمتقايريف آصرنوآكتر مدآنعر  آبولطمايرنمآضردآّرتقُمتور،ةآبجومر آهارةآاد عايرةآمتقايريف ص
روآآهر آآمربآآسحر،التعآآستايرجذ آآمنورةآآتدقناير  قفدآآتايرمآآصخرجذ آآمنورال عآآسأرالد آآصمروأرقوآآسا برةآآاويدتمايرال عآآسأليرىآآاإرعوجالا آآب
  مئالم
 
 :ةتا تاير  ئفايربسحبر  قتشمايركلترلتنصترىلعردمتعتر  قتشملارةاد عايرةمتقايريفرالتغتايرةجا عمرنإ

 
 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمملا تاقتشملا   (1

 
رضالآآعُمتورةدآآحومايرلخدآآايرةآآمئ قريآآفرًءةالآآش بمرةالج آآتمايرضيالآغألرة آآنتقُممايرةقتآآشماير يودألآآارةآآاد عايرةآآمتقايريآآفر يالآآتغتايرجالدآت

رنآمرطوآحتايرةبآس حمارعآضخت اريآتاير  قتآشمايركآلترىآلعرةالج آتمايرضيالآغألرة آنتقُمماير  قتشمايرلمتشتر ةالج تمايرلخدرنمض
  الط خماي

 
  ةجمدُمملا تاقتشملا   (2
رنآعرلآصفنمرلكآشبرنمآضمرقتآشمرب آستح برةآعومجمايرموآقتر (لتآضمردقع)رالخذريدق عتربتتالتريفر  قتشمايرنتمضترنكمت
 : مدنعرلتضمايردقعاي

 
 .9 مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا قاطن يف ااًلردصم سيل فيضملا دقعلا •
 و ،لصفنم دقع يف ةدراو تناك اذإ قتشملا فيرعت يبلتس ةنمضملا ةقتشملا طورش •
 رطاخملاو صئاصخلاب ااًلقيثو ااًلطابترا ينمضلا قتشملل ةيداصتقالا رطاخملاو صئاصخلا طبترت ال •

 .فيضملا دقعلل ةيداصتقالا
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رلخدآآايرةآآمئ قريآآفرةآآاد عايرةآآمتقايريآآفر يالآآتغتايرعآآتمجبرليالآآتعايرعآآمر،ةآآاد عايرةآآمتقا برةلآآصفنمايرةتنمآآضاير  قتآآشمايرس آآتقرمتآآت
رعآتمجرجيالدإرمتآتر،ةآا حايرهذه يفو ةتال مثتسايرطوحتايرةقالعريف صروأرةلهؤمايرةتدقناير  قفدتايرنمريًءءزجرلكشترمار م ةدحوماي
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةاد عايرةمتقايريفر يالتغتاي

 
 رطاخملا نم طوحتلا ةبساحم   (3

 
ر الط آخمايرنآمرطوآحتلارةآلهؤماير  آقالعايريآفركآاذورالط آخمايرنآمرطوآحتر يودأآكرةددآحمر  قتآشمرصتآصختبرةعومجمايرموقت
 نمرةجت ناير  ضالعتايركاذرنمضتتور،ن متئايرالط خمورةتبنجأليرةلمعاير، اومعايرال عسألرضالعتايرالط خمرةاليدإلركاذو
 
ركآنبايرموآقتر، آنتعبر الآطخرةاليدإرضيالغألورضقنلارةلب قايرالتغر  ميزتاايوررةعفتالمايرثودحايرةتا متحير يذ ةعقوتماير  تلمعاي 
   ةددحمرالتت عمر هبرالفوتتريتاير  تلمعلارالط خمايرنمرطوحتايرةبس حمرقتبطتب
  :نتتئفرىاإر  طوحتايركلترلتنصترمتردقفر،الط خمايرنمرطوحتايرةبس حمرضيالغأل

روأر يدوآجومارةآاد عايرةآمتقايريآفر يالآتغتايرالط آخمريآطغُمتريآتايورةآاد عايرةآمتقايرالط آخمررنآمرطوآحت     ر(أ
رةدآآكؤمر  آآط بتاليروأر،(طوآآحتايرةآآظفحمرةآآا حريآآفر  آآبولطمايروأر يدوآآجومايروأ)رطوآآحتاير  آآبولطم
رالط آخمبرةآطبتالمرةدآكؤمر  ط بتاليروأر  بولطمايروأر يدوجومايركلترنمرددحمرءزجروأرةلجسمرالتغ
  رور،ةنلعمايرالئ سخايروأربس كماي يف صرىلعرالثؤتريتايورةددحم

رةآقلعتمر آن كرءيوآسرةآتدقناير  قفدآتايريآفر يالآتغتايريآطغتريآتايورةآتدقناير  قفدآتايرالط آخمرنآمرطوحت   ر(ب
رةبآسنبر هثودآحرعآقوتُمماير  آتلمعايروأر هارطوحتُمماير  بولطمايروأر يدوجوما برةطبتالمرةددحمرالط خمب
   ةنلعُممايرالئ سخايروأربس كمايريف صرىلعرالثؤتريتايورةتا ع

رةآتا عرةآتا عفروذرالط آخمايرنآمرطوآحتايرنوآكترنأرعآقوتايربآجتفر،الط آخمايرنآمرطوآحتايرةبآس حمارةآلهؤمر  قتآشمايرنوآكتريكاو
رلكآشبرالط آخمايرنآمرطوآحتايرةيدأآبرةص خايرةتدقناير  قفدتايروأرةاد عايرةمتقايريفر يالتغتايرةتوسترمتترثتحبر،طوحتايرةالتفرلالخ
رلكآشبرس آتقلارةآلب قر يالآتغتايرهذآهرنوآكترنأربآجتور،هالط آخمرنمرطوحتايرمتريذاي الطخايرىلعر أالطريتاير يالتغتايرعم ل ّرعف
رطوآحتايرةيدأردآتدحتركآاذريآفر آمبرالط آخمايرةاليدإرليدآهأورةتجتتيالتآسيرقآتثوتربآجتر،الط خمايرنمرطوحتايرةتيدبردنعر  برقوثوم
رنآمرطوآحتايرةآتا عفرىدآمرمتآتقتريآفرةآعومجمايرةآقتالطور آهنمرطوآحتمايرالط آخمايرةآعتبطورطوحتا آبرقلعتمايردنبايورالط خمايرنم
   الط خمايرنمرطوحتايركاذرةتا عفردتدحترمتترنأور متتقترمتترنأرالط خمايرنمرطوحتلاربجوتتر،قتثوتايريذهار ًءقحار الط خماي
رالط آخمايرنآمرطوآحترةآتلمعرلآكرنوآكترنأرعآقوتُمتورةآتا مرمئيوآقرلآكر تال آتبروأر/رالط آخمايرنآمرطوآحتايرةآتا عفارمتآتقترلآكر تال تب
رىآتحركآاذورةددآحمايرةالآتفلار(يآعجالرالثأآبرةآتا عفايرموآهفمرطبتالآت)رةآا عفر آن كر آهنأر بثتوريلبقتسمرس سأرىلعرةتا عفايرةعفتالم
ريآفرطوآحتايرةيدأرةآتا عفرةآنال قمبر ًءتمآسالرطوآحتايرةآتا عفرمتآتقترةالآش بمرمتآتر الط آخمايرنآمرطوآحتايرةبآس حمارةلهؤمرةقالعايرنوكت
ر،طوآحتايررعوآضومردآنبايريآفركآاذورطوآحتايرالط آخمارةدئ عايرةتدقناير  قفدتايروأرةاد عايرةمتقايريفر يالتتغتايريفرالتغتايرضتوعت
روذرالط خمايرنمرطوحتايرالبتعُمتر المتسمر س سأرىلعريا مرعبالرلكرةت هنر تال تردنعورالط خمايرنمرطوحتايرءدبر تال تردنعركاذو
رةددآآحمايرةالآتفايرلالآآخرطوآحتايرالط آخمارةبوآآسنمايرةآتدقناير  قفدآتايروأرةآآاد عايرةآمتقايريآآفر يالآتغتايرنوآكتر مدآآنعرةآعفتالمرةآتا عف
ريذآآهرغآآلبترنأرعآآقوتمايرنآآمرنوآآكترنأو %125رىآآتح %80رنآآمرىدآآمرلالآآخرطوآآحتايرةاليدإرميدختآآس بر آآًءضتوعترمآآتردآآقرطوآآحتلا
رلخدآايرةآمئ قريآفر آبرليالآتعايرمتآتر آننفر، آًءتالهوجرطوآحتايرنآمرل آلعفايرالآتغرءزآجايرن ك مريذإر ةتلبقتسماير يالتفايريفرضتوعتاي
ر آهنتحرموآقتر،عآقوترةآتلمعرنآعرةال آبعرطوآحتايرعوضومردنباير هتفرنوكتريتاير ا حايريفر ةالج تمايرلخدريف صرنمضرةدحوماي
 الثؤآترةتدقناير  قفدتايريفر  بذبذتارةعومجمايرضالعترلثمتورةعفتالمرثودحرةتا متحإر يذرةتلمعاير ن كريذإر مرمتتقتبرةعومجماي
  ةدحومايرلخدايرةمئ قرىلعرةت هنايريف
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  ةلداعلا ةميقلا رطاخم نم طوحتلا
ردآكؤمرميزآتايروأربوآلطمروأرلآصألرةآاد عايرةآمتقايريآفرالآتغتايرالط آخمرنآمرطوآحترةيدأآكرالثؤآمريا آمرقتشمرصتصخترمتتر مدنع
رالط آخمايركآلترنآمرطوآحتايرةيدأرمتآتقترةد آعإرنآمرةال آسخوأر بالريأرننفرةدحومايرلخدايرةمئ قرىلعرلمتحُممرالتثأتروذور برلالتعم
رطوآآحتاي الط آخمارةآآاد عايرةآمتقايريآآفرالآتغتايرىآآاإرةف آضإل برةدآآحومايرلخدآايرةآآمئ قريآفرةالآآش بمر آبرليالآآتعايرمتآترةآآاد عايرةآمتقا ب
   ةص خاير اومعايرلخدريف ةبوسنماي
رةآمتقايرالط آخمرنآمرطوآحتاير آهتفرلآقوتريآتاير ا آحايريآفور،ةأآفطُممايرةآفلكتا برةآمتقُممايورالط آخمايرنآمرطوحتايردونببرقلعتتر مبو
روأر هذآتفنتروأر آهعتبروأر،الط آخمايرنآمرطوآحتايرةبآس حمرطوالآشبرء آفوايرنآعرةآص خر اوآمعبرةطبتالمايرةتا ماير يودألارةاد عاي
رطوآحتلارةآتقبتمايرةالآتفايراليدآمرىآلعرةتمآسايرةآمتقايورء آهتنايردآنعرطوآحتايرةيدألرةآتالتفدايرةآمتقايرنتآبرقالآفايرء آفطإرمتآتر، هئ هتني
رةأآفطُممايرالآتغرةآاد عايرةآمتقايرةتوآستر  آبثإرمتتر ننفر،طوحتايرةيدأر  بثإرنعرلقوتايردنعور يلعفايرةاومعايرلدعمرةقتالطرميدختس ب
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةالش بم
 
  ةيدقنلا تاقفدتلا رطاخم نم طوحتلا
رطبتالآُممرددآحُممرالآطخارةدآئ عايرةآتدقناير  قفدآتايريآفر  آبلقتايرالط آخمرنآمرطوآحترةيدأآكرلآهؤمريا آمرقتآشمرصتآصخترمتتر مردنع
روأر بالا آآبرص آآخايرءزآآجايرننآآفر،ةدآآحومايرلخدآآايرةآآمئ قرىآآلعرلآآمتحُممر التثأآآتر يذروأرةآآلمتحُممرةآآعقوتُممرةآآتلمعروأرميزآآتايروأر لآآصأب
رلم آآشايرلخدآآايردوآآنبرنمآآضر آآبرليالآآتعايرمتآآتر،دآآجوريذإر،ل آآّرعفايرءزآآجايرهال آآبتع برهدآآتدحترمآآتريذآآايورطوآآحتايرةيدأرنآآمرةال آآسخاي
رالط آخمرنآمرطوحتلارةبسنا بور ةدحومايرلخدايرةمئ قريفر برليالتعايرمتتر ننفر،دجوريذإر،ل ّرعفايرالتغرءزجلارةبسنا بر مأرىالخألي
رمتآترىالخأليرلم شايرلخدايردونبرنمضر هبرلالتعُممايرالئ سخايروأرح بالأليرننفر،ةتلبقتسمر  تلمعرىلعرالثؤتريتايرةتدقناير  قفدتاي
روآار،كآاذرنمرمغالا بور ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرطوحتايرةتلمعر هتفر الثأريتايرةالتفايرسفناركاذورةدحومايرلخدايرةمئ قار هلتوحت
رةدآعروأرةالآتفرلالآخر هع جالتسيرمتترنارىالخأليرلم شايرلخدايردونبريفر هبرلالتعمايور هنمريًءءزجروأرالئ سخايرلكرنأركنبايرعقوت
   برليالتعايرمتترماروار مكرغلبملارلتنصترةد عإرةتوستكررةدحومايرلخدايرةمئ قريفر هفتنصترةد عإرمتتر ننفرةتلبقتسمر يالتف

                        
ريذآهبرليالآتعايرمآتريذآاير آتيذر آقوايريآفور ننفر،يا مرالتغرميزتايروأريا مرالتغر لصأبرليالتعايرىاإرطوحترةتلمعريدؤتر مدنع
رلكآشبرور ًءقبآسُممر آهبرليالتعايرمتريتايور،رميزتاايروأرلصأليريذهبرةطبتالمايرالئ سخايروأرح بالأليرةف ضإرمتتر،رميزتاايروأرلصألي
 ر ميزتاايروأرلصأليريذهارةتالتفدايرةمتقايروأرء نتقايرةفلكتارياوأليرس تقايرىاإر،ىالخأليرلم شايرلخدايردونبريفرالش بم
  
ر مدآنعروأر آهؤ هنإروأر آهعتبرمتآتر مدآنعروأرطوآحتايرةيدأرن تالآسرء آهتنيردآنعرالط خمايرنمرطوحتايرةبس حمرع بتي نعرلقوتايرمتتو
رنأآآبرعآآقوتايرمتآآتر مدآآنعروأرالط آآخمايرنآآمرطوآآحتايرةبآآس حمارةآآلهؤمرالآآتغرةيدأليركآآلتر بآآصُمتر مدآآنعروأر آآهه جترقآآحايرةآآسال ممرمتآآت
رمتآتر،ةآا حايركآلتريآفور ًءا آعفرالط آخمايرنآمرطوآحتايرن آكريآتايرةالآتفلارط آبتالايرلحب ةعومجمايرموقتر مدنعروأرثدحترنارةتلمعاي
رلم آشايرلخدآايردوآنبريفر هت بثإرمتريتايرةتدقناير  قفدتايرالط خمرنمرطوحتايرةيدأرنعرةجت نايرةمكيالتمايرةال سخايروأر بالايرلتوحت
ريآتايورةآلم عمايرثودآحرمدآعبرعآقوتايرةآا حريآفور ةآتلمعايرثدآحتر مدآنعرةدآحومايرلخدايرةمئ قرىاإرنتمه سمايرقوقحريفرىالخألي
رلم آشايرلخدآايردونبرنمضر ًءقب سرةتبثمايرةمكيالتمايرةال سخايروأر بثماير بالايريف صرلتوحترمتتر،ةدحومايرلخدايرةمئ قرىلعرالثؤت
  ةدحومايرلخدايرةمئ قرىاإريًءالوفرىالخألي

 
 ةيبنجألا تالمعلا (ز

 
رلّروآحُمتر آمكر  الم عمايرءيالجإر تال تبرةدئ سايرلتوحتايرال عسأبريدوعسايرلايرايرىاإرةتبنجألير المعا برمتتريتاير الم عمايرلّروحُمت
رلآآتوحتايرال عآآسأبريدوعآآسايرلايرآآايرىآآاإرةنآآسايرةآآت هنريآآفرةآآتبنجألير المعا آآبرةلجآآسُممايرةآآتدقناير  آآبولطمايور يدوآآجومايرةدآآصالأ
  ةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قر تال تبرةدئ ساي

 
رًءادآعمرةنآسايرةآتيدبريآفرةآتفتظوايرةآلمعا برهأآفطُممايرةآفلكتايرنتآبرقالآفايرنآمرةآتدقنايردوآنبلارةآتبنجألير المعايرةال سخروأر بالرلاأتت
ر ةنآسايرةآت هنريآفر آمكرلالآصايرالعآسبرًءةآاوحمرةآتبنجأليرةلمعا برةأفطُممايرةفلكتايرنتبورةنسايرلالخر  عفدايوريلعفايرةاومعايرالعسب
رةدآحومايرلخدآايرةآمئ قبرةتلتغآشتايرالآتغرةطآشنأليرنآمرلخدآايريآفرةآتال جتايرالآتغرةطآشنأليرنآمرةآجت ناير  آقوالفايرةآف كرلتجسترمتت
 رمهسأريفرال مثتسايريف صرلب قمرةا عفرالط خمرنمرطوحترةتلمعر نمتريتايورةتبنجأليرةلمعا برضيالتقاير  قوالفرء نثتس ب
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ر المعا آآبرةلجآآسمايرةآآتدقناير  آبولطمايور يدوآآجومايرةدآآصالأبرةآص خاير الآآمعايرلآآتوحت الئ آآسخروأربآس كمر  آآبثإرمتآآتر ةآتبنجأ
رعآتبلارةآح تمايرةآتكلماير يودأريآفر يال مثتآسايرةدصالأرلتوحترنعرةجت ناير  قوالفايرء نثتس بر،ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةتبنجألي
رلآهؤمر طوآحتورةتدقناير  قفدتايرالط خمرنمرلهؤمرر طوحتكرىالخأليرلم شايرلخدايردونبرنمضر  قوالفايركلترلجؤتر مدنعروأر/و
ردونبا آبرةآص خايرلالآصايرال عسأر  قوالفورالئ سخروأربس كمرجالدُمتر ًءا ّرعفرطوحتايرنوكرىدمار يال مثتسايريف صرالط خمرنم
ريذإراإر،عآتبلارةآح تمايرةآتا مايرقيالوألير يال مثتآسيرنمآضرةآاد عايرةآمتقايرةتوآسترنآمرءزآجكرةآاد عايرةآمتقا برةلجآسمايرةتدقنايرالتغ
  الط خمايرنمريجتتيالتسيرطوحترةا حريفرةتا مايرالتغردونبايركلتر ن ك
 
ر آمكرلآتوحترال عسأرميدختس ب ،ةتختال تايرةفلكتاير يددحمار ًءقفور هس تقرمتتريتايورةتبنجأليرةلمعايريفرةتدقنايرالتغردونبايرةمجالترمتت
ر آهتمجالترمتآتر آننفر،ةآاد عايرةآمتقلار آًءقفور هآس تقرمتتريتايورةتبنجأليرةلمعايريفرةتدقنايرالتغردونباير مأر  الم عتايرء شنإر تاليوتريف
  ةاد عايرةمتقاير تفر ددُمحريذاير تال تايرلتوحترال عسأرميدختس ب

 
 ةيموكحلا حنملا (ح

 
رةآعومجمايرمزتلتآسورةآحنمايرمالتآسيرىآلعرلوآقعمردآتكأتردآجوترثآتحرةآاد عاير آهتمتقبرةآموكحايرنآمرةآمدقماير نما برليالتعايرمتت
رةآتموكحرةآحنمكرقوسايرنمرلقأرةاومعرالعسبريدوعسايريزكالمايركنبايرعئيدورةزتمرعمرلم عتايرمتتر ةحنما برةطبتالمايرطوالشا ب
ر،ةآتا ماير يودألي - 9رةآتا مايرالتال آقتلارياودآايرال آتعملار ًءقفور هس تقورقوسايرنمرلقأرالعسبرعئيدوا برليالتعايرمتتر لخدا برقلعتت
  ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبلارةدصالأريفر هجيالدإرمتتو

 
رالتال آقتلارياودآايرال آتعملار آًءقفورةددآحمايرةآعتدولارةتئدبمايرةاد عايرةمتقايرنتبرقالفا برقوسايرنمرلقأرةاومعايرلدعمرةدئ فرس تقرمتت
  يدوعساي يزكالمايركنبايرةسسؤمرةعتدورىلعرمصخكر هضالعرمتتورةملتسماير يدئ عايو 9رةتا ماي

 
  ةآتموكحايرةدع آسمايرنآعرح صفإليورةتموكحاير نمايرةبس حم - 20رياودايرةبس حمايرال تعمر  بلطتمار ًءقفورةزتمايرب ستحيرمتت
رموآآقتر،يئ آهنايردتفتآسمايروآآهرلآتمعايرنوآكتر مدآآنعر ةآعومجمايروآهريئ آآهنايردتفتآسمايرنوآكتر مدآآنعرطآقفرةآحنمايرلآآخدر  آبثإرمتآت
ر اوآمعايرلآخدريفرةتموكحايرةحنمايرنمرلخداير  بثإرمتتر عفدايرةقحتسمايرغا بمايورةنتدمايرممذايرغا بمرلتجستبرطقفرةعومجماي
ريآفر آجيالدإوريآقبتمايرغآلبمايرلآتجأترعآمر آهنعرضتوآعتلارةآحنمايرلدهتريتايرةلصاير يذرلتا كتاير تبثتبرمظتنمرلكشبرةص خاي
  ىالخألير  بولطماي

 
  لاملا سأر (ط

 
 و  مهكسألا را كادب ركرابم  ككشب ةقلعتُمملاو ةيفاضإلا فيلاكتلا رهظت .نيمهاسملل ةيكلم قوقح اهرابتعاب ةيداعلا مهسألا فنصت
 .ةبيرضلا مصخ  عب كلذو ،تالصحتُمملا نم مصخك ةيكلملا قوقح يف ة ي جلا تارايخلا

 
  اكس  ىكلع أف كلا ةكلخ و  مهكسألا ألاركر ةداكعع  اكثملا  يبس ىلعو ،هب ةااخلا ةيكلملا قوقح تاود  ةعومجملا يرتشت ام نع
 قوكقح نكم اهمصخ متي ،(بئارضلا مصخ  عب) ةررابم اهتبسن نكمي ةيفاضع فيلاكت ةي  اًننمضتم ،عوف ملا  باقملا ندف ،مهسألا
 مهكسألا  مكه را كاع ةداكعع متكي ام كنع .اهرا كاع ةداكعع و  مهسألا ألاغلع متي ىتح ةنيزخ مهسأك كنبلا نيمهاسمب ةااخلا ةيكلملا
 يكف ،ةلكصلا تاذ بئارضلاو ةيفاضإلا تالماعملل ةررابملا فيلاكتلا نم يفاصلا جاردع متي ،ملتس ُمم  باقم ي  ندف ،اًنقحال ةيداعلا

 .كنبلا نيمهاسمب ةااخلا ةيكلملا قوقح
 
 .نيمهاسملا قوقح نم اهمصخ متيو ةنيزخ مهسأك كنبلا اهب ظفتحي يتلا مهسألا نع حاصفإلا متي

 
 تافورصملا / تاداريإلا تابثإ (ي

 
ريذآايردآحلاورثودآحايرعآقوتمرلكآشبرةآعومجملارقفدتتسرديالتإليريذهارةتد صتقايرعف نمايرلعجتريذايردحلارديالتإل برليالتعايرمتت
رلآآبقرديالآآتإليريآآفر آآهالفوتربآآجتريآآتايرةآآص خايرليالآآتعايرالتت آآعمريآآلتر آآمتفر  آآبرقوآآثومرلكآآشبر آآس تقرنآآمرديالآآتإليريذآآهرنآآّركمت
   برليالتعاي
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 ةصاخلا تفومعلا فيراصمو لخد   (1
 
رةدآحومايرلخدآايرةآمئ قريآفررةآاومعرلآمحتر/ربآستكتريآتايرةآتا ماير يودأليرةآف كارةص خاير اومعايرلتال صمورلخدر  بثإرمتت
رمآصخارمدختآسمايريآقتقحايرلدآعمايروآهريآلعفايررةآص خاير اومعايرلدعمرنإر يلعفاي ةص خاير اومعايرلدعمرأدبمرس سأرىلع
ركآاذرنوآكتر آمنتحر،الآصقأرةالآتفاروأ)رعآقوتمايريا آمايرميزآتاايروأرلآصأليرالآمعرلالخر،ةتلبقتسمايرةتدقناير الصحتمايور  عفداي
ر  قفدآتايرالتدآقتبرةآعومجمايرموآقت ،ةآص خاير اوآمعايرلدآعمرب آستحيردنعر يا مرميزتايروأرلصألرةتالتفدايرةمتقايرىاإر،(ًء بس نم
  ةتلبقتسمايرن متئايرالئ سخ نودبرنكاورةتا مايرةيدألارةتدق عتايرم كحأليرةف كرال بتعايريفرذخأل برةتلبقتسمايرةتدقناي

 
رالمتآستر  الآصحتمايروأر  عوفدآماير يالتدآقترلتدآعتبرةعومجمايرم تقرةا حريفريا مرميزتايروأر لصألرةتالتفدايرةمتقايرلتدعترمتت
رلوالآصمروأرلخدآكرقالآفايرلتجآسترمتآتروريلآصأليرةآص خاي  اوآمعايرلدآعمرس آسأرىآلعرةآادعمايرةآتالتفدايرةمتقا برليالتعاي
  ةص خر اومع
 
رننآفر،ةآمتقايريآفرض آفخنايرالئ سخرةجتتنررةتا مايرلوصأليرنمرةهب شتمرةعومجماروأريا مرلصألرةلجسمايرةمتقايرضتفختردنع
رىآلعرًءء آنبرورغآلبمايرىآلعريآلعفايرةآص خاير اوآمعايرلدآعمرس آسأرميدختآس برةص خاير اومعايرلخدبرليالتعا برالمتستركنباي
    صصخمايردعبر ًءتف صرلصألارةتالتفدايرةمتقاي

 
ر  آعفدرنآم)رةآتا مايرةيدألآارةآتدق عتايرم آكحأليرةآف كرال آبتعايريآفرذآخأليرمتآتر آننفريآلعفايرةآص خاير اومعايرلدعمرب ستحيردنع
رةوالآعايرور،ةآتلمعايرلتال آصمر،ةآضوبقمايروأرةآعوفدمايرموآسالايرعتمجرب ستحيركاذرنمضتتر مكر( فالخروأر يال تخروأرةمدقم
رةآطبتالمرةتف آضإرلتال آصمرةآتلمعايرلتال آصمرالآبتعتر يآلعفايرص خايرةاومعايرالعسرنمرأزجتتراريًءءزجرالبتعتريذايرمصخايروأ
  ةتا مر   بولطمروأر  يدوجومرعتبروأراليدصإر،ء نتق ب

 
 ةصاخلا تفومعلا لخدو ةأفطُمملا ةفلكتلا سايق
 
ردآنعريا آمايرميزآتاايروأريا آمايرلآصأليرس آتقرهدآنعرمتآتريذآايرغآلبمايريآهريا آمايرميزآتاايروأريا آمايرلآصألارةأآفطمايرةفلكتايرنإ
ريآلعفايردآئ عايرلدآعمرةآقتالطرميدختآس بريآمكيالتايرء آفطإليرغآلبمرصق آنروأردئيزر،ةتستئالايردتدستايرغا بمر ًءصق نريئدبمايرد متعاي
رن آمتئيرالئ آسخرصآصخمريألرةآادعمرنوآكتفر،ةآتا ماير يدوآجوملارةبآسنا بر،ق قحتآسايرغآلبموريآاوأليرغلبمايريذهرنتبرقالفريأل
  ةعقوتم

 
  ةعقوتمرن متئيرةال سخرصصخمريأرلتدعترلبقريا مايرلصألارةأفطُممايرةفلكتايريهريا مايرلصألارةتا مجإليرةتالتفدايرةمتقايرنإ

 
رلآصألارةآتا مجإليرةآتالتفدايرةآمتقايرىآلعر اوآمعاير  فوالصمورلخدرب ستحيردنعريلعفايرةص خاير اومعايرلدعمرقتبطترمتت
  ميزتاالارةأفطُممايرةفلكتايرىلعروأر( ًءتن متئير ضفخنمرالتغرلصأليرنوكتر مدنع)
 
رلالآخرنآمر اوآمعايرلآخدرب آستحيرمتآتر،يئدبمايرليالتعالار ًءقحارن متئايرةضفخنمر حبصأريتايرةتا ماير يدوجوملارةبسنا ب
 عجالتر،ن آآمتئايرضفخنآآم لصألي دعت ماريذإر يا آآمايرلآآصألارةأآآفطُممايرةآآفلكتايرىآآلعريآآلعفايرةآآص خاير اوآآمعايرلدآآعمرقآآتبطت
  يا مجإلي س سألي یاإر اومعايرلخدرب ستحي

 
رقآتبطترلالآخرنآمر اوآمعايرلآخدرب آستحيرمتآتر،يآاوألير  بثإليردنعرن متئايرةضفخنمر ن كريتايرةتا ماير يدوجوملارةبسنا ب
رس آسأرىآاإر اوآمعايرلآخدرب آسحردوآعتراور لآصألارةأآفطُممايرةآفلكتايرىلعرن متئا برلّردعمايريلعفايرةص خاير اومعايرلدعم
  لصألارن متئايرالط خمر نسحتروارىتحريا مجإ

 
 تامدخلا ميدقت

 
  ىالخأر  مدخرمتدقترعمرةعمجمروأرلصفنمرلكشبر  مدخايرهذهرمتدقترمتتر  هئالمعارةعونتمر  مدخرةعومجمايرمدقت

 
ر  كالآشايرلآتومتورةال آجتايرلآتومتورقتد نآصايرةاليدإورمهآسأليرلويدآتبرةآقلعتماير  مدخايرمتدقترنع ةجت ناير يديالتإلير  بثإ متت
  ءيدأليرميزتا برء فوايرمتتر مدنعريأر، هتفر  مدخايرمتدقت  قورىالخأليرةتفالصماير  مدخايورةتال شتساير  مدخايو
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 تالمعلا ليوحت ةراسخ / لخد   (2
 

  ز3رح ضتإريفرةالوكذمايرئد بملار ًءقفورور  هدبكتروأر هققحتردنعر المعايرلتوحترالئ سخروأرلخدر  بثإرمت
 

 ةيكنبلا تامدخلا باعتأ لخد   (3
 

ر يدوآجومايرس آتقرنمآضريآلعفايرةآص خاير اوآمعايرلدعمرنمر ًءتستئالر ًءنوكمرنالكشترنيذلاير اومعايرلخدورموسالر  بثإرمتت
  ةلصاير يذ
 
رىآلعريلعفايرةص خاير اومعايرلدعمرب ستحيرنمر ًءتس سأريًءءزجرلثمتراريتايور، ًءمومعرةتكنباير  مدخايرب عتأرلخدر  بثإرمتت
  ق قحتسايرس سأرىلعور،ةقالعاير يذرةمدخايرمتدقتردنعر،ةتا ماير  بولطمايوأر يدوجوماي

 
  ةتنعماير  مدخايردوقعار ًءقبطوريبسنرينمزر س سأرىلعرةتال شتساير  مدخايورةاليدمايرظف حمايرب عتأر  بثإرمتت

 
رةآلتوطرةتنمزرةالتفرىدمرىلعر همتدقترمتتريتايرىالخأليرةلث مماير  مدخايورظفحاير  مدخورلوصأليرةاليدإرنعرلخداير  بثإرمتت
  ةمدخايرمتدقتر هتفرمتتريتايرةالتفايربسح
 
  ةلصايوذرءيدأليرم متإردنعرنوكمرنمرالثكأرىلع دمتعتريتايرب عتأليروأرءيدأل برةلصاير يذرب عتألير  بثإرمتت

 
رمتآتفرن آمتئا برةآقلعتمايرىالآخأليرب آعتأليورءالآمعايرلبقرنمر هغا بمربحسرلمتحمايرضوالقلاركاذرورضوالقاير  ميزتايرب عتأ
رمتآتر ضالآقايرىآلعريآلعفايرةآاومعايرالعآسرىآلعرلتدآعتكرب آعتأليركآلتبرليالآتعايرمتآتور،ال مثتسايرلتا كتركاذريفر مبر، هلتجأت
رمآاريذإرميزآتاايرةالآتفراليدآمرىآلعرقالفا آبرليالآتعايرنآكمتر آننفر آب ثايرطسقايرس سأرىلعرضوالقاير  ميزتايرب عتأبرليالتعاي
  ضوالقايركلترغا بمربحسرعقوتمايرنمرنكت

 
ركآاذورلتال آصمكر آهبرليالآتعايرمتآتفر،  تلمعايور  مدخايرب عتأبر ًءس سأرةطبتالماير، اومعايرلتال صمرورىالخأليرب عتألي
  ةتلمعايرل متكيروأرةمدخايريقلتربسحب

 
 حابرألا تاعيزوت   (4

 
 ر  همالتسيرةتقحأبر اليالقإردوجوردنعرح بالألير  عتزوتر  بثإرمتت

 
 دحاولا مويلا ةراسخ وأ حبر   (5

 
ر،(دآحيوايرموآتايرةال آسخروأر بالآبركآاذرىمآستو)رةآاد عايرةآمتقايورةآتلمعايرالعآسرنتآبرقالفا آبرًءةالآش بمرليالتعا آبرةعومجمايرموقت
رةيدأليرسفنآآارقوآآسايرنآآمر آآهتظحالمرنآآكممايرىالآآخألير  آآتلمعلارةآآاد عايرةآآمتقايرنآآعرلآآلتخترةآآتلمعايرالعآآسرن آآكرةآآا حريآآفركآآاذو
رليالآتعايريذآهرمتترثتحر، هتظحالمرنكممايرقوساير  ن تبرىلعر هتيالتغتمريوتحتريتايورةنتعمر متتقترقالطرىلعرًءء نبور،ةتا ماي
رالعآسرنتآبرقالفا آبرليالآتعايرنآكمتر آننفر  آن تبايرميدختآسيرةآظحالمرنآكممايرالآتغرنمرنوكتر مدنعور ةدحومايرلخدايرةمئ قريف
رةآمتقرضتآفخترمتتر مدنعروأر،ةلصاير يذر  تطعمايرةظحالمرنكمتر مدنعرةدحومايرلخدايرةمئ قريفرطقفرةمتقايرجذومنرورةتلمعاي
  ةتا مايرةيدألي

 
 ءالمعلا ءفو جمارب   (6

 
رذآف نمرلالآخرنآمر هايدبتسيرنكمترط قنربسكرءالمعلار تتتريتايور،ةأف كمايرط قنبر هتاإرال شترءالمعايرءاورجميالبرةعومجمايرمدقت
رىآآاإريًءد نتآآسير،ء آآضعألارةآآحونمماير  آآف كمايرط آآقنارةآآلم عمايرالعآآسرنآآمرءزآآجرصتآآصختبرةآآعومجمايرموآآقتر ةآآنتعمايرء كالآآشاي
رعآمرةدآحومايرلخدآايرةآمئ قريآفرةأآف كمايرط آقنا صصخماي لوالصمايرغلبم لتمحترمتتر لبقتسمايريفرديدالتسايرلتا كتر يالتدقت
رالآآتغر  آآف كمايرط آآقنبرقآآلعتماي ميزآآتاالارمكيالآآتمايرغآآلبمايرلتدآآعترمتآآتر ىالآآخألي   آآبولطمايريآآفر آآبرلالآآتعمايرلآآب قمايرميزآآتااي
  ةتلبقتسماي ديدالتساي   تلمعبرقلعتتر متفرةعقوتمايورةتا حاير  ه جتايو يلعفايرديدالتسايرىلعرًءء نبر قوايرالوالمبرةفوالصماي
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 ةيسكعلا ءارشلا ةداعإ تايقافتاو ءارشلا ةداعإ تايقافتا (ك
 

رةد آعإر  آتق فتي)رددآحمريلبقتآسمر تال آتريفر هئيالشرةد عنبريالوفايرميزتاايرعمرةع بماي  يدوجوماير  بثإريف ةعومجمايرالمتست
ر، آهتتكلمر آهاردآئ عايردآئيوعايورال طخأليرةف كبر ًءبتالقترظ فتحا برةعومجمايرموقترثتحر،ةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريفر(ءيالشاي
رال آهظإرمتآترنتآحريآفرن مآضبرضيالقنآكر  تلمعايرةلم عمرمتتر  يال مثتسايرنأشبرةعبتمايرةتبس حماير  س تسلار ًءقفور هس تقرمتتو
رةآآتا ماير  آآسسؤمايوركوآآنبلارةدآآصالأليريآآفر  آآتق فتايرهذآآهربآآجومبر آآنمرةملتآآسمايرغا آآبمايرء آآقارالآآخآليرلالآآطايره آآجترميزآآتااي
رىآلعرقحتآستور،ةآص خر اوآمعرلتال آصمكرءيالآشايرةد آعإورعآتبايرالعآسرنتآبرقالآفايرال آبتعيرمتتور مئالمروهر مبسحر،ىالخألي
  ءيالشايرةد عإرةتق فتيرةالتفرىدم
 
ر(ةتآسكعايرءيالآشايرةد آعإر  آتق فتي)ردد)آحمريلبقتآسمر تال تريفر هعتبرةد عإل ميزتايردوجورعمرةيالتشماير يدوجومايرال هظإرمتترا
رةآعوفدمايرغا آبمايرجالدآُمتر ةآعومجمايرىآاإرةآتاوألير يدوآجومايركآلترىآلعرةالطتسايرل قتنيرمدعارةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريف
رعآتبايرةد عإورءيالشايرالعسرنتبرقالفايرال بتعيرمتتور يدوعسايريزكالمايركنبايرىدارةدصالأليورةتدقنايريفر  تق فتايرهذهربجومب
  يلعفايردئ عايرلدعمرس سأرىلعورةتسكعايرءيالشايرةد عإرةتق فتيرةالتفرىدمرىلعرقحتسُمتورةص خر اومعرلخدك

 
 ةيلاملا ريغ تادوجوملا ةميق يف ضافخنفا (ل

 
روأ الآشؤمايريذآهرالفيوآتر آمريذإر لآصأرةآمتقرض فخنيرىلعالشؤمرك نهرن كريذإر مرالتدقتبريا مرالتالقترلكر تال تبرةعومجمايرموقت
رنآمر آلتوحترنآكممايرغآلبمايرالتدآقتبرموآقترةآعومجمايرننآفرةآبولطمرلآصأرةمتقرض فخنيرال بتخا ةتالودايرةعجيالمايرنوكتر مردنع
رنآكممايرةآتدقنايرةدآحوايرةآمتقروأرلآصألارةآاد عايرةآمتقايريآهرلآصأليرنآمر هلتآصحترنآكممايرديدالتآسالارةلب قايرةمتقايرنإر لصألي
رةدآحوايرةآمتقروأرلآصألرةآتالتفدايرةآمتقايردآتزتر مدآنعر ميدختآسايردآتقر تمتقور عتبرلتا كتر ًءصق نرالثكأر مهتأرلصأليرنمر هقتقحت
ربآجوتترورةآمتقايرضفخنآمرالآبتعترلآصأليرننفر،لصأليرنمرديدالتسالارةلب قايرةمتقايرنمرالثكأرلصأليرنمر هقتقحترنكممايرةتدقناي
رةآمتقرمآصخبركآنبايرموآقتر،ميدختآسايردآتقرلآصأليرةآمتقرالتدآقترلتبآسريآفر ديدالتآسالارةآلب قايرةآمتقايرلآب قتارةآتالتفدايرةتمتقرضفخ
ركاذآآكوردوآآقنلارةآآتا حايرةآآمتقلارقوآآساير يالتدآآقترسآآكعترمآآصخرالعآآسرميدختآآس برةآآتا حايرةآآمتقايرىآآاإرةتلبقتآآسمايرةآآتدقناير  قفدآآتاي
رالتعآآسترجذ آآمنرميدختآآسيرمتآآتر آآننفر،عآآتبايرلتا آآكتر آآًءصق ن لآآصألرةآآاد عايرةآآمتقايردآآتدحترلتبآآسريآآفر لآآصأل برةآآطبتالمايرالط آآخماي
  ىالخأرةح تمرةاد عرةمتقر يالشؤمروأر،متتقتاير  فع ضمرميدختس برجذ منايركلترب ستحيرزتزعترمتتر ةمئالم

 
 ىرخألا تاراقعلا  (م

 
ر يال آقعايرهذآهرالآبتعت  للآسايورضوالآقلار ديدآسرةآب ثمبركآاذور يال آقعايرضآعبر،ةآتد عاير آها معأرةالودرلالآخر،ةعومجملارلوؤت
رةآاد عايرةآمتقايروأرللآسايورضوالآقلار آهققحترنآكممايرةآمتقايريف آصبرةآتيدبايريآفر يال آقعايرهذآهرالهظتورعتبلارةح تمر يدوجومك
 ر  يال قعايرهذهرىلعركالهتسيرب سحرمتترار ةتالهوجرعتبرلتا كتريأر هنمر ًءموصخمر،لقأر مهتأرةتنعماير  كلتمملارةتا حاي

 
ر ةدآحومايرلخدآايرةآمئ قريآفرعتبايرلتا كتر هنمر ًءموصخمر ًءقحارةاد عايرةمتقايريفرض فخنيريأرلتجسترمتتر،ياوألير  بثإليردعبرو
رالئ آآسخايرزو آآجتترارنأرىآآلعورلوآآصأليرهذآآهرعآآتبرلتا آآكتر آآهنمر ًءموآآصخمر،ةآآاد عايرةآآمتقايريآآفرةآآقحاربآآس كمريأرلتجآآسترمتآآت
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرد عبتسايرنعرةجت نرالئ سخوأربس كمرةتأرعمرةعمتجمربس كمكرًءةالش بمر،ةمكيالتماي

 
 ةسوملم ريغلا تادوجوملاو ،تادعملا ،تاكلتمملا (ن

 
 كالهتآسيرمتآترار مكيالآتمايرء آفطإليوركالهتآسايرمآصخردآعبرةآفلكتا ب ةآسوملمرالآتغاير يدوآجومايور، يدآعماير،  كلتممايرالهظت
ر يدوآجومايورىالآخألير يدآعماير،  آكلتممايركالهتسيرب سحريفر ب ثايرطسقايرةقتالطرعبتُمت  ةالهشايركالهتسيرمتترا  يضيالألي
 :يلتر مكر يدوجوملارةعقوتمايرةتج تنإليرال معأليرس سأرىلعركاذو ةسوملمرالتغاي

 
 رةنس 30 -  20                            رين بماي
 رلقأر مهتأر، يونس 5روأرال جتإليرةالتف                     ررررررررررةالجأتسمايرين بمايرىلعر  نتسحت
  يونس 5 – 4               ر يال تسايور يدعمايورث ثألي
  يونس 8  ةسوملمرالتغاير  مولعمايرةتنقتر يدوجوم
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رنآمورةآتا مرمئيوقرلكر تال ت يفر يدوجومايرهذهارء فطايوركالهتسايرقالطورةتد صتقايرعف نمايوريج تنإليرالمعايرةعجيالمرمتت
رةآآمتقايرنتآآبرقالآفايرس آآسأرىآآلعر يدوآجومايرعآآتبرنآآعرةآجت نايرالئ آآسخايوربآآس كمايرب آستحيرمتآآتر الآآمأليرمزآاريذإر هلتدآآعترمتآآترمآث
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةجت نايرالئ سخايوربس كمايرجالدتورلصحمايرغلبمايريف صورةتالتفداي

 
ر  آآبثإرمتآآتر   آآقفنايركآآلتارةتد آآصتقيرعف آآنمرنآآمرةآآعومجمايردتفتآآسترنأرلآآمتحمايرنآآمرنوآآكتر مدآآنعرىالآآخألير  آآقفنايرةلمآآسالرمتآآت
   هثودحردنعرلتال صمكرةن تصايرلتا كترورةالمتسماير  حالصإلي

 
راردآقرةآتالتفدايرةآمتقايرنأرىآاإرلوالآظايريآفروأرثيدآحأليريآفرالآتتغتايرالتآشتر مدآنعر يدوجومايرةمتقريفرض فخنايرةعجيالمرمتت
رنآمرىآلعأرلآصأليرةآمتقرن آكر آمريذإر هديدالتآسيرنآكممايرةآمتقايردودآحرىآاإرًءةالآش بمرةآتالتفدايرةآمتقايرء آفطإرمتتر  هديدالتسيرنكمت
   هديدالتسيرنكممايرةالدقمايرةمتقاي

 
 

 راجيإلا دوقع (س
 

رىآلعريوآتحتروأرال آجتإردآقعروهردقعاير ال جتإردقعرنمضتتروأرال جتإردقعردقعايرن كريذإر مرمتتقتبرةعومجمايرموقتر،دقعايرءدبردنع
رن آكريذإر آمرمتآتقتار  تفرالظنايرلب قمرةتنمزرةالتفارددحمرلصأرميدختسيريفرمكحتايريفرقحايرىلعرصنتردقعايرن كريذإر،ال جتإردقع
 :ن كريذإر مرمتتقتبرةعومجمايرموقتر،ددحمايرلصأليرميدختسيريفرمكحتايريفرقحايرىلعرصنتردقعاي

 
 ااًلزيمتم نوكي نأ بجيو ،ينمض وأ حيرص لكشب كلذ ديدحت متي دق - ددحم لصأ مادختسا دقعلا نمضتي •

 ديدحت متي اًلف ،يرهوج ليدب قح دروملا ىدل ناك اذإ .ااًليلعف زيمتملا لصألا ريبك لكشب لثمي وأ ااًليدام
 ؛لصألا
 ةرتف لاًلخ ريبك لكشب لصألا مادختسا نم ةيداصتقالا دئاوفلا عيمج ىلع لوصحلا يف قحلا ةعومجملل •

 و ؛مادختسالا
 ذاختا قوقح اهيدل نوكي امدنع قحلا اذهب ةعومجملا عتمتت .لصألا مادختسا هيجوت يف قحلا ةعومجملل •

 .ضرغ يألو لصألا مادختسا ةيفيك رييغتب ةلص رثكألا رارقلا

 ةالجؤماي لوصأليرميدختسيرقح
 
رلآآصأليرميدختآسيرقآحرس آتقرمتآآتر ال آجتإليرءدآبر تال آتريآآفرال آجتإليرميزآتايو الجؤآمايرلآآصأليرميدختآسيرقآحبرةآعومجمايرلالآتعت
رلآبقروأريآفر آهؤيالجإرمترالتجأتر  عوفدمرةتألرلدعمايرال جتإليرميزتاارياوأليرغلبمايرىلعرلمتشتريذايور،ةفلكتا بر ًءتئدبم الجؤماي
رةد عتآآساروأريآس سأليرلآآصأليرةآايزإوركآتكفتارلتا آآكتلارالتدآقتورةدآآبكتمرةآتاوأرةالآش بمرلتا آآكتريأرىآاإرةف آآضإل بر،ءدآباير تال آت
  ةملتسمرالتجأترزفيوحريأر ًءصق نر، تفردجوتريذايرعقومايروأريس سأليرلصألي

 
رالآآمعايرةآآت هنرةآآت هنرىآآاإرءدآآباير تال آآترنآآمر آآب ثايرطآآسقايرةآآقتالطرميدختآآس ب الجؤآآماي لآآصأليرميدختآآسيرقآآحركالآآهإردآآعبر آآمتفرمتآآت
 لوآصأليرميدختآسيرقآحارالدآقمايريج آتنإليرالآمعايردآتدحترمتآتر ال آجتإليردآقعرةدمرةت هنروأ الجؤماي لصأليرميدختسيرقحاريج تنإلي
رلكآشب الجؤآماي لآصأليرميدختآسيرقآحرضتآفخترمتآتر،كاذآارةف آضإر  يدآعمايور  آكلتمملا مدختآسملا لث مم س سأرىلع ةالجؤماي
  ال جتإليرميزتايرنمرةنتعمرضيالغألر هلتدعتور، دجورنإر،ةمتقايرض فخنيرالئ سخرلالخرنمريالود
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  ال جتإلير  ميزتاي
رميدختآس بر همآصخرمتآتور،ءدآباير تال آتريفر هديدسرمتترماريتايرال جتإلير  عوفدمارةتا حايرةمتقا بر ًءتئدبمرال جتإليرميزتايرس تقرمتت
ريف آآضإليرضيالآآتقايرلدآآعمر،ةاوهآآسبرلدآآعمايركآآاذردآآتدحترن آآكمإل برنآآكترمآآاريذإر،وأرال آآجتإليردآآقعريآآفرينمآآضايرةدآآئ فايرالعآآس
   مصخرلدعمكريف ضإليرضيالتقايرلدعمرةعومجمايرمدختستر،م ع لكشبر ةعومجملا
 :يلتر مرال جتإليرميزتايرس تقريفرةجالدمايرال جتإلير  عوفدمرلمشت

 
 ؛ةنمضملا ةتباثلا تاعوفدملا كلذ يف امب ،ةتباث تاعوفدم •
 لدعملا وأ رشؤملا مادختساب ةيادبلا يف ساقت ،لدعم وأ رشؤم ىلع دمتعت يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعوفدم •

 ؛ءدبلا خيرات يف امك
 و ؛ةيقبتملا ةميقلا نامض بجومب اهعفد عقوتملا غلابملا •
 ديدجت ةرتف يف راجيإلا تاعوفدمو ،ةعومجملا هسرامتس ااًلمتح يذلا ءارشلا رايخ راطإ يف ذيفنتلا رعس •

 ام دقعلل ركبملا ءاهنإلا تابوقعو ،ديدمتلا رايخ ةسرامم نم لوقعم نيقي ىلع ةعومجملا تناك اذإ ةيرايتخا
 .ركبملا ءاهنإلا مدع نم لوقعم نيقي ىلع ةعومجملا نكت مل
 

رسكعتآارةآتالتفدايرةآمتقايرةد آتزارةآا عفايرةآص خايرةآاومعايرلدآعمرةآقتالطرميدختآس برةأآفطمايرةآفلكتا برال آجتإلي   آميزتايرس آتقرمتت
  ةمدقماير  عفدايركاذريفر مبرةعوفدمايرال جتإلير  عوفدمرسكعتارةتالتفدايرةمتقايرضتفختورال جتإليرميزتايرىلعرةص خرةاومع
 
روأرالآشؤمريآفرالآتتغترنآعرةئآش نايرةتلبقتآسمايرال آجتإلير  عوفدآمريفرالتتغترك نهرنوكتر مدنعرال جتإلي   ميزتاي س تقرةد عإرمتت
رةآعومجماير الآتغريذإروأر،ةآتقبتمايرةآمتقايرن مآضربجومبر عفدرعقوتمايرغلبملارةعومجمايرالتدقتريفرالتتغترك نهرن كريذإر،لدعم
رةآلب قمرةتوآسترءيالآجإرمتآتر،ال جتإليرميزتايرس تقرةد عإرمتتر مدنع  ء هنإليروأردتدمتايروأرءيالشايرال تخرسال متسر ن كريذإر مرمتتقت
رقآآحارةآآتالتفدايرةآآمتقايرضتآآفخترمآآتريذإ ةدآآحومايرلخدآآاي ةآآمئ قريآآفر هلتجآآسترمتآآتروأر،لآآصأليرميدختآآسيرقآآحارةآآتالتفدايرةآآمتقايرىآآلع
   الفصرىاإ لصأليرميدختسي
ريآفر"ىالآخأر  آبولطم"ريآفرال آجتإلير  آميزتايور" يدآعمور  آكلتمم"ريآفرةالجؤآماي لوآصأليرميدختآسيرقحرةعومجمايرضالعت
  ةدحومايريا مايرزكالماي ةمئ ق

 
  ةمتقايرةضفخنمر يدوجوملا رال جتإليردوقع
رةآضفخنم  يدوآجوماي ال آجتإ دوآقعارال آجتإلي   آميزتايو ةالجؤآماي لوآصأليرميدختآسيرقآحبرليالآتعايرمدآعرةعومجماير ال تخي
رةالآتفرىدآمرىآلعر آب ثايرطآسقايرس آسأرىآلعر  فوالآصمكردوآقعايرهذآهبرةطبتالمايرال جتإلير  عوفدمبرةعومجمايرلالتعتر ةمتقاي
   ال جتإلي
  تاصصخملا (ع

 ةآعومجمايرةطآسيوبر آبرقوآثومرالتدآقترءيالآجإرنآكمتر مدآنعر،يا آمايرزكالمايرةمئ قرجال خورلخيدردونبلار،  صصخمرنتوكترمتت
رةآتا متحيرنآمرىآلعأرميزآتاايرةتوآستارغا آبمرعآفدرةتا متحيرنوكتورةتض مرثيدحأرنعرجت نر ضيورميزتايروأرينون قرميزتايرةلب قما
   عفدايرمدع

 اهمكح يف امو ةيدقنلا (ف
 

رةدآصالأليورةآتدقنايريفرةجالدمايرغا بمايركلتر هنأبر همكحريفر مورةتدقنايرلالعتر،ةدحومايرةتدقناير  قفدتايرةمئ قرديدعإرضيالغأل
رىالآخأليرةآتا ماير  آسسؤمايوركونبايرىدارةدصالألير ًءضتأرلمشتر مكر،ةتم ظنايرعئيدوايرء نثتس بر،يدوعسايريزكالمايركنبايرىدا
رةآآمتقايريآآفرالآآتغتلارةآآتالهوجرالآآتغرالط آآخمارةدآآصالأليركآآلترضالآآعتترثآآتحرء آآنتقاير تال آآترنآآم الهآآشأرةآآثالثرلالآآخرقحتآآستريآتاي
  ةاد عاي
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 ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ةاكزلا (ص
 

رلخدآآايرةآآمئ قرىآآلعرة آآكزاير  آآصصخمرلآآتمحترمتآآتر كال آآمجايورةبتالآآضايورة آآكزايرةآآئتهر ئيوآآلار آآًءقفورة آآكزلارةآآعومجمايرعآآضخت
  ةدحوماي

 
رة آآكزايرةآمظنأر آهتفرعآآضختريآتاير ا آحا برقآآلعتتر آمتفرة آكزاي  ياليالآآقإريآفرةذآختمايرلآآقيومايرمتآتقتبريالودرلكآشبرةاليدإليرموآقت
رةآئتهرىآاإر آهعفدربآجيوايورةآعقوتمايرغا آبمايرس آسأرىآلعر  آصصخمرلآمعرمتآتر،ةآج حاير تآضتقتر مرقفور التسفتلار هبرلومعماي
    متتقتايرهذهرءيالجإر هتفرمتتريتايرةالتفايريفرةتئ هناير  متتقتايرنعرةئش ناير التدعتايرلجستر كال مجايورةبتالضايورة كزاي

 
  ةلجؤمرة كزرب ستحيرمتترار،لخدايرةبتالضراليالغرىلعرة كزايرب ستحيرمدعاريًءالظن

 
 لخدلا ةبيرض تاجلاعم نأشب نيقيلا مدع23 رايعملل ةيلاملا ريراقتلل ريياعملا تاريسفت ةنجل ريسفت
 
رالثؤآتريذآايرنتآقتايرمدآعرىآلعرةتبتالآضاير  آجا عمايريوآطنتر مدآنعرلخدآايرةبتالضرنعرةبس حمايرلو نتت 23رمقالرياودايرالتسفتاي
رال آتعمرق آطنرنآعرةآجال خايرموآسالايروأربئيالآضايرىلعرقبطنترار لخدايربئيالض 12رمقالرياودايرةبس حمايرال تعمرقتبطترىلع
رةتبتالآضاير الم آعما برةآطبتالماير  بوقعايوردئيوفا برةقلعتماير  بلطتمايردتدحتاير جورىلعرلمشتراور،12رمقالرياودايرةبس حماي
 :يلتر مردتدحتا برالتسفتايرلو نتتر ةدكؤمايرالتغ

 
 

 ،لصفنمرلكشبر هتفرالظنايرمتترةدكؤمايرالتغرةتبتالضاير الم عماير ن كريذإر م •
 ،بئيالضاير  طلسرلبقرنمرةتبتالضاير  جا عمايرصحفرلوحر  ضيالتفاي •
    يء فعإورةمدختسمايرالتغرةتبتالضايرالئ سخايورةتبتالضايرسسأليورةبتالضلارعض خاير بالايردتدحترمتترلتك •
 ور،ةبتالضاير ادعمورةمدختسمايرالتغرةبتالضاي     
  لوالظايورقئ قحايريفر يالتتغتايريفرالظنايرمتترلتك •

 
ر  آجا عمايرنآمرالآثكأروأردآحيورعآمروأرلآصفنمرلكآشبرةدآكؤمرالآتغرةتبتالآضرةلم عمرلكريفرالظنتسر ن كريذإر مرةعومجمايرددحت
  نتقتايرمدعرلحب لضفأرلكشبرأبنتتريذايرجهنايرعبتتر ىالخأليرةدكؤمايرالتغرةتبتالضاي

 
ر آمتفرةآعومجماير الظنر،التسفتايرد متعيردنعر لخدايرةبتالضر الم عمرنأشبرنتقتايرمدعر جوأردتدحتريفرمكحايرةعومجمايرقبطت
ريبتالآضايرل آثتمايرىآاإريًءد نتآسير،ةآعومجمايرالالآقتر لآتوحتايرال عآسأركآاذريآفر آمبرةدآكؤمرالآتغرةتبتالآضرغا آبمريأر هتدآارن كريذإ
رنآمر(ةآعب تاير  كالشا برةص خايركلتركاذريفر مب)رةتبتالضاير هتالم عمرلوبقرمتترنأرلمتحمايرنمر نأر،لتوحتايرالتعستر  سيالدو
  ةعومجملارةدحومايرةتا مايرمئيوقايرىلعرالتثأتريأرالتسفتلارنكترمار لخدايورة كزلارةم عايرةئتهايرلبق

 
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

 
رةف آضمايرةآمتقايرةبتالآضور،ةآمدقمايرةآلهؤماير  مدآخايرىآلعرلوآصحلار آهئالمعرنآمرةف آضمايرةآمتقايرةبتالضرةعومجماي  لصح
رىآاإرةف آضمايرةآمتقايرةبتالآضر التوآحتريف آصرلآتوحترمتآتر،يالهآشرس آسأرىلعر ةلهؤماير  عوفدمايرلب قمر هتدالومارةعوفدماي
رةآمتقايرةبتالآضريأرنآمرةتف صر، هئالمعرنمر هعمجرمتريتايرةف ضمايرةمتقايرةبتالضرلثمتريتاي كال مجايورةبتالضايورة كزايرةئته
ر آآمإريآآهورديدالتآآسالارةآآلب قايرالآآتغرةف آآضمايرةآآمتقايرةبتالآآضرةآآعومجمايرلآآمحتتر   عوفدآآمايرىآآلعرديدالتآآسالارةآآلب قايرةف آآضماي
رنآمرءزآجكر آهئ فطإروأر هكالهتآسي  آمإور هتلمآسالرمتآتر،ةآسوملمايرالآتغر  عوفدآمايور يدآعمايور  آكلتممايرةا حريفروأرةفوالصم
  ةتا مسأالايرةفلكتاي

 
 نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةطخو لجألا ةريصق نيفظوملا ايازم (ق

 
ر يذرةآمدخايرىدؤآُمتر مدآنعرلتال آصمكر هلتجآسترمتآتر آمكرموآصخمرالآتغرس آسأرىآلعرلآجأليرةالتآصقرنتفظوآماير آتيزمرس آتقرمتت
 ريذإرح بالأليرةكال شمرجميالبروأرلجأليرةالتصقرةتدقناير  ف كمايرب سحرىلعر عفدرعقوتمايرغلبملارميزتاا برليالتعايرمتتر ةلصاي
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 (ةمتت) - ةيبساحملا تاسايسلا مهأل صخلم .3
 
رنآكمتورلآظومايرةطآسيوبر آهتتدأترقبآسر   مدآخرةآجتتنرغآلبمايريذآهرعفدآاريا حرينون قرميزتايروأر ضيورميزتايرةعومجملارن كر م
    برقوثومرلكشبر  ميزتاايرهذهرالتدقت
ر آًءقفو   قحتآسمايرب آستحي متآتر ةدئ آساي يدوعآسايرلآمعاي ةآمظنأرىاإريًءد نتسير هتفظوما ةمدخايرةت هنرةأف كمرةطخرةعومجمايرالتدت
ردآعومو  هق قحتآسيردآنعر  ق قحتآساير  عوفدآمرلالصرمتتر منتبرةعقوتُممايرن متئايرةدحو ةقتالط یلعرًءء نب ةتاليوتکاي   متتقتلا
   هق قحتسي

 
  لوصألا ةرادإ تامدخ (ر

رال مثتآسيريال آشتسمرعمرالو شتا بركاذورال مثتسايرقتد نصرةاليدإرنمضتتريتايور هئالمعارلوصأليرةاليدإر  مدخرةعومجمايرمدقت
رةآتكنباير  مدآخايرب آعتأرنآعرح آصفإليرمتآتور يال مثتآسايرنمآضرقتد نآصايركآلتريآفرةآعومجمايرةصحرجيالدإرمتتر نتصصختم
ريآفرقتد نآصايرهذآهريآفرال مثتآسايرنمرةعومجمايرةصحرنتمضترمتتر يف صر،ةتكنباير  مدخايرب عتأرنمرلخدايرنمضرةبستكماي
  الئ سخايورح بالأليرلالخرنمرةاد عايرةمتقا بر يال مثتسي

 
رمئيوآقايريآفر آهجيالدإرمتآتراريا آتا بورةعومجما برةص خر يدوجومرال مثتسايروأرةن مأليرةفصبر هبرظفتحُمماير يدوجومايرالبتعترا
  ةدحومايرةتا ماي

 
 ةدئافلا بنجت أدبم ىلع ةمئاقلا ةيفرصملا تاجتنملا (ش  

 
رةدآئ فايربآنجترأدآبمرىآلعرةآمئ قايرةتفالآصماير  آجتنمايرضآعبر آهئالمعارةآعومجمايرمدآقتر،ةآتدتلقتايرةتفالآصماير  مدخايرىاإرةف ضإ
  ةتعالشايرةب قالايرةئتهرنمرةدمتعمايو
 
 :ةدئ فايربنجترأدبمرىلعرةمئ قايرةتفالصماير  جتنمايرلتالعت

 
ر هتالتآشيردآق ةآعومجمايرنوآكتريآتايورلآتمعايرىآايرلآصأروأرةعلآسرعآتببرةآعومجمايرموآقترنأرىآلعرةآتق فتيريه -رةحبيالماي -1
   تلعرقفتمر بالرشم هر تاإر ًءف ضمرةفلكتايرعتبايرالعسرلمشتر لتمعايرنمرءيالشا بردعورىلعرًءء نبر هتنتقيو
 
رةعلآسايرلآتمعايرعآتبتر لآتمعلار آهعتبورةعلآسرءيالآشبرةآعومجمايرموآقترثآتحرةآحبيالماير  آتلمعرنآمرجذوآمنريه - قالوتاي -2
   لتومتر  بلطتمار يدئ عايرمدختستورل حايريفرةتس سألي

 
ر  فآصيومرقآفورهؤ آشنإرمترلصأرعتببرةعومجماير هبجومبرموقترثتحبرلتمعايورةعومجمايرنتبرةتق فتيريه -رع نصتساي -3
   تلعرقفتمرالعسرلب قمر ًءقبسمر هتلعرقفتم
 
رلآتمعايربآلطار آًءقفورهالتجأآتبرموآقتارلآصأرء آنبروأرءيالآشبرموآقتريآتايور(الجؤآمك)رةآعومجمايرنتآبرةتق ف)آتيريآه -رةال جإلي -4
رنآمرلآصأليرةآتكلمرل آقتن بريآهتنتردآقرةددآحمرةالآتفاوريد آمرلآب قمريفرلصأليرال جئتس برلتمعايردعورىلعرًءء نبر،(الجأتسماي)
  الجأتسملارالجؤماي

 
رةآتا مايرمئيوآقايرهذآهريآفرةحضومايرةتبس حماير  س تسلار رًءقفورةدئ فايرىلعرةمئ قايرالتغرةتفالصماير  جتنمايرعتمجرنعرةبس حمايرمتت
  ةدحوماي
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 اهمكح يف امو ةيدقنلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن  .4
 

     :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك يدوعسايريزكالمايركنبايرىدارةدصالأليورةتدقنايردنبرنوكتت (أ
  2022  2021 
 تفايرلا فففب  

  ةيدوعسلا
  ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 754.291  721.189  قودنصايريفردقن
 2.290.000  2.276.000  ةتسكعايرءيالشايرةد عإ   تق فتي
 (459.798)  (147.260)  ىالخأرةدصالأ
 2.584.493  2.849.929  (ب4 حاضيإ) يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةيماظنلا ةعيدولا ادعام ةدصرأو ةيدقن
 3.348.455  3.551.329  يم ظنايريط تتحاي
 5.932.948  6.401.258  يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن

 
رةآتم ظنرةآعتدوبرظ آفتحايركآنبايرىلعرنتعتتر( م س)ريدوعسايريزكالمايركنبايرنعرةالد صاير  متلعتايوركونبايرةبقيالمرم ظنار ًءقبط
ر،ىالآآخأليرعآئيدوايور،لآجألور،ال آخدايور،بآلطاير آحترعآئيدوايرطآسوتمرنآمرةددآحمرةآتوئمرةبآسنب يدوعآسايريزآكالمايركآنبايرىدآا
ريآهفريا آتا بوركآنبلارةآتموتاير  آتلمعايرلآتومتارةآتم ظنايرةآعتدوايركآلترميدختآسير آبرحومآسمايرالآتغرنمر الهشرلكرةت هنريفربسحُمت
   همكحريفر مرورةتدقنايرنمريًءءزجر ستا

 
 :يلت  مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك ،ةدحومايرةتدقناير  قفدتايرةمئ قريفرةجالدمايو ، همكحريفر مورةتدقنايرنوكتت (ب

 
  2022  2021 
 تفايرلا فففب  

  ةيدوعسلا
  ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

  ةتم ظنايرةعتدوايريدع م يدوعسايريزكالمايركنبايرىدارةدصالأورةتدقن
 2.584.493  2.849.929  (أ4رح ضتإ)    
   رنمرالهشأرةثالثرلالخرقحتسترىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ
 5.454.410  1.306.452  ء نتقاير تال ت    
 8.038.903  4.156.381  اهمكح يف امو ةيدقنلا

 
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ  .5

 
 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك يف صر،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأردنبرنوكتت (أ

  2022  2021 
 تفايرلا فففب  

 ةيدوعسلا
  ا تالايرلا ب 
 ةتدوعساي

 2.360.185  1.109.990  ةتال جر  ب سح
 3.094.225  196.462  ل مايرقيوسأر  عيدتإ
 5.454.410  1.306.452  ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ يلامجإ
 (8.632)  (1.751)  (ب5رح ضتإ) ن متئايرالئ سخرصصخم
 5.445.778  1.304.701  يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 
ر ا آكرورنآمر آهتلعرلوآصحايرمآتر  آن تبرميدختس برىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالألارةتن متئايرةدوجايرةاليدإرمتت
رىالآخأليرةآتا ماير  آسسؤمايوركونبايرىدارةدصالألا ةتن متئايرةدوجايرنعرح صفإليرمتر  هتعمسبردوهشم ةتجال خ ين متئيرلتنصت
  29رح ضتإليريف
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 (ةمتت) – يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ  .5
 

رالبمآستد 31ريآفرنتآتتهتنمايرنتتنآسلا ،ىالآخأليرةآتا ماير  آسسؤمايوركوآنبايرىدآارةدصالأل ،ن متئايرالئ سخرصصخمريف ةكالحاي (ب
 :يلتر مك 2021رو 2022

   

2022 

 

2021 
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

  ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 3.202  8.632  ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 5.430  (6.881)  ن متئايرالئ سخرصصخم/(سكع)
 8.632  1.751  ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

  
 يفاص ،تارامثتسا  .6

 
 :يلتر مم 2021و 2022رالبمستد 31ريفر مك يف ص ، يال مثتساي لتلحت (أ

 

   

2022 

 

2021 
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

  ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 -  6.226.668  ةأفطمايرةفلكتا ب -رنتداير يدنس
 -  (2.826)  ن متئايرالئ سخرصصخم
 -  6.223.842  يفاص ،ةأفطملا ةفلكتلاب - نيدلا تادنس
 ررنمرةاد عاير هتمتقبرةجالدماي - نتداير يدنس
 28.343.072  21.765.769  ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخ   
 ررنمرةاد عاير هتمتقبرةجالدماي - ةتكلمايرقوقحر يدنس
 356.023  176.613  ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخ   
 142.656  13.735  الئ سخايورح بالألارةاد عايرةمتقايرلالخرةجالدماي

 28.841.751  28.179.959  يفاص ،تارامثتسفا     
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 (ةمتت) - تارامثتسا  .6
 

 :يلتر مكر يدنسايرعونربسح 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكريف صر، يال مثتسايرصخلتتر(ب
 

 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022 
 يا مجإلي  ةكلمماي جال خ  ةكلممايرلخيد  يلامجإلا  ةكلمملا جراخ  ةكلمملا لخاد 
 ةلداعلا اهتميقب ةجردملا - تارامثتسفا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم 

 27.320.882  7.205.367  20.115.515  20.774.386  4.710.587  16.063.799 ةتب ثرةاومعبرنتدر يدنس
 14.017.893  6.191.599  7.826.294  10.763.353  3.931.578  6.831.775  يدنس    
 13.302.989  1.013.768  12.289.221  10.011.033  779.009  9.232.024 كوكص    

 1.022.190  173.559  848.631  991.383  171.490  819.893 ةمئ عرةاومعبرنتدر يدنس

 173.559  173.559  -  171.490  171.490  -  يدنس    
 848.631  -  848.631  819.893  -  819.893 كوكص    
            
 28.343.072  7.378.926  20.964.146  21.765.769  4.882.077  16.883.692 نتداير يدنسريا مجإ
 356.023  8.639  347.384  176.613  -  176.613 مهسأ

 ةلداعلا اهتميقب ةجردملا - تارامثتسفا
 28.699.095  7.387.565  21.311.530  21.942.382  4.882.077  17.060.305 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم

  
  لالخ نم ةجردملا – تارامثتسفا
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا

 128.474  -  128.474  10.034  -  10.034 ةتال مثتسيرقتد نص
 14.182  14.182  -  3.710  3.710  - ىالخأ  يال مثتسي

 لالخ نم ةجردملا – تارامثتسفا
 142.656  14.182  128.474  13.735  3.710  10.034 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا

 
 يفاص ،ةأفطملا ةفلكتلاب - تارامثتسفا

 -  -  -  6.163.750  3.961.229  2.202.521 ةتب ثرةاومعبرنتدر يدنس
 -  -  -  4.832.242  3.774.353  1.057.889  يدنس    
 -  -  -  1.331.508  186.876  1.144.632 كوكص    

 -  -  -  60.092  9.115  50.977 ةمئ عرةاومعبرنتدر يدنس

 -  -  -  9.115  9.115  -  يدنس    
 -  -  -  50.977  -  50.977 كوكص    
            

 -  -  -  6.223.842  3.970.344  2.253.498 ةأفطملا فلكتلاب – تارامثتسفا

 28.841.751  7.401.747  21.440.004  28.179.959  8.856.122  19.323.837 يفاص ،تارامثتسفا
  

 :2021) 2022 البمآآآستد 31 يف  مک يدوعسرلاير نوتام 176.6 غابمب مهسألي يفرةتجتتيالتآآآسي  يال مثتسي ةآآآعومجماي كآآآلتمت
رةكالآآآآآشاي)رةمآآآآآس ةکالشو ينو عتاي نتمأتاي ةد عإو نتمأتاا جتاخايو طسوتماي ةکالش كاذ يف  مب (يدوعآآآآآسرلايررنوآآآآآتلم 347.3

  يلتومتاي ال جتإلي دوقع لتجستا ةتدوعساي ةکالشايور(ةتن متئاير  مولعملارةتدوعساي
 

ريدوعآسرلاير نوآتلم 153.6 غابمبريدوعآسايريزآكالمايركآنباي ةآنتزخ   آنوذأريفر يال مثتسير ب ثايرالعساير يذر يدنساي لمتشت
  ةطشن ر قوسريفرةجالدمايرال عسأليرلالخرنمر همتتقترمتتر (ءيش ا :2021) 2022رالبمستد 31ريفر مك
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 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك يف صر، يال مثتساير  نوكم (ج
 

 
 

 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022
 يا مجإلي  ةاويدتمرالتغ  ةاويدتم  يلامجإلا  ةلوادتم ريغ  ةلوادتم 
 ةلداعلا اهتميقب ةجردملا - تارامثتسفا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم 

 27.320.882  680.098  26.640.784  20.774.386  369.420  20.404.966 ةتب ثرةاومعبرنتدر يدنس
 14.017.893  -  14.017.893  10.763.353  -  10.763.353  يدنس    
 13.302.989  680.098  12.622.891  10.011.033  369.420  9.641.613 كوكص    

 1.022.190  848.631  173.559  991.383  819.893  171.490 ةمئ عرةاومعبرنتدر يدنس

 173.559  -  173.559  171.490  -  171.490  يدنس    
 848.631  848.631  -  819.893  819.893  - كوكص    
            
 28.343.072  1.528.729  26.814.343  21.765.769  1.189.313  20.576.456 نتداير يدنسريا مجإ
 356.023  13.282  342.741  176.613  4.643  171.970 مهسأ
 اهتميقب ةجردملا - تارامثتسفا
 لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا
 28.699.095  1.542.011  27.157.084  21.942.382  1.193.956  20.748.426 ىرخألا لماشلا

 
  لالخ نم ةجردملا – تارامثتسفا
 رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا

 128.474  10.698  117.776  10.034  10.034  - ةتال مثتسيرقتد نص
 14.182  14.182  -  3.701  3.701  - ىالخأ  يال مثتسي

 ةميقلا لالخ ةجردملا – تارامثتسفا
 142.656  24.880  117.776  13.735  13.735  - رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا

  
 يفاص ،ةأفطملا ةفلكتلاب - تارامثتسفا

 -  -  -  6.163.750  403.294  5.760.456 ةتب ثرةاومعبرنتدر يدنس
 -  -  -  4.832.242  -  4.832.242  يدنس    
 -  -  -  1.331.508  403.294  928.214 كوكص    

 -  -  -  60.092  50.977  9.115 ةمئ عرةاومعبرنتدر يدنس

 -  -  -  9.115  -  9.115  يدنس    
 -  -  -  50.977  50.977  - كوكص    
            

 -  -  -  6.223.842  454.271  5.769.571 ةأفطملا فلكتلاب – تارامثتسفا

 28.841.751  1.566.891  27.274.860  28.179.959  1.661.962  26.517.997 يفاص ،تارامثتسفا
 

 
رةآآتموكحايرةآآتمنتاير يدنآآسورةتدوعآآسايرةآآنتزخاير يدنآآسر،يآآس سأرلكآآشبرهالآآعأرلودآآجايريآآفرةآآاويدتمايرالآآتغرنتدآآاير يدنآآسرلآآثمت
رنمآضتترىالآخأليرلم آشايرلخدآايردوآنبرلالآخرنآمرةآاد عاير آهتمتقرجالدآمايور يال مثتسايردنبرنمضرةجالدمايرمهسأليرنإر ةتدوعساي
رةتال مثتآآآسايرقتد نآآصايرالآآبتعتر (يدوعآآسرلايررنوآآتلم 13.3ر:2021)ريدو)آآ)عسرلايررنوآآتلم 4.6 غآآلبمبرةآآاويدتمرالآآتغرمهآآسأ
   ًءتموتر(لويدت)رةتدوعسايرةتا مايرقوسايرىدار يدوجومايرمتقريف صرالشنرمتترثتحرهالعأرلودجايريفرةاويدتمر يال مثتسي
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ريآفرلآثمتمايرال مثتآسايرلدآهبرةآص خايرةآتال قعايرقتد نآصاي  يال مثتآسي ،ةتال مثتآسايرقتد نآصايريآفرةآعومجماي  يال مثتسيرلثمت
 ال مثتسيرقتد نصريفرةعومجماير المثتسير مك  ةالخ فرةتنكسرققشرالتوطترلالخرنمرطسوتمايرىدمايرىلعرل مايرسأالرةمتقرعفال
رضالآعتايرلالآخرنآمرةآتا عايرةاوتآسايورل آمايرسأالرةد آتزرىاإرنوعسترنتذايرنتالمثتسملارةتمالسإليرةعتالشايرعمرةقفيوتمورةحوتفم 
  ةتمالسإليرةعتالشايرعمرةقفيوتمايرةتا ماير  جتنمايورةتدوعسايرمهسألا

 
 ،نتدآاير يدنآسريآف (يدوعآس ل )آتال ال آتلم 14.0ر: 2021) يدوعآسرل )آتالرال آتلم 12.5  هالدآقرغا بمرىلعر يال مثتساي لمتشت
رنآكممايرنآمريآتايرةآتا ماير يدوآجومايرلآثمترةآنوهالماير يدوآجومايرنإ  ىالآخأركوآنبرىدآارءيالآشرةد عإر  تق فتيربجومبرةنوهالم
رةآتد عرطوالشار ًءقفور  تلمعايرهذهرمتتر مهارلوصأليركلترلتوحترلصأليريفرمترىالخأرليالطأرلبقرنمر هعتبرةد عإروأر هنهالرةد عإ
ر آهتفرلآم عتتريآتايورل آمايرقيوآسأر  آبلطتمار آًءقفوركاذآكور،لتلآستايرةطآشنأورةآتا مايرقيالوأليرضيالآقإرل جمريفر هتلعرلال عتمو
  ب12 ح ضتإرالظني  طتسوكركنباي

 
 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك ىالخأليرليالطأليربسح يف صر، يال مثتساي لتلحت (د

 
   2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب 
 ةتدوعساي

 19.229.960  18.897.860  ةتموكحر بشورةتموكحر  سسؤم
 5.469.723  4.496.381    كالش
 4.142.068  4.785.718  ىالخأرةتا مر  سسؤموركونب
 28.841.751  28.179.959  يلامجإلا

 
      البمستد 31ريف نتتتهتنماي نتتنسلا  يال مثتسإلارن متئايرالئ سخرصصخمريفرةكالحاي  ()ه
 :يلتر مك 2021 و 2022     

 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

 ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب 

 ةتدوعساي
 31.385  26.185 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 (5.200)  (15.747) ن متئايرالئ سخرصصخمرسكع
 26.185  10.438  ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرنتمه سمايرقوقحريفرىالخألير  تط تتحايرىلعرةكالحايرصخلتت  (و

 
 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

 ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب 

 ةتدوعساي
             رةاد عايرةمتقا برنتداير يدنسرمتتقترةد عإرنمرةققحمايرالتغرح بالألير(الئ سخاي)

 584.548  (1.001.219) ن متئايرالئ سخرصصخمرلبقرىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنم 
                        ةاد عايرةمتقا برنتداير يدنسارن متئايرالئ سخرصصخم

 26.185  7.612 ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنم 
              ةلداعلا ةميقلاب نيدلا تادنس مييقت ةداعإ نم ةققحملا ريغ حابرألا (رئاسخلا)

 610.733  (993.607) نامتئفا رئاسخ صصخم دعب ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم 
                   ةاد عايرةمتقا ب نتداير يدنسرمتتقترةد عإرنمرةققحمايرالتغ الئ سخاي

 (21.821)  (204.035) ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنم  
 (25.298)  (8.751) ةددحمايرعف نماي ميزتايرنمرةتاليوتكإليرالئ سخاي
 (1.551)  (1.551) ةلتمزاير  كالشلارىالخألي ةلم شاي ةال سخايردونبريفرةصحاي
 562.063  (1.207.944) ىرخألا تايطايتحفا
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 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكريفر مكرةأفطمايرةفلكتا برةتبثُممايريف صر،للسايورضوالقايرنوكتت (أ
 

 ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022
 يلامجإ  ةيصخش  نيدم يراج  ىرخأو ةيراجت 

  64.766.322   10.569.813   4.159.281   50.037.228 1 ةلحرملا
  3.409.272    71.272    717.535    2.620.465  2 ةلحرملا
  1.405.119    6.158   363.600   1.035.361  3 ةلحرملا
  69.580.713    10.647.243    5.240.416    53.693.054  ةلماعلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ
  1.107.354    108.728    998.626      -  ةلماع ريغ فلسو ضورق
  70.688.067    10.755.971    6.239.042    53.693.054  فلسلاو ضورقلا يلامجإ
 (1.804.869)   (130.605)   (914.783)   (759.481)  نامتئفا رئاسخ صصخم
 68.883.198   10.625.366   5.324.259   52.933.573  يفاص ،فلسو ضورق

 
 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

 يا مجإ  ةتصخش  نتدمريال ج  ىالخأورةتال جت 

  52.869.105   9.937.011   4.045.356  38.886.738 1رةلحالماي
  4.205.140    80.328    615.097    3.509.715  2رةلحالماي
  1.578.124    445    775.259    802.420  3رةلحالماي
  58.652.369    10.017.784    5.435.712    43.198.873  ةلم عاي للسايورضوالقايريا مجإ
  1.108.597    111.136    968.019    29.442  ةلم عرالتغرللسو ضوالق
  59.760.966    10.128.920    6.403.731    43.228.315  للسايورضوالقايريا مجإ
 (1.962.615)   (148.438)   (997.051)   (817.126)  ن متئايرالئ سخرصصخم
 57.798.351   9.980.482   5.406.680   42.411.189  يف صر،للسورضوالق

 
 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكريفر مك للسايورضوالقايريا مجإرنوكتت (ب

   2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب 
 ةتدوعساي

 17.823.213  18.477.748  ةتدتلقتايرللسايورضوالقاي
 41.937.753  52.210.319  :ةدئ فايربنجترأدبمرىلعرةمئ قايرللسايورضوالقاي
 41.839.485  52.154.100  قالوتايرًءةنمضتمر،ةحبيالماي    
 98.268  56.219  ةال جإلي    

 59.760.966  70.688.067  فلسلاو ضورقلا يلامجإ     
 

 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارن متئايرالئ سخرصصخمريفرةكالحاي (ج
 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

 ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب 

 ةتدوعساي
 1.752.806  1.962.615 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 254.432  150.673 ن متئايرالئ سخرصصخم
 (115.978)  (608.748) ةبوطشمرنوتد
 71.355  300.329 ةدالتسمايرغا بماي
 1.962.615  1.804.869 (1) ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
رةمتقب ةلمتحمرةتن متئيرةال سخ   صصخم   بثنبرةعومجماير م قر،19ردتفوكرةحئ جرببسب ةدئ سايرةتد صتقايرلوالظلارًءيالظن (1)

 ل29 ح ضتإليرعجيال  جذومنايردعبر  بكيالتايور،للسايورضوالقايرةظفحما 2022 البمستد 31 يفر مك يدوعسرلايررنوتلم 43.2
  لتص فتاي نم دتزملا
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 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرللسايورضوالقلارةتن متئايرةدوجايرصخلتت  (د
 
 :يلتر مك ن متئاي ةضفخنمرالتغورديدسايرةالخأتم التغرللسايورضوالقاي (1

 

2022 
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

 2021 
ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 1.371.402  1.912.460 ةتئ نثتسي - 1رةجالداي
 7.589.854  11.365.018 ةز تمم - 2رةجالداي
 10.714.586  12.917.534 ةتوق - 3رةجالداي
 9.761.600  12.119.343  ةدتج - 4رةجالداي
 13.940.273  15.697.957 ةاوبقم - 5رةجالداي
 782.524  680.999 ةتشم ه - 6رةجالداي
 501.848  1.110.140 ةظحالماير حت - 7رةجالداي
 9.444.354  10.059.363 ةفنصمرالتغ
 54.106.441  65.862.814 يا مجإلي

 
رال آتلم 2.9 ةآغا بايو 2رةآلحالمكرةفنآصمايو ن آمتئايرةفتعآضرالآتغورديدسايرةالخأتمرالتغرللسورضوالقرهالعأرلودجايرنمضتترا

رالط آخمريآفرةالآتبكرةد آتزرالآهظتر آهنأل 2رةآلحالمكرضوالآقايرهذآهرلتنآصترمتآتر (يدوعسرلايررال تلم 3.0ر:2021)ريدوعسرلاير
  ةتآضيالتفاير التهآستايرالبعو ةآظحالماير آحت و  هفتنآصتريآفريبآسنرضتآفختور،ةآلكتهرةد عإر هنأرىلعر هفتنصترببسبرن متئاي
  1رةلحالمايرىاإرةتقالتلارةلهؤمرنوكتارةجا عماي  يالتفردعبرلمكترماريتايو 2رةلحالمايرنمر  ضالعتاير ًءضتأرلمشتو

 
 :هالعأرللسايورضوالقايرمتتقتا لصوريلتر متف

 
  ةتا مايرقيوسألا لوصورةاوهسر تدار ةالتبكرةتدقنر  قفدتو ةقئ فرةتا مر  تس سأر ةت غلا ةالقتسمرةع نصريفرةد تال - ةتئ نثتسي

 
رلالآخرةآتا مايرقيوآسألارلخدآمر آتدار قوآسايريآفر لتثمرنمرلضفأرةتدقنر  قفدتوريا مرزكالمر ةالقتسمرةع نصريفرةد تال -رةز تمم
  قوسلارةتد عايرلوالظاي

 
رالتت آعمرنآمرلآضفأرةآتا ماير يالآشؤمايرالآبتعترور، يء نثتآسيردوآجورعآمرنكار ج نرءيدأر تال ترعمريوقريا مرزكالمورقوس - ةتوق
  قوسلا ةتعتبطاير ا حايرقفورةتا مايرقيوسأليرىاإرلوصوايرةتالحر هارةأشنمايرهذهر  هتاإريمتنتريتايرةع نصاي

 
رةع نآصايرالتت آعمرنمآضورةمتلآسرةآتا ماير يالآشؤمايرالبتعترور،ةكالشايوأرةع نصلارةالط خمرلميوعرعمرلدتعمر  بثرلدعم - ةدتج
  ةتالودر يالتغتارةضالُمعرةأشنمايرنوكتوردودحمرةتا مايرقيوسأليرىاإرلوصواير  هتاإريمتنتريتاي

 
ريآمتنتريآتايرةع نآصايرالتت آعمرنآمرىآندأرةآتا ماير يالشؤمايرالبتعتور،ةتون ثرةكالشايروأرةع نصلارةالط خمايرلميوعرالبتعت - ةاوبقم
  طقفرةتت سسؤمايرورةص خايرالد صما بررةدودحمرنوكتردقر هنكاورةالفوتمرنوكتردقرةلتدبايرلتومتايرالد صمر  هتاإ

 
ردآقرةآلتدبايرلتومتايرالد صمر يشم هريلتغشتروريا مرءيدأرعمر،ةتب جتإرالتغرةكالشايروأرةع نصلارالط خمايرلميوعرالبتعت - ةتشم ه
  ةئفايرهذهرعمرةدتدجرل معأريفرلوخدايرعقوتُمترار ةالفوتمرنوكترا

 
رالآآبتعتر ةآآتا عرديدآآسايرمدآآعالط خم الآآبتعتر آآمكر،ةآآتب جتإرالآآتغرةكالآآشايروأرةع نآآصلارالط آآخمايرلآآميوعرالآآبتعت - ةآآظحالماير آآحت
  ًءيدجرةدودحمرةلتدبايرلتومتايرالد صمرالبتعتر مكر،ل عرلكشبر هتاإريمتنتريتايرةع نصايرالتت عمرنودرةتا ماير يالشؤماي

 
رىالآخأليرديالآفأليرضوالآقورةتآصخشايرضوالآقايرةدآصالأر،يآس سأرلكآشبرةفنآصمرالآتغايرللسايورضوالقايرنمضتت - ةفنصمرالتغ
  ديدسايرةالخأتمرالتغ
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 (ةمتت) - يفاص ،فلسو ضورق  .7
 
 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرن متئاي ةضفخنمرالتغورديدسايرةالخأتمرللسايورضوالقاي (2
 

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022 

  يلامجإ  ةيصخش     ىرخأو نيدم يراج و ةيراجت 

  1.550.194  510.450   1.039.744 موي 30 ىلإ 1 نم

  762.586  71.272   691.314  ىلعأو موي 31

  2.312.780  581.722   1.731.058  يلامجإلا

 
  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021 

  يا مجإ  ةتصخش   ررىالخأورنتدمريال ج و ةتال جت 

  2.293.536  492.657   1.800.879 موت 30رىاإ 1رنم

  674.268  80.328   593.940 ىلعأورموت 31

  2.967.804  572.985   2.394.819  يا مجإلي
 
 :يلت  مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةتد صتقاير  ع طقايربسحرالط خمايرزكالتر()ه
 

 

 ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  

       ةلماعلا  

  ةلماعلا ريغ  3 ةلحرملا  2 ةلحرملا  1 ةلحرملا  
 رئاسخ صصخم
  نامتئفا

 ،فلسو ضورق
 يفاص

  بآآآآآآآآآآشو ةآآآآآآآآآآيموكح
 ةيموكح

 
631.647  -  -  -  (2.926)  628.721 

 ةيلام تاهجو كونب
 ىرخأ  

 
9.209.441  28.973  66.587  39.188  (113.346)  9.230.843 

 286.125  (1.494)  -  4.146  80.173  203.300  كامسأو ةعارز
 2.288.421  (107.231)  37.854  100.710  201.386  2.055.702  عينصت
 6.450.905  (377.844)  184.257  155.473  1.412.789  5.076.230  تاءاشنإو ءانب
 11.340.635  (687.340)  726.006  454.357  504.426  10.343.186  ةراجت
 809.249  (21.497)  11.321  8  2.826  816.591  تفاصتاو لقن
 1.993.656  (36.498)  -  32.220  195.505  1.802.429  تامدخ
 10.625.366  (130.605)  108.728  6.158  71.272  10.569.813  ةيصخش ضورق
 25.229.277  (326.088)  -  585.460  911.922  24.057.983  ىرخأ
 68.883.198  (1.804.869)  1.107.354  1.405.119  3.409.272  64.766.322  يلامجإلا
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 (ةمتت) - يفاص ،فلسو ضورق  .7

 
 ةليمز تاكرش يف تارامثتسا  .8

 
رةآآكلمما ب ةآآلتمزر  كالآآشرىدآآاركآآنبايرةآآصح ،2021رو 2022رالبمآآستد 31ريآآفر آآمكرةآآلتمزاير  كالآآشايريآآفر يال مثتآآساي لمآآشت (أ

 :يلتر مكرةتدوعسايرةتبالعاي
 

 2022  2021 
 %50  %50 ("سكمأ") (ةتدوعسايرةتبالعايرةكلمماي) ستالبسكإ ن كتالمأرةكالش
 %38  %38 ("التجأتلارةتدوعسايرسكتالوأرةكالش"  رًءقب س) ("ل نت") التجأتلا ل نترةكالش
 %22.4  %22.4 ("كالمأ") يال قعايرلتومتلارةتما عايركالمأرةكالش

  
ريآآفرةكالآآشلارةتآآستئالايرةطآشنأليرزآآكالتتر يدوعآآسرلايررنوآآتلم 100رهالدآقرل آآمرسأالآآبرةآآلفقُممرةتدوعآسرةمه آآسمرةكالآآشريآآهرسآكمأ
  ةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفرسالبسكإرن كتالمألرىالخألير  جتنمايرمتدقتورن متئاير  ق طبراليدصإ

 
رل آمعأريآف ل آنتارةتآستئالايرةطآشنأليرزآكالتتر يدوعآسرلايررنوآتلم 550رهالدقرل مرسأالبرةلفقُممررةتدوعسرةمه سمرةكالشريه ل نت
   ةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفريلتومتايرال جتإلي

 
رمتدآآقتريآآفرةكالآآشلارةتآآستئالايرةطآآشنأليرزآآكالتتر يدوعآآسرلايررنوآآتلم 906رهالدآآقرل آآمرسأالآآبرةتدوعآآسرةمه آآسمرةكالآآشريآآهركالآآمأ
  ةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفريال قعايرلتومتاير  جتنم

 
رةآكلممايريآفر هتطآشنأرةآسال ممبر  كالآشايرهذآهرموآقتر آمكرةتدوعآسايرةآتبالعايرةآكلممايريآفر،كنبلارةلتمزاير  كالشايرةف كرستسأترمت
  ةتدوعسايرةتبالعاي

 
 
 
 
 
 

 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021  

       ةلم عاي  

  ةلم عايرالتغ  3رةلحالماي  2رةلحالماي  1رةلحالماي  

رصصخم

  ن متئايرالئ سخ

ر،للسورضوالق

 يف ص

  557.396  (6.208)   -   -   -   563.604  ةتموكحر بشورةتموكح
    ةتا م   هجوركونب
  ىالخأ  

 

 8.510.926    43.968    98.993    10.446    (119.369)   8.544.964  
  286.513   (1.246)    -    -    10.225    277.534   ك مسأورةعيالز
  2.678.142   (255.379)    161.554    203.806    317.381    2.250.780   عتنصت

  يء شنإورء نب
 

 5.440.355   
 

1.511.493    203.147    40.821    (269.336)   6.926.480  

 ةال جت
 

 10.338.241   
 

1.024.208    247.207    763.040    (657.623)   11.715.073  
  738.497   (24.159)    3.899    11.669    -    747.088    ا صتيورلقن
  2.365.642   (49.932)    12.910    42.519    205.842    2.154.303     مدخ
  9.980.482   (148.438)    111.136    445    80.328    9.937.011   ةتصخشرضوالق

 ىالخأ
 

 12.649.263   
 

1.011.695    770.338    4.791    (430.925)  14.005.162 

 يا مجإلي
 

 52.869.105  
 

4.205.140   1.578.124   1.108.597  
 
(1.962.615)  57.798.351 
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 (ةمتت) - ةليمز تاكرش يف تارامثتسا  .8
 

 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارةلتمزر  كالشريفرال مثتسايريفرةكالحايرصخلتت (ب
 

 2022  2021 

 
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

  883.700 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 

845.744 
 54.808  70.856 لخدايريفرةصحاي
 (18.013)  (31.571) ح بالأر  عتزوت
 1.161  - ىالخأليرةلم شاي لخداي دونبريفرةصحاي
 883.700  922.985 ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

  
رديدآعإلرياودايرال تعماير  بلطتمار ًءقفورسكمأريفرال مثتسايرمتتقتبرةاليدإلير م قر سكمأريفرمهسأليرنمر٪50رةعومجمايركلتمت (أ)
رةبآس حمايرال آتعمور"ةكالتآشماير  آبتتالتاي" 11رةآتا مايرالتال قتلارياودايرال تعمايور"ةدحوماي ةتا ماي مئيوقاي" 10رمقالرةتا مايرالتال قتاي
رىآلع يالهوآجاي التثأآتايورةكالتآشمايرةالطتآسايورةالطتآسلار"ةكالتآشمايرعتال آشمايو ةآلتمزاي   كالآشايريآفر يال مثتساي" 28رياوداي
رءيالآشايرال آتخوركآنبايرعآمرعآتبايرال آتخرببآسبركالتآشم لكشبر هتلعرالطتستروأ سكمأ ىلعرالطتسترار هنأرةعومجماي  أالر يايوتاي
رقوآقحرةآسال ممارلآمتحمايريآنمزايرال آطإليرنأركآنبايردقتعت  ةتق فتايرنمرةتقبتمايرةدملار تسال ممرنكمت ا يذايرلب قمايرلالطايرعم
  الهشأ 10رىاي 6رنتبرحويالتترةلمتحماير توصتاي

 
رمتآآتريا آآتا بور،ةآآلتمزايرةكالآآشلارةتلتغآآشتايورةآآتا مايرالوآآمأليرىآآلع يالهوآآج التثأآآتر آآهارةآآعومجمايرنأررةاليدإلير أالر، آآتلعرًءء آآنبو
  ةتكلمايرقوقحرةقتالطار ًءقفور هنعرةبس حماي

 
 ،2021رو 2022رالبمآآستد 31ريآفر آآمكرةآلتمزاير  كالآشايرةآآتكلمرقوآقحور  آآبولطمرور يدوآجوما صآخلمر،ه آآندأرنتاودآجايريآف (ج

 :يلتر مكر مهتسفن نتتتهتنمايرنتتنسلارلتال صمايورلخدايو
 

 ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022 
 كالمأ  لاني  سكمأ 

 3.916.186  1.487.826  1.096.080  تادوجوملا يلامجإ
 2.671.666  575.439  709.490 تابولطملا يلامجإ
 1.244.520  912.387  386.590 ةيكلملا قوقح يلامجإ
 229.810  133.626  394.215 لخدلا يلامجإ
 150.701  48.911  351.543  فيراصملا يلامجإ

 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021 
 كالمأ  ل نت  سكمأ 

 3.764.577  1.472.036  1.091.265 ر يدوجومايريا مجإ
 2.567.679  585.442  742.297   بولطمايريا مجإ
 1.196.898  886.594  348.968 ةتكلمايرقوقحريا مجإ
 217.671  144.766  301.027 لخدايريا مجإ
 134.756  92.256  274.282 رلتال صمايريا مجإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 2021 و 2022 ربمسيد 31يف نيتيهتنملا نيتنسلل

 

      44 

 (ةمتت) - ةليمز تاكرش يف تارامثتسا  .8
 
 31ريآآفر آآمك ةآآلتمزاير  كالآآشايريآآفركآآنباير يال مثتآآسارةآآتالتفدايرةآآمتقلارةآآصخلمايرةآآتا ماير  آآمولعمايرةتوآآستر،ه آآندأرلودآآجايريآآف (د

 :2021و 2022رالبمستد
   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

   سكمأ  لاني  كالمأ  يلامجإلا

 تادوجوملا يفاص  386.590  912.387  1.244.520  

  تادوجوملا يفاص يف ةعومجملا ةصح  193.295  346.708  278.897  818.900

 ةرهشلا  94.210  9.875  -  104.085

 ةصحلل ةيرتفدلا ةميقلا  287.505  356.583  278.897  922.985
 

   ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021
   سكمأ  ل نت  كالمأ  يا مجإلي

  يدوجومايريف ص  348.968  886.594  1.196.898  

 ر يدوجومايريف صريفرةعومجمايرةصح  174.484  336.906  268.225  779.615

 ةالهشاي  94.210  9.875  -  104.085

 ةصحلارةتالتفدايرةمتقاي  268.694  346.781  268.225  883.700

 
 يفاص ،ةسوملم ريغ تادوجومو يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم  .9
 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكريف صر،ميدختسيرقحرلوصأور يدعمور  كلتممرصخلتت (أ

 
 ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022 

 
 يضارألا
 ينابملاو

 ىلع تانيسحت 
 ينابملا
 ةرجأتسُمملا

 
 تادآآآآآعملاو ثاآآآآآثألا
  تارايسلاو

 روط يف عيراشم
 زاجنإلا

 

 يلامجإلا
  ةفلكتلا

 

     
 

 
 2.034.708  987  506.591  180.834  1.346.296 ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 333.861  1.388  23.472  17.579  291.422 (1) تافاضإلا
 (27.484)  -  (2.334)  -  (25.150) (1) تاداعبتسفا
 2.341.085  2.375  527.729  198.413  1.612.568 ةنسلا ةياهن يف ديصرلا
          تاءافطإلاو مكارتملا كالهتسفا
 1.035.160  -  398.908  162.756  473.496 ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 94.529  -  35.846  9.987  48.696 ةنسلا ىلع لمحُمملا
 (978)  -  (978)  -  - تاداعبتسفا
 1.128.711  -  433.776  172.743  522.192 ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 1.212.374  2.375  93.953  25.670  1.090.376 ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
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 (ةمتت) - يفاص ،ةسوملم ريغ تادوجومو يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم  .9
  

 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021 

 
ريضيالألي
 ين بمايو

 ىلعر  نتسحت 
  ةالجأتسُممايرين بماي

ر يدآآآآآعمايورث آآآآآثألي
   يال تسايو

رالوآطريفرعتال شم
 ز جنإلي

 

 يا مجإلي
  ةفلكتاي

 

     
 

 
 2.004.861  208  494.663  179.600  1.330.390 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي

 34.864  779  16.945  1.234  15.906 (1)   ف ضإلي
 (5.017)  -  (5.017)  -  - (1)  يد عبتساي
 2.034.708  987  506.591  180.834  1.346.296 ةنسايرةت هنريفردتصالاي
           يء فطإليورمكيالتماي كالهتساي
 940.201  -  362.855  151.819  425.527 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 98.626  -  39.720  10.937  47.969 ةنسايرىلعرلمحُمماي
 (3.667)  -  (3.667)  -  -  يد عبتساي
 1.035.160  -  398.908  162.756  473.496 ةنسايرةت هنريفردتصالاي

 999.548  987  107.683  18.078  872.800 ةتالتفدايرةمتقايريف ص

 
 .تابثإلا ألاغلعو ةرجؤملا  واألا ما ختسا قحب تابثإلا ،تا عملاو تاكلتمملل تاداعبتسالا و تافاضإلا نمضتت (1)

 
 :يا تايروحنايرىلعرةتف صاير،ميدختسايرقحا ةالجأتسم لوصأ هالعأرةداليوايردونباي لمشت (2)

 تفايرلا فففب 2022 

 

 ينابملا
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

  تارايسلاو تادعملا
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

  يلامجإلا
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

 320.053  78.864  241.189 ةفلكتلا
 49.619  23.732  25.887 مكارتملا ءافطإلا

 270.434  55.132  215.302 ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
 

  ا تالايرلا ب 2021 

 

 ين بماي
ر ا تالايرلا ب
  ةتدوعساي

 ر يال تسايور يدعماي
ر ا تالايرلا ب
  ةتدوعساي

  يا مجإلي
ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 314.256  78.365  235.891 ةفلكتاي
 71.971  34.196  37.775 مكيالتماي ء فطإلي

 242.285  44.169  198.116 ةتالتفدايرةمتقايريف ص
 
رديدآسرمتتر ( ًءم ع 40ورنتم ع نتبر:2021)  ًءم ع 35ورنتم ع نتبرميدختسايرقحرلوصأريفرةجالدمايرال جتإليردوقعرةدمرحويالتت
   يالخأتمكوأ  رًءمدقمرعفدتوريونسوريعبالوريالهشرس سأرىلعر يال جتإليرةمتق
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 (ةمتت) - يفاص ،ةسوملم ريغ تادوجومو يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم .9
 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكريف صر،ةسوملمايرالتغر يدوجومرصخلتت (ب
 

 ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022 

  تايجمربلا 

 

  ةرهشلا  زاجنإلا روط يف عيراشم

 

 يلامجإلا
  ةفلكتلا

 

    
 

 
 652.266   18.295  72.718  561.253 ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 119.520   -  41.897  77.623 تافاضإلا
 -   -  (25.150)  25.150 تاليوحتلا
 771.786   18.295  89.465  664.026 ةنسلا ةياهن يف ديصرلا
         ةمكارتملا تاءافطإلا
 282.987   -  -  282.987 ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 60.457   -  -  60.457 ةنسلا ىلع لمحُمملا
 343.444   -  -  343.444 ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 428.342   18.295  89.465  320.582 ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
 

 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021 

 ر  تجمالباي 

 

  ةالهشاي  ز جنإليرالوطريفرعتال شم

 

 يا مجإلي
  ةفلكتاي

 

    
 

 
 530.739   18.295  51.496  460.948 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي

 121.527   -  29.795  91.732   ف ضإلي
 -   -  (8.573)  8.573  التوحتاي
 652.266   18.295  72.718  561.253 ةنسايرةت هنريفردتصالاي
         ةمكيالتماي  يء فطإلي
 230.664   -  -  230.664 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 52.323   -  -  52.323 ةنسايرىلعرلمحُمماي
 282.987   -  -  282.987 ةنسايرةت هنريفردتصالاي

 369.279   18.295  72.718  278.266 ةتالتفدايرةمتقايريف ص
 

 يفاص ،ىرخأ تادوجوم  .10
 

 :يلت  مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكريف صر،ىالخأر يدوجومرصخلتت (أ
  2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 96.968  109.411   نوالخذرنونتدمورءالمعرممذ
 36.763  106.875   ًءمدقمرةعوفدمرلتال صم
 100.978  359.431  (1) ىالخأ
 234.709  575.717  ىرخأ تادوجوم يلامجإ
 (2.712)  (2.906)  ن متئايرالئ سخرصصخم
 231.997  572.811  يفاص ،ىرخأ تادوجوم

رةتستئالايرءيالشايرةد عإر  تق فتيربجومب كنبلارةلب قمايرليالطأليرلبقرنم  هبرظفتحمايرشميوهاي يستئالرلكشب ىالخأرلمشتر(1)
  (يدوعسرلايررنوتلم 83.3ر:2021)ريدوعسرلايررنوتلم 347.6رغلبمب ("يالمتج")  ةتما عاي
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 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلا ىالخأر يدوجوما ن متئايرالئ سخرصصخمريفرةكالحاي (ب
 

 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

 ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب 

 ةتدوعساي
 2.893  2.712 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي
 (181)  194 ن متئايرالئ سخ (سكع) صصخم
 2.712  2.906 ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 تاقتشملا  .11

 
 :الط خمايرنمرطوح)تايورةال)ج تمايرضيالغألرة)تا تايرةق)تشمايرة)تا ماير يودأليرميدختس برة)تد عاير ا معأرةالودرلالخركنبايرموقت (أ
 
 تاضياقملا    -1
 

رموآآقتر آمرةد آعر،ةآص خاير اوآآمعايرال عآسأر  آضت قمارةبآسنا ب  ىالخأآآبرةآتدقناير  قفدآتايرنآمرةآآعومجمرلد آبتار  آميزتايرلآثمتو
رةبآسنا بور ةتمآسايرغا آبمايرلد بترنودر،ةدحيورةلمعبورمئ عرالعسبور ب ثرالعسبرةص خاير اومعايرعفدرلد بتبرىالخأليرليالطألي
رةآآمئ عايرورةآآتب ثايرةآآص خاير اوآمعايرعآآمرةتمآآسايرغا آبمايرلد آآبترمتآآتر آننفر، الآآمعرةدآآعبرةآص خاير اوآآمعايرال عآآسأر  آضت قما
  ةتمسايرغا بماير  ضت قمرةا حريفرق فتايردونبرىلعرًءء نبرالتغتترنأرةتمسايرغا بملاركاذكرنكمت  ةفلتخمر المعب

 
 ةيلبقتسملاو ةلجآلا دوقعلا    -2
 

رهذآهر لبقتآسمايريآفرنتددآحمر تال آتورالعآسبرةآنتعمرةآتا مرةيدأروأرةعلآسروأرةآلمعرعآتبروأرءيالآشارةتدق عتر  تق فتيرنعرةال بعريهو
رةآلجآليردوقعا آبرلآم عتايرمتتر ةتم ظنايرةتا مايرقيوسأليرجال خر هبرلم عتايورةددحمر  ج تتحيرةتبلتار ًءصتصخر همتمصترمتتردوقعاي
ريآفر يالآتغتايرةتوآسترمتآتر آمكر،ةآمظنمرةآتا مرقيوآسأريآفورةددآحمرغا آبمبرةآلجآليرةآص خايرةاومعايرلدعمردوقعورةتبنجأليرةلمعا ب
  يموترلكشبرةلجآليردوقعايرةمتق

 
 ةلجآلا راعسألا تايقافتا    -3

 
رالعآسرنتآبرقالآفايرددآسُمترنأرىآلعرصنآتورةدالآفنمرةالوآصبر آهتلعرضو آفتايرمتآترةآص خر اوآمعرال عآسأبردوآقعرنآعرةال بعريهو
رةالآتفايرلالآخورددآحمايريمآسايرغآلبمايرنآعركآاذور،يًءدآقنرددآحمريلبقتآسمر تال آتريفرقوسايرالعسور هتلعردق عتُممايرةص خايرةاومعاي
   هتلعرقفتُممايرةتنمزاي

 
 تارايخلا    -4

 
ر،(ال آتخا بربآتتكماي)ريالتآشملار،ميزآتاايرستآاور،قآحاير(ال آتخايرالدصُمم)رعئ باير هبجومبر نمتر،ةتدق عتر  تق فتيرنعرةال بعريهو
ركآاذور تال آتايركآاذريآفرةآتهتنمايرةآتنمزايرةالآتفايرلالآخر آقوريأريآفروأرددآحمريلبقتآسمر تال آتريفرءيالشروأرعتبار،ميزتاايرستاو
   ًءفلسرددحمرالعسبرةتا مرةيدأروأرعلسايروأرةلمعايرنمرددحمرغلبمب

 
 :ه ندأر ضومروهر مكرالط خماي نمرطوحتايرضيالغألرة نتقُممروأرةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم نوكترنأر مإرةقتشمايرةتا ماير يودألي (ب
 
  ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمملا تاقتشملا    -1

ر  آعتبمايرقلعتتر لالصايرال عسأبرةحجيالمايورزكيالمايرذخأور  عتبما برةالج تمايرضيالغألركنبلارة نتقُمماير  قتشمايرمظعمرقلعتت
رزآكيالمايرذآخأرقآلعتتور ةتلبقتآسمايورةآتا حايرالط آخمايرضتآفختروأرلتدآعتروأرلتوحترنمرمهنتكمتاركونبورءالمعار  جتنمايرحالطب
ر  يالآشؤمايروأر ادآعمايروأرال عآسأليريآفرةآتب جتإلير يالآتغتايرنآمرح آبالأرىلعرلوصحايرعقوترعمرقوسايرزكيالمرالط خمرةاليدنب
    جتنمايروأرقيوسأليرنتبر،ال عسأليرقوالفرنم  بالايرعقوترعمر،دتدحترىلعرةحجيالمايرقلعتتو
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  رطاخملا نم طوحتلا ضارغأل ةانتقُمملا تاقتشملا    -2
رةآآجتتنركآآنباير آآهارضالآآعتتريآتايرالط آآخمايرنمآآضتترالط آآخمايرةاليدإرةآآتلمعرنإر الط آخمايرةاليدإورس آآتقارًءالم آآشر آآًءم ظنركآآنبايرعآبتت
رًءء آنبرةاليدإليرسآلجمر آهالالقتريآتايورةآاوبقماير  توتآسمايرنمآضرةص خاير اومعايرال عسأوريبنجأليرلالصايرال عسأريفر  بلقتاي
   يدوعسايريزكالمايركنبايرنعرةالد صاير  متلعتايرىلع
رالط آآخماورىالآآخأليرليالآآطأليرعآآمرلآآم عتلاردودآآحرعآآضوبركآآاذور الآآمعايرالط آآخمارةآآنتعمر  توتآآسمرةاليدإليرسآآلجمرعآآضوردآآقو
رزآآكيالمرء آآقبرن مآآضارالط آآخمايرنآآمرطوآآحتاير  تجتتيالتآآسيرمدختآآسُمتورمظتآآنمرلكآآشبر الآآمعايرزآآكيالمربآآلقيالُمتر  الآآمعايرزآآكيالم
رعآضوبركآاذورةآص خاير اوآمعايرال عآسأرالط آخمار آًءنتعمرىوتآسمرةاليدإليرسآلجمرعآضور آمكرر ةالالآقمايردودآحايرنمضر المعاي
ر يدوجوما آبرةآص خاير اومعايرال عسأرنتبر يوجفايرةعجيالمر ًءتالودرمتترر ةالالقماير يالتفلار اومعايرال عسأ يفر يوجفلار دودح
ردودآآحايرنمآآضرةآآص خاير اوآآمعايرال عآسأرنتآآبرةوجفا آآب مكحتآآايريآآفرالط آخمايرنآآمرطوآآحتاير  تجتتيالتآآسيرمدختآآسُمتور  آبولطمايو
  ةالالقماي

 
رالط آخمار آضالعترلتلقتاركاذورالط خمايرنمرطوحتايرضيالغألر  قتشمايركنبايرمدختستر، ت بولطمور تيدوجومرةاليدإرنمرءزجكو
ردوآقعركآنبايرمدختآستر ةددآحمر الم آعمرالط آخمرنآمرطوآحتايرلالآخرنآمرةد آعركآاذرمتآتورر ةآص خاير اومعايور المعايرال عسأ
ركآآنبايرمدختآآستر آآمكر ةآآفلتخمرطوآآحتر  تجتيالتآآسيرقآآتبطتاورةددآآحمر الآآمعرالط آآخمرنآآمرطوآآحتايريآآفرةآآلجآليريآآبنجأليرلالآآصاي
  ةتب ثرةص خر اومعال عسأرالط خمارضالعتايرنعرةئش نرةددحمرالط خمرنمرطوحتلارةص خاير اومعايرال عسأر  ضت قم

 
رىآتحرةآتقبتمايرةالآتفلارةتمآسايرغا آبما برلآتلحترعآمرةقتشمايرةتا ماير يودألارةبا سايورةبجومايرةاد عايرةمتقاير،ه ندأرلويدجايرصخلت (ج

رار،ةنآسايرةآت هنريآفرةآمئ قاير الم آعمايرمآجحرىآلعريًءالآشؤمرالآبتعُمتريتاير،ةتمسايرغا بمايرنإر يالهشايرلدعمايورق قحتساير تال ت
رن آمتئايرالط خمرسكعترارةتمسايرغا بمايريا مجإرننفر،يا تا بور هبرةقلعتمايرةتلبقتسمايرةتدقناير  قفدتايرغا بمرةالوالضا برسكعت
ركآآلتارةآآتجومايرةآآاد عايرةآآمتقا برةددآآحمرن آآمتئايرالط آآخمرةد آآعايريآآفرنوآآكت ثآآتحر،كآآنباير آآهارضالآآعتتريآآتايرقوآآسايرالط آآخمراو
    قتشماي

 
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك ةقتشمايرةتا ماير يودألارصخلم ،يلتر متف

 
قاقحتسفا خيرات ىتح ةيقبتملا ةرتفلل ةيمسفا غلابملا      

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

 لدعملا

  يرهشلا

 نم رثكأ

رهش 12-3   تاونس 5-1   تاونس 5    رهشأ 3 لالخ  
  غـلابـمـلا
  ةيمــسفا

 ةميقلا
 ةلداعلا
  ةبلاسلا

 ةميقلا
 ةلداعلا
  ةبجوملا

  :ةرجاتملا ضارغأل ةانتق ُمم               

  ةلجآلا يبنجألا فرصلا دوقع   1.642  6.234  4.251.090  2.698.941  -  1.552.149  -  3.243.941
 ةصاخلا تفومعلا راعسأ تاودأ   290.803  291.282  16.298.410  2.205.556  810.970  7.707.492  5.574.392  18.846.340

               
 نآآآآآم طوآآآآآحتلا ضارآآآآآغأل ةاآآآآآنتقُمم
 :ةلداعلا ةميقلا رطاخم

 تفومعلا راعسأ تاضياقم   463.182  -  9.076.117  -  375.970  4.522.919  4.177.228  6.539.058

-  -  -  -  -  -  (250.471)  (141.815) 
 قآآحلملل ةآآيدقنلا ةلويآآسلا شماوآآه
 ريمإو

 يعرفلا يلامجإلا 613.812  47.045  29.625.617  4.904.497  1.186.940  13.782.560  9.751.620  28.629.339

-  -  -  -  -  -  -  99.191 
 حاآآضيإ) ةآآليمز ةكرآآش عآآيب راآآيخ

 (ـه11

 (م29 حاضيإ) يلامجإلا 713.003  47.045  29.625.617  4.904.497  1.186.940  13.782.560  9.751.620  28.629.339
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ق قحتساير تال ترىتحرةتقبتمايرةالتفلارةتمسايرغا بماي      

  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

 لدعماي

  يالهشاي

 نم الثكأ

الهش 12-3    يونس 5-1  ر يونس 5   

 3رلالآآآآآآآآآآآآآآخ

  رالهشأ
 رغ)ا ب)م)اي
  ةتم))ساي

رةمتقاي
 ةاد عاي
  ةبا ساي

رةمتقاي
 ةاد عاي
  ةبجوماي

 ر:ةالج تمايرضيالغألرة نتقرُمم               

  ةلجآلي يبنجألي لالصايردوقع   4.148  2.837  2.606.683  1.010.353  -  1.596.330  -  2.247.307

 ةص خاير اومعايرال عسأر يودأ   328.944  328.136  16.225.934  837.925  1.997.060  7.205.522  6.185.427  21.216.789

               

رنآآآآآمرطوآآآآآحتايرضيالآآآآآغألرة آآآآآنتقُمم
 :ةاد عايرةمتقايرالط خم

  اومعايرال عسأر  ضت قم   -  686.300  12.116.598  187.750  1.858.725  4.941.580  5.128.543  7.252.932

-  -  -  -  -  -  (787.126)  167.277 

رقآآآحلملارةآآآتدقنايرةاوتآآآسايرشميوآآآه
 التمإو

 يعالفايريا مجإلي 500.369  230.147  30.949.215  2.036.028  3.855.785  13.743.432  11.313.970  30.717.028

-  -  -  -  -  -  -  163.602 

رح آآضتإ) ةآآلتمزرةكالآآشرعآآتبرال آآتخ
 ()ه11

 (م29رح ضتإ)ريا مجإلي 663.971  230.147  30.949.215  2.036.028  3.855.785  13.743.432  11.313.970  30.717.028

 
ر  قتآآشمايور اد آآبملاريما آآعايرد آآحتاير  آآهتجوترعآآمرةآآقفيوتمرةتآآستئالرةآآتق فتيركآآنبايرمالآآبأر،ةآآتا ماير  قتآآشمايرةاليدإرنآآمرءزآآجك (د

ر ةآآعومجمايرةطآسيوبرةآع بُممايروأرةيالتآآشُممايرةآتا ماير  قتآشماير  آآجتنمرطوالآشوردوآنبردآآتحوترمآتردآقفر،ةآآتق فتايرهذآهار آًءقفور ةآتا ماي
رنآسحمرالتعآسترىآلعرلصحترنأ ةعومجملارقحلمايركاذر مستر (قحلماي) ن متئايرمعدرقحلمرعتقوترمترةتق فتايركلترنمرءزجكو
  الخآليرلالطايروأركنباير ا صاركاذوريدقنرن مضكر ًءتقوسرةفّرالعمايرغا بمايرلد بترقتالطرنع

 
رةآتبوالوأليرىالآخأليرليالطأليوركنبايرمزتلتر،ةتبوالوأليرىالخأليرليالطأليرعمر هميالبإرمتريتايرةاومعايرال عسأر  ضت قمارةبسنا ب
رمتآظنتايورةآتزكالمايرةآصا خملارةآتبوالوألير  عتالآشتايرنآمرةعومجمروهرالتمإر (التمإ)رةتبوالوأليرقوسلارةتتحتايرةتنباير  متظنتب
رعآضتور،الط خمايرةاليدإرالتت عمرذتفنتور  قتشمايردوقعرنعرغالبإلير  بلطتمرةمظنأليرنمضتتر قوسايرجال خرةاويدتماير  قتشملا
رهذآهرةآتال تعماير  قتشمايردوقعرعتمجرلويدترمتتر،كاذار ًءقفور ةتال جتاير  عدوتسمايورةتزكالمايرةلب قمايرليالطألارةكالتشمردعيوق
رالط آخمرنآمردآحلاردآقنايرلد آبتورةآضو عماير  آبتتالترلالآخرنآمرلآب قمريزآكالمرلالآطرلالآخرنآمر هتتوآسترمتتور  صالوبايريف
  ةاوتسايرالط خمورالخآليرلالطايرن متئي

 
ريدوعآسرلايررنوآتلم 108.6ركآنباير ا آصا يدآقنرن مآضك ىالآخأليرليالطأليرةطسيوبرالتمإورقحلملا  هبرظفتحرُممايرغا بماير غلب
رشم آهاير  عوفدآمرالآتمإلرةآتدقنايرةاوتآسايرشميوآهرلمآشت  (يدوعآسرلايررنوتلم 954.4ر:2021) 2022رالبمستد 31ريفر مك
  ىالخأليرليالطألارةمدقمايرياوألي

 
رنوآكتر مدآنعرالآتمإو قآحلملارةآتدقنايرةاوتآسايرشميوآهركآاذريآفر آمبرةبا آسايورةآبجوماير  قتشملارةاد عايرمتقايرةلب قم/ةضو عمرمتت
روأر،ر ل آآصرس آآسأرىآآلعرةتوآآستايرةآآعومجماي يوآآنتر مدآآنعور آآهبرلالآآتعمايرغا آآبمايرديدآآسريآآفرذآآتفنتلارلآآب قرينون آآقرقآآحركآآا نه
  م29رح ضتإرالظني   سفنر قوايريفر  بولطمايرةتوسترور يدوجوما برليالتعالا

 
رح آضتإريآفر آهنمرةالدآقمايرةمتقايرنتمضترمتتر،ةلتمزرةكالشرعمرةمئ قرةتستئالرةتق فتيريفرلوخدايرنمرءىش نرعتبرال تخركنبايرىدارررر()ه

رىآلعر تآسال ممرنآكمتريذآايورءيالآشايريآفرال آتخايرالآخآليرلالطايريطعُمتر مكرعتبايريفرال تخايركنبايرةتق فتايرطوالشريطعُمت  ج11
ريآطعُمتر ذآتفنتايرةآمتقرنآمرلآقأرءيالآشايرال آتخرالآبتعُمترثآتحر،الوكذآمايرعآتبايرال آتخرمتآتقتبرطآقفركنبايرموقتر ةكيالشايرةتق فتيرةدمرىدم
ر،ال آتخايركآاذرنآمردآحيورم آعردآعبرةآلتمزايرةكالآشايريآفر تآصحرلب قمرةعفدرمالتسيريفرقحايركنباير،هذتفنترمترل حريفر،عتبايرال تخ
  ةتق فتايرنمضر ًءقبسمر هتلعرقفتمرغتصرىلعرًءء نبركاذو
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 (ةمتت) - تاقتشملا  .11
 

رو 2022رالبمآستد 31ريآفر آمكركآنبلارنتدآئ عايرطوحتايرظف حمورةاد عايرةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرنمرًءالكره ندأرلودجايرصخلت (و
رمآتريآتايرالط آخمايرةآعتبطرور،دوآنبايركآلتارةآاد عايرمتآقايرور آهالط خمرنآمرطوحتمايردونبلارلصورلودجايريذه نمضتترور،2021

   يودأليركلتارةاد عايرةمتقايورطوحتاير يودأرور هنمررطوحتاي
 

 (ةيدوعسلا تفايرلا فففب) 2022 ربمسيد 31
 طوحتلا دونب  طوحتلا تاودأ

 ةلداعلا ةميقلا
ةبلاسلا   

 ةلداعلا ةميقلا
ةبجوملا   

ةادألا  
   ةمدختسملا

 طوحتُمملا رطاخملا
اهنم   

 يف ةلداعلا ةميقلا
طوحتلا ةيادب   

 ةلداعلا  ةميقلا
ةيلاحلا   

-  463.182  
 راعسأ تاضياقم
   تفومعلا

 ةميقلا رطاخم
ةلداعلا  تباث ةلومع رعسب تارامثتسا 8.861.691  9.703.032  

 
 (ةتدوعساير ا تالاي لا ب) 2021رالبمستد 31

 طوحتايردونب  طوحتاير يودأ
رةاد عايرةمتقاي
ةبا ساي   

رةاد عايرةمتقاي
ةبجوماي   

ةيدألي  
رةمدختسماي   

رطوحتُممايرالط خماي
   هنم

ريفرةاد عايرةمتقاي
طوحتايرةتيدب   

رةاد عايررةمتقاي
ةتا حاي   

686.300  -  
رال عسأر  ضت قم
ر اومعاي   

رةمتقايرالط خم
ةاد عاي   ب ثرةاومعرالعسبر يال مثتسي 13.002.014  12.729.581  

 
ريدوعآآسرلايررنوآآتلم  1.149.4 ةآآاد عايرةآآمتقايرالط آآخمرنآآمرطوآآحتاير يودأرنآآمرةنآآسايرلالآآخرةلجآآسُمماي بآآس كمايريف آآصرغآآلب
  غآلبمرطوآحتايرالط آخمارةد)آئ عايرطوآحتايردو)آنبرنآم الئ آسخايريف آص غآلبر (يدوعآسرلايررنوآتلم 615.0 ةمتقب بس كمر:2021)

رةآآبجومايرةآآاد عايرةآآمتقايريف آآصرغآآلبور (يدوعآآسرلايررنوآآتلم 615.0 ةآآمتقب الئ آآسخر:2021)ريدو)آآعسرلايررنوآآتلم 1.149.4
ر آمرزآكالترن كر (ةبجومرةاد عرةمتقريف صريدوعسرلايررنوتلم 433.8ر:2021)ر ًءبتالقتريدوعسرلايررنوتلم 665.9   قتشملا
رن آآكر آآمنتبر،ةآتا مر  آآسسؤمرعآآمركآنبا برةآآص خاير  قتآآشملا ةآبجومايرةآآاد عايرةآآمتقايرنآمر(%77ر: 2021)  آآًءبتالقت %87ر تبآسن
رزآكالمايرةآمئ قر تال تريفر مكرىالخأليرليالطأليرنمردحيورلالطرعمرةبجومايرةاد عايرةمتقايرنمر(%21ر: 2021) %19 زكالت
  يستئالرلكشبركنبايرىدارةنتزخايرع طقريفر  قتشما برلم عتايرمتتر ةدحومايريا ماي

 
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرطوحتكرةفنصُممايردونبا برةقلعتمايرغا بماير،يلتر متفرررر(ز
 

 (ةيدوعسلا تفايرلا فففب) 2022 ربمسيد 31

 يلاملا زكرملا ةمئاق يف دنبلا
  طوحتلا دنبل نمضتملاو ةدحوملا

 يلاملا زكرملا ةمئاق يف دنبلا
 دنبل نمضتملاو ةدحوملا
  طوحتلا

 طوحتملا غلبملا عمجم تاليدعت
 طوحتلا دنب يف ةلداعلا ةميقلاب
  ةيرتفدلا ةميقلا  ةيرتفدلا ةميقلاب لومشملا

 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلا
 8.861.691  (459.188)  نيدلا تادنس - تارامثتسفا  رخآلا لماشلا

 رعسب تارامثتسا
 تباث ةلومع

 
 

 (ةتدوعساير ا تالاي لا ب) 2021 البمستد 31

ريا مايرزكالمايرةمئ قريفردنباي
  طوحتايردنبارنمضتمايورةدحوماي

ريا مايرزكالمايرةمئ قريفردنباي
  طوحتايردنبارنمضتمايورةدحوماي

رطوحتمايرغلبمايرعمجمر التدعت
رطوحتايردنبريفرةاد عايرةمتقا ب
  ةتالتفدايرةمتقاي  ةتالتفدايرةمتقا برلومشماي

رلخدايرلالخرنمرةاد عايرةمتقاي
 13.002.014  614.526  نتداير يدنس -ر يال مثتساي  الخآليرلم شاي

رالعسبر يال مثتسي
  ب ثرةاومع
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 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ  .12
 

 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك يف صر،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبلارةدصالأليردنبرنوكتت (أ
 

  2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 7.162  3.327  ةتال جر  ب سح
 13.385.749  12.976.300   (ب12رح ضتإ) (1)رءيالشايرةد عإر  تق فتي
 2.233.042  1.807.659  ل مايرقيوسأرعئيدو
 6.166.655  6.105.184  (ج12رح ضتإ)ريف صر، يدوعساي يزكالمايركنبايرنمرعئيدو
 21.792.608  20.892.470  يـلاـمجإلا
         يدوعسرلايررنوتلم 246.8رغلبمبريدوعسايريزكالمايركنبايرعمرءيالشايرةد عإرةتق فتيرءيالشايرةد عإر  تق فتيرغلبمرلمشتر(1)
   (ءيشرار:2021)

 
   رالتغر يدنسوركونبر يدنسور  كالشر يدنسرنمضتترىالخأليركونبايرعمرءيالشايرةد عإردوقعر حترةنوهالمايرنتداير يدنس (ب

رةد آعإر  آتق فتيرنآمرةلصاير يذرةدصالأليو ةتا ماير  سسوؤمايرعم   ن مضكرةنوهالماير يدوجوملارةاد عايرةمتقاي غلبت  ةتموكح 
 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك ءيالشاي

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021
رةد آآآآآآعإر  آآآآآآتق فتي
  ءيالشاي

  يدوجوماي
  ةنوهالماي

 ةداآآآعإ تاآآآيقافتا
  ءارشلا

 تادوجوملا
  ةنوهرملا

 نتداير يدنس        12.504.648  12.976.300  14.014.045  13.385.749
 
 :يلتر ممرنوكتتريف صر، يدوعسايريزكالمايركنبايرنم عئيدواي (ج

 
     2022  2021 

  ةتهتنمايرةنسايرلالخ ق قحتساي ةنس
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 2.500.000  -  2022رالبمستد 31
 525.340  2.863.794  (1) 2023رالبمستد 31
 624.660  624.660  2024رالبمستد 31
 2.810.069  2.810.069  2025رالبمستد 31

 6.460.069  6.298.523   يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةموصخملا ريغ عئادولا
 (293.414)  (193.339)  أفطمايرالتغ مصخاير: ًءصق ن
 6.166.655  6.105.184  يفاص ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادولا

  
رعفدايرةقحتسمرةاومع 2023رالبمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسايرلالخرةقحتسمايريدوعسايريزكالمايركنبايرنمرعئيدواي لمشت (1)

 (ءيشرار:2021)ريدوعسرلايررنوتلم 38.45ر هالدق
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 ءالمعلا عئادو  .13
 

 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرءالمعايرعئيدوردنبرنوكتت (أ
     2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

     
 16.211.360  19.892.110  علسايرةحبيالمرعئيدو
 8.933.847  15.711.570  ةتدتلقتايرلجألرعئيدواي
 25.145.207  35.603.680  لجألرعئيدو
 2.147.244  2.739.319  ال خديرعئيدو
 27.292.451  38.342.999   ةلمحم ةصاخ تفومعب عئادولا عومجم
 31.951.963  27.766.576  بلطاير حترعئيدو
 2.240.583  3.468.951  ىالخأرعئيدو
 61.484.997  69.578.526  ءالمعلا عئادو

 
ر  ن مآآضكر(يدوعآآسرل )آآتالرنوآآتلم650.8ر:2021)ريدوعآآسرل )آآتالرنوآآتلم 649.2ر هالدآآقرغا آآبمرىآآلعرىالآآخأرعآآئيدورلمتآآشت
  ضقنلا ةلب قايرالتغر  ميزتاايرلب قمرةزجتحرُمم
 
ر:2021)ريدوعآآسرلايررال آتلم 47.6 يا آمجنب بآلطاير آحترعآئيدوو ةعتالآشايرعآآمرةآقفيوتمرعآئيدورهالآعأرءالآمعايرعآئيدورنمآضتت

  (يدوعسرلايررال تلم 48.1
 
 ،2021رو 2022رالبمآآستد 31ريآآفر آآمكر(يدوعآآسايرلايرا آآبر آآهاد عتر آآمب) ةآآتبنجأر الآآمعبرعآآئيدورىآآلع هالآآعأرعآآئيدوايرلمتآآشت (ب

  :يتآل كر هلتص فت
  2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 2.148.005  1.513.309  بلطاير حت
 1.504.658  523.282  ال خدي
 6.052.631  11.951.328  لجأل
 77.472  75.746  ىالخأ
 ي)ا )مجإلي
 
 
 
 

 14.063.665  9.782.766 
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 ىرخأ تابولطم  .14
 

 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرىالخألير  بولطمايردنبرنوكتت (أ
    2022  2021 

 
 

    ح ضتإ
ر ا تالايرلا ب
  ةتدوعساي

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 164.775  244.786    رةقحتسمرلتال صم

 204.131  241.688  ب14  يا مايرن مضايردوقعارن متئايرالئ سخرصصخم

 242.278  227.303    ةقحتسمرنتفظومرعف نمروربتيوال
 236.161  217.917    ةقحتسمرة كز
 193.747  207.301  أ34  نتفظوملارةمدخايرةت هنر  ف كم
 231.890  202.601  ج14  ال جتإلير  ميزتاي

 235.262  119.890  )ه24  يف صر،ة كزايرةتوستر  ميزتاي

 69.675  91.039    ءالمعا برةص خر  بولطم
 49.000  47.164  أ18  ةتنون قايرىو عداي صصخم
 65.508  17.409    لجؤمرلخدو ب عتأ
 117.650  145.777    ىالخأ
 1.810.077  1.762.875       يـلاـمجإلا

 
  :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلاريا مايرن مضايردوقعارن متئايرالئ سخرصصخمريفرةكالحاي (ب

 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

 ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب 

 ةتدوعساي
 210.554  204.131 ةنسايرةتيدبريف ةدصالألي
 (6.423)  37.557 ن متئايرالئ سخ (سكع) صصخم
 204.131  241.688 (أ14 حاضيإ) ةنسلا ةياهن يف ةدصرألا

     
 :يلتر مكرةموصخمايرالتغرةتدق عتايرال جتإليردوقعر  ميزتايرق قحتسارصخلم (ج
 

 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

  ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 45.189  47.009 ةنسرنمرلقأ
 98.759  78.111  يونسرسمخرىاإرةنسرنم
 113.421  105.918  يونسرسمخرنمرالثكأ
 257.369  231.038 ةموصخملا ريغ راجيإلا دوقع تامازتلا يلامجإ
 124.089  120.111 ةاوقعمرةالوصبردتدمتاير يال تخرضعبارغا بمريًءدئيز
 381.458  351.149 ةموصخملا ريغ راجيإلا دوقع تامازتلا
 231.890  202.601 (أ14 حاضيإ) راجيإلا دوقع تامازتلا يلامجإ
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 لاملا سأر  .15
 

رة)آ)متقر،مهسرنوتلم 1.000ررنم 2022  البمستد 31ريفر مكرلم كا برعوفدمايورالدصمايور برحالصماي كنباي ل مرسأالرنوكتت
رةآتكلمربآسنوركآنبايرل م سأالرصخلمر (يدوعسرلاير 10رمهسرلكرةمتقرمهسرنوتلم 750ر:2021)ريدوعسرلاير 10رمهسرلك
 :ةتدوعساير ا تالايرنتتالمبريلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرل مايرسأال

 
  2022  2021 
 %  غلبماي  %  غلبملا  

 100.0  7.500.0  100.0  10.000.0  نتتدوعسايرنومه سماي
  10.000.0  100.0  7.500.0  100.0 

 
 يماظنلا يطايتحفا  .16

 
ريف آصرنآم %25رنآعرلآقترار آمرلآتوحتر،كآنبلاريآس سأليرم آظنايورةتدوعآسايرةآتبالعايرةآكلممايريآفركونبايرةبقيالمرم ظنريضتقت
رنوآتلم 377رلآتوحترمآتر، آتلعور عوفدمايرل مايرسأالريط تتحايريذهردتصالريو سترنأرىاإريم ظنايريط تتحايرىاإرةنسايرلخد
ريط آتتحايريذآه ، آًءتا حر (لخدآايريف آصرنآم يدوعسرل )تالرنوتلم 266ر:2021) 2022 م عارلخدايريف صرنمريدوعسرل )تال
  عتزوتلارلب قرالتغ

 
ريط آتتحايرنآمرةلمآسالايرلالآخرنآمرةآحنمرمهآسأراليدآصإرقآتالطرنآعرل آمايرسأالريآفرةآحالتقمايرةد آتزاير ضوت 17رمقالرح ضتإ
  يم ظناي

 
 ةحنملا مهسأو ةحرتقملا حابرألا تاعيزوت .17

 
رلايررنوتلم 270ر هالدقرةتدقنرح بالأر  عتزوترةاليدإليرسلجمرحالتقير،2021 سال م 31ريفرةتهتنمايرالهشأرةثالثايرةالتف لالخ
ر  عتزوتايرىلعرةقفيوماير متر لهؤمرمهسرنوتلم 675رىاي 2020رم عرنع مهسرلكاريدوعسرلاير 0.4رلد عتريدوعس
رعفدرمترر 2021رلتالبأ 21ريفردقعريذايرةتد عايرالتغرةم عايرةتعمجايرع متجيريفركنبايريمه سمرلبقرنمرةحالتقمايرةتدقناي
  كاذردعب كنبايريمه سمرىاإر  عتزوتاي

  
رلايررنوتلم 525ر هالدق ةتدقنرح بالأر  عتزوترةاليدإليرسلجمرحالتقي ،2021 البمستد 31ريفرةتهتنمايرالهشأرةثالثايرةالتف لالخ
رةد تزرةاليدإليرسلجمرحالتقير مكر لهؤمرمهسرنوتلم 750رىاي 2021رم عرنع مهسرلكاريدوعسرلاير 0.7رلد عتريدوعس
ريفرةحالتقمايرةد تزاير ن كر مهسأرةثالثرلكرلب قمردحيورمهسر نمبركنبايريمه سمارةحنمرمهسأراليدصإرقتالطرنعرل مايرسأال
  يم ظنايريط تتحايرنمرةلمسالايرلالخرنمرل مايرسأال
 

 
رةتعمجايرع متجيريفركنبايريمه سمرلبقرنمرةحنمايرمهسأراليدصإو ةحالتقماي ةتدقنايرح بالألير  عتزوترىلعرةقفيوماير مت
  2022رالتيالبف 1ريف دقعريذايرةتد عايرالتغرةم عاي

 
ر ًءقفو ل مايرسأالرعفتاليور،ةحنمايرمهسأرعتزوتو ر  عتزوتايرعفدرمتر،2022رسال م 31ريفرةتهتنمايرالهشأرةثالثايرةالتفرلالخ
  كاذا

 
 300ر هالدق رةتلحالم ةتدقنرح بالأر  عتزوترةاليدإليرسلجمرحالتقير،2022البمتبس 30ريفرةتهتنمايرالهشأرةثالثايرةالتف لالخ
 ر  عتزوتايرعفدرمتر لهؤمرمهسرنوتلم 1.000رىاي 2022رم عرنع مهسرلكاريدوعسرلاير 0.3رلد عتريدوعسرلايررنوتلم
  2022رالبمتبس 30ريفرةتهتنمايرالهشأرةثالثايرةالتفرلالخرةحالتقمايرةتدقناي

 
 450ر هالدق ىالخأ ةتدقنرح بالأر  عتزوترةاليدإليرسلجمرحالتقير،2022البمستد 31ريفرةتهتنمايرالهشأرةثالثايرةالتف لالخ
 ر لهؤمرمهسرنوتلم 1.000رىاي 2022رم عرنع مهسرلكاريدوعسرلاير 0.45رلد عتريدوعسرلايررنوتلم
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 يلاملا نامضلا دوقعو ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا  .18
 

 ةيئاضقلا ىواعدلا (أ
 

رصآصخمريأربآنجرُمترمآار (488ر:2021)رةآعومجمايردآضرةم قُممرةتئ ضقرىوعد 570 ك نهر ن كر،2022 البمستد 31ر تال تب
رمتردقفركاذرعمور ةتالهوجرالئ سخردبكتريفر هببسترعقوتمايالتغرنمر نوكر هنأشبرنتتنون قايرنتال شتسماير صنريتايرىو عدايررء قا
رالآآتغريآآفر آهجئ تنرنوآآكترنأآبرةاليدإليرعآآقوتتريآتايورةآآتنهمايرةحتآآصنايرىآلعرًءء آآنبر،ةآتنون قايرىو عدآآايرضعبآار  آآصصخمربآتنجت
  ةعومجمايرةحلصم
 
رو 2022رالبمآستد 31ريآفرنتآتتهتنمايرنتتنآسلار،ىالآخأر  آبولطمريآفرةآجالدمايور،ةآتنون قايرىو عدآايرهذهرصصخمريفرةكالحاي

  :يلتر مك 2021
 2022  2021 
 تفايرلا فففب 

 ةيدوعسلا
ر ا تالايرلا ب 

 ةتدوعساي
 49.000  49.000 ةنسايرةتيدبريف ةدصالألي
 -  (1.836) ةنسايرلالخرمدختسماي
 49.000  47.164 (أ14 حاضيإ) ةنسلا ةياهن يف ةدصرألا
 

 
 ةيلامسأرلا تامازتلفا (ب
 

  194.2ر:2021) يدوعآسرل )تالرنوتلم 188.2رغلبم 2022 البمستد 31ريفر مكرةعومجمايرىدارةتا مسأالاير  ميزتااير غلب
  ةسوملمايرالتغر يدوجومو  يدعمايور  كلتمملار(يدوعسرل )تالرنوتلم

 
 نامتئفاب ةقلعتملا ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا (ج
 

   هبلطردنعرءالمعلارليومأليرالتفوترن مضارن متئا برةقلعتماير التهستايرضعبريفرلوخدا برةعومجمايرموقت
 

رمدآعرةآا حريآفرديدآسا برةآعومجمايرلبقرنمرضقنلارةلب قرالتغر  ن مضرالبتعتريتايورةتدنتسماير يد متعايورن مضاير  ب طخرنإ
ر آآمأر للآآسايورضوالآآقاير آآهلمحتريآآتايرن آآمتئايرالط آآخمرسآآفنرلآآمحترثآآا ثايرلالآآطايره آآجتر آآت ميزتا برء آآفوايرنآآمرلآآتمعايرنآآكمت
رم آتقرةآعومجمايرعآقوترمدعار برمزتلمايرغلبمايرنعريًءالتثكرلقتفرةتدنتسماير يد متعايورن مضاير  ب طخربجومبرةتدقناير  بلطتماي
  ةتق فتايربجومبرليومأليربحسبرثا ثايرلالطاي

 
ربحآسبرثآا ثايرلالآطلار مآستر،لآتمعايرنآعرةآب تنر،رةآعومجمايرنآمرةآتطخر يدهعترةب ثمبرالبتعتريتايورةتدنتسماير يد متعايرنإ
  لقأرالط خمرلمحتر مر ًءبا غر هننفريا تا بور، هصختريتايرةع ضبا برًءةد عرةنومضمر،ةددحمر م كحأور طوالشرقفورليومألي

 
  اوآبقايرمآظعمرمتدآقترمتآترنأرةآعومجمايرعآقوتت  ءالمعايرلبقرنمرةبوحسماير ا تبمكايرديدسارةعومجماير يدهعتر اوبقايرلثمت
   ءالمعايرلبقرنمر هديدسرلبق

 
ر  ن مآضرورللآسورضوالآقرىآلعريآستئالرلكآشبرحوآنممايرن آمتئايرنآمرمدختآسمايرالآتغرءزآجايرن آمتئاير نآمار  ميزتاايرلثمت
رةآعومجمايرضالآعتترنأرلآمتحمايرنآمفر،ن آمتئاير نآمار  آميزتاا ب ةقلعتمايرن متئايرالط خمبرقلعتتر متفو  ةتدنتسمر يد متعيو
ريا آمجإرنآمرالآتثكبرلآقأرنوآكترنأرعقوتُمترةلمتحمايرةال سخايرغلبمرنأراإ  ةمدختسمايرالتغر  ميزتاايريا مجإرلد عترغلبمبرةال سخا
   ةددحمرن متئيرالتت عمرىلعرظ فحايرءالمعايرنمربلطتترن متئاير نمار  ميزتاايرمظعمرنألرمدختسمايرالتغرميزتااي

 
رمتآتر  آميزتاايرهذآهرنمردتدعايرنألرةتلبقتسمايرةتدقناير  بلطتمايرةالوالضا برلثمت ارن متئاير نمارةمئ قاير  ميزتاايريا مجإرنإ
  بولطمايرلتومتايرمتدقترنودبريهتنتروأر هؤ هنإ
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 (ةمتت) - يلاملا نامضلا دوقعو ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا  .18
  

    2022 البمستد 31ريفر مكرةلمتحماير  ميزتاايورن متئا برةقلعتمايرةعومجماير يدهعتارةتدق عتاير  ق قحتسا برلتلحتريلتر متف    (1
 ر:2021رو       
 

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

  يلامجإلا
 5 نم رثكأ
         رهش 12-3  تاونس 5-1  تاونس

 3 لالـــخ
  رهشأ

    ةيدنتسم تادامتعا 1.459.203  1.023.299  8.199  -  2.490.701
 نامض تاباطخ 1.845.099  4.926.315  2.929.021  32.758  9.733.193
 ءالمعلا تفوبق 859.691  218.582  -  -  1.078.273

 يلاملا نامضلا دوقع يلامجإ 4.163.993  6.168.196  2.937.220  32.758  13.302.167

2.674.461  -  550.231  2.124.230  - 
 ريغ نامتئفا حنمل تامازتلا
 ءاغلإلل ةلباق

15.976.628  32.758  3.487.451  8.292.426  4.163.993 
 تامازتلفاو تادهعتلا
 نامتئإلاب ةقلعتملا ةلمتحملا

 
  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

  يا مجإلي
 5رنمرالثكأ
         الهش 12-3   يونس 5-1   يونس

 3رلال)))خ
  الهشأ

 رررةتدنتسمر يد متعي 1.523.150  951.786  7.593  -  2.482.529
 ن مضر  ب طخ 2.220.918  5.059.083  1.960.704  22.252  9.262.957
 ءالمعاير اوبق 472.032  246.112  -  -  718.144

 يا مايرن مضايردوقعريا مجإ 4.216.100  6.256.981  1.968.297  22.252  12.463.630

251.302  22.440  75.424  153.438  - 
رالتغرن متئاير نمار  ميزتاي
 ء غاإلارةلب ق

12.714.932  44.692  2.043.721  6.410.419  4.216.100 
ر  ميزتاايور يدهعتاي
 ن متئإل برةقلعتمايرةلمتحماي
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 (ةمتت) - يلاملا نامضلا دوقعو ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا  .18
 

  يا مايرن مضايردوقعارن متئايرالئ سخرصصخمريفرةكالحلارصخلمر،ب14 ح ضتإليريف
 

 البمآستد 31ريآفر آمكرةآمئ قايور،ةآعومجمايرلآبقرنآم  قوريأريفر هؤ غاإرنكمتريتايور،  ميزتاايرنمرمدختسمايرالتغرءزجايرغلب
   (يدوعس ل )تالرال تلم 23.2ر:2021)ريدوعسرل )تالرال تلم 24.5  عومجمر م 2022

 
 ر:2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرىالخأليرليالطأليربسحرةلمتحماير  ميزتاايور يدهعتلارلتلحت ،يلتر متف    (2

 
2021  2022  

  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 ةتموكحر بشو ةتموكحر  سسؤم 1.075.306  257.201
   كالش 13.778.010  11.807.273

 ىالخأرةتا مر  سسؤموركونب 1.081.389  437.124
 ىالخأ 41.923  213.334

 يا مجإلي 15.976.628  12.714.932
 

  ةاكزلا (د
 

  ة كزايرصوصخبرةعومجملاريا حايرلقومايرلوحر  مولعم 24 ح ضتإليرالفوت
 

 ةصاخلا تفومعلا فيراصمو لخد  .19
 

 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارةص خاير اومعايرلتال صمورلخدايردنبرنوكتت
 

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 :ةصاخلا تفومعلا لخد          
 رللسورضوالق -           3.014.938  2.165.701
  يال مثتساي -           920.477  634.000
 ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايو كونبايرىدا ةدصالأ -           131.903  20.291

 ةصاخلا تفومعلا لخد يلامجإ        4.067.318  2.819.992
 

2021 
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

2022 
 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

  :ةصاخلا تفومعلا فيراصم           
 ءالمعايرعئيدو -           777.704  237.488
  ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبلا ةدصالأ -           436.037  185.489
 لجألرضوالق -           -  16.725
 ال جتإليردوقعر  ميزتاي -           12.597  15.196
 ة كزاي ةتوستر  ميزتاي -           8.700  12.696
 ةصاخلا تفومعلا فيراصم يلامجإ        1.235.038  467.594

    
 (1) ةصاخلا تفومعلا لخد يفاص        2.832.280  2.352.398
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 (ةمتت) – ةصاخلا تفومعلا فيراصمو لخد  .19
 

رغآلبم 2022رالبمآستد 31ريفرةتهتنمايرةنسايرلالخرةملتسمايرةص خايرةاومعاير غلبر:ةتف ضإليرةص خاير اومعاير  مولعمر(1)
رةنآآسايرلالآآخرةآآعوفدمايرةآآص خايرةآآاومعاير آآغلبر (يدوعآآسرلايررنوآآتلم 2.870.0ر:2021)ريدوعآآسرلايررنوآآتلم 3.713.2

  (يدوعسرلايررنوتلم 494.3ر:2021)ريدوعسرلايررنوتلم 955.2 رغلبم 2022رالبمستد 31ريفرةتهتنماي
 

 يفاص ،ةيكنب تامدخ باعتأ لخد  .20
 

  :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريف نتتتهتنمايرنتتنسلاريف صر،ةتكنباير  مدخايرب عتأرلخدردنبرنوكتت
2021  2022  

  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 :ب عتأليرلخد          
 قتد نصايرةاليدإرورمهسأليرلويدت -   167.125  245.882

 ريال جترلتومتر  تلمع -   110.334  104.334 
 رديالفأو   كالشرلتومت -   27.298  10.140 

 ىالخأرةتكنبر  مدخ -   255.483  163.232
 رب عتأليرلخدريا مجإ        560.240  523.588

 
 :ب عتأليرلتال صم          

 ليومأليرةاليدإورمهسأليرلويدت -   51.059  79.287
 ىالخأرةتكنبر  مدخ -   213.711  117.878
 رب عتأليرلتال صمريا مجإ        264.770  197.165
 يف صر،ةتكنبر  مدخرب عتأرلخد        295.470  326.423

 
  يفاص ،ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا اهتميقب ةجردملاو نيدلا تادنس داعبتسا نم بساكم  .21

 
رنتتنآسلا يف آصر،ىالآخأليرلم آشايرلخدآايردوآنبرلالآخرنمرةاد عاير هتمتقبرةجالدمايورنتداير يدنس د عبتسي نمربس كمردنبرنوكتت
 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنماي

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

-  (325) 
 لالخرنمرةاد عاير هتمتقبرةجالدمايورنتداير يدنسرعتبرنمرالئ سخ       

 ىالخأليرلم شايرلخدايردونب  

74.106  11.116 
 لالخرنمرةاد عاير هتمتقبرةجالدمايورنتداير يدنس عتب نمربس كم       

 ىالخأليرلم شايرلخدايردونب  
 يا مجإلي        10.791  74.106
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  اهب ةصاخلا ةمكوحلاو تاسرامملاو تاضيوعتلا  .22
 

رصوآآصخب  م آآسردآآعيوقرلآآتالعتار آآًءقفورةآآعومجمايريفظوآآمارةآآفلتخماير  آآئفايرصآآخلتره آآندأرلودآآجايرننآآفر، م آآسر  آآمتلعتار آآًءقفو (أ
ر،  عفدآايركآلترةآقتالطرورةآعوفدماير  آضتوعتلارةالتغتمايورةتب ثايرغا بمايريا مجإرنمضتتريذايورنتفظوماير  ضتوعتر  سال مم
رةدآبكتمايور آهبرةآقلعتمايرلتال آصمايورىالآخأليرنتفظوآمايرعف نمورةقحتسمايرىالخأليورةالتغتماير  ضتوعتاير، ًءضتأرنمضتتريتايو
  2021رو 2022 البمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسايرلالخ

 
  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

 ةئفلا    تاضيوعتلا  ةعوفدملا ةريغتملا تاضيوعتلا

  ةيدقن  مهسأ  يلامجإ
 ةتباثلا
 نيفظوملا ددع  ةعوفدملا

 

20.680  -  20.680  38.935  16 
    ةعنامم مدع بلطتت فئاظول نويذيفنت ءاردم
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا   

12.860  -  12.860  50.133  80 
  ىلع يوطنت ماهم يف نولماع نوفظوم
 رطاخم   

 ةباقرلا ماهم يف نولماع نوفظوم 118  61.504  10.460  -  10.460
 نورخآ نوفظوم 1.288  291.710  37.430  -  37.430
 نويجراخ نوفظوم 67  15.565  1.880  -  1.880

  يلامجإلا 1.569  457.847  83.310  -  83.310
 

  اهب ةقلعتم فيراصمو ىرخأ نيفظوم عفانم        289.390
 اهمكح يفامو بتاورلا يلامجإ        747.237

 
  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

 ةئفاي   ر  ضتوعتاي  ةعوفدمايرةالتغتماير  ضتوعتاي

  ةتدقن  مهسأ  يا مجإ
رةتب ثاي
 نتفظومايرددع  ةعوفدماي

 

19.908  -  19.908  35.795  19 
 رررةعن ممرمدعربلطتترلئ ظوارنوتذتفنترءيالدم
 يدوعسايريزكالمايركنباي   

12.900  -  12.900  52.162  93 
 رىلعريوطنترم همريفرنولم عرنوفظوم
 الط خم   

 ةب قالايرم همريفرنولم عرنوفظوم 91  42.539  8.580  -  8.580
 نوالخذرنوفظوم 1.277  272.761  31.927  -  31.927
 نوتجال خرنوفظوم 78  18.422  2.297  -  2.297

 ريا مجإلي 1.558  421.679  75.612  -  75.612
 

 ر هبرةقلعتمرلتال صمورىالخأرنتفظومرعف نم        265.703

  همكحريف موربتيوالايريا مجإ        687.382
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  (ةمتت) - اهب ةصاخلا ةمكوحلاو تاسرامملاو تاضيوعتلا  .22
 

رالآبتعتر ةاليدإليرسلجمرنمرء ضعأرةعبالأرنم نوكتتريتايور(ةنجلاي)ر  ف كمايرور  حتشالتايرةنجارستسأتبركنبايرةاليدإرسلجمرم ق (ب
ركآاذورةآمهمايرةآتذتفنتايربآص نمايورسآلجمايرةتوضعار تشالتا برةاليدإليرسلجمارةتصوتايرمتدقترنعريس سأرلكشبرةاوؤسمرةنجلاي
رةتاالقتآسيور آهالفوت بآجيواير يال آهملارةتونآسايرةآعجيالمايرل آمكإور،كآنبا برةآص خاير  كالآشايرةآمكوحرةآحئار يد آشالنبر ميزتاي
رةآبقيالمور،ةاليدإليرسآلجمر  آضتوعتور  آف كمار  آس تسرعآضوور،ةاليدإليرسلجمرنتوكترةعجيالمور،كنباي ةاليدإرسلجمرةتوضع
  كنباي يفظومر  ضتوعترم ظنرمتمصت

 
ر التدآعترةآتأوركآنبلار  آضتوعتايرةآس تسرد آمتعيرصوآصخبرةاليدإليرسلجمارةتصوتايرمتدقترنعرةاوؤسمرالبتعرُمترةنجلايرننفركاذك
رالآبتعُمتور،يا آمايراليالقتآسايرسآلجمرئد آبمو  م آسر يد آشالإرعآمرةآقفيوتمر  آس تسايركآلترنأرنآمردآكأتلاركآاذور،ةس تسايركلترىلع
ردآآتدحتور،  آآضتوعتايرعآآفدرقالآآطرمتآآتقتوركآآنبلا   آآف كمايور  آآضتوعتايرةآآس تسارةآآتالودايرةآآعجيالمايرنآآعرةاوؤآآسمر آآًءضتأرةآآنجلاي
  الط خمايرس سأرىلعرلدعمايركنباير بالرىلعرًءء نبركنبايريفظومارءيدألير يوالع

 
رنوآآفظومايرموآآقتر نتدآآعيوايورنتا آآلعفايرنتفظوآآمايرزآآتفحتورىآآلعرظ آآفحايوربذآآجا كآآنبلا   آآضتوعتايور  آآف كمايرةآآس تسر ممآآُمص
رقآتقحترىآلعرالآتغتمايور آب ثايرعفدآاير  آضتوعترالآتالقتر  عجيالمرلقوتتر ةالتغتماير  ضتوعتايرجميالبرنمردتدعايريفركيالتشا ب
رلكآآشبردآمتعتر،ةالآتغتماير  آف كماير نآمرنإر ةاليدإليرءيدأرلآتلحتاريوآقرم آآظنرةطآسيوبر هآس تقور آهتبقيالمرمتآتريآتايور آفيدهألركآنباي
رليدآآهألارىآآلعأرقآآتقحترنمآآضتر م آآعر لكآآشبركآآنباي ءيدأرىآآلعور آآهقتقحترىوتآآسمورليدآآهأليرنآآمرةآآعومجمرقآآتقحترىآآلعرظفحتآآم
ر:  آئفرعآبالأرىآاإرليدآهأليرلتنصترمتترثتحبرءيدأليرمتتقترةق طبرأدبم مدختسُمتر ىلعأرةالتغتمر  ف كمريا تا بورىلعأر ءيدأرلتنصت
  نتلم عا برةص خرليدهأور يءيالجإل برةص خرليدهأرورلتمعا برةص خرليدهأرورةتا مرليدهأ

 
رء آضالور،  قفنايرةبقيالمرور،ةتحبالاير:جذ منايركلترنمضتتر،ليدهأل برةنال قمرءيدأليرس تقارةتا مرالتغورةتا م جذ منرميدختسيرمتت
ر يءيالآجإور،ضيالآقإلير يد آشالإرورلآمعاير  آسال ممرةتاليالمتآسيور،ةآلم عايرةوقايرعتونترور،لظومايرط بتاليورالتوطترور،لتمعاي
رلتغآشترس آسأرىآلعرظ آفحلارةآا ّرعفايرالط خمايرةاليدإرىلعرزتكالتايرمتتر ل معأليرذتفنترةمظنأور، ئيولا برميزتاايور،ةتلخيدايرةب قالاي
ر  آف كما برةآص خاير ياليالآقايرةف كار ًءتس سأريًءالمأر هبرميزتاايرالبتعُمتريتايورالط خماير يد شالإرةس تسرال طإرقتبطترمتر نمذوريوق
  التغتمرس سأرىلعرةمئ قايركاذريفر مب

 
 

ر  آف كمايرطبتالآتر زفيوآحايرططخورنتفظومايرةصحر يالخدمريف ةكال شماي كنبايريفظومرعتجشت متتر ننفر،قبس مرىاإرةف ضإل ب
ر آًءقفور كآنبايورل آمعأليرع آطقوريدالآفايرءيدأليرالتت آعمرىآلعردآمتعتر آنأر آمكر الط آخمايرق آفذورلجأليرةلتوطرةمتقايرقلخبرةالتغتماي
رعآمريزيوتا آب يونآسايرءيدألير  آف كمرجم آنالبارةبستكمايرزفيوحايرنمرءزجرلتجأترمتتر،رةالتغتماير  ف كمايرضعبارةبسنا بر،ركاذا
   يونسرثالثرىدمرىلعرصتصختاير  تاذرىلعر نمايردمتعتر لجأليرةلتوطرالط خمايرققحت

 
رهالآعأرةالوكذآمايرنتفظوآماير  آضتوعتور  آف كمر  آس تسرقآتبطتبركاذور ب شمربولسأرقتبطتبركنبلارةعب تاير  كالشايرموقتر مك
  الط خمايرةاليدإلرلوقعمرال طإريف

 
رلايررنوآتلم 53.7  آتمتقر آم 2022 البمآستد 31ريفرةتهتنمايرةنسلارةتذتفنتايرةاليدإلارةعوفدماير  ضتوعتلاريا مجإليرغلبمايرن ك
 31ريآفرةآتهتنمايرةنآسلارةقحتآسمايرةآتذتفنتايرةاليدإلآارةآمدخايردآعبر آمر تيزمر غلبور(يدوعسرلايررنوتلم 50.9ر:2021)ريدوعس
  (يدوعسرلايررنوتلم 3.2ر:2021)ريدوعسرلايررنوتلم 2.3  تمتقر م 2022 البمستد

 
 غآلبم 2022 البمستد 31ريفريهتنمايرم علارةعومجمايرعمرمهت مدخرةتهتنمايرنتفظوملارعوفدمايريا مجإليرةمدخايرةت هنرغلبمرن ك

ريًءدتفتآآسم 153   مدآآخايرهذآآهرنآآمرنتدتفتآآسمايرددآآعرن آآكور (يدوعآآسرلايررنوآآتلم 26.3ر:2021)ريدوعآآسرلايررنوآآتلم13.9
رنوآتلم 9.9ر:2021) يدوعآسرلايررنوتلم 0.8 ،2022 م عرلالخرنتدتفتسمايردحألرةعفدرىلعأر غلبر (دتفتسم 101ر:2021)

  (يدوعسرلاير
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  مهس لكل ضفخملاو يساسألا مهسلا ةيحبر  .23
 

رطآسوتمرىآلعرىاوأليرةحتالشايركوكص ةفلكترلتدعتردعبرةالتفايرلخدريف صرمتسقتبرضفخمايوريس سأليرمهساي ةتحبال ب ستحيرمت (أ
  ةحنمايرمهسأرنوتلم 250رعتزوترو  ةنتزخرمهسرنوتلم 74.9 اليدصإو ءيالش لتعفتردعبر،ةمئ قايورةالدصُممايرمهسألي

 
 :مهسرلكارضفخمايوريس سأليرمهساي ةتحبالرلتص فتر،يلتر متف (ب
 

2021 
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

2022 
 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 نييداعلا نيمهاسملل حبرلا دئاع   
 لخدايريف ص        1.507.855  1.061.656

 ىاوأليرةحتالشايركوكصرةفلكت        (142.471)  (110.699)
 ىاوأليرةحتالشايركوكصرةفلكترلتدعتردعبرةالتفايرلخدريف ص        1.365.384  950.957

 (ففآلاب) ةمئاقلا مهسألا ددعل حجرملا طسوتملا   
 ةنسايرةتيدبريفرةمئ قايرمهسأليرددع 750.000  675.004
 ةنتزخايرمهسألرلدعمايراليدصإلي -  25.908

 ةالدُمصمايرةنتزخايرمهسأريفرنمضتمايرةحنمايرالصنع -  8.803 
 (17رح ضتإ) 2022رم عرلالخرةالدُمصمايرةحنمايرمهسي 250.000  250.000
  ةمئ قايرمهسأليرددعرطسوتم        1.000.000  959.715

 (يدوعسايرلايرا ب)رضفخُممايوريس سأليرمهساي ةتحبال        1.37  0.99
 

رةنآسايرلالآخرةالدآصُممايررةآحنمايرمهآسأ يآف  يالآتتغتاي التثأآترسكعتآا 2021 ةنآساريآعجالرالثأآبرةآمئ قايرمهآسأليرطآسوتمرلتدعترمت
رميدختآس بر هب ستحيرمتو  2021رم عريف ةالدصُممايرةنتزخايرمهسأريفرنمضتمايرةحنمايرالصنعو 2022رالبمستد 31ريفرةتهتنماي
رلاير 17.88 قالآغإرالعسورمهسلاريدوعسرلاير 17.49 غا بايورقوقحايرلبقر ما يالظنايرالعسايرةبسنروهو 1.02 لتدعترلم عم
  قوقحايرةسال ممرلبقرةالش بم ،مهسلاريدوعس

 
  ةاكزلا  .24
 
 :يلتر مم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارة كزاير  صصخمرصخلتت (أ

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 ة كزاي   صصخم          
 ةقب سايورةتا حايرةالتفلا -رصصخماي  - 204.110  239.393

 (ب24رح ضتإ) ةقب سرةالتف -ررة كزايرسكع  - -  (33.782)
 يف صر،ة كزاير  صصخم        204.110  205.611

 
ركنبايرنمرةدئ فر هتلعربتالتتراريتايورلجأليرةلتوطرعئيدوركنبايرىقلتر،يدوعسايريزكالمايركنبايرمعدر يالد بمورجميالبرال طإريف (ب

رجم نالبربجومبركنباير هدبكتترنأرعقوتتريتايرةلصاير يذرلتا كتايرنعرضتوعتايرىاإرعئيدوايرهذهرلدهتر يدوعسايريزكالماي
رعتمج جيالدإرمتتر،ةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايريفرة كزاير ئيولار ًءقفور ىالخأليرةم عاير  ئتهايرجميالبوريدوعسايريزكالمايركنباي
رعئيدوايرهذهرىلعرة كزايرعفدورب ستحيرمت ، تلعرًءء نبور ة كزايرلوالصمرب سحا ة كزلارليومأرالدصمكرلجأليرةلتوطر  ميزتااي
رلالخور 2020رالبمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسلاركال مجايورةبتالضايورة كزايرةئتهرىاإردئيوفر هتلعربتالتتراريتايرلجأليرةلتوط
 رليومأرالدصمكرلجأليرةلتوطرعئيدواي جيالدإرمدعبرةتنعماير  هجايرنمريًءدتكأتركنبايرىقلتر،2021 البمستد 31ريفرةتهتنماي ةنساي
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 (ةمتت) - لخدلا ةبيرضو ةاكزلا  .24
 

 سكعبركنبايرم قورالتدقتايريفرالتتغتر نأرىلعردتكأتايريذهرةجا عمر مت  عئيدوايرهذهرنمرضالغايرال بتعايريفرذخأليرعمرة كزلا
  2021 البمستد 31ريفرةتهتنماي ةنسلارةدحومايرلخدايرةمئ قريفرلجأليرةلتوطرعئيدوايرىلعرةعوفدمايرةتف ضإليرة كزاي

 
رلكرنمرلتالبأ 30ر تال تبرمتدقتاي يذهرقحتسترثتحر،كال مجايورةبتالضايورة كزايرةئتهار برص خايرة كزايرللمرمتدقتبركنبايرم قرر(ج

ر  قحتسمرنمر هبرطبتالتر موركنبا برةص خايرة كزاير  ب سحردنتستر 2021 البمستد 31ريفريهتنمايرم عايرىتحور،م ع
 2020ر، 2019 ميوعألاركنبلارة كزاير ياليالقإ متتقترليزر م  15رح ضتإليريفرةالوكذمايرورةتكلمايربسنرىاإرة كزاير  عوفدمو
  ذتفنتايردتق 2021رو

 
ريآآفرةآآلم عاير  كالآآشلارة آآكزايرب آآسحار("دآآعيوقاي")ردآآعيوق كال آآمجايورةبتالآآضايورة آآكزايرةآآئته  آآقلطأر،2019رسال آآم 14ريآآفررر(د
رقآتبطتلارةآلب قريآهورة آكزلارةآتذتفنتايرةآحئالار آًءقفوردآعيوقايراليدآصإرمتتر يدوعسايريزكالمايركنبايرلبقرنمرةصخالمايورلتومتايرةطشنأ
ردآحايورىندأليردحاير ًءضتأردعيوقاير مدقر،ة كزاي ء عورب سحاردتدجرس سأ متدقترىاإرةف ضإل بر 2019رالت نت 1رنمرأدبتريتاير يالتفلا
رنآمر٪2.5رةبآسنبرنتتدوعآسايرنتمه سملارة كزايرب ستحيرالمتستر يايوتايرىلعرلخدايريف صرل ثمأرةتن مثورل ثمأرةعبالأ وهو ،ىلعألي
  دعيوقلار ًءقفور برحومسماي ىلعأليردحايرزو جتترناورىندأليردحايرنعرلقترنار هنكار،ة كزاي ء عو
 

  دعيوقايرهذهاركنبايرمهفرس سأرىلع 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارة كزايركنبايرمدق
 

 ىآاإ 2006رنآمر يونآسلارة آكزاير يالتدآقترةتوآسترىآلع كال آمجايورةبتالآضايورة آكزايرةآئتهرعآمركآنبايرقآفتير،2018 البمآستدريآفرر()ه
رلالآآخرنآمريدوعآآسرلايررنوآتلم 711.8رغآآلبمبرةموآصخمايرة آكزايرميزآآتايرجيالدإرمآت  يدوعآآسرلايررنوآتلم 775.5رغآلبمب 2017

رعفدآبركآنبايرم آق  2018رالبمآستد 31ريفر مك ىالخألير  بولطمايرىاإرل ضُممايرميزتاايرلب قمرةدحومايرلخدايرةمئ قرىلعر هلتمحت
رالبمآستد 1رو 2020رالبمآستد 1 و 2019 البمآستد 1 يدوعسرلايررنوتلم 124رو 2019رالت نت 1ريفريدوعس لايررنوتلم 155
ربآجيوايو ةآتقبتمايرةموآصخمايرالآتغرة آكزاير  آميزتايرةتوآستر ةتوآستايرةآتق فتيربآجومبريايوآتايرىلع 2022رالبمستد 1رو 2021

 :يلتر مكريهرةموصخمايرة كزايريف صرور هعفد
 

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

  2022رالبمستد 1 -  124.072
 2023رالبمستد 1 124.072  124.072
 ةموصخملا ريغ ةاكزلا تامازتلا ةيوست 124.072  248.144

 موصخماير: ًءصق ن        (4.182)  (12.882)
 (أ14 حاضيإ) ةموصخملا ةاكزلا تامازتلا يفاص 119.890  235.262

 
رسآفنرميدختآس ب 2018رالبمآستد 31ريآفرةآتهتنمايرةنآسلارة آكزايرميزآتايرب آستحاركآنبلار  آصصخمرة آكزايرةتوآستر نمآضتر مك
  آهلتمحت مت  مكر،ةقترطاي هذها ًء قفو ة كزلا 2018رم آعا ة آكزاي ب ستحي متر ةقب آساير يونآسلارةتوآستايريفر هتلعرقفتمايرةتجهنماي
  2019 لتالبأ 30  تال تب  هتتوست متو 2018رم عريفرةدحومايرلخدايرةمئ قرىلع
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  ةيليغشتلا تاعاطقلا  .25
 
رمتآآتريآآتايورةآآعومجملارةتآآس سأليرالآآص نعا برةآآص خايرةآآتلخيدايرةآآتاليدإليرالتال آآقتايرس آآسأرىآآلعرةتلتغآآشتاير  آآع طقايرلآآتالعترمتآآت (أ

رمتآتقتورداليوآمايرعآتزوت ضيالآغألركآاذو يلتغآشتايراليالآقلارذآختمكرةآتفتظواي  تفآصب كآنباي ةاليدإرسلجمرةطسيوبر ًءتالودر هتعجيالم
رس آتقار ًءحوآضورالآثكأليرالآشؤمايرالآبتعتركآاذرنأرةاليدإليردآقتعترثآتحرع آطقاير آبالرس آسأرىلعرءيدأليرس تقرمتتر   ع طقلارءيدألي
   سفنرل جمايريفرلمعترىالخأر   سسؤمار  ع طقايرجئ تن

 
رس آتقرمتآتر ةاليدإليرنآمرهد آمتعيرمت آمربآسحبرةد آتعمايرةآتال جتايرطوالآشايورم آكحألار آًءقفورةتلتغآشتاير  ع طقايرنتبر الم عتايرمتت
 رلثمتر ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةضوالعمايركلتارةلث ممرةقتالطبرةاليدإليرسلجمارةمدقمايورةتجال خايرليالطأليرنمر يديالتإلي

 
ريآآف يآآستئالاير هط آآشنرةآآعومجمايرسال آآمتر ةتلتغآآشتاير  آآبولطمايور يدوآآجومايرةآآفلتخماير  آآع طقلار  آآبولطمايور يدوآآجوماي
  ةتدوعسايرةتبالعايرةكلمماي

 
   2022 البمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسايرلالخ ع طقلارالئ سخايروأرح بالألي لتنصتروأ س تقرةقتالطرىلعرالتغتريأرأالطترما

 
 :يلتر ممرةعومجملارةتلتغشتاير  ع طقايرنوكتت (ب
 

  ديالفأليو ةتا عايرةتا مايرةءالماي يوذ ديالفألارىالخأرةتن متئير  جتنمورعئيدوورضوالق .ةئزجتلا عاطق
 

 ،مآآجحايرةطآآسوتمايورةالتغآآصاير  آآشنمايور،ىالآآبكاير  كالآآشلارىالآآخأرةآآتن متئير  آآجتنمورعآآئيدوورضوالآآق .تاكرآآشلا عاآآطق
     سسؤمايو

 
 ر ىالخأليرةنتزخاير  مدخور يال مثتسايور،ل مايرقيوسأ .تارامثتسفاو ةنيزخلا عاطق

 
   ةتا مايرقيالوألارظفحايورةالوشمايرمتدقتورةاليدإورلم عتاير  مدخ .ةطاسولاو لوصألا ةرادإ عاطق

 
  مكحتايورىالخأليرةاليدإلير يدحووريئ نثتسايرن متئاير،معدايرم هم .ىرخأ

 
ريآفرداليوآمايرلآتوحترال عآسأريف آصرةمه آسمرنمآضتتر داليوآمايرلآتوحترال عآسأرد آمتع برةتلتغآشتاير  آع طقايرىلعرةاومعايرلَّممحت
ردآئ عور يدوآجومايرلتا آكتارداليوآمايرلآتوحترال عآسأردآعبرع آطقرلآكارةآص خاير اوآمعايرلآخدريف صره ندأرةتع طقاير  مولعماي
  نتتجال خرءالمعرنمرهالعأرىالخألير  ع طقاير يديالتإرةف كرلاأتتر   بولطماي

 
 31ريآآفر آآمكرةآآعومجماير  آآبولطمور يدوآآجومريا آآمجإرنآآمركآآنبايرةاليدإرسآآلجمارةآآمدقمايرةآآعومجملارةآآتع طقاير  آآن تبايرنوآآكتت (ج

رنتتنآآسلا ة آآكزاير  آآصصخمرلآآبق لآآخدريف آآصور  آآتلمعايرلتال آآصمرور،  آآتلمعايرلآآخدريا آآمجإرور،2021رو 2022رالبمآآستد
 :يلتر ممرنتختال تايركنتذريفرنتتتهتنماي
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  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

  ىرخأ  يلامجإ

  عاطق
 لوصألا ةرادإ
  ةطاسولاو

 ةنيزخلا عاطق
  تارامثتسفاو

  عاطق
  تاكرشلا

  عاطق
   ةئزجتلا

 تادوجوملا يلامجإ  21.294.409  47.288.720  36.791.119  714.625  2.981.739  109.070.612

 تابولطملا يلامجإ  24.714.662  10.182.710  54.794.735  74.542  2.514.267  92.280.916

 ةصاخلا تفومعلا (ةراسخ) لخد يفاص   765.156    1.879.157    199.342    48.166   (59.541)    2.832.280 

 دراوملا ليوحت راعسأ تاليوحت يفاص   361.028   (808.129)    424.649      -    22.452      - 

 2.832.280    (37.089)   48.166    623.991    1.071.028    1.126.184   
 ليوحت راعسأ قيبطت دعب تفومعلا يفاص
 دراوملا

 يفاص ،ةيكنب تامدخ باعتأ (ةراسخ) لخد   31.346    117.604    28.589    137.023   (19.092)    295.470 
 ىرخألا تايلمعلا (ةراسخ) لخد   91.182    71.747    136.206    1.336   (162.925)    137.546 
  تايلمعلا (ةراسخ) لخد يلامجإ   1.248.712    1.260.379    788.786    186.525   (219.106)    3.265.296 
  ةرشابم تايلمع فيراصم   348.132    75.608    50.657    104.575      -    578.972 
 ةرشابم ريغ تايلمع فيراصم   341.458    179.266    332.922      -      -    853.646 
 ىرخألا رئاسخلاو نامتئفا رئاسخ تاصصخم   105.925    108.281   (22.628)   (9)      -    191.569 
  تايلمعلا فيراصم يلامجإ   795.515    363.155    360.951    104.566      -    1.624.187 
 تايلمعلا (ةراسخ) لخد   453.197    897.224    427.835    81.959   (219.106)    1.641.109 
 ةليمزلا تاكرشلا لخد يف ةصحلا     -      -    70.856      -      -    70.856 

  ةاكزلا تاصصخم لبق (ةراسخلا) لخدلا  453.197   897.224   498.691   81.959   (219.106)   1.711.965 
 

  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

  ىالخأ  يا مجإ

 رع طق
رلوصأليرةاليدإ
  ةط سوايو

رةنتزخايرع طق
   يال مثتسايو

 رع طق
    كالشاي

 رع طق
   ةئزجتاي

  يدوجومايريا مجإ  19.373.170  37.850.491  40.996.230  631.266  2.768.147  101.619.304

   بولطمايريا مجإ  23.104.835  8.876.380  52.899.287  57.083  380.244  85.317.829

 ةص خاير اومعاير(ةال سخ)رلخدريف ص   712.960    1.234.511    391.835    26.327   (13.235)    2.352.398 

 داليومايرلتوحترال عسأر التوحتريف ص   15.296   (556.643)    550.054      -   (8.707)      - 

 2.352.398    (21.942)   26.327    941.889    677.868    728.256   
 ررلتوحترال عسأرقتبطتردعبر اومعايريف ص

 داليوماي  
 يف صر،ةتكنبر  مدخرب عتأر(ةال سخ)رلخد   44.771    99.479    20.555    176.486   (14.868)    326.423 
 ىالخألير  تلمعاير(ةال سخ)رلخد   73.990    60.731    51.554    8.167   (120.215)    74.227 
    تلمعاير(ةال سخ)رلخدريا مجإ   847.017    838.078    1.013.998    210.980   (157.025)    2.753.048 
 رةالش بمر  تلمعرلتال صم   342.223    75.401    37.574    99.674      -    554.872 
 ةالش بمرالتغر  تلمعرلتال صم   285.860    150.077    278.714      -      -    714.651 
 ىالخأليرالئ سخايورن متئايرالئ سخر  صصخم   138.152    164.365    230   (181)   (31.500)    271.066 
    تلمعايرلتال صمريا مجإ   766.235    389.843    316.518    99.493   (31.500)    1.540.589 
   تلمعاير(ةال سخ)رلخد   80.782    448.235    697.480    111.487   (125.525)    1.212.459 
 ةلتمزاير  كالشايرلخدريفرةصحاي     -      -    54.808      -      -    54.808 

 رة كزاير  صصخمرلبق (ةال سخاي) لخداي  80.782   448.235   752.288   111.487   (125.525)   1.267.267 
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 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرل معألير  ع طقرنم ةعومجماير هارضالعتتريتايرن متئايرالط خمارلتلحت ،يلتر متف (د
 

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

 يلامجإ

 
  تاعاطق
 ىرخأ

  عاطق 
 لوصألا ةرادإ
  ةطاسولاو

  عاطق
 و ةنيزخلا
  تارامثتسفا

  عاطق
 تاكرشلا

 
  عاطق
   ةئزجتلا

104.570.582  1.215.324  569.285  35.687.385  47.288.665  19.809.923  

 يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةجردملا تادوجوملا
 ةدحوملا

 ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا  772.616  9.528.166  747.833  -  -  11.048.615

 تاقتشملا  -  -  1.364.601  -  -  1.364.601

 يلامجإلا  20.582.539  56.816.831  37.799.819  569.285  1.215.324  116.983.798

 
 

   ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

 يا مجإ

 
 ر  ع طق
 ىالخأ

 رع طق 
رلوصأليرةاليدإ
  ةط سوايو

 رع طق
رورةنتزخاي
   يال مثتساي

 رع طق
   كالشاي

 
 رع طق
   ةئزجتاي

97.403.323  1.479.733  551.989  39.600.660  37.850.331  17.920.610  

 يا مايرزكالمايرةمئ قريفرةجالدماير يدوجوماي
 ةدحوماي

 ةلمتحماير  ميزتاايور يدهعتاي  3.357.020  6.327.645  38.716  -  -  9.723.381

   قتشماي  -  -  779.499  -  -  779.499

 يا مجإلي  21.277.630  44.177.976  40.418.875  551.989  1.479.733  107.906.203

 
 

رزآكالمايرةآمئ قريآفرةآجالدماير يدوآجوملارةآتالتفدايرةآمتقاي ،ةدآحومايريا آمايرزآكالمايرةآمئ قريآفرةداليوآايرن آمتئايرالط آخمرنمضتت
 يف آآصر،ةآآسوملمايرالآآتغر يدوآآجومايوريف آآص ،ميدختآآسايرقآآحرلوآآصأور يدآآعماير،  آآكلتمماير،ةآآتدقنايريدآآع مرةدآآحومايريا آآماي
ر يال آآقعايور،ىالآآخألير يال مثتآآسايور،ال مثتآآسايرقتد نآآصو ،مهآآسأليريآآفر يال مثتآآسايور،ةآآلتمزر  كالآآشريآآفر يال مثتآآسايو
   يف صر،ىالخألير يدوجومايورر،ىالخألي
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 يفارغجلا زكرتلا  .26
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكر  قتشمايورةلمتحماير  ميزتاايور يدهعتايور  بولطمايور يدوجوملاريفيالغجايرعتزوتاي ،يلتر متفرر(أ

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

  ابوروأ  ةيلامشلا اكيرمأ  ايسآ قرش بونج  ىرخأ لود  يلامجإلا

 نواعتلا سلجم لود
 ىرخألا يجيلخلا
  طسوألا قرشلاو

     ةيبرعلا ةكلمملا 
  ةيدوعسلا 

  تادوجوملا             
  :يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل  ةدصرأو ةيدقن             

 قودنصلا يف دقن     721.189  -  -  -  -  -  721.189
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل  ةدصرأ     5.680.069  -  -  -  -  -  5.680.069

 :يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ              
 ةيراج تاباسح     -  264.108  268.652  541.778  31.596  2.107  1.108.241

 لاملا قاوسأ تاعاديإ     -  -  196.460  -  -  -  196.460
  :تارامثتسا             

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةانتقُمم     10.034  -  -  3.701  -  -  13.735
 ةأفطملا ةفلكتلااب ةانتقُمم     2.253.498  1.473.506  705.402  1.791.436  -  -  6.223.842

 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةانتقُمم     17.060.305  3.578.135  580.902  515.858  207.182  -  21.942.382
 :يفاص ،تاقتشملل ةبجوملا ةلداعلا ةميقلا             

 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمم     172.855  57.476  62.114  -  -  -  292.445
 ةلداعلا ةميقلا رطاخم نم طوحتلا ضارغأل ةانتقُمم     -  -  463.182  -  -  -  463.182

 ةليمز ةكرش عيب رايخ     -  99.191  -  -  -  -  99.191

 ريمإو قحلملل ةيدقنلا ةلويسلا شماوه     -  -  (141.815)  -  -  -  (141.815)
 :يفاص ،فلسو ضورق             

 ىرخأو ةيراجت     52.933.573  -  -  -  -  -  52.933.573
 نيدم يراج     5.324.259  -  -  -  -  -  5.324.259

 ةيصخش     10.625.366  -  -  -  -  -  10.625.366
 ةليمز تاكرش يف تارامثتسا 922.985  -  -  -  -  -  922.985
 ىرخأ تاراقع 451.981  -  -  -  -  -  451.981

 يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم 1.212.374  -  -  -  -  -  1.212.374
 يفاص ،ةسوملمريغ تادوجوم 428.342  -  -  -  -  -  428.342
 ىرخأ تادوجوم 572.811  -  -  -  -  -  572.811

  يلامجإلا 98.369.641  5.472.416  2.134.897  2.852.773  238.778  2.107  109.070.612

  تابولطملا             
  :يفاص ،ىرخألا  ةـيـلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ             

 ةيراج تاباسح     -  1.922  535  102  768  -  3.327
 ءارشلا ةداعإ تايقافتا     246.802  5.580.684  7.148.814  -  -  -  12.976.300

 لاملا قاوسأ عئادو     1.218.798  588.861  -  -  -  -  1.807.659
 يفاص ، يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادو     6.105.184  -  -  -  -  -  6.105.184

  :ءالمعلا عئادو             
 لجأل عئادو     35.603.680  -  -  -  -  -  35.603.680

 راخدا عئادو     2.739.319  -  -  -  -  -  2.739.319
 بلطلا تحت عئادو     27.766.576  -  -  -  -  -  27.766.576

 ىرخأ عئادو     3.468.951  -  -  -  -  -  3.468.951
 :يفاص ،تاقتشملل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا               

 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمم     -  -  297.516  -  -  -  297.516
 ريمإو قحلملل ةيدقنلا ةلويسلا شماوه     -  -  (250.471)  -  -  -  (250.471)

 ىرخأ تابولطم   1.762.875  -  -  -  -  -  1.762.875
  يلامجإلا   78.912.185  6.171.467  7.196.394  102  768  -  92.280.916

 :ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا             
 ةيدنتسم تادامتعا 1.857.432  633.269  -  -  -  -  2.490.701
 نامض تاباطخ 9.287.375  231.199  206.510  2.042  6.067  -  9.733.193
 ءالمعلا تفوبق 1.078.273  -  -  -  -  -  1.078.273
 ءاغلإلل ةلباق ريغ نامتئفا حنمل تامازتلا 2.674.461  -  -  -  -  -  2.674.461

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 متي) ىوصقلا نامتئفا رطاخم 
 :(ينامتئفا لداعملا ةميقب اهضرع

 ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا             
 ةيدنتسم تادامتعا 1.542.760  525.985  -  -  -  -  2.068.745
 نامض تاباطخ 7.713.978  192.031  171.525  1.696  5.039  -  8.084.269

 ءالمعلا تفوبق 895.601  -  -  -  -  -  895.601
 تاقتشملا             

 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمم 151.099  452.129  127.942  -  -  -  731.170
 ةلداعلا ةميقلا رطاخم نم طوحتلا ضارغأل ةانتقُمم -  -  534.240  -  -  -  534.240

99.191 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

- 
 

99.191 
 

 ةليمز ةكرش عيب رايخ -
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  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

   بوالوأ  ةتا مشاير كتالمأ   تسذرقالشربونج  ىالخأرلود  يا مجإلي

 نو عتايرسلجمرلود

رىالخأليريجتلخاي

  طسوأليرقالشايو

 ررررةتبالعايرةكلمماي 

  ةتدوعساي 
   يدوجوماي             
  يدوعسايريزكالمايركنبايرىدا  ةدصالأورةتدقن             

 قودنصايريفردقن     754.291  -  -  -  -  -  754.291
 يدوعسايريزكالمايركنبايرىداررةدصالأ     5.178.657  -  -  -  -  -  5.178.657

 :يف صر،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ              
 ةتال جر  ب سح     -  145.525  344.080  1.794.930  7.550  63.693  2.355.778
 ل مايرقيوسأر  عيدتإ     3.090.000  -  -  -  -  -  3.090.000

 ر: يال مثتسي             
 رئ سخايو ح بالألي لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم     128.474  9.459  -  4.723  -  -  142.656

 ىالخأليرلم شايرلخدايردونب لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم     21.311.530  5.416.807  1.119.032  598.629  -  253.097  28.699.095
 :يف صر،  قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي             

 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     201.792  105.344  25.956  -  -  -  333.092
 ةلتمزرةكالشرعتبرال تخ     -  163.602  -  -  -  -  163.602
 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     (5.490)  161.787  10.980  -  -  -  167.277

 :يف صر،للسورضوالق             
 ىالخأورةتال جت     42.411.189  -  -  -  -  -  42.411.189
 نتدمريال ج     5.406.680  -  -  -  -  -  5.406.680
 ةتصخش     9.980.482  -  -  -  -  -  9.980.482

 ةلتمزر  كالشريفر يال مثتسي 883.700  -  -  -  -  -  883.700
 ىالخأر يال قع 451.981  -  -  -  -  -  451.981
 يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم 999.548  -  -  -  -  -  999.548
 يفاص ،ةسوملمريغ تادوجوم 369.279  -  -  -  -  -  369.279
 ىالخأر يدوجوم 231.997  -  -  -  -  -  231.997

 ريا مجإلي 91.394.110  6.002.524  1.500.048  2.398.282  7.550  316.790  101.619.304

 ر  بولطماي             
 ر:يف صر،ىالخألي رة)ت)ا ماي   سسؤمايوركونبلارةدصالأ             

 ةتال جر  ب سح     -  2.511  535  -  -  4.116  7.162
 ءيالشايرةد عإر  تق فتي     -  5.939.252  7.446.497  -  -  -  13.385.749
 ل مايرقيوسأرعئيدو     1.002.991  443.229  786.822  -  -  -  2.233.042
 يف صر،يدوعسايريزكالمايركنبايرنمرعئيدو     6.166.655  -  -  -  -  -  6.166.655

 ر:ءالمعايرعئيدو             
 لجألرعئيدو     25.145.207  -  -  -  -  -  25.145.207

 ال خديرعئيدو     2.147.244  -  -  -  -  -  2.147.244
 بلطاير حترعئيدو     31.951.963  -  -  -  -  -  31.951.963
 ىالخأرعئيدو     2.240.583  -  -  -  -  -  2.240.583

 :يف صر،  قتشملارةبا سايرةاد عايرةمتقاي               
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     127.140  93.984  109.849  -  -  -  330.973

 ةاد عايرةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  686.300  -  -  -  686.300
 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  -  (787.126)  -  -  -  (787.126)

 ىالخأر  بولطم   1.810.077  -  -  -  -  -  1.810.077

 ريا مجإلي   70.591.860  6.478.976  8.242.877  -  -  4.116  85.317.829

 :ةلمتحماي   ميزتاايور يدهعتاي             
2.482.529 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 - 

 
83.020 

 
2.399.509 

 ةتدنتسمر يد متعي
9.262.957 

 
265.190 

 
- 

 
10.636 

 
14.799 

 
54.563 

 
8.917.769 

 ن مضر  ب طخ
718.144 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.487 

 
716.657 

 ءالمعاير اوبق
251.302 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
251.302 

 ء غاإلارةلب قرالتغرن متئاير نمار  ميزتاي
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 متت)رىوصقاي ن متئايرالط خم 

 :(ين متئايرلد عمايرةمتقبر هضالع
 ةلمتحماي   ميزتاايور يدهعتاي             

 ةتدنتسمر يد متعي 2.351.308  81.353  -  -  -  -  2.432.661
 ن مضر  ب طخ 6.327.645  38.716  10.501  7.547  -  188.167  6.572.576

 ءالمعاير اوبق 716.657  1.487  -  -  -  -  718.144
   قتشماي             

 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم 139.849  68.084  166.841  -  -  -  374.774
241.123 

 
- 

 
- 

 
- 

 
107.343 

 
43.804 

 
89.976 

 ةاد عايرةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرضيالغألرة نتقُمم
163.602 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
163.602  

 
 ةلتمزرةكالشرعتبرال تخ    -
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 :يلتر مكرن متئايرالئ سخرصصخموريفيالغجايرزتكالتايربسحرةلم عايرالتغرللسايورضوالقلاريفيالغجايرعتزوتاي   (ب

    
    يفاص،ةلماع ريغ فلسو ضورق  نامتئفا رئاسخ صصخم

 لا ب 2021
   ا تالاي

 فففب 2022
  تفايرلا

 لا ب 2021
   ا تالاي

 فففب 2022
 رةتدوعسايرةتبالعايرةكلمماي  تفايرلا

 

  نتدمريال جورةتال جت           998.626  997.461  1.674.264  1.814.177

  ةتصخش            108.728  111.136  130.605  148.438

1.962.615  1.804.869  1.108.597  1.107.354        

 قوسلا رطاخم  .27
 

ريآفربآلقتايرةجتتنرةتا ماير يودألارةتلبقتسمايرةتدقناير  قفدتايروأرةاد عايرةمتقايريفربذبذتا برةقلعتمايرالط خمايريهرقوسايرالط خم
رالط آخمار هآضالعترةآعومجمايرلنآصُمتر مهآسأليرال عآسأورةآتبنجألي  المعايرلالصرال عسأرور اومعايرال عسأكرقوساير يالتغتم
  ةتفالصماير  تلمعايروأرةالج تماير  تلمعرىاإرقوساي

 
 ةرجاتملا تايلمع - قوسلا رطاخم ررر(أ 
 

ًء آتا حرةآعومجمايرىدآار ةالج آتماير  تلمعرةاليدإردنعرالط خمايرىوتسمارةاوبقمردودحرعضوبرةاليدإليرسلجمرم ق رةآجت نر  آضالعت ر
رةآمتقايرالتدآقترةيدأرقوآسايرالط آخمرةاليدإرمدختآستر  اوآمعرال عآسأر  آضت قموريآبنجايرلالصايردوقع يفرةالج تم   تلمعرنع
ر  آبلقترىآلعرًءء آنبرةددآحمرةالآتفارةالط آخمايريآفرةآمتقايرالتدآقترمتآتر لويدآتايرظف آحمريآفرةآجالدماير الم آعمايرعتمجا ةالط خمايريف
  ةتبلسايرقوساي

  
 ةيفرصملا تايلمعلا - قوسلا رطاخم ر(ب 
 

رال عآآسأرالط آآخمارضالآآعتايررنآآمرةتآآستئالررةالوآآصبرةتفالآآصماير  آآتلمعايريآآفررةآآعومجمايرزآآكيالمبرةآآقلعتمايرقوآآسايرالط آآخمرأآآشنت
  مهسأليرال عسأرالط خمرور المعايرالط خمرورةاوتسايرالط خمرور اومعاي

 
  تفومعلا راعسأ رطاخم   (1

 
رةآآتدقناير  قفدآآتايرىآآلعرالثؤآآتردآآقر هالودآآبريآآتايو  اوآآمعايرال عآآسأر  آآبلقترالتثأآآترةآآتا متحيرنآآمر اوآآمعايرال عآآسأرالط آآخمرأآآشنت
رال عآسأرالط آخمارةآص خايرةوجفا آبرةآقلعتمريًءدودآحرةاليدإليرسآلجمرعآضور   آميزتاايورةآتا ماير يودألارةاد عايرمتقايروأرةتلبقتسماي
رزآكيالمايرء آقبرنآمردآكأتلارالط آخمايرنآمرطوآحتايرطآطخرميدختس برموقتورزكيالمايرةعومجمايربقيالتور،ةددحماير يالتفلار اومعاي

 ر ةالالقمايردودحايرنمض
 

ركآاذورةآتب ثرىالآخألير يالآتغتمايرء آقبرعآمرةآاوقعمايور هثودحرلمتحماير اومعايرال عسأر  بلقترال ثذرةتس سحريا تايرلودجايرنتبت
ريآفر  آكالحتايرىآلعرةآاوقعمايورثودآحايرةآلمتحمر يالآتغتايردآمتعتر نتمه آسمايرقوآقحروأرةآعومجملارةدآحومايرلخدآايرةمئ قرىلع
ريف صرل متحيريب جتإليرالتثأتايرالهظُمت  (2021 -2017ر:2021) (2022-2018)  يونسرسمخرالخذرلالخر اومعايرال عسأ
رلخدآايرةآمئ قريآفرض آفخنايريف آصرل آمتحيريبلسايرالتثأتايرالهظُمترنتحريفر،نتمه سمايرقوقحورةدحومايرلخدايرةمئ قريفرةد تزاي
 ر نتمه سمايرقوقحورةدحوماي

 
رلآآخدريف آآصرىآآلعرةآآص خاير اوآآمعايرال عآآسأريآآفرةآآضالتفماير يالآآتغتايرالتثأآآترةآآص خاير اوآآمعايرلآآخد يف آآصرةتآآس سحرلآآثمت
 31ريآفر آمكرالآتغتمايرالعآساير يذرة آنتقُممايرةآتا ماير  آبولطمايورةآتا ماير يدوآجومايرىآلعرًءةدآمتعمرم آعايرلالخرةص خاير اومعاي
  الط خمايرنمرطوحتاير يودأر يالتثأتركاذريفر مبر،2021رو 2022رالبمستد

 
رلم شايرلخدايردونبرلالخرنمرةاد عاير هتمتقبرةجالدمايورنتداير يدنسرمتتقترةد عنب ةتكلمايرقوقحرىلعر  بلقتايرال ثذربستحت
 رو 2022رالبمستد 31ريفر مكر،ةاد عايرةمتقا برةقلعتمر  طوحتريأ نمرالثأليرء نثتس بر،ةتب ثايرةاومعايالعسر يذ ىالخألي



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 2021 و 2022 ربمسيد 31يف نيتيهتنملا نيتنسلل

 

69 

 (ةمتت) - قوسلا رطاخم  .27
 

رنتمه سمايرقوقحرىلعر  بلقتايرهذهرالثأرلتلحترمتتر مكرر  اومعايرال عسأريفرةضالتفمر يالتغتريأرالتثأترنعرةجت نايو 2021
ربسحركاذورظف حمايرالط خمار  ضالعتايرعتمجرةبقيالمورلتلحترمتتور  ضت قمايروأر يدوجومايرق قحتسير يالتفربسح
ر  بولطمرننفرر،ه ندأرلويدجايريفرضالعايرضيالغألر ةتدوعساير ا تالايرلا برر هبرةقلعتمايرال ثآليرنعر صفترور المعاي
  التغتمرالعسر يذرعئيدوكر هتالم عمرمتر ب ثايرالعساير يذرلجأليرةالتصقرعئيدواي

 

  ةتدوعساير ا تالايرلا برةتكلمايرقوقحرىلعر  بلقتايرال ثذ 2022
ر ا تالايرلا ب 2022
     ةتدوعساي

  لقيروأرالهشأ 6 يًءالهش 12-6  يونس 5-1  يونس 5رنمرالثكأ  يا مجإلي

رىلعر  بلقتايرالثأ
رلخدريف ص
  ةص خاير اومعاي

رةد تزاي
ر(ض فخناي)
رط قنريف
  س سألي

رالعس
 ةاومعاي

 الوبت س  235-/275+  230.644+/269.903-  - 19.982+/23.383- 288.892+/338.064- 8.555+/10.011-  317.429+/371.458-

 الوبتا  229-/237+  390.978+/404.636-  507+/525- 58.016+/60.043- 669.724+/728.057- 1.963.471+/2.136.865-  2.691.718+/2.925.490-

 الوبوالوت  95-/185+  16+/31-  - - - -  -

 

  ةتدوعساير ا تالايرلا برةتكلمايرقوقحرىلعر  بلقتايرال ثذ 2021
ر ا تالايرلا ب 2021 

     ةتدوعساي

  لقيروأرالهشأ 6 يًءالهش 12-6  يونس 5-1  يونس 5رنمرالثكأ  يا مجإلي

رىلعر  بلقتايرالثأ
رلخدريف ص
  ةص خاير اومعاي

رةد تزاي
ر(ض فخناي)
رط قنريف
  س سألي

رالعس
 ةاومعاي

 الوبت س  117-/45+  219.186+/84.303-  - - 43.919+/16.892- 181+/ 70-  44.100+/16.962-

 الوبتا  78-/69+  88.678+/78.446-  281+/248- 1.445+/1.278- 127.755+/113.017- 290.165+/256.684-  419.646+/371.227-

 الوبوالوت  4-/164+  59-/2.404+  - - - -  -

 
رىآلعرقوآسايريآفرةدئ آسايرةآص خاير اوآمعاي ال عآسأريآف   آبلقتا برةآقلعتمرالط آخمرةدآعرالتثأآتارضالآعتايرةاليدنآبرةعومجمايرموقت
رال عآسأرالتعآستردآتدجتريآفرقآفيوتايرمدآعارةآاوبقماير آتلعاير  توتآسمايركاذكرةاليدإليرسلجمرددحت  ةتدقناي  هت قفدتروريا ماي  هزكالم
  ةنتزخايرةدحورلبقرنمر هتبقيالمرمتتريتايورةص خاير اومعاي

 
ر  آبولطمايور يدوآجومايرمتآقريآفر يوجفردوجواروأرقب طتايرمدعارةجتتنرةص خاير اومعايرال عسأرالط خمارةعومجمايرضالعتت 
رةاليدنآبرةآعومجمايرموآقت  ةددآحمرةالآتفريآفر هالتعآستردآتدجترمتتآسروأرقحتآستريآتايرةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قرجال خر يودأليو
رال عآآسأرالط آآخم ةاليدإر  تجتتيالتآآسيرلالآآخرنآآمر  آآبولطمايور يدوجومايالتعآآستردآآتدجتر تاليوآآت ةآآقب طمبركآآاذورالط آآخمايرهذآآه
  ةص خاي  اومعاي

 
ر آآمك  2021رو 2022رالبمآآستد 31ريآآفر آآمكرةآآص خاير اوآآمعايرال عآآسأرالط آآخمارصآآخلمرىآآلع نالمتآآشتر،ن آآتا تاي ناودآآجاي
ر مهتأر،ق قحتساير تال تروأرالتعستايردتدجتر تال تربسحرًءةفنصم ةتالتفدايرةمتقا برةعومجماير  بولطمور يدوجومرىلع نالمتشت
  رًءاوأرثدحت

 
 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 2021 و 2022 ربمسيد 31يف نيتيهتنملا نيتنسلل

 

70 

 (ةمتت) - قوسلا رطاخم  .27
  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

  رهــشأ 3 لالخ  اًررهش 12-3  تاونس 5-1  تاونس 5 نم رثكأ  ةلومعب ةطبترم ريغ  يلامجإلا
   يدوجوماي           
  :يدوعسايريزكالمايركنبايرىدا  ةدصالأورةتدقن           

 قودنصايريفردقن     -  -  -  -  721.189  721.189
 يدوعسايريزكالمايركنبايرىداررةدصالأ     2.276.000  -  -  -  3.404.069  5.680.069

           
رةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ 
 :يف ص،ىالخألي

 ةتال جر  ب سح     -  -  -  -  1.108.241  1.108.241
 ل مايرقيوسأر  عيدتإ     196.460  -  -  -  -  196.460

 :يف صر، يال مثتسي           
 رئ سخايو ح بالألي لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم  -  -  -  -  13.735  13.735

 يف صر،ةأفطمايرةفلكتا ب ة نتقُمم  60.092  151.348  1.858.578  4.153.824  -  6.223.842

21.942.382  176.613  13.234.935  5.573.966  1.631.823  1.325.045 
  رلم شايرلخدايردونب لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم 
 ىالخألي      

 :يف صر،  قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي           
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  -  -  292.445  292.445
 ةاد عايرةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  -  -  463.182  463.182
 ةلتمزرةكالشرعتبرال تخ     -  -  -  -  99.191  99.191

 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  -  -  -  (141.815)  (141.815)

 :يف صر،للسورضوالق           
 ىالخأورةتال جت     23.892.224  25.981.929  2.822.330  237.090  -  52.933.573
 نتدمريال ج     5.324.259  -  -  -  -  5.324.259

 ةتصخش     2.045.235  1.332.580  5.183.863  2.063.688  -  10.625.366

 ةلتمزر  كالشريفر يال مثتسي -  -  -  -  922.985  922.985
 ىالخأر يال قع -  -  -  -  451.981  451.981

 يف صر،ميدختسيرقحرلوصأور يدعمور  كلتمم -  -  -  -  1.212.374  1.212.374
 يف صر،ةسوملمرالتغر يدوجوم -  -  -  -  428.342  428.342
 يف صر،ىالخأر يدوجوم -  -  -  -  572.811  572.811

  يلامجإلا   35.119.315  29.097.680  15.438.737  19.689.537  9.725.343  109.070.612

 نتمه سمايرقوقحور  بولطماي           
 :يف صر،ىالخألي رة)ت)ا ماي   سسؤمايوركونبلارةدصالأ           

 ةتال جر  ب سح     -  -  -  -  3.327  3.327
 ءيالشايرةد عإر  تق فتي     9.929.281  3.047.019  -  -  -  12.976.300
 ل مايرقيوسأرعئيدو     1.807.659  -  -  -  -  1.807.659
 يف صر،يدوعسايريزكالمايركنبايرنمرعئيدو     437.434  2.319.280  3.348.470  -  -  6.105.184

 :ءالمعايرعئيدو           
 لجألرعئيدو     27.233.907  8.351.963  17.810  -  -  35.603.680
 ال خديرعئيدو     2.739.319  -  -  -  -  2.739.319

 بلطاير حترعئيدو     -  -  -  -  27.766.576  27.766.576
 ىالخأرعئيدو     -  -  -  -  3.468.951  3.468.951

 :يف صر،  قتشملارةبا سايرةاد عايرةمتقاي            
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  -  -  297.516  297.516

 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  -  -  -  (250.471)  (250.471)
 ىالخأر  بولطم -  -  -  -  1.762.875  1.762.875

 نتمه سمايرقوقحريا مجإ -  -  -  -  16.789.696  16.789.696

  يلامجإلا   42.147.600  13.718.262  3.366.280  -  49.838.470  109.070.612

-  (40.113.127)  19.689.537  12.072.457  15.379.418  (7.028.285) 
رلخيدردونبايرىلعرةص خايرةاومعايرالعسريفر  بلقتايرال ثذ
 ريا مايرزكالمايرةمئ ق

-  -  (4.177.228)  (4.522.919)  (375.970)  9.076.117 
ردونبايرىلعرةص خايرةاومعايرالعسريفر  بلقتايرال ثذ
 ريا مايرزكالمايرةمئ قرجال خ

 ةص خاير اومعايرال عسأرالط خمرةوجفريا مجإ 2.047.832  15.003.448  7.549.538  15.512.309  (40.113.127)  -

-  -  40.113.127  24.600.818  17.051.280  2.047.832 
ر اومعايرال عسأريفر  بلقتايرال ثآلرةتمكيالتايرةوجفاي
 ةص خاي
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  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2021

  رهــشأ 3 لالخ  اًررهش 12-3  تاونس 5-1  تاونس 5 نم رثكأ  ةلومعب ةطبترم ريغ  يلامجإلا
   يدوجوماي           
  :يدوعسايريزكالمايركنبايرىدا  ةدصالأورةتدقن           

 قودنصايريفردقن     -  -  -  -  754.291  754.291
 يدوعسايريزكالمايركنبايرىداررةدصالأ     2.290.000  -  -  -  2.888.657  5.178.657

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

رةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ  
 يف ص،ىالخألي

 ةتال جر  ب سح     -  -  -  -  2.355.778  2.355.778
 ل مايرقيوسأر  عيدتإ     3.090.000  -  -  -  -  3.090.000

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 : يال مثتسي

 رئ سخايو ح بالألي لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم     -  -  -  -  142.656  142.656
28.699.095 

 
356.023 

 
16.835.767 

 
7.886.579 

 
2.214.938 

 
  رلم شايرلخدايردونب لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم     1.405.788

 ىالخألي      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :يف صر،  قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  -  -  333.092  333.092
 ةلتمزرةكالشرعتبرال تخ     -  -  -  -  163.602  163.602
 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  -  -  -  167.277  167.277

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 :يف صر،للسورضوالق

 ىالخأورةتال جت     24.487.778  11.435.844  4.990.284  1.497.283  -  42.411.189
 نتدمريال ج     5.406.680  -  -  -  -  5.406.680
 ةتصخش     1.719.735  1.287.736  4.822.946  2.150.065  -  9.980.482

883.700  883.700  -  -  -  - 
 ةلتمزر  كالشريفر يال مثتسي

 ىالخأر يال قع -  -  -  -  451.981  451.981
 يف صر، يدعمور  كلتمم -  -  -  -  999.548  999.548
 يف صر،ةسوملمايرالتغر  مولعمايرةتنقتر يدوجوم -  -  -  -  369.279  369.279
 يف صر،ىالخأر يدوجوم -  -  -  -  231.997  231.997

 ريا مجإلي 38.399.981  14.938.518  17.699.809  20.483.115  10.097.881  101.619.304
 نتمه سمايرقوقحور  بولطماي           
 :يف صر،ىالخألي رة)ت)ا ماي   سسؤمايوركونبلارةدصالأ           

 ةتال جر  ب سح     -  -  -  -  7.162  7.162
 ءيالشايرةد عإر  تق فتي     9.651.827  3.733.922  -  -  -  13.385.749
 ل مايرقيوسأرعئيدو     1.186.406  1.046.636  -  -  -  2.233.042
 يف صر،يدوعسايريزكالمايركنبايرنمرعئيدو     2.500.000  -  3.666.655  -  -  6.166.655

 :ءالمعايرعئيدو           
 لجأل عئيدو     20.104.405  5.024.248  16.554  -  -  25.145.207
 ال خديرعئيدو     2.147.244  -  -  -  -  2.147.244

 بلطاير حترعئيدو     -  -  -  -  31.951.963  31.951.963
 ىالخأرعئيدو     -  -  -  -  2.240.583  2.240.583

 :يف صر،  قتشملارةبا سايرةاد عايرةمتقاي            
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  -  -  330.973  330.973
 ةاد عايرةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرضيالغألرة نتقُمم     -  -  -  -  686.300  686.300

 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  -  -  -  (787.126)  (787.126)
 ىالخأر  بولطم -  -  -  -  1.810.077  1.810.077

 نتمه سمايرقوقحريا مجإ -  -  -  -  16.301.475  16.301.475

 ريا مجإلي   35.589.882  9.804.806  3.683.209  -  52.541.407  101.619.304

-  (42.443.526)  20.483.115  14.016.600  5.133.712  2.810.099 
رلخيدردونبايرىلعرةص خايرةاومعايرالعسريفر  بلقتايرال ثذ
 ريا مايرزكالمايرةمئ ق

-  -  (5.128.543)  (4.941.580)  (1.858.725)  11.928.848 
ردونبايرىلعرةص خايرةاومعايرالعسريفر  بلقتايرال ثذ
 ريا مايرزكالمايرةمئ قرجال خ

 ةص خاير اومعايرال عسأرالط خمرةوجفريا مجإ 14.738.947  3.274.987  9.075.020  15.354.572  (42.443.526)  -

-  -  42.443.526  27.088.954  18.013.934  14.738.947 
ر اومعايرال عسأريفر  بلقتايرال ثآلرةتمكيالتايرةوجفاي
 ةص خاي
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رالط آخمرةاليدإريآفرمدختآستريتايرةقتشمايرةتا ماير يودألارةتمسايرةمتقايريف صريا مايرزكالمايرةمئ قرجال خرزكيالملارةوجفايرلثمت
  ةص خاير اومعايرال عسأ
 

  تالمعلا رطاخم    (2
 
رسآلجمرم آقر ةتبنجألير المعايرلالصرال عسأريفر  بلقتايرببسبرةتا ماير يودأليرةمتقربذبذترالط خمريفر المعايرالط خمرلثمتت
ر آمكريموآترس آسأرىآلعرزآكيالمايرهذآهرةآعجيالمرمتآتور  الآمعايرزآكيالمارالط آخمايرهذآهارضالآعتايرىوتآسماردودحرعضوبرةاليدإلي
  ةالالقمايردودحايرنمضر المعايرزكيالمرةبقيالمرنمردكأتلارالط خمايرنمرطوحتر  تجتتيالتسيرمدختست
 
رور يدوآجومايريآفر،2021رو 2022رالبمآستد 31ريآفر آمكرالط آخملارةآعومجماير آهتفرضالعتتريتاير المعايره ندأرلودجايرنتبُمت
ر يالآآتغتايرالتثأآآترب آآسحبره آآندأرلودآآجايريآآفرلآآتلحتايريذآآهرموآآقتر ةتفالآآصماير  آآتلمعايريآآفرةالدآآقمايرةآآتدقناير  قفدآآتايور  آآبولطماي
ر،لالآصايرالعآسريفر  كالحتاير تال ترىلعرًءء نبر،يدوعسايرلايرايرلب قمرةتبنجأليرةلمعايرلالصرالعسارةاوقعمايورثودحايرةلمتحم
ر  آبولطمايور يدوآجومايرةلمعارةاد عايرةمتقايريفرالتغتايرالثأرببسب)رةدحومايرلخدايرةمئ قرىلعرةتب ثرىالخألير يالتغتمايرء قبرعم
رلالآخريآبنجأليرلالآصايرالعآسر  آكالحترس آسأرىلعرةاوقعمايورثودحايرةلمتحمر يالتغتايرمّرتقُمت  (ةتفالصماير  تلمعايريفرةتا ماي
ريآفرةآعقوتمايرةد آتزايريف آصاريب آجتإليرالتثأآتايرالهظتر (2021 – 2017ر:2021) (2022 – 2018)رةقب ساير يونسرسمخاي
  ةدحومايرلخدايرةمئ قريفرض فخنايريف صاريبلسايرالتثأتايرالهظتر منتبرةدحومايرلخدايرةمئ ق
 

 رة كزاير  صصخمرلبقرلخدايرىلعرالثألي
  %رلالصايرالعسريفرالتغتاي  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 

 
 الط خملارةضالعماير المعاي
 2022 البمستد 31ريفر مك

 يكتالمأرالاود  0.26-/0.31+  2.084-/2.484+ 
 والوت  8.56-/18.58+  3.090+/6.707-
 ينتاالتسير تنج  13.43-/15.82+  282-/332+

 

 رة كزاير  صصخمرلبقرلخدايرىلعرالثألي
  %رلالصايرالعسريفرالتغتاي  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 

 
  الط خملارةضالعماير المعاي
 2021رالبمستد 31ريفر مك

 يكتالمأرالاود  0.16-/0.42+  1.266-/3.325+ 
 والوت  12.03-/5.70+  360-/171+
 ينتاالتسير تنج  16.30-/4.21+  293-/75+

 
  تالمعلا زكرم    (3

ريا آآماير آآهزكالمرىآآلعرقوآآسا برةدئ آآسايرةآآتبنجألير الآآمعايرلالآآصرال عآآسأريآآفر  آآبلقتايرالآآثألرضالآآعتايرةاليدنآآبرةآآعومجمايرموآآقت
ر، الآمعايرزآكيالماريا آمجإرلكآشبورةآلمعرلآكارةآاوبقمايرضالآعتايرىوتآسماردودحرعضوبرةاليدإليرسلجمرموقتور ةتدقناير هت قفدتو
رةآعومجما برةآص خايرةآتالهوجاير  آضالعتا برلآتلحتريآلتر آمتفر  آًءتموتر آهتبقيالمرمتآتور،موتايرلالخروأرموتايرةت هنريفر ن كرًءءيوس
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةتبنجألير المعايرنأشب

2021 
  ة)))تدوعساي  ا تالايرلا ب

2022 
  ة)))تدوعساي  ا تالايرلا ب

  (نتدم)ر/رنئيد  (نتدم)ر/رنئيد
    

 يكتالمأرالاود 801.600  791.700

 والوت (36.100)  3.000 

 ينتاالتسير تنج 2.100  1.800 
 ين ب ترنت 600  700

 يتيال مإرمهالد 31.200  47.300
 ىالخأ 70.600  25.730
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   مهسألاراعسأ رطاخم   (4

ريآفرىالآخأليرةآتا مايرقيالوأليورةكالتآشمايرقتد نآصايورمهآسألارةآاد عايرمتآقايرض آفخنيرالط آخمريآفرمهآسأليرال عآسأرالط آخمرلثمتت
ر ال مثتآسيرلآكرةآمتقورمهسألير يالشؤمر  توتسمريفرةاوقعمرثودحايرةلمتحمر يالتغترةجتتنرةعومجمايرىدار يال مثتسايرةظفحم
   ةدحرىلع
ر يالآآشؤمريآآفر يالآآتغتايرنآآمرةتال مثتآآسايرقتد نآآصايرورمهآآسأليريآآفرةآآعومجماير يال مثتآآسيرىآآلعرالتثأآآتايره آآندأرلودآآجاير آآضوت
رنتمه آآسمايرقوآآقحور بالآآايريف آآصرىآآلعرالتثأآآتايركآآاذر آآًءضتأر آآضوترور،ةآآتب ثرىالآآخأليرلآآميوعايرء آآقبرعآآمر،ةلآآصاير يذرقيوآآسألي
ر يذرقيوآآسألير يالآآشؤمريآآفرةآآاوقعمايور هثودآآحرلآآمتحماير يالآآتغتايرالدآآقتر 2021رو 2022رالبمآآستد 31ريآآفر آآمكرةآآعومجملا
ر (2021 – 2017ر:2021) (2022 – 2018)رةقب آآساير يونآآسرسآآمخلار يالآآشؤمايركآآلتريآآفر يالآآتغتايرس آآسأرىآآلعرةلآآصاي
رقوآقحريفرلمتحمايرصقنايريبلسايرالتثأتايرالهظُمترنتحريفرةدحومايرنتمه سمايرقوقحريفرةلمتحمايرةد تزايريب جتإليرالتثأتايرالهظُمت
  ةدحومايرنتمه سماي
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رةآتا ماير  آبولطمايرلآتومتبرةآص خاير  آبلطتمايرةآتبلترةبوعصريفرةعومجماير ههجيوتسريتايرالط خمايركلترةاوتسايرالط خمرلثمُمت
ريآفربيالطآضيردوآجوردآنعرةاوتآسايرالط آخمرثدآحتر  آهبرةآص خرىالخأرةتا مر يدوجومرلكشرىلعوأريًءدقنر مإر هتتوسترمتتريتايو
ر،الط آخمايرهذآهرنمرلتلقتلاور لتومتايرالد صمرضعبريفريالوفورئج فمر  شرىاإريدؤتر ممرن متئايرىوتسمرض فخنيروأرقوساي
ر ل آكردتآصالرىآلعرظ آفحايور،ةاوتآسايرالفوآترال آبتعايرنتعبرذخأليردعبر يدوجومايرةاليدإور،لتومتايرالد صمرعتونتبرةاليدإلير م ق
ر  ق قحتآسيرىدآمرةآبقيالمبرةاليدإليرموآقتر ةاوتآسايرةآتا عر آهتيدوجومرنآمرءزجكرعتبلارةلب قايرةتا مايرقيالوأليورةتدقناير بشورةتدقنلا
رةاوتآسايردآهجر يال آبتخيرلآمعرمتآتور آًءتموترةاوتآسايرىوتآسمرةآبقيالمرمتآتر ةبآس نمر ةاوتسرالفوترنمردكأتلار  بولطمايور يدوجوماي
ر  آآس تسرعآآتمجر قوآآسايرليوآآحألرةد آآحايورةآآتد عاير ا آآحايرنآآمرًءالآآكريآآطغتريآآتايورةآآفلتخمر  هوتال نتآآسر آآحترةالمتآآسمرةفآآصب
ر ًءنمآضتمرصآخلمرالآتالقتراليدآصإرمتآتر   آبولطمايور يدوآجومايرةآنجارلآبقرنمر هتلعرةقفيومايور هتعجيالمرمتترةاوتساير يءيالجإو
  ر   بولطمايرور يدوجومايرةنجارىاإرةتالودرةفصبر متدقتورةذختُممايرلولحايورةتئ نثتساير ا حايرعتمج
رةآتم ظنرةآعتدوب   م آسرىدآارةآعومجمايرظفتآحتر،يدوعآسايريزآكالمايركآنبايرنآعرةالد آصايرةآمظنأليوركوآنبايرةبقيالمرم ظنار ًءقبطو
رعآآئيدوايورال آآخدإليرعآآئيدورطآآسوتمرنآآمر(%4ر:2021) %4روربآآلطاير آآحترعآآئيدواي طآآسوتمرنآآمر(%7ر:2021) %7 يو آآست
ردآقنرلكآشريآفرعآئيدواير  آميزتايرنمر% 20رنعرلقترارةاوتسريط تتح برةعومجمايرظفتحتر،ةتم ظنايرةعتدوايرىاإرةف ضإر لجأل
ردآقنرىآاإر آهلتوحترنآكمتريآتاير يدوآجومايروأر،ةتدوعآسايرةآتموكحايرةآتمنتاير يدنآسروأر،يدوعآسايريزآكالمايركآنبايرىدآارةدصالأو
ركآنبايرىدآارءيالآشايرةد آعإر التهآسترلالآخرنآمرةتف آضإرغا آبمرالتفوآترةآعومجملارنآكمتر مكر  ًءموترنتثالثرنعردتزترارةالتفرلالخ
رلايرآآلارةآموقمايرةتمآسايرةآمتقاي نآآم %98ر تبآسنر آمرىآلعأردآآحبرةتدوعآسايرةآتموكحايرةآتمنتاير يدنآآسرلآب قم يدوعآسايريزآكالماي
    يدنسايرهذهاريدوعساي
رنآمر ًءتالهآشر آهتعجيالمرمتآتورةاليدإليرسلجمرلبقرنمر هتلعرةقفيومايرمتريتايورةاوتسايرالط خمرلبقترىدمرىلعرةقفيومايركنباي سسأ
رن آتبردآمتعت  ةاليدإليرسآلجمارةآعب تايرالط آخمايرةآنجارىآاإرةتونآسرعبالرالتال قترىاإرةف ضإل ب   بولطمايرور يدوجومايرةنجارلالخ
رلآجأليرةالتآصقرةاوتآسايرةآتطغترةبآسنركاذريفر مبر،ةتستئالايرةبقيالمايرستت قمرنمرةعومجمرىلعرالط خمرلبقترىدمرىلعرةقفيوماي
رلآكبرةآقلعتماي دآهجايرلآميوعرال آبتعا برذخأليرعمرةاوتسايرةوجفردودحرىاإرةف ضإل برلجأليرلتوطرلتومتاي اليالقتسيريف صرةبسنو
 رستت قمرميدختس ب ئاليوطلارةلم شرلتومترةطخرعضوبر ًءضتأركنبايرم قر ةص خرةفصبركنباي لوالظو ةم عرةفصبرقوسايرنم
 

2021  2022   

رقوقح ىلعرالتثأتاي
 نتمه سماي
ر ا تالايرلا ب 
  ةتدوعساي

رلخدايرىلعرالثألي
ر  صصخمرلبق
رلا برة كزاي
 ةتدوعساير ا تالاي

 

 يفرالتغتاي
  %رمهسايرالعس

رقوقح ىلعرالتثأتاي
 نتمه سماي
ر ا تالايرلا ب 
 ةتدوعساي

 

رلخدايرىلعرالثألي
ر  صصخمرلبق
رلا برة كزاي
  ةتدوعساير ا تالاي

 يفرالتغتاي
  %ررمهسايرالعس

رالشؤم
 قوساي

 لوادت  50.46%-/14.87%+  -/-  86.781-/25.578+  43.44%-/13.32%+  51.159-/15.683+  200.039-/61.320+

 ةجردم ريغ  5.00%-/5.00%+  687-/687+  919-/919+  5.00%-/5.00%+  1.244-/1.244+  1.908-/1.908+
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رةحآآضيور آآًءطوطخوراليودألآآار ًءحآآضيور آآًءصتصخترددآآحتريذآآايوركتآآشوايرد آآهجإليرنآآمر آآتلعايرةاليدإلي  آآتبنتارالآآكبمايراليذآآنإليرةآآبقيالم
      ةاوتسلارطغضرر ا حريأرةجا عمارةاليدإليرةتاوؤسما

 تابولطملاو تادوجوملل ةيدقاعتلا تاقاقحتسفا صخلم     (أ
 31ريآفر آمك ةآعومجملارةآتكلمايرقوآقحور  آبولطمايور يدوجوملارةتدق عتاير  ق قحتسايرصخلمرىلع نالمتشتر،ه ندأرناودجاي
رةآمئ قر تال آتبرةآتقبتمايرةالآتفايرس آسأ ىآلعر  آبولطمايور يدوآجوملارةآتدق عتاير  ق قحتآسايردتدحترمتر 2021رو 2022رالبمستد
رهالآآهظتر مبآآسحريآآلعفايرق قحتآآساير تال آآترال آآبتعايرنتآآعبرذآآخؤتراوريدآآق عتايرق قحتآآساير تال آآترىآآتحرةدآآحومايريا آآمايرزآآكالماي
ر  آآميزتاايور يدآآهعتايور  قتآآشملار آآهنعر آآصفُممايرغا آآبمايرالآآبتعُمترار ةآآعومجمايرلآآبِققرنآآمرعئيدوا آآبرظ آآفتحالارةآآتختال تايرعئ آآقواي
  ةتلبقتسماير  عفداير  ميزتاارةاادروذريًءالشؤمرةلمتحماي

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

  يلامجإلا

 خيرات نودب
 دنع/ ددحم قاقحتسا
  بلطلا

 5 نم رثكأ
  رهــشأ 3 لالخ  اًررهش 12-3  تاونس 5-1  تاونس

  تادوجوملا           
 :يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل  ةدصرأو ةيدقن           

 قودنصلا يف دقن     -  -  -  -  721.189  721.189
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ىدل  ةدصرأ     2.276.000  -  -  -  3.404.069  5.680.069

 :يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ            
 ةيراج تاباسح     -  -  -  -  1.108.241  1.108.241

 لاملا قاوسأ تاعاديإ     196.460  -  -  -  -  196.460

 :يفاص ،تارامثتسا           
 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةانتقُمم     -  -  -  -  13.735  13.735

  يفاص ، ةأفطملا ةفلكتلاب ةانتقُمم     -  151.348  1.858.578  4.213.916  -  6.223.842

21.942.382  176.613  13.758.680  6.293.602  1.279.257  434.230 
   لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةانتقُمم    
 ىرخألا      

 :يفاص ،تاقتشملل ةبجوملا ةلداعلا ةميقلا           
 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمم     -  292.445  -  -  -  292.445
 ةلداعلا ةميقلا رطاخم نم طوحتلا ضارغأل ةانتقُمم     -  463.182  -  -  -  463.182
 ةليمز ةكرش عيب رايخ     -  -  -  -  99.191  99.191

 ريمإو قحلملل ةيدقنلا ةلويسلا شماوه     -  (141.815)  -  -  -  (141.815)
 :يفاص ،فلسو ضورق           

 ىرخأو ةيراجت     15.071.908  16.325.938  16.567.343  4.968.384  -  52.933.573

 نيدم يراج     5.324.259  -  -  -  -  5.324.259

 ةيصخش     2.046.803  1.342.912  5.195.199  2.040.452  -  10.625.366

 ةليمز تاكرش يف تارامثتسا -  -  -  -  922.985  922.985
 ىرخأ تاراقع -  -  -  -  451.981  451.981

 يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم -  -  -  -  1.212.374  1.212.374
 يفاص ،ةسوملمريغ تادوجوم -  -  -  -  428.342  428.342
 يفاص ،ىرخأ تادوجوم -  -  -  -  572.811  572.811

  يلامجإلا 25.349.660  19.713.267  29.914.722  24.981.432  9.111.531  109.070.612

 نيمهاسملا قوقحو تابولطملا           
  :يفاص ،ىرخألا  ةـيـلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ           

 ةيراج تاباسح     -  -  -  -  3.327  3.327
 ءارشلا ةداعإ تايقافتا     9.929.281  3.047.019  -  -  -  12.976.300
 لاملا قاوسأ عئادو     1.807.659  -  -  -  -  1.807.659
 يفاص ، يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادو     437.434  2.319.280  3.348.470  -  -  6.105.184

 :ءالمعلا عئادو           
 لجأل عئادو     25.633.896  8.851.925  1.117.859  -  -  35.603.680
 راخدا عئادو     -  -  -  -  2.739.319  2.739.319

 بلطلا تحت عئادو     -  -  -  -  27.766.576  27.766.576
 ىرخأ عئادو     -  -  -  -  3.468.951  3.468.951

 :يفاص ،تاقتشملل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا            
 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمم     -  297.516  -  -  -  297.516

 ريمإو قحلملل ةيدقنلا ةلويسلا شماوه     -  (250.471)  -  -  -  (250.471)
 ىرخأ تابولطم 1.638.803  124.072  -  -  -  1.762.875

 نيمهاسملا قوقح يلامجإ -  -  -  -  16.789.696  16.789.696
  يلامجإلا   39.447.073  14.389.341  4.466.329  -  50.767.869  109.070.612

            
 ةلمتحملا تامازتلفاو تادهعتلا 4.163.993  8.292.426  3.487.451  32.758  -  15.976.628
         ةيمسفا ةميقلا - تاقتشملا 4.904.497  1.186.940  13.782.560  9.751.620  -  29.625.617



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 2021 و 2022 ربمسيد 31يف نيتيهتنملا نيتنسلل

 

75 

 (ةمتت) - ةلويسلا رطاخم  .28
  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

  يا مجإلي
رق قحتسي  تال ترنودب
  بلطايردنع/رددحم

 5رنمرالثكأ
  يًءالهش 12-3   يونس 5-1   يونس

 3رلالخ
  اله))شأ

   يدوجوماي           
 :يدوعسايريزكالمايركنبايرىدا  ةدصالأورةتدقن           

 قودنصايريفردقن     -  -  -  -  754.291  754.291
 يدوعسايريزكالمايركنبايرىداررةدصالأ     2.290.000  -  -  -  2.888.657  5.178.657

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ر،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ  
 :يف ص

2.355.778 
 

2.355.778 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 ةتال جر  ب سح    

3.090.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 ل مايرقيوسأر  عيدتإ     3.090.000
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 : يال مثتسي
142.656 

 
142.656 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 رئ سخايو ح بالألي لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم     -

28.699.095 
 

356.023 
 

17.160.135 
 

8.379.710 
 

2.080.551 
 

  رلم شايرلخدايردونب لالخ نمرةاد عايرةمتقا برة نتقُمم     722.676
 ىالخألي      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 :يف صر،  قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي

333.092 
 

-    
 

- 
 

- 
 

333.092 
 

 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -
163.602 

 
163.602 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 ةلتمزرةكالشرعتبرال تخ     -

167.277 
 

- 
 

- 
 

- 
 

167.277 
 

 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 :يف صر،للسورضوالق 

42.411.189 
 

- 
 

6.545.396 
 

10.131.878 
 

14.174.178 
 

 ىالخأورةتال جت     11.559.737
5.406.680 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 نتدمريال ج     5.406.680

9.980.482 
 

- 
 

2.135.184 
 

4.833.859 
 

1.296.861 
 

 ةتصخش     1.714.578
883.700 

 
883.700 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 ةلتمزر  كالشريفر يال مثتسي -

 ىالخأر يال قع -  -  -  -  451.981  451.981
999.548 

 
999.548 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 يفاص ،مادختسا قح لوصأو تادعمو تاكلتمم
369.279 

 
369.279 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 يفاص ،ةسوملمريغ تادوجوم
231.997 

 
231.997 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 يف صر،ىالخأر يدوجوم -

 ريا مجإلي 24.783.671  18.051.959  23.345.447  25.840.715  9.597.512  101.619.304

 نتمه سمايرقوقحور  بولطماي           
  :يف صر،ىالخألي رة)ت)ا ماي   سسؤمايوركونبلارةدصالأ           

 ةتال جر  ب سح     -  -  -  -  7.162  7.162
 ءيالشايرةد عإر  تق فتي     9.651.827  3.733.922  -  -  -  13.385.749
 ل مايرقيوسأرعئيدو     1.186.406  1.046.636  -  -  -  2.233.042
 يف صر،ريدوعسايريزكالماي كنبايرنمرعئيدو     2.500.000  -  3.666.655  -  -  6.166.655

 :ءالمعايرعئيدو           
 لجألرعئيدو     17.504.391  5.024.209  2.616.607  -  -  25.145.207
 ال خديرعئيدو     -  -  -  -  2.147.244  2.147.244
 بلطاير حترعئيدو     -  -  -  -  31.951.963  31.951.963
 ىالخأرعئيدو     -  -  -  -  2.240.583  2.240.583

 :يف صر،  قتشملارةبا سايرةاد عايرةمتقاي            
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -  330.973  -  -  -  330.973
 ةاد عايرةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرضيالغألرة نتقُمم     -  686.300  -  -  -  686.300

 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  (787.126)  -  -  -  (787.126)
 ىالخأر  بولطم 1.338.654  347.351  124.072  -  -  1.810.077
 نتمه سمايرقوقحريا مجإ -  -  -  -  16.301.475  16.301.475
 ريا مجإلي   32.181.278  10.382.265  6.407.334  -  52.648.427  101.619.304

            
 ةلمتحماير  ميزتاايور يدهعتاي 4.216.100  6.410.419  2.043.721  44.692  -  12.714.932
 ةتمسايرةمتقاي -ر  قتشماي 2.036.028  3.855.785  13.743.432  11.313.970  -  30.949.215

 
ركآنبايرىدآارةدآصالأور،دآقنايرنآمرًءالآكرةآمئ قايرضوالآقاير يدآهعترةآتطغتاور  آبولطمايرعآتمجرةآلب قمارةآح تُمماير يدوجومايرنمضتت
رةآآعومجمايرموآآقتر للآآسورضوالآآقو ، يال مثتآآسيو ،ىالآآخأليرةآآتا ماير  آآسسؤمايوركوآآنبايرىدآآارةدآآصالأور،يدوعآآسايريزآآكالماي
ر يدآآآهعتلارةآآآمكيالتمايرق قحتآآآساير يالآآآتفرنإر ةاوتآآآسلاريف آآآكايرالفوآآآتايرنآآآمردآآآكأتلاريالودرلكآآآشبرق قحتآآآساير تاليوآآآترةآآآبقيالمب
  (1)ج18ررح ضتإليريفرةنتبمرةلمتحماير  ميزتاايو
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  ةموصخملا ريغ قاقحتسفا تارتف بسحب ةيلاملا تابولطملا ليلحت    (ب

رىآلعرًءء آنب 2021رو 2022رالبمآستد 31ريآفر آمك ةآعومجملا ةآتا ماير  آبولطملارةالدقماير  ق قحتسايرن صخلتر،ه ندأرناودجاي
ر اوآآمعاير  آآعفدرىآآلعرن آآتوتحتره آآندأرنتاودآآجايرنأرنآآمرمغالا آآب  ةموآآصخمايرالآآتغرةتلبقتآآسمايرةآآتدق عتايرعفدآآايرةد آآعإر  آآميزتاي
ردآتدحترمتر ةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريفردونبايرغا بمرسفنرعمرقب طتتاره ندأرنتاودجايريفردونبايرغا بمرننفر،ةالدقمايرةص خاي
رق قحتآساير تال آترىآاإرةدآحومايريا آمايرزكالمايرةمئ قر تال تريفرةتقبتمايرةالتفايرىلعرًءء نبرةموصخمرالتغاير  بولطماير  ق قحتسي
رةد آعإربآلطبرءالآمعايرنآمردآتدعايرموآقترارنأرةآعومجمايرعآقوتتر ةآتلعفايرةآعقوتماير  ق قحتآسايرال بتعايريفرذخؤتراور،يدق عتاي
ر مبآسحرةآعقوتمايرةآتدقناير  قفدآتايرالتثأآتره آندأرنتاودآجايرسآكعتراريا تا بورعفدا برةمزلُممرنوكترناركاذبور،الكبمر  تال تريفرعفداي
  :ةموصخمايرالتغرةتا ماير  بولطماير  ق قحتسارصخلمريلتر متف  ةعومجمايرىدارعئيدوا برظ فتحالارةتختال تايرعئ قوايرالهظُمت

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022

  يلامجإلا
 قاقحتسا خيرات نودب
  بلطلا دنع/ ددحم

 5 نم رثكأ
  رهــشأ 3 لالخ  اًررهش 12-3  تاونس 5-1  تاونس

  :ىرخألا  ةـيـلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ           
 ةيراج تاباسح     -  -  -  -  3.327  3.327

 ءارشلا ةداعإ تايقافتا     9.932.880  3.051.437  -  -  -  12.984.317
 لاملا قاوسأ عئادو     1.811.907  -  -  -  -  1.811.907
 يفاص ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم عئادو     525.340  2.365.706  3.434.729  -  -  6.325.775

  ءالمعلا عئادو           
 لجأل عئادو     25.662.091  8.893.256  1.174.041  -  -  35.729.388
 راخدا عئادو     -  -  -  -  2.739.319  2.739.319

 بلطلا تحت عئادو     -  -  -  -  27.766.576  27.766.576
 ىرخأ عئادو     -  -  -  -  3.468.953  3.468.953

 :يفاص ،تاقتشملل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا            
 ةرجاتملا ضارغأل ةانتقُمم     -  297.516  -  -  -  297.516

 ريمإو قحلملل ةيدقنلا ةلويسلا شماوه     -  (250.471)  -  -  -  (250.471)
 يلامجإلا 37.932.218  14.357.444  4.608.770  -  33.978.175  90.876.607
 تاقتشملا 106.796  397.329  1.396.281  858.143  -  2.758.549

 يلامجإلا 38.039.014  14.754.773  6.005.051  858.143  33.978.175  93.635.156
 

  ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021

  يا مجإلي
رق قحتسير تال ترنودب
  بلطايردنع/رددحم

 5رنمرالثكأ
  اله))شأ 3رلالخ  يًءالهش 12-3   يونس 5-1   يونس

  :ىالخألي رة)ت)ا ماي   سسؤمايوركونبلارةدصالأ           
 ةتال جر  ب سح     -  -  -  -  7.162  7.162

 ءيالشايرةد عإر  تق فتي     9.655.326  3.739.336  -  -  -  13.394.662
 ل مايرقيوسأرعئيدو     1.189.194  1.056.474  -  -  -  2.245.668
 يف صر،يدوعسايريزكالمايركنبايرنمرعئيدو     2.500.000  -  3.960.069  -  -  6.460.069

 رءالمعايرعئيدو           
 لجألرعئيدو     17.522.852  5.050.714  2.748.831  -  -  25.322.397
 ال خديرعئيدو     -  -  -  -  2.147.244  2.147.244
 بلطاير حترعئيدو     -  -  -  -  31.951.963  31.951.963
 ىالخأرعئيدو     -  -  -  -  2.270.468  2.270.468

 :يف صر،  قتشملارةبا سايرةاد عايرةمتقاي            
 ةالج تمايرضيالغألرة نتقُمم     -  330.973  -  -  -  330.973

686.300  -  -  -  686.300  - 
 ةمتقايرالط خمرنمرطوحتايرضيالغألرة نتقُمم    
 ةاد عاي

 التمإورقحلملارةتدقنايرةاوتسايرشميوه     -  (787.126)  -  -  -  (787.126)
 يا مجإلي 30.867.372  10.076.671  6.708.900  -  36.376.837  84.029.780
   قتشماي 131.697  474.941  1.600.340  995.629  -  3.202.607
 يا مجإلي 30.999.069  10.551.612  8.309.240  995.629  36.376.837  87.232.387
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رةاليدإرال آطإورالط آخمايرىآلعرل آبقإليرىآلعرةآقفيومايور  كالآشايرةمكوحر  تلمعرستسأترنعرلوؤسمرةعومجمايرةاليدإرسلجمرنإ
ريزآآكالمايركآآنباير يد آآشالإرعآآمرقآآفيوتايرن مآآضار هذآآتفنتور  آآس تسايرىآآلعرةآآقفيومايرنآآعرلوؤآآسمر آآنأر آآمكر ةلآآصايريذرالط آخماي
رىآلعرةاليدإليرسآلجمرقآفيور لز آبر يد آشالإركآاذريآفر آمبرةتع نآصاير  سال ممايرلضفأورغالبإليورةبس حمايرالتت عمور،يدوعساي
رةآآعومجمايركآآلتمتر آآهبجومبريآآتايرالط آآخمايرةآآس تسارًءالم آآشرًءالتآآادر آآهال بتع برةآآعومجما برةآآص خايرالط آآخمايرةاليدإرلآآتادرةآآس تس
رةآس تسورةآنيزخايرةآس تسرلآتادورن آمتئايرةآس تسرلآتادورالط آخمايرىآلعرل بقإليرال طإرةس تسركاذريفر مبر  س تسايرنمرةعومجم
رنآمأر  آس تسور،ل آتتحايرالط آخمر  آس تسور،الط آخمايرةس تسور،يلخيدايرل مايرسأالرةت فكرمتتقترةطخرةس تسورد هجإليرال بتخي
   هالتغور،  مولعماي

 
رةآبال قمايرةآس تسرلو آنتتريآتايور،ةآعومجملا 9رةآتاودايرةآتا مايرالتال قتلا ةلم شايرلمعايرال طإرةس تسرىلعرةاليدإليرسلجمرقفيور مك
ركآاذريآفر آمبرةتف آضإليرةاليدإليرىوتآسمر  آس تسبر ها مكتآسيرمتآتريآتايور،9رةآتا مايرالتال آقتلارياودآايرال آتعما برةآص خايرالتعستايو
رةآمكوحايرال آطإ 9رةآتا مايرالتال آقتلارةآتاودايرالتت آعمايو 9رةتا مايرالتال قتلارةتاودايرالتت عمايريفرمكحتايور  ن تبايرةاليدإرال طإرةس تس
  ةبس حمايورلتغشتاير يءيالجإورالتت عمربن جرىاإ

 
رةتآصوتايرنآعرةاوؤآسمر،ةاليدإليرسآلجمارةعب ترةنجاريهور،ةاليدإليرسلجمارةعب تايرالط خمايرةنجارلبقرنمرةاليدإليرسلجمرمعدرمتت
 كاذ يف  مب ةفاتخم ن جا ةعومجماي لغشتر،ةاليدإلي ىوتسم یاعر ةآعومجمايرلخيدرالط خمايردصالاورسلجمايرةقفيومار  س تسب
 نع ةاوؤسم نوکت يتايور،  آآآآآبولطمايور يدوآآآآآجوماي نع ةتاوؤسماي ةنجاو ،ن متئاي ةنجاو ،ةتسسؤماي الآآآآآط خمايرةاليدإ ةنجا
رةآس تسبرةآطبتالمايورةاليدإليرىوتآسمرىآلعرةآعقوتمايرن آمتئايرالئ آسخبرةآتنعمايرةنجلايرلمعتر مكر الط خمايرةاليدإ  ا جم لاتخم
ربآنيوجرعآتمجرنآعرةاوؤآسمرالآبتعتريآتايو 9 ةآتا مايرالتال آقتلارياودآايرال آتعما برقآلعتتر متفرةعومجملار  س تسايرال طإورةمكوحاي
  ةعقوتمايرن متئايرالئ سخركاذريفر مبر،9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعماي

 
رل آآتتحايرةآآحف كمرةآآنجاورد آآهجإليرال آآبتخيرةآآنجاورةتلتغآآشتايرالط آآخمايرةاليدإرةآآنجارةاليدإليرىوتآآسمرىآآلعرىالآآخأليرن آآجلاي لمآآشتو
  ةمظنمايرلولحايرىلعرةقفيومايرةنجاور  مولعمايرنمأر تجوترةنجاورل معأليرةتاليالمتسيرةاليدإرةنجاوريا ماي

 
رءيالدآمرنودع آسمرهدع آستريذايرالط خمايرةاليدإرستئالرةس ئالبرالط خمايرةاليدإرةعومجمرةعومجمايرىدار،ياليدإليرىوتسماي ىلع
  م همايرنمر هالتغو لتصحتايورن متئايرةاليدإورن متئايرالط خمرةعجيالمورالط خمايرةاليدإرنعرنواوؤسمرنوم ع

 
  نامتئفا رطاخم    (أ

ر آت ميزتا برء آفوايرىآلعر آمر لالطرةالدقمرمدعريفرالط خمركلترلثمتترور هارضالعتتريتايرن متئايرالط خمرةاليدنبرةعومجمايرموقت
رنآعريآس سأرلكآشبرن آمتئايرالط آخمارضالآعتايرأآشنتر ةآتا مرةال سخارالخآليرلالطايردبكترىاإريدؤتر ممر،ةددحمرةتا مرةيدأرنأشب
ريآفرن آمتئيرالط آخمر آًءضتأردآجوت  ىالآخألير يال مثتآسايورللآسايورضوالآقايرةآظفحمريآفردوآجومايرن آمتئا برةآقلعتمايرالط خماي
رءالآمعلارالآثعتاير ا آمتحيرةآعومجمايرملتآقُمتر ن آمتئاير نآمار  آميزتاايرلآثمرةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قرجال خرةتا ماير يودألي
ر ا آكورلآبقرنآمردآعمريجال آخرالط آخمرلتنآصتررم آظنر آًءضتأرةآعومجمايرمدختآستر آمكر،يلخيدر الط خمرلتنصترم ظنرميدختس ب
ردوقعرليدبتسارةعقوتمايرةفلكتايريفر  قتشما برقلعتتر متفرةعومجمايرىدارن متئايرالط خمرلثمتتر كاذرنكمأر مرةتستئالرلتنصت
رموآآقتر آآمكر،ةآآاوبقمايرن آآمتئايرالط آآخمرىوتآآسمبرمكحتآآايورمهت آآميزتا برء آآفوايريآآفرىالآآخأليرليالآآطأليرق آآفخإرةآآا حريآآفر  قتآآشماي
  ءالمعلارضيالقإليرةطشنأريفرةعبتُممايربتا سأليرسفنرميدختس برىالخأليرليالطأليرمتتقتبرةعومجماي

 
رسآآفنريآفرمها آمعأرةآسال ممروأرةآلث ممر  ط آشنارىالآخأليرليالآطأليرنآمرددآعرةآاويزمردآنعرن آمتئايرالط آخمريآفرزآكالتايرالآهظت
ردآنعرةآتدق عتايرمهت آميزتا برء آفوايرىآلعرمهتالدآقمريآفرالثؤتآسريآتايرةتد آصتقايرصئ آصخايرسآفنرمهارنوكتروأرةتفيالغجايرةقطنماي
رىدآآمرن آآمتئايرالط آآخمريآآفر يزآآكالتايرالآآهظُمتر ىالآآخأليرلوالآآظايروأرةتآآس تسايروأرةتد آآصتقايرلوالآآظايريآآف  يالآآتغترثودآآح
  ةنتعمرةتفيالغجرةقطنمروأرع طقرىلعرالثؤتر يالوطتريأرلب قمرةعومجمايرءيدأرةتس سح
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 ةلقتآآسمرةآآعجيالمرنمآآضتتريآآتايورن آآمتئايرالط آآخمرةاليدإرضالآآغبرةاليدإليرسآآلجمرنآآمرهد آآمتعيرمآآترلم آآشرال آآطإرةآآعومجمايرىدآآا
رالط آخمارضالعتايرةب قالرقتالطرنعرن متئايرالط خمرةبقيالمبرةعومجمايرموقتر ن متئايرالط خمرةتلمعرةبقيالمورن متئايرةفتظوا
رةاليدإر  آس تسرمتمآصترمآتر اليالمتآس برليالآطأليرهذآهارةآتا مايرةءالآمايرمتآتقتورةددآحمرليالآطأرعآمر الم عمايرنمردحايورن متئاي
ردودآآآحا برميزآآآتاايورالط آآآخمايرةآآآبقيالمورةآآآمئالمايرالط آآآخمايردودآآآحرعآآآضووردآآآتدحترنآآآمرةآآآعومجمايرنكمتآآآتارن آآآمتئايرالط آآآخم
رل آفقنبر آًءن تحأرةآعومجمايرموآقتر آمكر مظتآنمرلكآشبرةعوآضومايردودآحايرلب قمرالط خملاريلعفايرضالعتايرةب قالرمتتور ةعوضوماي
   ن متئايرالط خمرلتلقتارىالخأر ليالطأر ا صار هنعرلز نتايروأر الم عماي

  نامتئفا رطاخم ةرادإ (ت
روأرنتآنتعمرديالفأآبرةآص خايرالط آخمايريآفرزآكالتايريد فتارضيالقإليرةظفحمرعتونتبركاذورن متئايرالط خمرةاليدنبرةعومجمايرموقت
  ر ةتد صتقاير  ع طقايروأرةنتعمرةطشنأروأرنك مأريفرءالمعايرنمرةعومجم
رةآآظفحمرنمآآضرن آآمتئايرالط آآخمرةدوآآجرةاليدإريآآفرةدع آآسملارةيدأآآكرمدختآآستريذآآايورن آآمتئالارلتنآآصترم آآظنرةآآعومجماي مدختآآست
رهذآهار  آصصخمر آتجوترىآلعرلآمعتورةآمتقايرةآضفخنمورةآلم عايرظف آحمايرنتآبرلصفتر  جالدرنمضتترلتنصتايريذهر ضوالقاي
رمتآآتقترالتت آعمورةآتا مرلآآميوعرىآلعرًءء آنبرهدآآح ىآلعرلآتمعرلآكرلتنآآصترةآعومجمايرددآحتر ةددآآحمرىالآخأر  آصصخمورظف آحماي
رةدوآجر،يال آجتايرع آطقاير،ل آمايرسأالرلآكتهر،ةاوتآساير،ةآتحبالاير،ضالآقايرةآمدخرنآمرًءالآكريآطغترةتآصخشورةتعوآضومرةتال جت
رلآبقرنآمرقآثوتورعآجيالرُمتريآتايورنتآضالتقمايرعآتمجرىآلع ةآتالود ةدوآج   فتنصترلمعبرةعومجمايرموقتر ةكالشايرةءالمور،ةاليدإلي
  ر ضالغايريذهارةلقتسمرالط خمرةاليدإرةدحو

  نامتئفا رطاخم ضيفخت    (ج
ر للآآسايورضوالآآقلا ن آآمتئايرالط آآخمرضتآآفخترنتمأآآتار  ن مآآضبرةآآتد تتعايرين آآمتئاير آآهلمعرةالودرلالآآخ ةآآعومجماي ظفتآآحت
رمهآسأر،ةآتدق عتورةآتا مر  ن مآضر،ىالآخأرةآتدقنرعآئيدووربآلطاير آحترعآئيدور،لجألرعئيدوريس سأرلكشبر  ن مضايرهذهرنمضتت
رةآآلث ممرضوالآآقورةآآتال جترضوالآآقرلآآب قمر  ن مآآضايرهذآآهبرظ آآفتحايرمتآآتر ىالآآخأرةآآتب ثر يدوآآجومور يال آآقعر،ةآآتبنجأورةآآتلحم
رةتقوآآسايرةآآمتقايرةآآبقيالمبرةاليدإليرموآآقتر قآآقحتلارةآآلب قايرةتف آآصايرةآآمتقايربآآسحر  ن مآآضايرهذآآهرةاليدإرمتآآتورةآآتال جتايرضوالآآقلا
ر آمكر ةآمتقايريآفرض آفخنايرالئ آسخر  آصصخمرةآت فكرمتآتقتور،ةآمالبمايردوآقعلار آًءقفو ىالخأرةتف ضإر  ن مضربلطور  ن مضلا
  ر ةمتقايريفرض فخنيرىلعالشؤمرةظحالمرمتتر مرل حرىالخأليرليالطأليرنمرةتف ضإر  ن مضربلطبرةعومجمايرموقت
رللآآسايورضوالآآقايريا آآمجإلرةآآعومجمايرلآآبقرنآآمرن آآمتئايرالط آآخمارضتآآفختكر آآهبرظفتآآحُمماير  ن مآآضلارةالدآآقمايرةآآمتقاير آآغلب (1

رعآئيدوايورةآتاودايورةآتلحمايرمهآسأليور يال قعاير غلب  (يدوعسرلايررال تلم  72.2ر:2021)ريدوعسرلايررال تلم 78.1 بال قت م
 :يلتر مكرةلم عايرالتغورةلم عاي - ةثا ثاي ةاحالمايرالط خما ن متئايرالط خمارضتفختك  هبرظفتحمايرىالخأليرةتدقناي

 

 رطاخملا
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

 رطاخم ضيفخت
  نامتئفا
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

 نامتئفا رئاسخ
  ةعقوتملا
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

 1.114.398  1.845.965  2.512.473 2022 ربمسيد 31
 1.196.969  2.605.039  2.686.721 2021 ربمسيد 31

 
رالبمآستد 31ريآفر آمكر  ن مآضايرةآتطغترعآمرةتن متئايرةمتقايرةضفخنمرضوالقلارن مضكر برظفتحمايرن مضايرغلبمريلتر متفر(2

 :2021و 2022
2021  2022  

  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 %50رنمرلقي 13.982  9.679
  %70رىاي 51% 426.131  412.059

 %70رنمرىلعأ 1.405.852  2.183.301
 ريا مجإلي 1.845.965  2.605.039
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رهذآهرىآلعرةآعومجمايرذوحتآستر للآسايورضوالقايرةتوسترلب قمر يال قعرىلعر،د تعمايرلمعايرق تسريفر،ةعومجمايرذوحتست  (3
رصآخلمر،يآلتر آمتفر ةدآحومايريا آمايرزكالماي ةمئ قريفر"ىالخأر يال قع"  هتفصبر يال قعايرهذهرضالعرمتتر  هعتبرةتنبر يال قعاي
 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارىالخألير يال قعرةكالحا

 
2021  2022  

  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 ةنسايرةتيدبريفردتصالاي 451.981  446.678
 رةنسايرلالخرذيوحتساير  تلمع -  8.803

 ةنسايرلالخردعبتسُمماي -  (35.000)
 ر يال قعايرالئ سخرسكع -  31.500
 رةنسايرةت هنريفردتصالاي 451.981  451.981

  
  نامتئفا رطاخم تاحاضيإ    (د

   ع29 ح ضتإلي يف يا مايرن مضايردوقعورةتا ماير يدوجوملارةعومجمايرن متئيرةدوج
ر يدنآسرورةآتا مر  آسسؤمور،كوآنبور  آسسؤمرنوآتد يآفريآس سأرلكآشبر يال مثتآسايرةآظفحمريفرةجالدمايرنتداير يدنسرلثمتت
   ىالخأليرليالطأليربسح ةعومجماي  يال مثتسيرلتلحت د6رح ضتإليرنتبتر،ةتد تس
   د7 ح ضتإلي يفرللسايورضوالقلارن متئايرةدوجرلوحر  مولعماي
   )ه7رح ضتإرنمضرللسايورضوالقلارةتد صتقاير  ع طقاير يزكالترنعرح صفإليرمتت
  ر 11رح ضتإليريفر  قتشما برةص خايو ةعومجملا ن متئايرالط خمبرةقلعتماير  مولعماي
   (2)ج18رح ضتإليريفرةنتبُممرىالخأليرليالطأليربسحرةعومجملاريا مايرن مضايردوقعرلتلحت
   د25 ح ضتإليريفرةنتبُممرل معألير  ع طقربسح ةعومجملا ن متئايرالط خمارضالعتايرصوصخبر  مولعماي
   26رح ضتإليريفرةنتبُمم ةعومجملاريفيالغجايرزتكالتايرصوصخبر  مولعماي

  رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهب ظفتحملا تارامثتسالل ينامتئفا ليلحتلا    (ـه
رال مثتآآسايرقتد نآآصر يال مثتآآسيرنآآمرالئ آآسخايورح آآبالأليرلالآآخرنآآمرةآآاد عايرةآآمتقا بر آآهبرظفتآآحمايرةآآعومجماير يال مثتآآسيرنوآآكتت
   ج6رح ضتإرالظنير  همتتقترمتترماريتايورىالخأر يدنسو

 نامتئفا رطاخم تاجرد    (و
رؤآبنتلار هدآتدحترمتآتريآتاير  آن تبايرنآمرةآعونتمرةآعومجمرىآاإرًءيد نتآسيرةآتن متئايرالط آخملارضالآعتايرصتآصختبرةآعومجمايرموقت
رةآتمكورةآتعونرلآميوعرميدختآس ب ن آمتئايرالط آخمر  آجالدردتدحترمتتور بّرالجمرين متئيرمكحرقتبطتورديدسايريفرالثعتايرالط خمب
   ضالتقمايرعونورضالقايرةعتبطربسحرلميوعايرهذهرللتختر ديدسايريفرالثعتايرالط خمرىلعرلدت
رىآلعر،ن آمتئايرالط آخمرالوهدآترعآمرالآتبكرلكآشبرديدآسايريآفرالآثعتايرالط آخمرةد تزبرن متئايرالط خمر  جالدرةالت عموردتدحترمتت
ريآتجالدرنتآبرقالآفايرنآمرالغآصأ 2رو 1رن آمتئايرالط آخمريآتجالدرنتآبرديدآسايريآف الآثعتايرالط خمريفرقالفايرنوكتر،ل ثمايرلتبس
   3رو 2رن متئايرالط خم
   مواعماي یاع ء نب يآآآئدبماي ليالآآآتعاي دنع ن متئاي الآآآط خم ةجالدا ةتآآآصخشايرالآآآتغرضوالآآآقاا ضالعت لک صتصخت متت 
رةآآجالدرىآاإ الآآطخلارضالآعتايرلآقنرىآآاإريدؤآتردآآقر آممر،ةالمتآسمايرةآآبقيالملا الآطخلار  آآضالعتايرعآضختور ضالتقمايرنآع ةح تماي
  ةتا تاير  ن تبايرميدختسيرضالقايردصالرلمشتور ةفلتخمرن متئيرالط خم
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 الطخلارضالعتاير  توتسمرعتمج ةتصخشاي ضوالقلارالطخلارضالعتاي ةتصخشايرالتغرضوالقلا الطخلارضالعتاي

 تاعجارملا ءانثأ اهيلع لوصحلا متي يتلا تامولعملا •

 تانايبلا ،لاثملا ليبس ىلع- ءاًلمعلا تافلمل ةيرودلا

 تاينازيملاو ةرادإلا تاباسحو اهتعجارم مت يتلا ةيلاملا

 هجوب زيكرتلا تالاجم ىلع ةلثمألا نمو .تاعقوتلاو

 ،يلاملا عفرلا بسنو ،يلامجإلا حبرلا شماوه :صاخ

 ةرادإو ،دوهعلاب مازتلالاو ،نويدلا ةمدخ تايطغتو

  .ايلعلا ةرادإلا تارييغتو ،ةدوجلا

 ةيفحصلا تالاقملاو نامتئالا تالاكو نم تانايب •

 .ةيجراخلا ةينامتئالا تافينصتلا يف تارييغتلاو

 ضرتقملل ةلجسملا نامتئالاو تادنسلا ةضياقم راعسأ •

 .ترفوت امثيح

 ةيسايسلا ةئيبلا يف ةعقوتملاو ةيلعفلا ةمهملا تارييغتلا •

  .ةيراجتلا هتطشنأ يف وأ ضرتقملل ةينقتلاو ةيميظنتلاو

 - ليمعلا كولسو ااًليلخاد اهيلع لوصحملا تانايبلا •

 ةقاطب تاًليهست نم ةدافتسالا ،لاثملا ليبس ىلع

  .نامتئالا

 يف امب ةينامتئالا تالاكولا نم ةيجراخلا تانايبلا •

 .نيعم لاجمل نامتئالا تاجرد كلذ

 فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا سيياقم •

 

 نم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب ةرخأتملا ةلاحلا لمشي - عفدلا لجس •

  .عفدلا بس ِّدن لوح تاريغتملا

 .حونمملا ينامتئالا دحلا مادختسا •

 .ةلهم حنمو تابلط •

 ةيلاملا لامعألا فورظ يف ةعقوتملاو ةيلاحلا تارييغتلا •

 .ةيداصتقالاو

 

 
  رثعتلا لامتحا لكيه حلطصم ءاشنإ   (ز

رعآمجبرةآعومجمايرموآقتور ضالآعتلارالآثعتايرل آمتحيرلآكتهر لطآصمردآتدحتريآفرةآتاوأر الخدآمريآهرةآتن متئايرالط آخماير  جالد
رلتنآصترىآاإرةف آضإل برضالآتقمايورجتآنمايرعوآنربآسحر آهلتلحترمتتريتايرن متئايرالط خمار ضالعترنعرالثعتايورءيدألير  مولعم
    ةتجال خايرن متئايرعجالمر ا كورنمرةذوخأماير  مولعمايرميدختسير ًءضتأرمتتور،ظف حمايرضعبارةبسنا بر ن متئايرالط خم
رلآآمتحمايرالآثعتايرةالآآتفرنآمرةآتقبتمايرةالآآتفايرنآعر يالتدآقترجالختآآستور آهعمجرمتآتريآآتاير  آن تبايرلآتلحتارجذ آآمنرةآعومجمايرلآظوت
ر ادآعمريآفر يالآتغتايرنتآبر  آقالعايرةالت آعموردآتدحترلتلحتايريذهرنمضتتر  قوايرالوالمارةجتتنكر هالتغترعقوترةتفتكورضالعتلا
رجت آآنايريا آآمجإروآمنرةتآآستئالايريآلكايرد آآصتقاير يالآشؤمرلمآآشتر،ضوالآقايرمآآظعمارةبآسنا بر ةآآتلكايرةتد آصتقايرلآآميوعايورالآثعتاي
   طفنايرال عسأوريلحماي
ره آآجتالارةتآآس سأرةالآآظنرةغ تآآصبرةآآعومجمايرموآآقتر،ةآآتجال خايرةآآعقوتمايورةآآتلعفاير  آآمولعمايرنآآمرةآآعونتمرةآآعومجمرىآآلعرًءء آآنب
رمآآثر ىالآآخأليرةآآلمتحمايرعآآقوتاير  هوتال نتآآسرنآآمريآآلتثمترق آآطنرىآآاإرةف آآضإل برةآآقالعاير يذرةتد آآصتقاير يالآآتغتملاريلبقتآآسماي
   لمتحمايرالثعتا برةص خاير تيالتدقترلتدعتار  عقوتايرهذهرةعومجمايرمدختست
ر  آضالعتايو 6رىآاإ 1رنآم   جالدآلاريا آمايرزآكالمايرةمئ قرجال خورلخيدردونباي   ضالعتاريًءالهش 12رةدمارالثعتايرل متحيرلكته
ريًءالهآآآش 12رةدآآآمارالآآآثعتايرل آآآمتحيرلآآآكتهر (٪7.35رىآآآاإر٪0.03ر:2021) ٪7.41رىآآآاإر٪0.03رنآآآمرحويالآآآتترةفنآآآصمايرالآآآتغ
   (%18.89ر:2021) ٪20.23روهرةظحالماير حت - 7رةجالدايريفر  ضالعتلا

  ظوحلم لكشب تداز دق نامتئفا رطاخم تناك اذإ ام ديدحت    (ح
 ةآآعومجماي ىالآآت ،يآآئدبمايرليالآآتعاي ذنم التبک لکشبر ديدزي دق ةتا مرةيدأ یاع ديدسايرالآآثعت الآآط خم  آآن کريذإ  م دتدحت دنع
ر،يعوآنايوريآمكايرلآتلحتايور  آمولعمايرنمرلكركاذرلمشتور دهجروأ ةفاکترنود ةالفوتمو ةاصر يذ ةموعدمو ةاوقعم   مواعم
    ةتعلطتاير  مولعمايركاذريفر مبر،ةتن متئاي  ت متتقتورةقب سايرةعومجمايرةالبخرىاإرًءيد نتسي
ر،ةآتعونايورةآتمكايرلآميوعايرلمآشتورةآظفحمايرلالتخ آبرالتبكرلكشبر ديزردقرن متئايرالط خمر ن كريذإر مردتدحترالتت عمرللتخت
رةتبآسنايرلتنآصتايرضآفخروآه ،ةآعومجمايرلآبقرنآمرةمدختآسمايرةتستئالاي ةتمكاير يالشؤمايردحأر الثعتايربسحرمعدايركاذريفر مب
   لمتحمايرالثعتايريفرالتتغتايريا تا بورضالتقملاريلخيدايرلتنصتلا
رةالآتبكرةد آتزارعآضخرضالآقايرنأ ةآعومجمايرالالآقتردآقر،كاذرنكمأرنإرةلصاير يذرةتختال تايربال جتايورين متئايرمكحايرميدختس ب
رلآتلحتايريآفرلآم كرلكآشبركآاذرسكعنآتراردقور،كاذرىلعريالشؤمر هالبتعترةص خرةتعونر يالشؤمرىلعرء نبرن متئايرالط خمريف
 الآبع ديدآسايرنآعرلآلختايو ةعفتالمايرالط خمايرلتنصتارةددحمر  جالد ةتعوناير يالشؤمايرنمضتتور بس نماير قوايريفريمكاي
 ر (لمحتايرمس بر هتاإرال شت)رةتا م ر   بوعصرنوهجيوترنتذايرءالمعلارضوالقايرىلعرضو فتايرةد عإور، التهستاي
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رق قحتآسير تال آترزو آجتتراردعومريفرالهظتريتايرن متئايرالط خمريفرةالتبكايرةد تزايرنأردن سمكرال بتعايرنتعب ةعومجمايرذخأت
رمتآترمآارقحتآسمر تال آترمدآقأرذآنمرم آتأليرددآعرب آستحيرلالآخرنآمرق قحتآسايردآعبر آمرم تأليردتدحترمتتور موت 30رنمرالثكألرلصأ
   ضالتقملارةح تمرنوكتردقرح مسرةالتفريأرال بتعايريفرذخأليرنودرق قحتساير تاليوتردتدحترمتتور  ارلم ك ديدسرمالتسي
رةآتالوداير  آعجيالمايرلالآخرنمرن متئايرالط خمريفرةالتبكاير يد تزايردتدحتارةمدختسمايرالتت عمايرةتا عفرةبقيالمب ةعومجمايرموقت
  :يلتر ممردكأتلا

 ،رثعتلل ضرعتلا لبق نامتئالا رطاخم يف ةيرهوجلا تادايزلا ديدحت ىلع ةرداق ريياعملا نوكت نأ   •
 و ،ااًلموي 30 دادسلا رخأتم لصألا حبصي امدنع ةينمزلا ةطقنلا عم ريياعملا ىشامتت الأ   •
 ةلحرملا) اًلارهش 12 ةدمل لمتحملا رثعتلا نيب لوحتلا نع جتانلا نامتئالا رئاسخ صصخم يف رربم ريغ بلقت دجوي ال   •

  .(3 وأ 2 لحارملا) ةايحلا ىدم لمتحملا رثعتلاو (1

 ،الآثعتايرةآا حريآفرةال آسخايور،الآثعتايرةآتا متحيريآهور،ةآعقوتمايرن متئايرالئ سخ س تقا ةتستئال   نوکم ةثالث ةعومجماي مدختست
رالتوآآطتا يدوعآآسايريزآآكالمايركآآنباير  آآهتجوتو ةآآتا حايرةآآتمتظنتاير  آآسال ممايرنآآمرةآآعومجماير د فتآآسير ةالآآثعتماير  آضالعتايو
   9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعماي   بلطتمارل ثتمالارةالوالضايردنعر هلتدعترمتتورجذ مناير الخدمرةتجهنم
رموآقتو 2رةآلحالمايريآفرن آمتئايرالط آخمريآفرةالآتبكرةد آتزرسآكعتريآتايريا آمايرن مآضايردوآقعورةآتا ماير يدوآجومايرلتنصترمتت
رىآلعرال آظتنيرةالآتفرسآكعتر ممر،المعايرىدمرىلعرةعقوتمايرن متئايرالئ سخريو سترغلبمبرةال سخاير  صصخمر  بثنبرةعومجماي
رةآلحالماي   آصصخمرنوكتر يا مايرلصألاريقبتمايرالمعايرىدمرىلعرديدسايرنعرالثعتايرةتا متحيرلثمتريتايورينمزايرالمعايرىدم
  1رةلحالماي صصخمريفرمدختست الهش -12رقفأ عمرةنال قما برلوطأرينمزرقفأرالتثأترسكعتر ممر،1رةلحالمايرنمرىلعأ 2

 
  رثعتلا فيرعت    (ط

  : مدنع ةعومجمايرلبقرنمريا مايرلصأليرالثعترال بتعيرمتت
 ىلإ ةعومجملا لبق نم عوجرلا نود ،لماكلاب ةعومجملا ىلإ ةينامتئالا هتامازتلا ضرتقملا ددسي نأ عقوتملا ريغ نم  •

 وأ ،(تدجو نإ) نامضلا قيقحت لثم تاءارجإ
 .ااًلموي 90 نم رثكأ ضرتقملا زواجتي نأ وأ   •

رغآآلبمايرنآآمرالغآآصأردودآآحبرهال آطخإرمآآتروأريًءددآآحمريًءدآآحرلآتمعايركآآهتنترنأردالآآجمبرديدآآسايرقحتآسمرلوآآشكمايرىآآلعربحآآسايرالآبتعت
   مئ قايريا حاي
  :ديدسايريفرالثعترةا حريفرضالتقمايرن كريذإر مرمتتقتردنعرةتا تاير يالشؤمايرةسيالدب ةعومجمايرموقت 

 ،ةيقافتالا تاكاهتنا لثم ،ةيعونلا  •
 و ،ضرتقملا سفن نم رخآ مازتلا دادس مدع ،دادسلا نع رخأتلا ةلاح ،ةيمكلا  •
  .ةيجراخ رداصم نم اهيلع لوصحلا متيو ةيلخادلا تانايبلا ىلع اًلءانب  •
رسكعتآآار آآقوايرالوالآآمرعآآمر آآهتتمهأورديدآآسا برالآآثعترةآآا حريآآفرةآآتا ماير يودأليردآآحأر آآن كريذإر آآمرمتآآتقتريآآفر الخدآآمايرالآآتغتتردآآق
  كاذبرم تقايرن تكرلكرنمربلطتتر نكاور،ر"الثعتاي"ر لطصم 9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعمايرددحترار لوالظايريفر يالتغتاي
رنآعريدوعسايريزكالمايركنبايرلتالعتورةتا حايرةتمتظنتاير  سال ممايرنمرةعومجماير د فتسير،رةتا مايرالتال قتايرديدعإلرةبسنا بو
  9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعماير  بلطتمارل ثتمالار تالوالضركاذرنوكتر مدنعر لتدعترمتتريذايرالخأتاي
   
ر٪100 ةمتق يف ص سکعت  ممر،ة آآآآآآآآتحاي ىدم ةعقوتماي ن متئاي الئ سخ لد عت غابمب ةال سخاي صصخم دتدحتب ةعومجماي موقت
 ةاحالماي يف  آآًءقحا لنصت  آآًءتن متئير آآضفخني يتاي ةتا ماي  يدوآآجومايرهذآآهر  يدوجوماي یاع ديدالتسالا ةاب قاي ةتدقناي   قفدتايو
  ةثا ثاي
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  ةلدعملا ةيلاملا تادوجوملا    (ي

رارىالخأرلميوعور،ءالمعا برظ فتحايور،قوسايرلوالظرالتتغتركاذريفر مبر،ب بسأرةدعارضالقلارةتدق عتايرطوالشايرلتدعترزوجت
رمتآتور آلجأرنآمرطوالشايرلتدعترمتريذايريا حايرضالقايرد عبتسيرمتتردقر لتمعايرن متئيريفرلمتحمروأريا حرين متئيرالوهدتبرقلعتت
   ةعومجماير  س تسار ًءقفورةاد عايرةمتقا بردتدجرضالقكر نأشبرضو فتايرةد عإرمتريذايرضالقايرلتجست
رالط آخمرلتلقتورلتصحتايرصالفرةد تزارةتا مر  بوعص نوهجيوترنتذايرءالمعلارضوالقايرىلعرضو فتايرةد عإ ةعومجملارزوجت
  :يذإريئ قتنيرس سأرىلعرضالقايرةلهمر نمرمتتر ديدسايريفرالثعتاي

 وأ ،دادسلا يف رثعتلل ريبك رطخ كانه ناك اذإ •
 نأ عقوتملا نمو ،ةيلصألا ةيدقاعتلا طورشلا بجومب دادسلل ةلوقعملا دوهجلا لك لذب نيدملا نأ ىلع ليلد كانه ناك اذإ •

 .ةلدعملا طورشلاب ءافولا نم نيدملا نكمتي

رلتدآآعتورةتآآس سألير  عوفدآآمايروأر/رورةآآاومعاير آآتقوترالآآتتغتورق قحتآسايرةالآآتفردآآتدمترةد آآعرةآآادعمايرطوالآآشايرنمآآضتترنأرنآكمت
  ر ةلهمايرء طعإرةس تسار  كالشايورديالفأليرضوالقرنمرلكرعضختر ضالقاي  يدهعت طوالش
رةالدآآقرةد عتآآسيروأرنتآآسحترىآآاإرىدأردآآقرلتدآآعتايرن آآكريذإر آآمرةآآادعمايرةآآتا ماير يدوآآجوملارةبآآسنا برلآآمتحمايرالآآثعتايرالتدآآقترسآآكعت
 ةآآعومجمايرموآآقتر ةآآلث ممايرةآآلهمايرء آآطعإر يءيالآآجإريآآفرةقب آآساي ةآآعومجمايرةالآآبخورةاليدإليورةآآاومعايرلتآآصحترىآآلع ةآآعومجماي
  ر ةتكولساير يالشؤمايرللتخمريفرالظنتورةادعمايرةتدق عتايرطوالشايرلب قمرضالتقملارديدسايرءيدأرمتتقتبرةتلمعايرهذهرنمرءزجك
ردآتجايرديدآسايركولآسر  آبثإلرلآتمعايرج آتحتور ن متئايرالط خمريفرةالتبكرةد تزرثودحرىلع  رًءتعون يرًءالشؤمرم عرلكشبرةلهمايردعت
ريو آسترغآلبمبر س تقرمتتارةال سخايرضتوعتردوعترثتحبرصق نتردقرلمتحمايرالثعتايرالبتعترنأرلبقرنمزايرنمرةالتفرلالخراليالمتس ب
 صآصخمرس آتقرنآم  يدوجومايرلقنا ةجا عمرةالتفكريًءالهش 12 ةالتفرةعومجمايرالبتعت  يًءالهش 12رةدمارةعقوتمايرن متئايرالئ سخ
   (1رةلحالماي) يًءالهش 12رةدمارةعقوتمايرن متئايرالئ سخرىاإر(3و 2رةلحالماي)رة تحايرىدمرةعقوتمايرن متئايرالئ سخريفرةال سخاي

  ةعقوتملا نامتئفا رئاسخ سايق    (ك
  :ةتا تاير يالتغتملارينمزايرلكتهايريهرةعقوتمايرن متئايرالئ سخرس تقريفرةتستئالاير الخدماي

 ،رثعتلا ةيلامتحا  •
 و ،رثعتلا نع ةمجانلا ةراسخلا  •
 .رثعتلا ةلاح يف رطخلل ضرعتلا  •

روآهر آمكرةآتعلطتر  آمولعمرسكعتآار هلتدآعترمتآتور ةآتجال خايرالتت عمايو  رًءتلخيدرةّردعمايرجذ منايرنمر ًءمومعرلميوعايرهذهرجالختسرُمتو
   هالعأر ضوم
ر آهمتتقترمتآتور،ةآتلخيدايرمتآتقتايرجذ آمنرس آسأرىآلعر هب آسحرمتآتريآتايور،نتآعمر تال آتريآفر يالتدآقتريآهرالآثعتايرةتا متحير يالتدقت
ر  آن تبايرىآلعرجذ منايرهذهردمتعتور الطخلار  ضالعتايورةلب قمايرليالطألير  ئفرللتخمارًء قفورةممصمرلتنصتر يودأرميدختس ب
ر،التعآستاير  آئفرنتبرلقنتا ب الطخلارضالعتايروأرلب قمايرلالطايرم قريذإر ةتعونورةتمكرلميوعرىلعرلمتشتريتايورًء تلخيدرةعمجماي
ريآفرالظنا آبرالآثعتاير  آتا متحيرلتا آكترالتدآقترمتآتو  آبرةآطبتالمايرالآثعتايرةآتا متحير يالتدآقتريآفرالآتتغترىآاإركآاذريدؤآترنأرنكمتآف
  ر ةلمتحمايرديدساير اومعو لتومتلارةتدق عتاير  ق قحتساي
رةآمج نايرالئ آسخايرلآميوع التدقتبرةآعومجمايرموقتور الثعتركا نهرن كريذإرةلمتحمايرةال سخايرمجحريهرالثعتايرنعرةمج نايرالئ سخاي
رجذ آمنرموآقتر ةآتجال خرالتت آعمرىاإرةف ضإل برنتالثعتماي ليالطألي دض   با طماا ديدالتساي  ادعم  تال ت یاع رًءء نبرالثعتايرنع
ريأرديدالتآساريف آصايرغآلبمايورلآب قمايرلالآطايرل آمعأورةبا طمايرةتمدقأورن مضايورلكتهاي ال بتع برالثعتايرنعرةمج نايرالئ سخاي

    يا مايرلصأليرنمرأزجتتراريًءءزجرالبتعتريتاير  ن مض
رةآا حريآفرالآطخلارضالآعتايرةآعومجمايرجالختآستور ديدآسايرمدآعرالآطخارعآقوتمايرضالآعتايرالثعتايرةا حريفرالطخلارضالعتايرلثمت
 ركاذريفر مبردقعايربجومبر هبرحومسمايريا حايرغلبملارةلمتحماير يالتتغتايورلب قمايرلالطلارالطخلاريا حايرضالعتايرنمرالثعتاي
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ر  ن مآضايورضيالآقإلير  آميزتاارةبآسنا بر ةآتالتفداير آتمتق يا آمجإروآهريا آمايرلآصألارنتالآثعتملارلآتومتايريا آمجيرنإر ء فطإلي
ر هبحآسرنآكمتريآتايرةآلمتحمايرةتلبقتآسمايرغا آبمايرىآاإرةف ضإل بر،بوحسمايرغلبمايرىلعرنتالثعتملارلتومتايريا مجيرلمتشتر،ةتا ماي
   ةتلبقتسماير  عقوتايورةتختال تاير  ظحالمايرىلعرًءء نبر هالتدقترمتتريتايور،دقعايربجومب
رعآفتالترمآاريآتايرةآتا ماير يدوآجوملارالهآش 12رةدآمبرالآثعتايرةتا متحارىصقأليردحايرميدختسارضالعتايورهالعأر فصورمتر مار ًءقفو
رةالآتفرلالآخرديدآسايريآفرالآثعتايرالط آخمرءوآضريآفرةآعقوتمايرن متئايرالئ سخ ةعومجمايرستقتر،التبكرلكشبرن متئايرالط خمر هتف
ر آآن كروآآارىآآتحر،ن آآمتئايرالط آآخماركآآنباير آآهتفرضالآآعتتريآآتاير(ضالآآتقملاردآآتدمتر يال آآتخريأركآآاذريآآفر آآمب)رىوآآصقايردآآق عتاي
 ةآعومجملارقآحتريذآاير تال تايرىاإرىوصقايرةتدق عتايرةدمايردتمتر الط خمايرةاليدإرضيالغألرلوطأرةدمرال بتعا برذخأترةعومجماي
   يا م ر ن مضروأرضالقرميزتايرء هنإروأرللسايرديدسبرةبا طماير تف
ر،بوحآسمايرالآتغرميزآتاايرالآصنعورضالآقايرنآمرلآكرلمشتريتاي ىالخألير التهستايو ةئزجتايرع طقارنتدمايريال جرصختر مبو
رةالدآآقردآآحترمآآاريذإرةآآتدق عتايرةالآآتفلارىآآصقأليردآآحايرنآآمرلوآآطأرنوآآكتردآآقرةالآآتفرىآآلعرةآآعقوتمايرن آآمتئايرالئ آآسخ ةآآعومجمايرستآآقت
رال عآآشإليرةالآآتفارةآآتن متئيرالئ آآسخا ةآآعومجمايرضالآآعت  بوحآآسمايرالآآتغرميزآآتاايرء آآغاإورديدآآسايربآآلطرىآآلعرةآآتدق عتاي ةآآعومجماي
ر آهؤ غاإ ةآعومجمايرنآكمتور يلتآصحترس آسأرىآلعر آهتاليدإرمتتورديدسرلكتهروأرةتب ثرةدمر التهستايرهذهرىداردجوترار يدق عتاي
رمآآلعرىآلع ةآآعومجماير بآصتر مدآآنعرطآقفرمتآآترلآبر،ةآتد عايرةآآتموتايرةاليدإليريآفريدآآق عتايرقآحايريذآآهرقآتبطترمتآآتراور يالوآفرالثأآب
ر يءيالآجإرال آبتعايرنتآعبرذآخأل برلوآطأليرةالآتفايرهذآهرالتدآقترمتتر يا مايرلتهستايرىوتسمرىلعرن متئايرالط خمريفرةد تزردوجوب
رلمآشترنأرنكمتور ةعقوتمايرن متئايرالئ سخرنمرلتفختايرىلعرلمعتريتايور هذ ختي ةعومجمايرعقوتتريتايرن متئايرالط خمرةاليدإ
  ر ةتب ثرديدسرددمبرضالقرىاإرقحتسمايردتصالايرلتوحتروأر/رورلتهستايرء غاإروأر،ةتن متئايردودحايرضتفخت
رةكالتآشمايرالط آخمايرصئ آصخرىآلعرًءء آنبرةتا ماير يودأليرعتمجترمتتر،يع مجرس سأرىلعرلميوعلارجذ منرعضورذتفنترمتتر مدنع
ريآفيالغجايرعآقومايو يع نآصايرع آطقايور  ن مضاي عونو ،قحتسمايرلجأليور،ن متئايرالط خمرلتنصتور،ةيدأليرعونرلمشتريتاي
  رر بس نمرلكشبرسن جتمرلظترةنتعمرةظفحمرلخيدرضوالقايريا مجيرنأرنمردكأتلارةمظتنمر  عجيالمرءيالجإرمتتر مكر ضالتقملا
   ن تباي لمکتار آآآآها ةدودحم ةتختال ت   ن تب ةآآآعومجماا نوآآآكتريآآآتاي ظف حماا ةبسنا ب ةتجال خاي التت عماي   مواعم ميدختسي متت
 :يلتر متفرةعقوتمايرن متئايرالئ سخرس تقريفرم هرلخدمكرةتجال خرالتت عماير  مولعمرلثمتريتايرظف حمايرلثمتتور ًء تاخيد ةح تماي

  
 الثعتايرنعرةمج نايرةال سخاي  الثعتايرةتا متحي   

رةال سخلا يدوعسايريزكالمايركنباير يالتدقت  رالثعتلارزتدومرةا كورةسيالد   ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ
 الثعتايرنعرةمج ناي

رةال سخلا يدوعسايريزكالمايركنباير يالتدقت  رالثعتلارزتدومرةا كورةسيالد   ر يال مثتساي
  الثعتايرنعرةمج ناي

 
رلالآخرنآمرضوالآقايريا آمجإلر ثدآحردآقرن آمتئايرالط آخمريآفرةالآتبكايرةد آتزاير آن كريذإر آمردآتدحتاروهرمتتقتايرنمرلدهايرالبتعت
رمآآتريآتايرةآآتنمزايرةآطقنايرهذآآهارةآتقبتمايرالآثعتايرةآآتا متحيرعآمر آآهبرغالآبإلير تال آآتبرة آتحايرىدآمرىآآلعرالآثعتايرةآآتا متحيرىدآمرةآنال قم
   (الكبمايرديدساير  عقوترةا حريفرالتتغتايردنعر لتدعترمتت)ر،ضوالقايريا مجإلريئدبماي ليالتعاير قوردنعر هالتدقت

  ةيعلطت تامولعم جمد    (ل
رةتآس سأرةالآظنرةغ تصبرةعومجمايرموقتر،ةتجال خايرةعقوتمايورةتلعفاير  مولعمايرنمرةعونتمرةعومجمرال بتعا برذخأليرىلع رًءء نب
ر ىالآخأليرةآلمتحمايرعآقوتاير  هوتال نتآسرنآمريآلتثمترق آطنرىآاإرةف آضإل برةقالعاير يذرةتد صتقاير يالتغتملاريلبقتسمايره جتالا
رنمآضتتر ةآجتتنرلآكارةتبآسناير ا متحايريفرالظنايورالثكأروأرنتتف ضإرنتتد صتقيرنتهوتال نتسرعضورىلعرةتلمعايرهذهريوطنتو
ر  آعقوتا برنوآصصختموردآقناير  آسسؤمورةتموكحاير  ئتهاير هالشنتريتاير  عقوتايورةتد صتقاير  ن تبايرةتجال خاير  مولعماي
   ص خايرع طقايرنمرنتال تخم
رلآآثمرىالآآخأرضيالآآغألرةآآعومجماير همدختآآستريآآتاير  آآمولعمايرعآآمرىآآش متتورةآآتا متحيرالآآثكأليرةآآجتتنايريا آآحايروتال نتآآسايرلآآثمت
رلكآشب ةآعومجمايرموآقتور  رًءمؤ شترالثكأورًءاؤ فترالثكأرجئ تنرىالخألير  هوتال نتسايرلثمتر ةتنيزتمايرديدعإوريجتتيالتسايرطتطختاي
 ر ىالخأليرةتجذومناير  هوتال نتسايرهذهارهدتدحترةالت عمارىالبكاي   مدصلارةتد صتقاير  مزأليرلمحتر يال بتخيرءيالجنبريالود
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رلآآتلحترميدختآآس برةآآتا ماير يودأليرنآآمرةآآظفحمرلآآكارن آآمتئايرالئ آآسخورن آآمتئايرالط آآخمارةتآآستئالايرعفيودآآاي قآآثوتوركآآنبايرددآآحت
   الئ سخايورن متئايرالط خمورةتلكايرةتد صتقاير يالتغتمايرنتبر  قالعايرالتدقتبركنبايرم قردقور ةتختال تاير  ن تباي
ر  آن تبايرلآتلحترميدختآس برةآتا ماير يودأليرنمرةظفحمرلكارن متئايرالئ سخورن متئايرالط خمارةتستئالايرعفيوداي ةعومجماي ددحت
   ىالخألي ن متئايرالئ سخورن متئايرالط خمورةتلكايرةتد صتقاير يالتغتمايرنتبر  قالعايرالتدقتبركنبايرم قردقور ةتختال تاي
رةآتا ماير يدوآجوملارةآفلتخمرظف آحمرىآلعرالئ سخايورديدسايرالثعتر ادعمورةتستئالاير يالشؤمايرنتبرةعقوتماير  قالعايرالتوطت مت
    يًءدع صف 2013رنم ةتختال تاير  ن تبايرلتلحترىلعرًءء نب
  :ن متئايرالئ سخرصصخمرةتس سح
 لآمتحماي الآتغتايرمتتقترلجأرنم طفنايرال عسأور،يلحمايرجت نايريا مجإ  ًءنمضتمريلكايرد صتقايرالتثأتارةتس سحرلتلحترءيالجإرمتردقا
  ر ةعقوتمايرن متئايرالئ سخريف
رالئ آآسخ ىآآلعر ًءمؤ آآشترالآثكأليورًءاؤ آآفترالآآثكألير  هوتال نتآآسايرالتثأآتر آآضوتريذآآايرةتآآس سحايرلآتلحترجئ آآتنريا آآتايرلودآآجايرصآخلت
رعآآآمرىآآآش متتورةآآآتا متحيرالآآآثكأليرالتثأآآآتايريا آآآحايروتال نتآآسايرلآآآثمتر،2021رو 2022رالبمآآآستد 31ريآآآفر آآآمك ةآآآعقوتمايرن آآمتئاي
ر  هوتال نتآآسايرلآآثمتر ةآآتنيزتمايرديدآآعإوريجتتيالتآآسايرطتآآطختايرلآآثمرىالآآخأرضيالآآغألرةآآعومجماير همدختآآستريآآتاير  آآمولعماي
   (طغضايروتال نتسارىلعأرلدعمر٪25) ًء مؤ شترالثكأرجئ تنور(ومنايروتال نتسارىلعأرلدعمر٪25) ًءاؤ فترالثكأ جئ تن ىالخألي

  يا مجإلي

 -رىالخأر يدوجوم
رءالمعرممذ
  نوالخذرنونتدمو

ردوقع
رن مضاي
  يا ماي

 ضوالق
  للسو

 -ر يال مثتسي
  نتد  يدنس

رىدارةدصالأ
ركونباي
ر  سسؤمايو
 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2022 ىالخأليرةتا ماي

 ةتا متحيرالثكألي 1.751  10.438  1.804.869  241.688  2.906  2.061.652
 (يب جتإليربن جاي) رًءاؤ فترالثكأ 1.425  9.211  1.751.009  210.196  2.819  1.974.660
 (يبلسايربن جاي)ر رًءمؤ شترالثكأ 1.891  12.158  1.921.551  259.855  3.093  2.198.548

 

  يا مجإلي

 -رىالخأر يدوجوم
رءالمعرممذ
  نوالخذرنونتدمو

ردوقع
رن مضاي
  يا ماي

 ضوالق
  للسو

 -ر يال مثتسي
  نتد  يدنس

رىدارةدصالأ
ركونباي
ر  سسؤمايو
 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021 ىالخأليرةتا ماي

 ةتا متحيرالثكألي 8.632  26.185  1.962.615  204.131  2.712  2.204.275
 (يب جتإليربن جاي) رًءاؤ فترالثكأ 7.908  23.991  1.894.361  187.778  2.617  2.116.655
 (يبلسايربن جاي)ر رًءمؤ شترالثكأ 9.016  27.351  2.002.909  212.824  2.767  2.254.867

 
ر يدوآجومايرظف آحمرلآلتخمرىآلعرةال آسخاير/رديدسايرنعرالثعتاير ادعمورةتستئالاير يالشؤمايرنتبرةعقوتماير  قالعايرالتوطترمت
ره آندأرةآعومجماير مدختآسير ةتآض مايرةالآشعرسآمخايرىآاإرالآشعاير يونآسايرىدمرىلعرةتختال تاير  ن تبايرلتلحترىلعرًءء نبرةتا ماي
رةآثدحماير  آمولعمايرىآاإردنتآستريآتايور،رةآعقوتمايرةآتن متئايرالئ آسخايرجذوآمنريآفربآتالقايرىدآمايرىآلعرةعقوتمايرةتس سأليرةا حاي
  :يا مايرالتالقتاير تال تريفرةح تماي

  ةعقوتملا نامتئفا رئاسخ جذومن يف ةمدختسملا يلكلا داصتقفا تانايب عقوت
 2025  2024  2023 2022 ةيلاملا ةنسلا
 %3.00  %3.00  %3.80 ريا مجإليريلحمايرجت ناي
 (%7.1)  (%10.80)  (%3.00) رطفنايرال عسأرالتتغت
       
 رةعقوتمايرن متئايرالئ سخرجذومنريفرةمدختسمايريلكايرد صتقاير  ن تبرعقوت
 2024  2023  2022 1202رةتا مايرةنساي
 %2.80  %2.80  %4.80 ريا مجإليريلحمايرجت ناي
 (%1.1)  (%14.7)  %3.9 رطفنايرال عسأرالتتغت
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 19-دتفوكرر  بكيالت
ردآتدحتارةمدختآسماير  آضيالتفايور الخدآمايرضآعبرةآعجيالمريفراليالمتسايرةعومجمايرنمرةدئ سايرةتد صتقايرلوالظايربلطتت
ر همدختآآستريآآتايريآآلكايرد آآصتقايرلآآميوعرلتدآآعترلوآآحر آآمإريآآس سأرلكآآشبرالوآآمأليرهذآآهرالوآآحمتت  ةآآعقوتمايرةآآتن متئايرالئ آآسخاي
رثآتح   آًءتا حرةعومجماير همدختستريتاي وتال نتساير ا متحير  عجيالمرلوحروأرةعقوتمايرةتن متئايرالئ سخايرالتدقتريفرةعومجماي
رضآآعبرنأرةاليدإليرالآآبتعت ،نتآآضالتقمايرضآآعبرىآآلعريدوعآآسايريزآآكالمايركآآنبلارةآآلجؤماير  عوفدآآمايرجم آآنالبرالتثأآآترالوآآحمتترمآآا
رمتآتقترنمآضتتر،ركاذآار آًءقفو   آقوايرنآمرةآلحالمايرهذهريفرن متئايرالئ سخرجذومنر  ب سحريفرلم كا بر هجمدرنكمترار يالتثأتاي
ر آآم قر،ركاذآآا  يآآلكايرد آآصتقايرلآآتلحتورةالثأآآتمايرظف آآحمايرىآآلعريًءد آآمتعير آآًءتع طقرًءالتآآلحترةاليدإلآآارةآآعقوتمايرةآآتن متئايرالئ آآسخاي
رمتآتقتايرةد آعإريفرةعومجمايرالمتستسر 2022رالبمستد 31ريفر مكريدوعسرلايررنوتلم 43.5رةمتقبر  بكيالترجيالدنبرةعومجماي
ريآآفرةآعقوتمايرةآتن متئايرالئ آسخايريآآفرلتدآعتريأرءيالآجإرمزآلترن آآكريذإر آمرددحتآسريا آتا بور،رةآآتقوثومرالآثكأر  آن تبر الفوآتر آملك
  ةقحالايرالتال قتايرديدعإر يالتف

  
  ةيلاملا تامازتلفاو ةيلاملا تادوجوملا ةصاقم    (م

ر هتآص قمرمتآتريتاي 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك ةتا ماير  ميزتاايورةتا ماير يدوجومايره ندأر ضومايرلودجايرنمضتت
ريآآطغترةآآلث ممرةآآتق فتيروأرذآآتفنتلارلآآب قايريآآستئالاي ةآآص قمايربآآتتالتارعآآضختروأر،ةآآعومجملارةدآآحومايريا آآمايرزآآكالمايرةآآمئ قريآآف
  ةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريفر هتص قمرمتت  ن ك يذإر معرالظنايرلالصبر،ةلث ممايرةتا ماير يودألي

 
 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2022 

 

ريا مجإ
ر/ يدوجوماي
رلبقر(  ميزتااي)
  ةص قماي

ريا مجإرعمرةص قماي
ر( يدوجوماي)
  ر  ميزتااي/

ر/ يدوجومايريف ص
 ةتبثماير  ميزتااي

 713.003  (448.719)  1.161.722    قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي
 47.045  (250.471)  297.516     قتشملا ةبا سايرةاد عايرةمتقاي
       
 
 
 

      
 
 

   
 
 

  
 ةتدوعساير ا تالايرلا ب 2021 

 

ريا مجإ
 / يدوجوماي
رلبقر(  ميزتااي)
  ةص قماي

ريا مجإرعمرةص قماي
ر( يدوجوماي)
  ر  ميزتااي/

ر/ يدوجومايريف ص
 ةتبثماير  ميزتااي

 663.971  (65.979)  729.950    قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي
  230.147  (787.126)  1.017.273     قتشملا ةبا سايرةاد عايرةمتقاي
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  :رتافدلا نم داعبتسفا ىلإ ليدعتلا يدؤي ف ثيح ةلدعملا ةيلاملا لوصألا ىلإ يلاتلا لودجلا ريشي (ن

 ةنسايرلالخرةادعمر(ة تحايرىدمرةعقوتمايرةتن متئايرالئ سخايرس سأرىلع الئ سخاي صصخمرعم)رةتا مايرلوصألي
 

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 لتدعتايرلبقرةتالتفدايرةمتقايريا مجإ 529.140  315.156
 لتدعتاير(ةال سخ)ر/ر بالريف ص -  -

315.156 
 
 
 
 

 ليدعتلا دعب ةأفطملا ةفلكتلا يفاص 529.140 
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  (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
  يلاملا نامضلا دوقعو ةيلاملا تادوجوملا - ةعمجم
 نتتنآسلاريا آمايرن مآضايردوآقعور،ةآتا ماير يدوآجومايرلآكا ن آمتئايرالئ آسخ   آصصخمو ةآتالتفداي متآقايريا آمجإلرل آفقإليرةدآصالأو ةآتح تتفاي ةدآصالألي نتبرةتوستلا عّرمجُممرصخلمر،يلتر متف
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنماي

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي   93.642.597   4.537.036   2.861.364   101.040.997   576.288   262.844   1.161.708   2.000.840
 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (1.838.938)    1.838.938      -      -   (20.813)    109.356      -    88.543 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (133.000)      -    133.000      -   (1.825)      -    65.191    63.366 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   1.011.468   (1.011.468)      -      -    5.038   (20.400)      -   (15.362) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحرُمماي     -   (237.627)    237.627      -      -   (58.856)    114.217    55.361 

 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   13.792      -   (13.792)      -    66      -   (4.913)   (4.847) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    2.822   (2.822)      -      -    520   (1.724)   (1.204) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (27.245)    47.027    6.660    26.442 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   5.438.919   (238.047)   (78.200)    5.122.672   (80.139)    121.987   (6.089)    35.759 
 ةنسايرةكالحريف ص   4.492.241    354.618    275.813    5.122.672   (124.918)    199.634    173.342    248.058 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (44.623)   (44.623)      -      -   (44.623)   (44.623) 
 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   98.134.838    4.891.654    3.092.554    106.119.046    451.370    462.478    1.290.427    2.204.275 

 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (322.388)    322.388      -      -   (3.408)    15.712      -    12.304 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (136.638)      -    136.638      -   (1.316)      -    76.022    74.706 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   476.717   (476.717)      -      -    3.444   (14.113)      -   (10.669) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (497.452)    497.452      -      -   (96.956)    240.275    143.319 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   32.612      -   (32.612)      -    2.055      -   (32.454)   (30.399) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    44.917   (44.917)      -      -    3.729   (17.838)   (14.109) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (47.872)   (66.322)   (67.652)   (181.846) 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   8.855.865   (635.888)   (632.070)    7.587.907    54.898    48.964    68.628    172.490 
 ةنسايرةكالح يف ص   8.906.168   (1.242.752)   (75.509)    7.587.907    7.801   (108.986)    266.981    165.796 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (308.419)   (308.419)      -      -   (308.419)   (308.419) 
 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  107.041.006   3.648.902   2.708.626   113.398.534   459.171   353.492   1.248.989   2.061.652 
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 (ةمتت) - نامتئفاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .29
  (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
  
  ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 
رنتتنآآسلا ىالآآخأليرةآآتا ماير  آآسسؤمايوركوآآنبايرىدآآارةدآآصالألا ن آآمتئايرالئ آآسخ   آآصصخمو ةآآتالتفداي متآآقايريا آآمجإلرل آآفقإليرةدآآصالأو ةآآتح تتفاي ةدآآصالألي نتآآبرةتوآآستاي صآآخلمر،يآآلتر آآمتف
  :2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنماي

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي  2.169.016  928  -  2.169.944  3.092  110  -  3.202

 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  3.284.337  129  -  3.284.466  5.373  57  -  5.430

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  5.453.353  1.057  -  5.454.410  8.465  167  -  8.632

 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  (4.147.680)  (278)  -  (4.147.958)  (6.804)  (77)  -  (6.881)

 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  1.305.673  779  -  1.306.452  1.661  90  -  1.751
 
 نيدلا تادنس - تارامثتسا
 
رو 2022رالبمآستد 31ريآفرنتآتتهتنمايرنتتنآسلا نتدآاير يدنسريا مجإل ن متئايرالئ سخ   صصخمو ةتالتفداي متقايريا مجإلرل فقإليرةدصالأو ةتح تتفاي ةدصالألي نتبرةتوستاي صخلمر،يلتر متف

2021: 
 

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي  29.959.909  -  -  29.959.909  31.385  -  -  31.385
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  (1.616.837)  -  -  (1.616.837)  (5.200)  -  -  (5.200)

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  28.343.072  -  -  28.343.072  26.185  -  -  26.185
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  (350.635)  -  -  (350.635)  (15.747)  -  -  (15.747)

 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  27.992.437  -  -  27.992.437  10.438  -  -  10.438
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  (ةمتت) - نامتئفاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .29
   (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
  فلسو ضورق يلامجإ
 31ريآفرنتآتتهتنمايرنتتنآسلارةآتا مايرللآسايو ضوالآقايريا آمجإل ن آمتئايرالئ آسخ   آصصخمو ةآتالتفداي متآقايريا آمجإلرل آفقإليرةدآصالأو ةآتح تتفاي ةدآصالألي نتآبرةتوآستاي صآخلمر،يآلتر متف
 :2021رو 2022رالبمستد

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي   50.190.934   4.178.376   2.452.627   56.821.937   443.284   243.152   1.066.370   1.752.806

 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (1.645.702)    1.645.702      -      -   (15.679)    84.009      -    68.330 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (130.078)      -    130.078      -   (1.817)      -    64.899    63.082 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   953.809   (953.809)      -      -    4.480   (17.217)      -   (12.737) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (236.965)    236.965      -      -   (58.811)    113.908    55.097 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   13.792      -   (13.792)      -    66      -   (4.913)   (4.847) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    2.303   (2.303)      -      -    501   (1.542)   (1.041) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (27.245)    47.027    6.660    26.442 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   3.486.350   (430.467)   (72.231)    2.983.652   (61.033)    124.929   (3.790)    60.106 

 ةنسايرةكالحريف ص   2.678.171    26.764    278.717    2.983.652   (101.228)    180.438    175.222    254.432 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (44.623)   (44.623)      -      -   (44.623)   (44.623) 
 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   52.869.105    4.205.140    2.686.721    59.760.966    342.056    423.590    1.196.969    1.962.615 
 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (267.526)    267.526      -      -   (2.095)    11.386      -    9.291 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (124.258)      -    124.258      -   (1.220)      -    70.065    68.845 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   323.094   (323.094)      -      -    1.753   (8.396)      -   (6.643) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (422.800)    422.800      -      -   (74.794)    203.314    128.520 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   32.612      -   (32.612)      -    2.055      -   (32.454)   (30.399) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    43.505   (43.505)      -      -    3.720   (17.697)   (13.977) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (47.872)   (66.322)   (67.652)   (181.846) 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   11.933.295   (361.005)   (336.770)    11.235.520    67.522    39.088    70.272    176.882 
 ةنسايرةكالحريف ص   11.897.217   (795.868)    134.171    11.235.520    20.143   (95.318)    225.848    150.673 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (308.419)   (308.419)      -      -   (308.419)   (308.419) 
 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  64.766.322   3.409.272   2.512.473   70.688.067   362.199   328.272   1.114.398   1.804.869 
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 (ةمتت) - نامتئفاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .29
  (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
  ىرخأ ضورقو ،نيدم يراجو ،ةيراجت ضورق - فلسو ضورق   
رنتتنآسلا ىالآخأليرضوالآقايور،نتدآمريال آجور،ةآتال جتايرضوالآقلا ن آمتئايرالئ آسخ   آصصخمو ةآتالتفداي متآقايريا آمجإلرل آفقإليرةدآصالأو ةآتح تتفاي ةدصالألي نتبرةتوستاي صخلمر،يلتر متف
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنماي

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي   39.123.659   4.028.620   2.315.230   45.467.509   339.866   179.679   973.035   1.492.580

 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (1.590.421)    1.590.421      -      -   (14.162)    73.870      -    59.708 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (46.077)      -    46.077      -   (65)      -    8.414    8.349 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   931.892   (931.892)      -      -    2.969   (10.727)      -   (7.758) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (227.743)    227.743      -      -   (54.869)    107.626    52.757 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   9.559      -   (9.559)      -    20      -   (2.255)   (2.235) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (20.547)    49.863    6.660    35.976 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   4.503.482   (334.594)    7.991    4.176.879   (25.251)    170.230    42.163    187.142 

 ةنسايرةكالحريف ص   3.808.435    96.192    272.252    4.176.879   (57.036)    228.367    162.608    333.939 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (12.342)   (12.342)      -      -   (12.342)   (12.342) 

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   42.932.094    4.124.812    2.575.140    49.632.046    282.830    408.046    1.123.301    1.814.177 
 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (214.316)    214.316      -      -   (1.346)    3.075      -    1.729 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (42.178)      -    42.178      -   (88)      -    17.757    17.669 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   300.871   (300.871)      -      -    1.300   (4.603)      -   (3.303) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (412.761)    412.761      -      -   (73.073)    197.222    124.149 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   29.442      -   (29.442)      -    1.999      -   (30.867)   (28.868) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    41.952   (41.952)      -      -    3.198   (16.624)   (13.426) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (36.881)   (65.949)   (67.652)   (170.482) 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   11.190.596   (329.448)   (300.992)    10.560.156    60.630    45.327    86.768    192.725 

 ةنسايرةكالحريف ص   11.264.415   (786.812)    82.553    10.560.156    25.614   (92.025)    186.604    120.193 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (260.106)   (260.106)      -      -   (260.106)   (260.106) 
 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  54.196.509   3.338.000   2.397.587   59.932.096   308.444   316.021   1.049.799   1.674.264 
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 (ةمتت) - نامتئفاو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  .29
  (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
  ةيصخش ضورق – فلسو ضورق  
رو 2022رالبمآستد 31ريآفرنتآتتهتنمايرنتتنآسلا ةتآصخشايرضوالآقلا ن آمتئايرالئ آسخ   آصصخمو ةآتالتفداي متآقايريا مجإلرل فقإليرةدصالأو ةتح تتفاي ةدصالألي نتبرةتوستاي صخلمر،يلتر متف

2021: 
   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم

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

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي   11,067,275   149.756   137.397   11.354.428   103.418   63.473   93.335   260.226
 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (55,281)    55.281      -      -   (1.517)    10.139      -    8.622 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (84,001)      -    84.001      -   (1.752)      -    56.485    54.733 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   21,917   (21.917)      -      -    1.511   (6.490)      -   (4.979) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (9.222)    9.222      -      -   (3.942)    6.282    2.340 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   4,233      -   (4.233)      -    46      -   (2.658)   (2.612) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    2.303   (2.303)      -      -    501   (1.542)   (1.041) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -      -   (6.698)   (2.836)      -   (9.534) 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  (1,017,132)   (95.873)   (80.222)   (1.193.227)   (35.782)   (45.301)   (45.953)   (127.036) 

 ةنسايرةكالحريف ص  (1,130,264)   (69.428)    6.465   (1.193.227)   (44.192)   (47.929)    12.614   (79.507) 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (32.281)   (32.281)      -      -   (32.281)   (32.281) 

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   9,937,011    80.328    111.581    10.128.920    59.226    15.544    73.668    148.438 
 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (53.210)   53.210     -  -  (749)   8.311     -   7.562

 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (82.080)      -    82.080   -  (1.132)      -    52.308    51.176 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   22.223   (22.223)      -   -   453   (3.793)      -   (3.340) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (10.039)    10.039   -     -   (1.721)    6.092    4.371 
 1رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي   3.170      -   (3.170)   -   56      -   (1.587)   (1.531) 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    1.553   (1.553)   -     -    522   (1.073)   (551) 
  جذومنايردعبر مر  بكيالت     -      -      -   -  (10.991)   (373)      -   (11.364) 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  742.699   (31.557)   (35.778)    675.364   6.892   (6.239)   (16.496)   (15.843) 
 ةنسايرةكالحريف ص   632,802   (9.056)    51.618    675.364   (5.471)   (3.293)    39.244    30.480 
 يف صر،ةبوطشمايرنوتداي     -      -   (48.313)   (48.313)      -      -   (48.313)   (48.313) 
 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  10,569,813   71.272   114.886   10.755.971   53.755   12.251   64.599   130.605 
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  (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
 
 يلاملا نامضلا دوقع
 
رو 2022رالبمآستد 31ريآفرنتآتتهتنمايرنتتنآسلا يا آمايرن مآضايردوقعا ن متئايرالئ سخ   صصخمو ةتالتفداي متقايريا مجإلرل فقإليرةدصالأو ةتح تتفاي ةدصالألي نتبرةتوستاي صخلمر،يلتر متف

2021: 
 

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي   11.247.291   357.503   403.336   12.008.130   98.240   19.579   92.735   210.554

 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (193.236)    193.236      -      -   (5.134)    25.347      -    20.213 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (2.922)      -    2.922      -   (8)      -    292    284 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   57.659   (57.659)      -      -    558   (3.183)      -   (2.625) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (662)    662      -      -   (45)    309    264 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    519   (519)      -      -    19   (182)   (163) 
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   269.178    192.291   (5.969)    455.500   (19.098)   (2.999)   (2.299)   (24.396) 

 ةنسايرةكالحريف ص   130.679    327.725   (2.904)    455.500   (23.682)    19.139   (1.880)   (6.423) 

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا   11.377.970    685.228    400.432    12.463.630    74.558    38.718    90.855    204.131 
 2رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (54.862)    54.862      -      -   (1.313)    4.326      -    3.013 
 3رةلحالمايرىاإ 1رةلحالمايرنمرلوحُمماي  (12.380)      -    12.380      -   (96)      -    5.957    5.861 
 1رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي   153.623   (153.623)      -      -    1.691   (5.717)      -   (4.026) 
 3رةلحالمايرىاإ 2رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -   (74.652)    74.652      -      -   (22.162)    36.961    14.799 
 2رةلحالمايرىاإ 3رةلحالمايرنمرلوحُمماي     -    1.412   (1.412)      -      -    9   (141)   (132) 

 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي   1.408.743   (274.591)   (295.615)    838.537    9.916    9.953   (1.827)  18.042
 ةنسايرةكالحريف ص   1.495.124   (446.592)   (209.995)    838.537    10.198   (13.591)   40.950  37.557

 2022ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  12.873.094   238.636   190.437   13.302.167   84.756   25.127   131.805  241.688
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  (ةمتت) - نامتئفا رئاسخ تاصصخمو ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ تايوست    (س
 
 نورخآ نونيدمو ءالمع ممذ - ىرخأ تادوجوم
 
 ،ىالآخألير يدوآجومايريآفرةآجالدماير،نوالآخذرنونتدآمورءالآمعرممذآا ن آمتئايرالئ سخ   صصخمو ةتالتفداي متقايريا مجإلرل فقإليرةدصالأو ةتح تتفاي ةدصالألي نتبرةتوستاي صخلمر،يلتر متف
 :2021رو 2022البمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلا

 
   ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيرتفدلا ميقلا يلامجإ  ةيدوعسلا تفايرلا فففب نامتئفا رئاسخ تاصصخم

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا
 2020البمستد 31ريفر مكرةدصالألي  75.447  229  5.401  81.077  287  3  2.603  2.893

 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  15.891  -  -  15.891  (181)  -  -  (181)

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  91.338  229  5.401  96.968  106  3  2.603  2.712
 س تقايرةد عإورالطخلارضالعتايريفر يالتغتاي  12.142  (14)  315  12.443  11  -  183  194

 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا  103.480  215  5.716  109.411  117  3  2.786  2.906

 
 

  2021رو 2022رالبمستد 31ريف نتتتهتنمايرنتتنسايرلالخرلحيالمايرنتبر التوحتلارةجتتنرن متئايرالئ سخرصصخم يفرصقنايروأرةد تزايريف صرهالعأر  توستايريفرلتوحتايرغا بمرلثمت
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  نامتئفا ةدوج ليلحت    (ع
 
 ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ

 
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأل ن متئايرةدوجرلوحر  مولعمريا تايرلودجاير ضوت
 

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساي  ا تالايرلا ب 2021
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1رةلحالماي  2رةلحالماي  3رةلحالماي  يا مجإلي

 ةتال مثتسيرةجالدر يذ  1.161.571  -  -  1.161.571  5.360.583  -  -  5.360.583

 ةتال مثتسايرةجالدايرنود  -  779  -  779  91.326  1.057  -  92.383
 لنصمرالتغ  144.102  -  -  144.102  1.444  -  -  1.444

 لنصمرالتغ
unclassified 

 يلامجإلا  1.305.673  779  -  1.306.452  5.453.353  1.057  -  5.454.410

 
 نيد تادنس - تارامثتسا

 
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك نتداير يدنسا ن متئايرةدوجرلوحر  مولعمريا تايرلودجاير ضوت

 
   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساي  ا تالايرلا ب 2021

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1رةلحالماي  2رةلحالماي  3رةلحالماي  يا مجإلي
 ةتال مثتسيرةجالدر يذ  26.552.198  -  -  26.552.198  25.335.758  -  -  25.335.758

 ةتال مثتسايرةجالدايرنود  451.128  -  -  451.128  1.981.149  -  -  1.981.149
 لنصمرالتغ  989.111  -  -  989.111  1.026.165  -  -  1.026.165

 لنصمرالتغ
unclassified 

 يلامجإلا  27.992.437  -  -  27.992.437  28.343.072  -  -  28.343.072

 
رنمآضتترةدآمتعمرين آمتئيرلتنآصتر ا آكورنآمردآعُممايريجال آخايرين آمتئاير هفتنآصترةدوآجريآفرلآقترار يال مثتآسيرىآلعرًءةآم عرىالآخأرليالآطأ/ ةتال مثتآسايرةآجالداير يذر يال مثتسايريوتحت
  ةتدوعسر  كالشر يدنسريس سأرلكشبرةفنصمايرالتغر يال مثتسايرنمضتتر ةطسوتمرىايرةضفخنمرةتن متئيرالط خم
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 فلسو ضورق يلامجإ
 

 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك للسورضوالقريا مجإل ن متئايرةدوجرلوحر  مولعمريا تايرلودجاير ضوت
 

 
   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساي  ا تالايرلا ب 2021

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1رةلحالماي  2رةلحالماي  3رةلحالماي  يا مجإلي

 ةفنصمرالتغايو 6-1ر  جالداي  64.766.322  2.657.710  -  67.424.032  52.869.105  3.083.797  -  55.952.902

 ةظحالماير حت - 7 ةجالداي  -  751.562  -  751.562  -  1.121.343  -  1.121.343
 ة تحايرىدمرةعقوتمايرن متئايرالئ سخ  -  -  2.512.473  2.512.473  -  -  2.686.721  2.686.721

 لنصمرالتغ
unclassified 

 يا مجإلي  64.766.322  3.409.272  2.512.473  70.688.067  52.869.105  4.205.140  2.686.721  59.760.966

 
 ىرخأ ضورقو ،نيدم يراجو ،ةيراجت ضورق - فلسو ضورق

 
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك ىالخأرضوالقور،نتدمريال جور،ةتال جترضوالق -رللسو ضوالقا ن متئايرةدوجرلوحر  مولعمريا تايرلودجاير ضوت

 
 

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساي  ا تالايرلا ب 2021
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1رةلحالماي  2رةلحالماي  3رةلحالماي  يا مجإلي

 ةفنصمرالتغايو 6-1ر  جالداي  54.196.509  2.586.438  -  56.782.947  42.932.094  3.003.469  -  45.935.563

 ةظحالماير حت - 7 ةجالداي  -  751.562  -  751.562  -  1.121.343  -  1.121.343
 ة تحايرىدمرةعقوتمايرن متئايرالئ سخ  -  -  2.397.587  2.397.587  -  -  2.575.140  2.575.140

 لنصمرالتغ
unclassified 

 يا مجإلي  54.196.509  3.338.000  2.397.587  59.932.096  42.932.094  4.124.812  2.575.140  49.632.046

 
  للسايو ضوالقايرلتنصتار  جالداير  ئف نعردتزملا (1)(د)7رح ضتإرعجيال
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 ةيصخش ضورق - فلسو ضورق
 

 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةتصخش ضوالقا ن متئايرةدوجرلوحر  مولعمريا تايرلودجاير ضوت
 

 
   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساي  ا تالايرلا ب 2021

   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1رةلحالماي  2رةلحالماي  3رةلحالماي  يا مجإلي

 لنصمرالتغ  10.569.813  71.272  -  10.641.085  9.937.011  80.328  -  10.017.339
 ة تحايرىدمرةعقوتمايرن متئايرالئ سخ  -  -  114.886  114.886  -  -  111.581  111.581

 لنصمرالتغ
unclassified 

 يلامجإلا  10.569.813  71.272  114.886  10.755.971  9.937.011  80.328  111.581  10.128.920

 
 
 يلاملا نامضلا دوقع

 
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريف  مك يا مايرن مضايردوقعا ن متئايرةدوجرلوحر  مولعمريا تايرلودجاير ضوت

 
 

   ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022  ةتدوعساي  ا تالايرلا ب 2021
   1 ةلحرملا  2 ةلحرملا  3 ةلحرملا  يلامجإلا  1رةلحالماي  2رةلحالماي  3رةلحالماي  يا مجإلي

 ةفنصمرالتغايو 6-1ر  جالداي  12.873.094  140.845  -  13.013.939  11.377.970  544.457  -  11.922.427

 ةظحالماير حت - 7 ةجالداي  -  97.791  -  97.791  -  140.771  -  140.771
 ة تحايرىدمرةعقوتمايرن متئايرالئ سخ  -  -  190.437  190.437  -  -  400.432  400.432

 لنصمرالتغ
unclassified 

 يلامجإلا  12.873.094  238.636  190.437  13.302.167  11.377.970  685.228  400.432  12.463.630
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 ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا صخلم    (ع
 
رةآآمئ قريآآفرس آآتقايربآآتوبتبرىالآآخأليورةآآتا ماير  آآبولطمايورىالآآخأليورةآآتا ماير يدوآآجوملارةدآآصالألي ن آآتا تاي ناودآآجايرصآآخلت
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةدحومايريا مايرزكالماي

 
 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب 2022  

  ةأفطُمملا ةفلكتلاب  

 ةلداعلا ةميقلاب يمازلإ
 حابرألا لالخ نم
  رئاسخلاو

 لالخ نم ةلداعلا ةميقلا
 لماشلا لخدلا دونب
  مهسألا تادنس - ىرخألا

 دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب
- ىرخألا لماشلا لخدلا

 ةيرتفدلا ةميقلا يلامجإ   نيدلا تادنس
            :ىرخألاو ةيلاملا تادوجوملا
 كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن
 6.401.258   -  -  -  6.401.258  يدوعسلا يزكرملا
 تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ
 1.304.701   -  -  -  1.304.701  يفاص ،ىرخألا ةيلاملا
 28.179.959   21.765.769  176.613  13.735  6.223.842  تارامثتسا
 ،تاقتشملل ةبجوملا ةلداعلا ةميقلا

 713.003   -  -  713.003  -  يفاص
 68.883.198   -  -  -  68.883.198  يفاص ،فلسو ضورق
 572.811   -  -  -  572.811  ىرخأ تادوجوم

  ىرخألاو ةيلاملا تادوجوملا يلامجإ
  

83.385.810  726.738  176.613  21.765.769   106.054.930 
 

 
 

 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب 2021  

  ةأفطُتملا ةفلكتلاب  

 ةلداعلا ةميقلاب يمازلإ
 حابرألا لاًلخ نم
  رئاسخلاو

 لاًلخ نم ةلداعلا ةميقلا
 لماشلا لخدلا دونب
  مهسألا تادنس - ىرخألا

 دونب لاًلخ نم ةلداعلا ةميقلاب
- ىرخألا لماشلا لخدلا

 ةيرتفدلا ةميقلا يلامجإ   نيدلا تادنس
            :ىرخألاو ةيلاملا تادوجوملا
 كنبلا ىدل ةدصرأو ةيدقن
  يدوعسلا يزكرملا

5.932.948 
 

- 
 

- 
 

- 
  

5.932.948 

 تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ
  يفاص ،ىرخألا ةيلاملا

5.445.778 
 

- 
 

- 
 

- 
  

5.445.778 

 28.841.751   28.343.072  356.023  142.656  -  يفاص ،تارامثتسا
 ،تاقتشملل ةبجوملا ةلداعلا ةميقلا

  يفاص
- 

 
663.971 

 
- 

 
- 

  
663.971 

 57.798.351   -  -  -  57.798.351  يفاص ،فلسو ضورق

 231.997   -  -  -  231.997  ىرخأ تادوجوم
 98.914.796   28.343.072  356.023  806.627  69.409.074  ىرخألاو ةيلاملا تادوجوملا يلامجإ

 
 
 
 

             :ىرخألاو ةيلاملا تابولطملا

 ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ
 20.892.470   -  -  -  20.892.470  يفاص ،ىرخألا

 69.578.526   -  -  -  69.578.526  ءالمعلا عئادو
 ،تاقتشملل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا

 47.045   -  -  47.045  -  يفاص

 1.762.875   -  -  -  1.762.875  ىرخأ تابولطم
 92.280.916   -  -  47.045  92.233.871  ىرخألاو ةيلاملا تابولطملا يلامجإ
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    ر يودألارةاد عايرةمتقايرضالعورب ستحيردنعر(2د) - 2رح ضتإريفرنتبُمماي ةاد عايرةمتقلا يمالهايرلسلستايرةعومجمايرمدختست (أ

رو 2022رالبمآستد 31ريآفر آمكرةآاد عاير آهتمتقبرةلجآسمايرةآتا ماير  آبولطمايور يدوآجوملارلآتلحتر آضوتريا آتايرلودآجاير ةتا ماي
  يمالهايرلسلستاير  توتسمربسح 2021

  ةيدوعسلا تفايرلا فففب 2022
  لوألا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  ثلاثلا ىوتسملا  يلامجإلا
 :ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت ةيلام تادوجوم       

713.003  99.191  613.812  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 يفاص ،رئاسخلاو حابرألل ةلداعلا ةميقلا 

21.942.382  4.643  1.189.313  20.748.426 
  لالخ نم تارامثتسفا
 ىرخألا لماشلا لخدلا دونب

 رئاسخلاو حابرألا لالخ نم تارامثتسفا   -  -  13.735  13.735
 يلامجإلا 20.748.426  1.803.125  117.569  22.669.120

 :ةلداعلا ةميقلاب ةلجسم ةيلام تابولطم       

47.045  -  47.045  - 
 لالخ نم ةيلاملا تاودألا تاقتشم
 يفاص ،رئاسخلاو حابرألا  

 يـلاـمجإلا -  47.045  -  47.045
  

  ةتدوعساير ا تالاي لا ب 2021
  لوأليرىوتسماي  ين ثايرىوتسماي  ثا ثايرىوتسماي  يا مجإلي

 :ةاد عايرةمتقا بر هس تقرمترةتا مر يدوجوم       

663.971  163.602  500.369  - 
 لالخرنمرةتا ماير يودألير  قتشم
 يف صر،الئ سخايورح بالألارةاد عاي ةمتقاي 

28.699.095  13.282  1.528.729  27.157.084 
 رلالخرنمر يال مثتساي
 ىالخأليرلم شاي لخدايردونب

 الئ سخايورح بالأليرلالخرنمر يال مثتساي   117.776  -  24.880  142.656
 يا مجإلي 27.274.860  2.029.098  201.764  29.505.722

 :ةاد عايرةمتقا برةلجسمرةتا مر  بولطم       

230.147  -  230.147  - 
 لالخرنمرةتا ماير يودألير  قتشم
 يف صر،الئ سخايورح بالألي  

 ي)ا )مجإلي -  230.147  -  230.147
 

 ةيدوعسلا تالايرلا فالآب 2021  

 

  ةأفطُتملا ةفلكتلاب 

 ةلداعلا ةميقلاب يمازلإ
 حابرألا لاًلخ نم
  رئاسخلاو

 لاًلخ نم ةلداعلا ةميقلا
 لماشلا لخدلا دونب
 تادنس - ىرخألا
  مهسألا

 دونب لاًلخ نم ةلداعلا ةميقلاب
- ىرخألا لماشلا لخدلا

 ةيرتفدلا ةميقلا يلامجإ   نيدلا تادنس
            :ىرخألاو ةيلاملا تابولطملا
 ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ
 21.792.608   -  -  -  21.792.608  يفاص ،ىرخألا
 61.484.997   -  -  -  61.484.997  ءاًلمعلا عئادو
 ،تاقتشملل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا

 230.147   -  -  230.147  -  يفاص
 1.810.077       -  1.810.077  ىرخأ تابولطم
 85.317.829   -  -  230.147  85.087.682  ىرخألاو ةيلاملا تابولطملا يلامجإ
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ر،2022 البمآآستد 31ريآآفرةآآتهتنمايرةنآآسلارةدآآحومايرلخدآايرةآآمئ قريآآفر آآهتمتقرجالدآآُممايورةآاد عايرةآآمتقايريآآفر يالآآتغتايريا آآمجإرغآلبت
رلايررنوآتلم 172.9 ةمتقب الئ سخر:2021)ريدوعسرلايررنوتلم 64.5 ةمتقب الئ سخر،ةبس نمايرمتتقتايرجذ منرميدختس برةالدقُممايو
  آجيالدإرمآتريذآايور، )آه11 ح آضتإليريآف نتآبماي ةلتمزرةكالشرعتبرال تخرمتتقتريف  يالتغتا بريس سأرلكشبرقلعتتريتاي  (يدوعس
   الئ سخايورح بالأليرلالخرنم ةتا ماير يودأليريفرةال سخايريف
ر يدنآآسوركوآآنبر يدنآآسورةتدوعآآسر  كالآآشر يدنآآسرنآآمرنوآآكتتريآآتايورنآآتدر يدنآآسرىآآلعر يال مثتآآسالارين آآثايرىوتآآسمايريوآآتحت
ر،طآشنايرقوآسايريآفرةاويدتمايرال عسأليرب تغريفر ةاويدتمرالتغرم عرلكشبر يدنسايرهذهرالبتعتر ةتدوعسايرةتبالعايرةكلممايرةموكح
ر هذتفنترمترةتلمعرالخذرالعسروأرةلث متماير يودألاردئ عاير  مولعمرلثمر هتظحالمرنكمتر  تطعمرميدختس بر يدنسايرهذهرمتتقترمتت
رنآآمرنوآآكتر مدآآنعر  آآمتتقتايرنآآمريًءءزآآجر التدآآعتايرالآآبتعتر ةآآاويدتمايرقوآآساير يالآآشؤمرىآآلعرًءء آآنبروأر يدنآآسايرالدآآصُممرسفنآآا
ركآآآلتارةآآآمهماير  آآتطعمايرنوآآآكر  يودأليركآآلترل آآآجذركآآآاذريآآفر آآآمبر يودأليركآآلتارةآآآفلتخمرلآآآميوعرنآآعرةبآآآس حمايريالوالآآضاي
  ين ثايرىوتسمايرنمضر هفتنصتبركنبايرم قردقفر، هتظحالمرنكمتر يال مثتساي

 
ر يال آآتخروأرةآآلجذريآآبنجأرلالآصردوآآقعرنمآآضتترةددآآعتمر  قتآشمردوآآقعرىآآلعرين آآثايرىوتآسملارةقتآآشمايرةآآتا ماير يودأليريوآتحت
رنمآضتتر عآسيورليالتع آبرعآتمتترالتعآسترجذ آمنرميدختآس بر  قتشمايرهذهرمتتقترمتتر ةاومعايرال عسأر  ضت قمور، اومعايرال عسأ
رجذ آمنرميدختآس بورةآتا حايرةمتقايرب ستحيرميدختس بر،يلبقتسمايريال تعمايرالتعستايرجذ منار ميدختسير، ًءقتبطترالتعستاير  تنقترالثكأ
رال عسأرنمضتترةفلتخمرقوسر  تطعمرةدعرجمدرةتلمعرجذ منايرهذهر مدختسير ال شتنايرةعسيور(زاوكسركالب)رالتعستاير يال تخ
  ين ثايرىوتسمايرنمضر هفتنصترمتردقر  قتشمايرهذهرننفريا تا بور،دئ عر  تنحنمور،ةتلبقتسمرال عسأور،يبنجأرلالص
 
رالآتغاي ةتجتتيالتآساير يال مثتآسايرضآعبور،ةآص خرةآتكلمرقتد نآصريآفر يال مثتآسيرىآلعر يال مثتآسالارثآا ثايرىوتسمايريوتحت
رميدختآس بر يدنآسايرهذآهرمتآتقترمتآتريا آتا بور،طآشنرقوآسريآفرةآاويدتمرالآتغرم آعرلكآشبر يدنآسايرهذآهرالآبتعتر مهآسأليريآف ةاويدتم
رد آمتعايرنآكمترالتدآقترالآشؤمكرلئيدآبايركلترنمريأربتغتر مدنعروأر،الخذريجال خرلالطروأر يدنسايرالدصُممرنمرةداليور  تطعم
   ةفلكتا بر يدنسايركلترمتتقترمتتر ننفر، تلع

 
ريآآتايورةآآتا حايرةتآآستئالايرةآآتق فتايرنآآمرئآآش نايرعآآتبايرال آآتخارينمآآضايرقتآآشمايرثآآا ثايرىوتآآسملارةآآتا ماير يودألير  قتآآشمرنمآآضتت
ر،يذآهرعآتبايرال آتخارةآاد عايرةآمتقايردآتدحترضالآغاور ()آه11 ح آضتإرالآظني)رةآلتمزرةكالآشريآفرال مثتسايرصختر متفركنباير همالبأ
رنآآكمتارةددآآحمر  آآتطعمرجذوآآمنايريذآآهربآآلطتتر ًءاوآآبقوريًءال آآشتنيرعآآسوألير يال آآتخايرالتعآآستارنتدآآحروذر آآًءجذومنركآآنبايرمدختآآست
رسآفنريآفر،ةآلتمزايرةكالآشايرعآمرةتآستئالايرةآتق فتايريآفر هدتدحترمتر  تطعمايرهذهرضعبرننفركاذكر يا حايرقوسايريفر هتظحالم
ركآآلترضآآعبربآآلطتتر،كاذآآارةف آآضإل بر ةآآلتمزايرةكالآآشلارةقب آآسايرل آآمعأليرجئ آآتنرنمآآضر  آآتطعمايرضآآعبر آآتفرالفوآآتتريآآتاير آآقواي
رالآآهظترنأرنآآكمتريآآتايور،ةآآلتمزايرةكالآآشلارةتلبقتآآسمايرجئ آآتنايرنآآعر يالتدآآقترىآآلعريوآآتحترم آآكحأرقآآتبطتبرةاليدإليرم آآتقر  آآتطعماي
 ر يستئالايرال مثتسالارةاد عايرةمتقايرالتدقتور،ال تخايرذتفنتارةجتتنك
 
رنأرنآكمترةآاد عايرةآمتقايرننآفر،ةآئ ما ب 10ربا آسروأرةآئ ما ب 10ربآجومبر  آتطعملارةآمهماير يالتدقتاير تفرالتغتتريذايرل حايريف
رجئ آآآتنايرالتدآآآقتارةآآآجتتن (يدوعآآآسرلايررنوآآآتلم 33.1ر:2021)ريدوعآآآسرلايررنوآآآتلم 21.2 بال آآآقتر آآآمبرضفخنآآآترنأروأردآآآتزت
رلايررنوآآتلم 14.6ر:2021)ريدوعآآسرلايررنوآآتلم 10.5 بال آآقتر آآمبرضفخنآآتروأردآآتزترنأرنآآكمتور،ةآآعب تايرةكالآآشلارةتلبقتآآسماي
رنأرنآكمتور،ال آتخايرذآتفنتارةآجتتنرالآهظتردآقريآتايورةآلتمزايرةكالشلار  تلمعايرجئ تنرىلعرةددحماير يالتثأتايرالتدقتارةجتتنر(يدوعس
رةآآاد عايرةآآمتقايرالتدآآقتارةآآجتتنر(يدوعآآسرلايررنوآآتلم  16.1ر:2021)ريدوعآآسرلايررنوآآتلم 12.3 بال آآقتر آآمب ضفخنآآتروأردآآتزت
  ر يستئالايرال مثتسالا
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ريآفور،  آتطعمايرنآمرةآتئزجرلآكبرةص خايرم كحأليورةالبخايرىلعر،ةتس سألير جوأليرةف كرنمر،ةعومجملارةمهماير يالتدقتايرىنبُمت
ريآفر آًءتقطنمرالآبتعترةآاد عايرةآمتقايرالتدآقترنأرنآمردكأتلا الذحا برمستتر  تطعمايرنأرنمردكأتلارةبجيوايرةت نعايرلذبرمتتر،ليوحأليرلك
  ةاد عايرةمتقايركلتاركنباير يالتدقترنعرلبقتسمايريفرةققحتمايرغا بمايرللتختردقر،نكاور ليوحأليرلك
 

  :2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارثا ثايرىوتسملارةاد عايرةمتقايريفر يالتغتايره ندأرلودجايرصخلت    (ب
  2022  2021 

  
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 397.016  201.764  ةنسايرةتيدبريفرةاد عايرةمتقاي
 (195.252)  (82.907)  ةاد عايرةمتقايريفرالتغتايريف ص
 -  (1.288)  ةنسايرلالخر  عتبم
 201.764  117.569  ةنسايرةت هنريفردتصالاي
   

     يتايو 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةتا ماير  بولطمايورةتا ماير يدوجوملارةالدقُممايرةاد عايرمتقايره ندأرلودجايرصخلت    (ج
  دونبايركلتارةتالتفدايرمتقايرعمرًءةنال قمرةدحومايرةتا مايرمئيوقايريفرةاد عايرةمتقا بر هلتجسترمتترما       

  ةيرتفدلا ميقلا  ةردقملا ةلداعلا ميقلا
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

 تفايرلا فففب
 2022 ربمسيد 31         ةيدوعسلا

 :ةيلام تادوجوم   
 ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرأ 1.304.701  1.304.701
 ةأفطملا ةفلكتلاب اهب ظفتحُمم - تارامثتسا 6.223.842  5.965.667

 يفاص ،فلسو ضورق 68.883.198  66.342.387
 يلامجإ 76.411.741  73.612.755

 :ةيلام تابولطم   
 يفاص ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةدصرأ 20.892.470  20.892.470
  ءالمعلا عئادو 69.578.526  68.939.563
 يلامجإ 90.470.996  89.832.033

  ةتالتفدايرمتقاي  ةالدقمايرةاد عايرمتقاي
ر ا تالايرلا ب
  ةتدوعساي

ر ا تالايرلا ب
 2120رالبمستد 31         ةتدوعساي

 :ةتا مر يدوجوم   
 ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ 5.445.778  5.445.778
 يف صر،للسورضوالق 57.798.351  58.638.152
 يا مجإ 63.244.129  64.083.930

 :ةتا مر  بولطم   
 يف صر،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبلارةدصالأ 21.792.608  21.792.608
 رءالمعايرعئيدو 61.484.997  59.978.185
 يا مجإ 83.277.605  81.770.793
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 (ةمتت) - ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا  .30
 

رال عآآسأرس آآسأرىآآلعر،ةموآآصخمايرةآآتدقناير  قفدآآتايرجذ آآمنرميدختآآس بريف آآصا بر،للآآسايورضوالآآقلارةالدآآقمايرةآآمتقايرب آآستحيرمآآت
رةالدآقمايرةآمتقايرب آستحيرمآتر ق قحتآساير تاليوآتارالدآقماير جالآمايرطآسوتمايرميدختآس برضوالقايرظف حمرنمرةظفحمرلكار،قوساي
رطآسوتمايرميدختآس برةآلمحمرةآاومعرلكار،قوسايرال عسأرس سأرىلعر،ةموصخمايرةتدقناير  قفدتايرجذ من ميدختس برءالمعايرعئيدوا
رىوتآسمايرنمآضرءالآمعايرعآئيدووريف آصر،للآسايورضوالآقلارةآاد عايرةمتقاير يالتدقترالبتعتر ق قحتساير تاليوتارالدقماير جالماي
ر،رةأآآفطمايرةآفلكتا بر آهبرظفتآحماير،ر يال مثتآسالارةالدآقمايرةآاد عايرةآمتقاي نتمآضترمآتر ةآاد عايرةآمتقلاريآمالهايرلآسلستايريآفرثآا ثاي
  يايوتايرىلعرين ثرورلويرىوتسمكريدوعسرلايررنوتلم 428.9روريدوعسرلايررنوتلم 5.536.8رةغا بايو

 
رجالدآُمتر ةآتالتفداي متقايرنع  ًءتالهوجرللتختار،ةدحومايرةتا مايرمئيوقاي يفرةجالدمايرالتغرىالخأليرةتا ماير يودألارةاد عايرةمتقايرنإ
رةآآتا ماير  آآسسؤمايو كوآآنبلارةدآآصالأليو ىالآآخأليرةآآتا ماير  آآسسؤمايو كوآآنبايرىدآآارةدآآصالأليورلآآجألرضوالآآقلارةآآاد عايرةآآمتقاي
ردوآجورمدآعرببآسبرةدآحومايرةآتا مايرمئيوآقايريآفرةآجالدمايرةآتالتفدايرمتآقايرنآعر آًءتالهوجرلآلتخترارثآتحر،ةأفطمايرةفلكتا ب ىالخألي
رال عآسأو  آهتلعردآق عتُممايرال عآسألارةهب آشمايرةآتا ماير يودألآارقوآسايريآفرةدئ ساي ةص خاير اومعايرال عسأرنتبريالهوجرلالتخي
  ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالألارةتدق عتاير يالتفايرالصقرببسبور،يئدبمايرليالتعايردنعرةص خاير اومعاي

  
 ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  .31
 
ر يذرليالآطألير الم آعمرورةدآصالأرعضختر مكر ةقالعر يذر ليالطأرعمرلم عتا بر،ةتد تتعاير ها معأرق تسريفرةعومجمايرموقت (أ

ركآنبايرالدصأر،2021رم عرلالخر يدوعسايريزكالمايركنبايرنعرةالد صايرىالخأليرةمظنأليوركونبايرةبقيالمرم ظنرم كحألرةقالعاي
رم آآعرلالآآخو ةتدوعآآسايرةآآتبالعايرةآكلممايريآآفرةآآلم عاي ةآآتا ماير  آآسسؤملار  كالآشايرةآآمكوحرئد آآبمار ًءثتدآآحت ،يدوعآآسايريزآكالماي

رلّرالآآعُمت   ثتدآآحتايرهذآآه  ةآآقالعاير يذرليالآآطألاركوآآنباير  آآضالعترىآآلعريًءدآآعيوق يدوعآآسايريزآآكالمايركآآنبايرالدآآصأر،2022
رليالآآطأليركآآلتارةآآتواوأرء آآطعإرنودآآبورلد آآعرلكآآشبرةلآآصاير يذر الم آآعمايركآآلترةآآجا عمرىآآاإرةآآج حايورةآآقالعاير يذرليالآآطألي
رةآآص خاير الم آآعمايركآآلترنآآعرح آآصفإلير  آآبلطتمرالالآآقتركاذآآكور، الم آآعمايركآآلترنمآآضرلآآمتحماير ا آآصمايربال آآضترددآآحتو
  ةقالعاير يذرليالطأل ب

 
ر،يدوعآسايريزآكالمايركآنبايرنآعرةالد آصاير ئيوآلايرعآم كآنبلا ةآقالعاير يذرليالآطألير الم آعمرنآعرح آصفإليورلتالعتايرقفيوتت
 :ةقالعاير يذرليالطأليرصوصخبرةتا تاير  فتالعتاير ئيولايرِقهذهرلمشتور كنبايرةاليدإرسلجمرلبرِققرنمر هتلعرةقفيوماير متريتايو
 

 ،ةعب تاير  ن تكايروأ/رمهبال قأوركنبايرةاليدإ •
 ر،مهبال قأروأ/وركنبلارنتتستئالايرنتمه سماي •
 ،مهبال قأورةاليدإليو ،ةتكلمايرةقتالطرميدختس بر هنعرةبس حمايرمتتريتاير  شنمايوركنبلارةلتمزاير  كالشاي •
 رور،كنبايرلبقرنم  هتاليدإرمتتريتايرىالخأليرعف نمايرططخروأردع قتايرلثمركنبايريفظوم عف نمرقتد نص •
رالش بمرالتغروأر الش بمرلكشبر ًءتالهوجرةالثأتمر هبرةص خايرةتلتغشتاير  س تسايور هتاليدإرنوكترىالخأرليالطأريأ •

 رر كنبايرلبِققرنم

ر  آآس تسايرعآآضوارةطلآآسايرمهتدآآارنتذآآايوركآآنبايرليدآآهأرقآآتقحتارةتاوؤآآسمايرنوآآلمحتترنتذآآايرص خآآشأليركآآئاوأركآآنبايرةاليدإرلمآآشت
رستئالآايوركآنبايرةاليدإرسآلجمرء ضعأرةاليدإليرلتالعترلمشتريا تا بور ليدهأليركلترةعب تمر هاالخرنمرمتتريتاير ياليالقايرذ ختيو
رةآآتلخيدايرةآآعجيالمايورالط آآخمايرةاليدإرءيالدآآمورةتآآستئالاير ياليدإليرءيالدآآموريا آآمايرالتدآآمايورمهبيوآآنورموآآمعايرءيالدآآموريذآآتفنتاي
ريزآكالمايركآنبايرنآمرةآعن ممايرمدآعرد آمتعيربآلطتتريآتايركآنبايرةاليدإرء آضعأوركآنبايريآفرةآلث ممايرلئ آظوايورميزآتاايرلئ ظوو
  يدوعساي

 
ر توآصتايرةحلآصمروأر/وركآنبايرةآتكلمريآفر توآصتايرقآحرنآم %5رنمرالثكأرنوكلمترنتذايركالمايرنتتستئالايرنتمه سمايرلمشت
  كنبلا

 
رنآآمرنتالثؤآآمرنتآآمكحتمرمهال آآبتعيرنآآكمترنتذآآلا ةآآتالذايو د آآفحأليورء قآآشأليو ديدآآجأليورء آآبآليورداوأليو جيوزأليربال آآقأليرلمآآشت
  نتالثؤمروأرنتمكحتمريونوكترنأرمهنتبرةتالسأليرةقالعايريدؤتروأ ةلتمزرةكالشروأ ،نتتستئالرنتمه سم ،كنبايرنم ةاليدإرء ضعأ
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 (ةمتت) - ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  .31
 
رو 2022رالبمآآستد 31ريآآفر آآمكرةدآآحومايريا آآمايرزآآكالمايرةآآمئ قريآآفرةآآجالدُممايور الم آآعمايرهذآآهرنآآعرةآآجت نايرةدآآصالأليرصخلتآآت (ب

 :يتآل ك 2021
 

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 :ةعب تاير  ن تكايروأ/رمهبال قأوركنبايرةاليدإ   

 رللسورضوالق 248.303  598.381

 ءالمعايرعئيدو 2.134.535  2.407.677

 ىاوأليرةحتالشايركوكص 25.300  7.000

 ةلمتحماير  ميزتاايور يدهعتاي 508.353  336.634

  يال مثتسي 607.740  413.118

 :مهبال قأروأ/وركنبلارنتتستئالايرنتمه سماي   
 ءالمعايرعئيدو 3.823.077  1.714.130

 ىاوأليرةحتالشايركوكص 50.000  30.000

   
رةقتالطرميدختس بر هنعرةبس حمايرمتتريتاير  شنمايوركنبلارةلتمزاير  كالشاي
 :مهبال قأورةاليدإليور،ةتكلماي

 رللسورضوالق 1.805.981  893.330
 ءالمعايرعئيدو 442.785  268.390
 ىاوأليرةحتالشايركوكص 12.000  3.000

 ةلمتحماير  ميزتاايور يدهعتاي 277.259  100.050

   
رمتتريتايرىالخأليرعف نمايرططخروأردع قتايرلثمركنبايريفظومرعف نمرقتد نص
 :كنبايرلبقرنمر هتاليدإ

 ىالخأر  بولطمورءالمعايرعئيدو 303.092  329.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رامثتسالل يدوعسلا كنبلا
 ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ
 2021 و 2022 ربمسيد 31يف نيتيهتنملا نيتنسلل

 

103 

 (ةمتت) - ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  .31
 
    رةدآحومايرلخدايرةمئ قريفرةجالدُممايورةقالعاير يذرليالطأليرعمر الم عما برةقلعتمايرلتال صمايور يديالتإل برلتلحتريلتر متف (ج

 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلا 
 
 

 
 

  ةاليدإليرنمرةدمتعمرطوالشب ةقالعاير يذرليالطأليرعمر الم عمايرعتمجرمتت
 

  أ22رح ضتإليريفرةنسايرلالخرةتذتفنتايرةاليدإلارةعوفدمايرةتا مجإلير  ضتوعتايرنعرح صفإليرمت
 

 لاملا سأر ةيافك  .32
 
ريزآآكالمايركآآنبايرلآبقرنآآمرةعوآآضومايرل آمايرسأالر  آآبلطتمبرميزآتاايرل آآمايرسأالرةاليدإرصوآآصخبرةآعومجمايرليدآآهأرنمآضتت (أ

  ةتوقرل مرسأالرةدع قرىلعرةظف حمايورةتاليالمتسايرىلعرةعومجمايرةالدقرن مضا يدوعساي
 

ر آهبجومبور،يدوعآسايريزكالمايركنبايرلبقرنمرةددحماير ادعمايرميدختس بركاذور ها مرسأالرةت فكرىدمرةبقيالمبرةعومجمايرموقت
رزآكالمايرةآمئ قريآفرةآجالدماير يدوآجومايرعم ةعومجملا لهؤمايرل مايرسأالردونبرةنال قمبركاذورل مايرسأالرةت فكرىدمرس تقرمتت
رالط آآخمايرال آآهظإلرةآآحجالمايرغا آآبمايرميدختآآس بر  قتآآشملارةتمآآسايرغا آآبمايورةآآلمتحماير  آآميزتاايور يدآآهعتايورةدآآحومايريا آآماي
   هبرةقلعتماي

 

2021  2022  
  ا تالايرلا ب
  ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةـــيدوعسلا

 :نتالش بمايرةالسأليرديالفأروأ/وركنبايرةاليدإ   
 ةص خر اومعرلخد 31.582  18.774
 ةص خر اومعرلتال صم 35.745  6.003
 ةتكنبر  مدخرب عتأرلخد 42  138

 رىالخأرلتال صم 82.567  15.719
 :نتالش بمايرةالسأليرديالفأروأ/وركنبلارنتتستئالايرنتمه سماي   

 ةص خر اومعرلتال صم 90.099  4.583
 (ىنبمرال جتإ ) ين بمرلتال صمورال جتإ 7.758  7.758
 ىالخأرلتال صم -  4.587

 :ةتكلمايرةقتالطرميدختس بر هنعرةبس حمايرمتتريتاير  شنمايوركنبلارةبستنماير  كالشاي   
 ةص خر اومعرلخد 142.749  30.452

 ةص خر اومعرلتال صم 2.692  397
 ةتكنبر  مدخرب عتأرلخد 1.019  433

 ىالخأر  تلمعرلخد 7.999  5.320
 ىالخأرلتال صم 16.215  16.702

 ىالخأليرسلجمايرن جاورةاليدإليرسلجمرء ضعأر  ف كم 9.183  8.281
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 (ةمتت) - لاملا سأر ةيافك  .32
 

رسأالرةآت فكربآسنروردن آسمايوريآس سأليرل آمايرسأالر،ىآاوأليرةزآتكاللارالط آخملارةحجالُممايركنباير يدوجومره ندأرلودجايرصخلت
   2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةلب قمايرل ماي

 
2021 

 
 2022 

 
 

  ا تالايرلا ب
 ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب 
  ةـــيدوعسلا

 الط خملارةحجالُمماير يدوجوملارن متئايرالط خم      89.789.240  79.052.694
 الط خملارةحجالُمماير يدوجوملار  تلمعايرالط خم 5.410.981  5.091.578
 الط خملارةحجالُمماير يدوجوملارقوسايرالط خم 3.010.686  1.021.036

   رطاخملل ةحجرُمملا تادوجوملل - ىلوألا ةزيكرلا عومجم 98.210.907  85.165.308
    

 يس سأليرل مايرسأال 17.319.772  17.105.736
 دن سمايرل مايرسأال 574.960  644.436

 دناسملاو يساسألا لاملا سأر يلامجإ 17.894.732  17.750.172
 % لاملا سأر ةيافك لدعم ةبسن   

 يس سأ 17.64%  20.09%
 دن سماير+ريس سأ 18.22%  20.84%

 
 :يا تايرنم 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكردن سمايوريس سأليرل مايرسأالرنوكتت

 
2021 

 
 2022 

 
 

  ا تالايرلا ب
 ة)))تدوعساي

 تفايرلا فففب 
  ةـــيدوعسلا

 ةتكلمايرقوقحريا مجإ 16.789.696  16.301.475
 9رةتا ماي التال قتلارياودايرال تعملا  يونسرسمخ ةدما ةتا قتناي  التدعتاي 548.371  822.556

 ةالهشايرىلعر التدعتاي (18.295)  (18.295)
 يساسألا لاملا سأر 17.319.772  17.105.736

 يف صر،رةلهؤمايرةم عايرم كحألي 574.960  644.436
 دناسملا لاملا سأر 574.960  644.436

 دناسملاو يساسألا لاملا سأر يلامجإ 17.894.732  17.750.172
 
 

ركآآنبايرىآآلع يدوعآآسايريزآآكالمايركآآنبايرضالآآفتر يم آآظنايرل آآمايرسأالرميدختآآسيورل آآمايرسأالرةآآت فكرةآآبقيالمبركآآنبايرةاليدإرموآآقت
ر،%10.5رنآعرلآقترارلدآعمبرظ آفتحايورالط آخمايرةآحجالماير يدوآجومايرلآب قمريم آظنايرل آمايرسأالرنآمرىآندأردآحبرظ فتحاي
  يفالصمايرليالشإلارلز برةنجارلبقرنمربولطمروه  مكرةتف ضإر  صصخمرنمضتتريذايو

 
رالبمآآستد 31ريآآفر آآمكرل آآمايرسأالرةآآت فكربآآسنور،دن آسمايوريآآس سأليرل آآمايرسأالر،الط آآخملارةآآحجالُمماير يدوآآجومايرب آآستحيرمآت

رسأالرمتوآقترقآتبطتبرةآص خاير يد آشالإليو يدوعآسايريزآكالمايركآنبايرةطآسيوبرعوآضومايرلآمعايرال آطإلر ًءقفو 2021رو 2022
 %18.22رىآاير آلتدعترمآت 2022رالبمآستد 31ريفر مك دن سمايوريس سأليرل مايرسأالريا مجإ  IIIرلز بر يالالقمربسحب ل ماي
  (%20.84ر:2021)
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 (ةمتت) - لاملا سأر ةيافك  .32
 

ربآآتتالتايرنأآآشبر(2017رالبمآآستد 3رقآآفيوماي)ر)آآه 1439رلوأليرعآآتبال 15ر تال آآتو 391000029731 مآآقالرمتآآمعتايربآآجومب
رموآآتايرالتثأآآترلآآتوحتبركوآآنبلا يدوعآآسايريزآآكالمايركآآنباير حمآآسر،يم آآظنايرل آآمايرسأالآآارةآآعقوتمايرةآآتن متئايرةبآآس حملاريا آآقتناي
رالآثأرسكعتآاريكتم نتدرجهنرميدختس بر يونسرسمخرىدمرىلع يم ظنايرل مايرسأالرىلع 9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعملارلوألي
  ل قتناي
 
رةآآجا عمايورةبآآس حمايرلوآآحر يد آآشالإ" نيوآآنعبرةتد آآشالإرةآآقتثو يدوعآآسايريزآآكالمايركآآنباير الدآآصأر،2020رلآآتالبأرالهآآش يآآف
ر٪100رىآاإرلآصتر آم ةف آضنبركوآنبلار مآُمسر، آتجوتايربآجومبر "يئ نثتآسايرمعدآاير يءيالجإ – (19-دتفوك)  نوالوكارةتمتظنتاي
 لمآشترنتلم ك نتم عرةدما يس سأليرل مايرسأالرىاإريا قتنيرلتدعترغلبمك 9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعملارلوأليرموتايرالتثأترنم

ر،ددآصايريذآهريآفر ةقحار يونس 3رىدمرىلعر ب ثايرطسقايرس سأرىلع يف ضإليرغلبماي ء غاإ بجتر،كاذردعبر 2021رو 2020
رل آمايرسأالريآف 9رةآتا مايرالتال آقتلارياودآايرال تعمايرنمرلوأليرموتايرالتثأتر جالدأور،يا قتنايرلتدعتايرقتبطترةعومجماير ال تخي
ر آمكريدوعآسرلايررنوتلم 548.3 ىاإ 9رةتا مايرالتال قتلارياودايرال تعملاريا قتنايرلتدعتايرغلبمر،كاذارةجتتنور يس سألي يم ظناي
  2021 البمستد 31ريفر مك  يدوعسرلايررنوتلم 822.5 و 2022 البمستد 31ريف

 
 :IIIرلز بر يالالقمرال طإربجومبرةبولطمرةتا تايرةتف ضإلير  ح صفإلي (ب
 

 (يونس) ةتعوناير  ح صفإلير،ةثا ثايرةزتكالاي •
 (يونسرلصنر/ريونس)رةتمكاير  ح صفإلير،ةثا ثايرةزتكالاي •
 (يعبال) ةتعوناير  ح صفإلير،ةثا ثايرةزتكالاي •

  
ركآنباير  آبلطتمار آًءقفورةددآحمايرةآتنمزايرالآطُمأليرنمآضركآنبلارينوالتكاإليرعقومايرىلعرالوهمجلار  ح صفإليرهذهرنعرنالعإليرمتت
  يدوعسايريزكالماي

 
 ةطاسولاو لوصألا ةرادإ تامدخ  .33
 

رعآمرنو آعتا برال مثتسي قتد نصرةاليدإر  مدخايرهذهرلمشتر ةعب تاير هتكالشرلالخرنمر هئالمعارةتال مثتسير  مدخ ةعومجمايرمدقت
 29.531ر:2021)ريدوعآسرلايررنوآتلم 28.195 قتد نآصايركآلتر يدوآجومريا آمجإرغآلبتور،نتآصصختمرال مثتسيريال شتسم
ريدوعسرلايررنوتلم 8.963 غلبمبرةدمتعمرةتعالشرظف حمر حترةاليدُممرقتد نصر،قتد نصايرهذهرنمضتتور (يدوعسرلايررنوتلم
  (يدوعسرلايررنوتلم 7.729 :2021)
 
 

  نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تففاكم  .34
 
  رةكالحايورىالخألير  بولطمايرنمض يتايورةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قريفرةجالدُممايرياليوتكإلي ميزتااي غا بمر،يلتر متف (أ

 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسايرلالخر هارةلب قماي 
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 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكرةتاليوتكإلير  ميزتاايرب سحريفرةمدختسرُممايرةتستئالايرةتاليوتكإلي   تضالفاي ،يلتر متف (ب

 
ر آضوت  لآقأروأرىآلعأرياليوآتكإليرميزآتاايرنوآكترنأرنآكمتر آننفر،رًءالبقتآسمرهالآعأرةالوكذآمايرةتاليوتكإلي   تضالفاير التغتر مريذإ (ج

 31ريآفر آمك %4.69 مآصخايرلدآعمرىاإ 2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مكر رًءتاليوتكإرددحرُممايرميزتاايرةتس سحره ندأرلودجاي
  (٪2.00ر:2021) 2022رالبمستد 31ريفر مك %2.00 بتيالايريفرةد تزايرلدعمور(%3.09ر:2021) 2022رالبمستد

2021  2022  
 

رةد تزاير ًءتاليوتكإرددحمايرميزتاايرىلعرالتثأتاي
 (صقناي)

 ةدايزلا اًريراوتكإ ددحملا مازتلفا ىلع ريثأتلا 
 (صقنلا)

 

 

ريف ض فخناي
رلا ب)رةتضالفاي
ر ا تالاي
 (ةتدوعساي

ريف ةد تزاي
رةتضالفاي
رلا ب)
ر ا تالاي
 (ةتدوعساي

ريفرالتغتاي
 ةتضالفاي

 يف ضافخنفا 
 فففب) ةيضرفلا
 تفايرلا
 (ةيدوعسلا

 يف ةدايزلا
 ةيضرفلا
 فففب)
 تفايرلا
 (ةيدوعسلا

 يف ريغتلا
 ةيضرفلا

 

 

 مصخايرلدعم  10% (5.147) 2.399  10% (4.519) 4.981
 بتيالايرةد تزرلدعم  10% 3.981 (1.247)  10% 3.210 (1.910)

 
  ةتب ثرىالخألير  تضالفايرء قبرعمرةدحيورةتضالفريفرالتغترىاإرهالعأرةتس سحاير التلحتردنتست

 
 :2021رو 2022 البمستد 31ريفر مکر رًءتاليوتكإرموصخمايرالتغرميزتاالارعقوتمايريبتالقتايرق قحتسايرلتلحت ،يلت  متف (د

2021  2022  
ر ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 تفايرلا فففب 
  ةيدوعسلا

 ةنسرنمرلقأ 19.855  13.214
 نتتنسرىاإ ةنسرنم 269  959

  يونسرسمخرىاإرنتتنسرنم 27.976  8.142
  يونسرسمخرنمرالثكأ 241.002  230.326
 يا مجإلي 289.102  252.641

  
  ( يونس 6.7 :2021)  يونس 7.2 يايوحر رًءتاليوتكإرددحمايرميزتاالارةحجالمايرةدمايرطسوتمرغلبتوررر()ه

 

 (ةمتت) - نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تففاكم  .34 2022  2021 
 

 
ر ا تالايرلا ب
  ةتدوعساي

 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

 ةنساي ةتيدبريفرياليوتكإليرميزتااي    193.747  202.444 
 ةدئ فايرةفلكتريف صورةتا حايرةمدخاي    43.978  19.346 
 ةعوفدمايردئيوفاي    (13.877)  (26.258) 
 ةتاليوتكإلير  ضيالتفايريفر يالتغتايرالثأ    (16.547)  (1.785) 
 (أ14رح ضتإ) ةنساي ةت هنريفرياليوتكإليرميزتااي    207.301  193.747 

 2021  2022  
 مصخايرلدعم 4.69%  3.09% 
 بتيالايرةد تزارعقوتمايرلدعماي 2.00%  2.00% 
 ( يونسا ب) يد تتعايردع قتايرنس 60  60 
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 ىلوألا ةحيرشلا كوكص  .35
 

  (جم آنالباي)رةعتالآشايرعم ةقفيوتمايرىاوأليرةحتالشلاريون ثايرنتدايركوكصرجم نالبرنتوكترنمرء هتنا ب 2016رم عريفركنبايرم ق
رىآاوأليرةحتالآشايركوكآصارةآتا تايرةتا مايرقيالوأليركنبايرالدصأر ةتب قالاير  طلسايرلبقرنمراليدصإليريذهرىلع ةقفيوماير متردقرو
 :2021رو 2022رالبمستد 31ريفر مك عفدايرةقحتسم جم نالبايربجومب

 

 
ر آمبركوكآصاير يدوآجومريآفركوكآصايركآلترةآلمحاركالتآميرقوآقحرلآثمتورددآحمرديدآسر تال آتب ىآاوأليرةحتالآشايركوكصرالدصُمت
رقآآحايركآآنبلار ةآآتكلمايرقوآآقحرنمآآضركوكآآصايركآآلترلتنآآصترمآآترثآآتحركآآنبايرىآآلعريون آآثورنومآآضمرالآآتغريطالآآشرميزآآتايرلكآشُمت
  جم نالبايريفر هتلعرصوصنمايرم كحأليورطوالشلار ًءقفورةددحمرةتنمزرةالتفرلالخرديدسايريفريالصحاي

 
رالوآهظركآاذرنآمرىنثتآسُمتور،يالودآايرعآتزوتاير تال آتردنعريعجالرالثأبرعفدُمتارىاوأليرةحتالشايركوكصرىلعر بالرلدعمرقتبطترمتت
رعآض خايردالآفنمايرهال آتتخ بو كآنبلارنآكمُمتر،ةآا حايركآلتريآفر،كآنبايرةطآسيوبرعفدآايرمدآعرال آتتخيردآنعروأرعفدايرمدعربجوتسترثدح
رال آتتخيردآنعروأرعفدآايرمدآعربجوتآستريذآايرثدآحايرالبتعُمترار،كاذرىلعور   عتزوتريأبرم تقايرمدعرال تخترنأر،م كحأليورطوالشلا
ر  آعتزوتريأرنمآضر آهعتمجتروأر آهتمكيالمرمتآترار آهنتحرةآعزومايرالآتغرغا آبمايرنأر آمكر،ديدآسايرنعركنبايرنمر ًءق فخيرعفدايرمدع
  ةتلبقتسم

 
 ةنيزخلا مهسأ  .36
 

رءيالآشار(ن آغالومريآبريآج)رلتومتلارةتاودايرن غالومريبريجرةكالشرعم 2018روتنوت 14ر تال تبرمهسأرءيالشرةتق فتيركنبايرمالبأ
ر آمريأردآحيوايرمهآسلاريدوعآسرلاير 13.50رلآب قمرن آغالومريآبريآجرلآبِققرنآمرةكولممايوركنبايرمهسأرنمر ًءمهس 56.245.350

رءيالآشرةآتق فتيرىآلعرةآقفيوماير آمتورةآبولطمايرةآتمتظنتاير  آقفيومايرعآتمجر آًءقحاركنبايرمّرلست  يدوعسرلايررنوتلم 759.3رلد عت
 27ريآفر 2018 البمتبآس 26رقآفيوماير)آه 1440رمالآحم 16ر تال آتبردآقعريذآايرةآتد عايرالتغرةم عايرةتعمجايرع متجيريفرمهسألي
  هالدآقرةآفلكتريا آمجنبرةآتبتالقترةبتالآضور  آتلمعرلتا آكت ةآنتزخايرمهآسأ  نمآضتر ءيالآشايرةآتلمعركآنبايرلآمكأر،2018رالبمتبآس

 يدوعسرلايررنوتلم 787.5
 

 18.749.860رءيالآشار(وآهوزتم)رةدودآحمايروآهوزتمركآنبرةكالشرعم 2018رالبمفون 29ر تال تبرمهسأرءيالشرةتق فتيركنبايرمالبأ
رنوتلم 253.1رلد عتر مريأردحيوايرمهسلاريدوعسرلاير 13.50رلب قمروهوزتمرلبِققرنمرةكولممايوركنبايرمهسأرنمرىالخأر ًءمهس

ر آمتورةآبولطمايرةآتمتظنتاير  آقفيومايرعآتمجر آًءقحاركآنبايرمّرلست  ةتبتالقتايرةبتالضايور  تلمعايرلتا كترنمرة نثتسُممر،يدوعسرلاير
 28رقآفيوماير)آه 1440 بآجال 21ر تال آتبردقعريذايرةتد عايرالتغرةم عايرةتعمجايرع متجيريفرمهسأليرءيالشرةتق فتيرىلعرةقفيوماي
 يآبتالقترلآخدرةبتالضور  تلمعرلتا كت ةنتزخايرمهسأ  نمضتر ءيالشايرةتلمعركنبايرلمكأر،2019 وت م 28ريفر 2019 سال م
  يدوعسرلايررنوتلم 253.5  هالدقرةفلكتريا مجنب

 
رمآآتريآآتايوريدوعآآسرلايررنوآآتلم 1.041.1  هالدآآقرةآآفلكتريا آآمجنبر آآهفتا كتورءيالآآشايرةآآتلمعارًءةآآجتتنركآآنبايرل آآمرسأالرضفخنآآترمآآا
  نتمه سمايرقوقحريفرض فخن كر هضالع
 
رحالطايورةتواوأليرقوقحريتقتالطبرةنتزخايرمهسيرعتمجراليدصنبركنبايرم قر،2021 البمستد 31ريفرةتهتنماي ةنسايرلالخ
   الم عمايرلتا كترء نثتسنب لايررال تلم 1.03رةنتزخايرمهسيرعتبرةلتصحريا مجيرغلبتر يقبتماي

 

 

2021 
ر ا تالايرلا ب
  ةتدوعساي

2022 
 تفايرلا فففب
  ةيدوعسلا

 2017روتنوت 6 -  285.000 
 2018رسال م 21 1.000.000  1.000.000 
 2019رلتالبأ 15 215.000  215.000 
 2022روتنوت 29 2.000.000  - 
 يا مجإلي 3.215.000  1.500.000 
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 تايلمعلا فيراصم  .37
 
 :يلتر مك 2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارىالخأليرالئ سخايورن متئاي   صصخمرصخلتت (أ
 

   

2022 

 

2021 
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

  ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

     :ن متئايرالئ سخر  صصخم

 5.430  (6.881)  (ب5 ح ضتإ) ىالخألي ةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ   

 (5.200)  (15.747)  ()ه6رح ضتإ)ر يال مثتسي   

 254.432  150.673  (ج7رح ضتإ) للسورضوالق   

 (6.423)  37.557  (ب14رح ضتإ) يا مايرن مضايردوقع   

 (181)  194  (ب10رح ضتإ) ىالخأر يدوجوم   

 248.058  165.796  نامتئفا رئاسخ تاصصخم
 23.008  25.773   رىالخأو  يال قعرالئ سخر  صصخم
 271.066  191.569  ىرخألا رئاسخلاو نامتئفا رئاسخ تاصصخم

 
 :يلتر م  2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلا ىالخأرةتاليدإورةتمومعرلتال صم نمضتت (ب
 

   

2022 

 

2021 
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

  ا تالايرلا ب
 ةتدوعساي

 90.315  135.983  ةلصاير يذرىالخألير  مدخايورةتنهماي
 52.392  65.714   ا صتاي
 39.712  68.014    مه سمايور  نالعإلي
 23.605  31.716   يدتالوتايورنحشايوردتالباي
 25.404  33.499    كيالتشايورصتخيالتاي
 130.183  127.965  ىالخأ

  462.891  361.611 
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 ماعلا لالخ ليومتلا يف تاريغتلا ليلحت  .38
 
رةآتدقناير  قفدآتايريآفر يالآتغتايرببآسبرةآتكلمايرقوآقحور  آبولطملا ل فقإليرةدصالأو ةتح تتفاي ةدصالألي نتبرةتوستاي صخلمر،يلتر متف
  2021رو 2022رالبمستد 31ريفرنتتتهتنمايرنتتنسلارىاوأليرةحتالشايركوكصرديدالتسيوراليدصإرةتلتومتايرةطشنأليرنعرةئش ناي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيدوعسلا تفايرلا فففب ةيكلملا قوقح

 

 
 تفايرلا فففب تابولطملا
  ةيدوعسلا

  يلامجإلا
 ةحيرشلا كوكص
 ةنيزخ مهسأ  ىلوألا

 
   حاضيإ  لجأل ضورق 

 2020رالبمستد 31ريفر مكرةدصالألي    2.006.169   (1.041.067)  2.000.000  958.933

 ةالدصُمماي ةنتزخايرمهسأ  36  -   1.041.067  -  1.041.067

 ىاوأليرةحتالشايركوكصرديدالتسي  35  -   -  (500.000)  (500.000)

 لجألرضوالقايرديدس    (2.000.000)   -  -  -

 ةص خاير اومعايرلتال صم  19  16.725   -  -  -

 ةعوفدمرةص خر اومع    (22.894)   -  -  -

 ةنسايرةكالحريف ص    (2.006.169)   1.041.067  (500.000)  541.067

 2021 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا    -   -  1.500.000  1.500.000

 ىلوألا ةحيرشلا كوكص دادرتسا  35  -   -  (285.000)  (285.000)
 ةردصُمملا ىلوألا ةحيرشلا كوكص  35  -   -  2.000.000  2.000.000

 ةنسلا ةكرح يفاص    -   -  1.715.000  1.715.000

 2022 ربمسيد 31 يف امك ةدصرألا    -   -  3.215.000  3.215.000
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 ةيلاملا ريراقتلا دادعإل يلودلا راطإلا يف ةعقوتملا تارييغتلا .39
 

رمتريتايرةتا مايرالتال قتلارةتاودايرالتت عمايرىلعرةتا تايرةدتدجاير التدعتايورالتت عملارالكبمايرقتبطتايرمدعرةعومجماير ال تخي
  2023رالت نت 1ردعبروأريفرأدبتريتايرةعومجملارةتبس حمايرةنسلاردعبرلوعفمايرةتال سر بصترمارنكاور هاليدصإ

 

  فصولا  ذافنلا خيرات
 ريسفتلاو رايعملا
 تاليدعتلاو

 يتلا ةيبساحملا تارتفلا ىتح لجؤم
 2024 رياني 1 لبق أدبت ال

 مئاوقلا ضرع" ،1 يلودلا ةبساحملا رايعمل قاطنلا ةقيض تاًليدعتلا هذه حضوت 
 ىلع ااًلدامتعا ،ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم اهنأ ىلع ةفنصم تابولطملا نأ ،"ةيلاملا
 .ريرقتلا ةرتف ةياهن يف ةدوجوملا قوقحلا

 
 ماًلتسا ، اًلاًلثم) ريرقتلا خيرات دعب ثادحألا وأ نايكلا تاعقوتب فينصتلا رثأتي ال
 1 يلودلا ةبساحملا رايعم هينعي ام ااًلضيأ ليدعتلا حضوي .(دهعلل قرخ وأ لزانت

 .مازتلا نم "ةيوست" حلطصم ركذي امدنع
 
 ةديدج ضرع ةدوسم ردصأ دق ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم نأ ةظحاًلم عم
 .ليدعتلا اذه ىلع تارييغت ءارجإ حرتقت

 رايعم ىلع تاًليدعت 
 ، 1 يلودلا ةبساحملا
 مئاوقلا ضرع"
 فينصت نأشب ،"ةيلاملا
 تابولطملا

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 يمدختسم ةدعاسمو ةيبساحملا ةسايسلا تاحاصفإ نيسحت ىلإ تاًليدعتلا فدهت 
 يف تاريغتلاو ةيبساحملا تاريدقتلا يف تارييغتلا نيب زييمتلا ىلع ةيلاملا مئاوقلا
 .ةيبساحملا تاسايسلا

 قاطنلا ةقيض تاًليدعت 
 ةبساحملا رايعم ىلع
 نايب ، 1 يلودلا
 رايعمو 2 ةسرامملا
 8 يلودلا ةبساحملا

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 تاًلماعملا ىلع ةلجؤملا ةبيرضلاب فارتعالا تاكرشلا نم تاًليدعتلا هذه بلطتت 
 ةتقؤملا قورفلا نم ةيواستم غلابم ىلإ يدؤت ،يلوألا فارتعالا دنعو يتلا
 .مصخلاو ةبيرضلل ةعضاخلا

 رايعم ىلع ليدعت 
 مقر يلودلا ةبساحملا

 ةلجؤملا ةبيرضلا -12
 تادوجوملاب ةقلعتملا
 ةئشانلا تابولطملاو
 ةدحاو ةلماعم نع

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 ااًليلاح حمسي يذلاو ،4 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا لحم رايعملا اذه لحي 
 رايعملا ريغيس .نيمأتلا دوقع نع ةبساحملا يف تاسرامملا نم ةعونتم ةعومجمب
 تانايكلا عيمج لبق نم ةبساحملا ةقيرط يساسأ لكشب 17 ةيلاملا ريراقتلل يلودلا
 .ةيريدقتلا ةكراشملا تازيم عم رامثتسالا دوقعو نيمأتلا دوقع ردصت يتلا

 ريرقتلل يلودلا رايعملا 
 دوقع" ،17 مقر يلاملا
 هتغيصب ،"نيمأتلا
 وينوي يف ةلدعملا

2020 

 دعب وأ يف أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلا
 2023 رياني 1

 يأ ىلع رثؤي الو طقف ديدجلا رايعملا ىلإ نيمأتلا تاكرش لاقتناب ليدعتلا قلعتي 
 .17 مقر يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا يف ىرخأ تابلطتم
 
 تاودألا" 9 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملاو 17 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا
 نأ نكمي ،نيمأتلا تاكرش ضعبل ةبسنلاب .ةفلتخم ةيلاقتنا تابلطتم امهل "ةيلاملا
 ةيلاملا لوصألا نيب ةبساحملا يف تقؤم قباطت مدع يف تافاًلتخالا هذه ببستت
 دنع ةيلاملا اهتانايب يف اهمدقت يتلا ةنراقملا تامولعملا يف نيمأتلا دوقع تامازتلاو
 لوأل 9 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملاو 17 يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا قيبطت
 .ةرم
 
 امم ،تقؤملا يبساحملا قباطتلا مدع بنجت ىلع نيمأتلا تاكرش ليدعتلا دعاسيس
 تاكرش ديوزت لاًلخ نم كلذب موقي .نيرمثتسملل ةنراقملا تامولعملا ةدئاف نسحي
 .ةيلاملا لوصألا لوح ةنراقم تامولعم ضرع رايخب نيمأتلا

 قاطنلا قيض ليدعت 
 يف لاقتنالا تابلطتمل
 ريرقتلل يلودلا رايعملا
 دوقع 17 مقر يلاملا
 نيمأتلا
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  ةدئافلا رعس رايعم تاحالصإ - كونبلا نيب دئاسلا لماعتلا رعس .40
ر  هجايرللتخمرعمرطيالخنايرلصيوتورةعومجما برةص خايرةلم شايرلوحتايرةطشنأبرقلعتترعوالشمرىلعر تًءا حررةاليدإليرلمعت
رةتلخيدايرةمظنأليور  جتنمايرىلعرالثؤتسوردتقعتايورمجحايرثتحرنمرمهمرعوالشماير ةمظنمرةالوصبرلوحتايرمعدارةتنعماي
رنتبردئ سايرلم عتايرالعسرىاإرلوحتلا م2021رالبمستد 31ريفر مكريم ظنايريئ هنايردعوملارةعومجماير لثتمير   تلمعايو
رالتصقرنومضماي ضيالقايرالعسورةدحيورةلتلارلجايرالتصقرنومضماي ضيالقايرالعسرىلعردمتعتر  جتنمرنايرمدقتو كونباي
  ر يمالسايرلجايرالتصقرنومضماي ضيالقايرالعسورلجاي
رةتا ماير هت بولطمور هتيدوجومرىلعركونبايرنتبردئ سايرلم عتايرالعسبريكتالمايرالاودايرحالصإرال ثارةعومجمايرضالعتتر مك 
رضيالغارةمدختسماي  اومعايرال عسأرةضت قمو للسايورضوالقايورءيالشايرةد عإر  تق فتيربجومبر هضيالتقيرلالخرنم
 2022رالبمستد 31ريفر مكرةعومجماير هبرظفتحتريتايرةتا ماير يودأليرعتمجرلتص فترىلعريا تايرلودجايريوتحتر طوحتاي
 :يكتالمأليرالاودا بركونبايرنتبردئ سايرلم عتايرالعسرىاإرالتشتريتايو
  

2022    
 نييالمب
    تارفودلا

 :ةأفطملا ةفلكتلاب ساقُمت   
 للسايورضوالقاي   1.486

 :ىرخألا لماشلا لخدلا دونب لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ساقُمت   
  يال مثتساي   47
 :رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ساقُمت   

 ةتم))سايرةمتقاي -  قتشماي   3.510
   

ركونبايرنتبردئ سايرلم عتايرالعسبرقلعتترةتا مر  بولطمروأ  يدوجومرةتأبرةعومجمايرظفتحترار،2022رالبمستد 31ريفر مك
                                                    والوتايروأرينتاالتسإلير تنجا ب
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   ةنراقملا ماقرأ .41
ريتايرلتنصتايرةد عإر  تلمعارصخلمريلتر متفر ةتا حايرةنسايرضالعرعمرقفيوتتارةقب سايرةنسايرم قالأرضعبرلتنصترةد عإرمت
   : تال تايركاذبرةتهتنمايرةنسلا ةدحومايرلخداي ةمئ قرو 2021رالبمستد 31ريفر مك ةدحومايريا مايرزكالماي ةمئ قريفر مت

    ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق (أ)

 

 تاحاضيإ

 لدعملا  اقباس  ب فرتعملا 
 

 ةفنصُمملا ماقرألا
 تفايرلا فففب 

  ةيدوعسلا
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

 تفايرلا فففب 
 ةيدوعسلا

       تادوجوملا
 5.932.948  31.269  5.901.679 (1) يدوعسايريزكالمايركنبايرىدارةدصالأورةتدقن
 5.445.778  -  5.445.778  يف ص ،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبايرىدارةدصالأ
 28.841.751  -  28.841.751  يف صر، يال مثتسي
 663.971  -  663.971  يف صر،  قتشملارةبجومايرةاد عايرةمتقاي
 57.798.351  (4.763)  57.803.114 (2) يف صر،للسورضوالق
 883.700  -  883.700  ةلتمزر  كالشريفر يال مثتسي
 451.981  -  451.981  ىالخأر يال قع
 999.548  -  999.548  يف صر،ميدختسيرقحرلوصأور يدعمور  كلتمم
 369.279  18.295  350.984 (3) يف ص ،ةسوملمرالتغ  يدوجوم
 231.997  (13.532)  245.529 (3)،(2) يف صر،ىالخأر يدوجوم
 101.619.304  31.269  101.588.035  تادوجوملا يلامجإ

       
       ةيكلملا قوقحو تابولطملا
       تابولطملا
 21.792.608  -  21.792.608  يف صر،ىالخأليرةتا ماير  سسؤمايوركونبلارةدصالأ
 61.484.997  (29.885)  61.514.882 (4) ءالمعايرعئيدو
 230.147  -  230.147 (4)ر،(1) يف صر،  قتشملارةبا سايرةاد عايرةمتقاي
 1.810.077  61.154  1.748.923  ىالخأر  بولطم
 85.317.829  31.269  85.286.560  تابولطملا يلامجإ

       
       ةيكلملا قوقح
 7.500.000  -  7.500.000  ل مايرسأال
 2.999.000  -  2.999.000  يم ظنريط تتحي
 562.063  -  562.063  ىالخأر  تط تتحي
 715.412  -  715.412  ة قبرُممرح بالأ
 525.000  -  525.000  ةحالتقُممرح بالأر  عتزوت
 2.500.000  -  2.500.000  ةحالتقمرةحنمرمهسأراليدصإ
 14.801.475  -  14.801.475  نيمهاسملا قوقح يلامجإ

 1.500.000  -  1.500.000  ىاوأليرةحتالشايركوكص
 16.301.475  -  16.301.475  ةيكلملا قوقح يلامجإ
 101.619.304  31.269  101.588.035  ةيكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

 
ر  بولطمرىاإريدوعسايريزكالمايركنبايرىدارةدصالأليوردقنايرعم  هتتوسترمتريتايردقنايرةاليدإر  ب سحرضعبرلتنصتردتعأر(1)
  ىالخأ
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  (ةمتت) – ةنراقملا ماقرأ .41
رىاإ يف صر،للسو ضوالقرنمر هارةلب قماير  صصخمايرغا بمورةئزجتايرءالمعرنمرةنتدمايرممذايرضعبرلتنصتردتعأر(2)
   يف صر،ىالخأر يدوجوم
   ةسوملمايرالتغر يدوجومايرىاإرىالخألير يدوجومايرنمريدوعس لايررنوتلم 18.29رةغا بايرةالهشايرلتنصتردتعأر(3)
    ىالخأر  بولطمرىاإرءالمعايرعئيدورنمرىالخأليرةنئيدايرممذايورح بالألير  عتزوتبرةقلعتماير  ب سحايرضعبرلتنصتردتعأر(4)

    ةدحوملا لخدلا ةمئاق (ب)

 

 تاحاضيإ

 لدعملا  اقباس  ب فرتعملا 
 

 ةفنصُمملا ماقرألا
 تفايرلا فففب 

  ةيدوعسلا
 تفايرلا فففب
 ةيدوعسلا

 تفايرلا فففب 
 ةيدوعسلا

 2.819.992  7.348  2.812.644 (1) ةص خاير اومعايرلخد       
 467.594  14.664  452.930 (2) ةص خاير اومعايرلتال صم
 2.352.398  (7.316)  2.359.714  ةصاخلا تفومعلا لخد يفاص
       
 326.423  (7.348)  333.771 (1) يف ص ،ةتكنبر  مدخرب عتأرلخد
 161.725  -  161.725  يف صر،ةتبنجأر المعرلتوحترح بالأ
 رةمتقا برةتا ماير يودأليرىلعرةققحمايرالتغرةال سخاي

 (182.991)  -  (182.991)  يف صر،الئ سخايو  ح بالأليرلالخرنمرةاد عاي   

 رةتا ماير يودأليرىلعرةققحمايربس كماي
 6.867  -  6.867  يف صر،الئ سخايو ح بالأليرلالخرنمرةاد عايرةمتقا ب   

رررررررةاد عاير هتمتقبرةجالدمايورنتداير يدنسرد عبتسيرنمربس كم
 74.106  -  74.106  يف صر،ىالخأليرلم شايرلخدايردونبرلالخرنم        

 14.520  -  14.520  ىالخأر  تلمعرلخد
 2.753.048  (14.664)  2.767.712  تايلمعلا لخد يلامجإ

       
 687.382  -  687.382  نتفظومايرلتال صموربتيوال       

 69.581  (68.164)  137.745 (3) ين بمرلتال صمورال جتإ
 150.949  -  150.949   ء فطإوركالهتسي
 361.611  53.500  308.111 (3)ر،(2) ىالخأرةتاليدإورةتمومعرلتال صم
       
   نامتئفا رئاسخ تاصصخم لبق تايلمعلا فيراصم
 1.269.523  (14.664)  1.284.187  ىرخألا رئاسخلاو   

 271.066  -  271.066  ىالخأليرالئ سخايورن متئايرالئ سخر  صصخم
 1.540.589  (14.664)  1.555.253  تايلمعلا فيراصم يلامجإ
 1.212.459  -  1.212.459  تايلمعلا لخد
 54.808  -  54.808  ةلتمزاير  كالشايرلخدريفرةصحاي
 1.267.267  -  1.267.267   ةاكزلا تاصصخم لبق لخدلا
 205.611  -  205.611  رة كزاير  صصخم
 1.061.656  -  1.061.656   لخدلا يفاص
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  (ةمتت) – ةنراقملا ماقرأ .41
ر،ةتكنبر  مدخرب عتأرلخدرنمريلعفايرةدئ فايرالعسرنمرأزجتتراريًءءزجرلكشتريتايرموسالايرغا بمرضعبرلتنصت دتعأر(1)
  .ةص خاير اومعايرلخدرىاإريف ص
 لتال صمرىاإرىالخأرةتاليدإورةتمومعرلتال صمرنمرعئيدوايرنتمأترط سقأرقودنصبرةقلعتماير  فوالصمايرلتنصت دتعأ (2)
  .ةص خاير اومعاي
رنمريف صر،رةسوملمايرالتغر  مولعمايرةتنقت  يدوجومرىلعرةتنفاير  مدخا برةقلعتمايرلتال صمايرضعبرلتنصت دتعأر(3)
 .ىالخأرةتاليدإورةتمومعرلتال صمرىاإرين بمايورال جتإليرلتال صم
 
رمار 2022رالبمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسلاردحومايرةتكلمايرقوقحريفر يالتغتايرةمئ قرىلعرالتثأتريأرلتنصتايرةد عإلرنكترما
رالت نت 1ر،رىاوأليرةنال قمايرةالتفرةتيدبرنمريًءال بتعيرةدحومايريا مايرزكالمايرةمئ قرىلعريالهوجرالتثأتريأرلتنصتايرةد عإلرنكت

  2021رالبمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسلارةدحومايرةتدقناير  قفدتايرةمئ قورةتكلمايرقوقحريفر يالتغتايرةمئ قو 2021
  

  ريرقتلا ةرتفل ةقحاللا ثادحألا .42
 500رةغا بايرىاوأليرةحتالشايركوكصرنمرين ثايراليدصإليرحالطركنبايرلمكأر،2022رالبمستد 31ريفرةتهتنمايرةنسايرةت هنردعب
  2023رالتيالبف 6ريف ةالدصُمماي كوكصايرةتوستر متر يدوعسرلايررنوتلم

 
  ةدحومايرةتا مايرمئيوقايرهذهرىلعرلتدعتايروأرح صفإليربلطتترالتالقتاير تال تردعبرىالخأ  ثيدحأرك نهرنكترما

 
 
  

  ةرادإلا سلجم ةقفاوم  .43
  )ه1444 ن بعش 13رقفيوماي 2023رسال م 5ر تال تب ةاليدإليرسلجمرنمرةدحومايرةتا مايرمئيوقاير دمتعي
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