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 م٢٠٢٠ يونسلا ريرقتلا

  قودنص
 تير ريبخلا

 

 مت ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتم لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص "تير ريبخلا قودنص"
 تادحو ليجستو حرط ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه لبق نم ةقفاوملا تمتو ،ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاب هجاردإ

   .م٢٠١٨ ربوتكأ ١٦ قفاوملا ،ـه ١٤٤٠ رفص ٧ خيراتب )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف تير ريبخلا قودنص

 ٠٢-١٧-٠٦-٠٣-٨٨-٦٩٤-AKC :ةيعرشلا ةداهشلا مقر
 

 مهم راعشإ

 ًاساسأ )اهنم ٍءزج يأ وأ( ةقيثولا لكشت الو ،تير ريبخلا قودنص يف لكش يأب ةكراشملا وأ باتتكالا وأ ءارشلل ًاضرع ةقيثولا هذه لثمت ال
 طورش ةءارق نيلمتحملا نيرمثتسملا ىلع بجي .هعون ناك امهم دقاعت يأ ماربإل ًازفحم وأ مدقت امب مايقلل اهيلع دامتعالا يغبني الو
 عقوملا لالخ نم كلذو رارقلا ذاختا لبق ةقدو ةيانعب ىرخألا هقئاثوو رامثتسالا رطاخم نأشب اهيف درو امو تير ريبخلا قودنص ماكحأو
 ضفخنت وأ عفترت نأ نكميو .يلحم كنب ىدل ةيدقن ةعيدو سيل رامثتسالا اذه .www.alkhabeer.com :ةيلاملا ريبخلا ةكرشل ينورتكلإلا

 عم رواشتلاب مهرارق ىلإ لصوتلا رامثتسالا يف نيبغارلا نيرمثتسملا عيمج ىلع بجوتي امك .هنم ققحتم رخآ لخد يأو رامثتسالا ةميق
 جئاتنلا نأب نامض ءاطعإ نكمي ال امك .رامثتسالا اهيلع يوطني يتلا رطاخملا عيمج مييقتو نيينوناقلاو نييلاملا مهيراشتسم
 رامثتسا دعي .قودنصلل ةيلبقتسملا جئاتنلا نمضي ال قباسلا ءادألا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،ققحتت فوس ةعقوتملاو ةفدهتسملا
 .اهب هلوبقو قودنصلا ماكحأو طورش ىلع هعالطاب هنم ًارارقإ قودنصلا يف رمثتسملا
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 تايوتحملا لودج

 ٥ ________________________________________________________________________________________ قودنصلا ريدم باطخ
 ٦ ________________________________________________________________________________ ةيساسألا قودنصلا تامولعم
 ٧ _______________________________________________________________________________________ قودنصلا تانايب صخلم
 ٨ _______________________________________________________________________________________________ قودنصلا لوصأ

 ١١ __________________________________________________________________________________________ قودنصلا تادجتسم
 ١٦ _____________________________________________________________________________________________ قوسلا ىلع ةرظن
 ١٩ _________________________________________________________________________ تير ريبخلا قودنص ةرادإ سلجم ريرقت
 ٢١ __________________________________________________________________________________________ رطاخملا ميوقت ريرقت

 ٢٤ _________________________________________________________________________ قودنصلا تاراقع نع ةماع تامولعم
 ٣٥ _________________________________________________________________ م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ةيلاملا ةنسلل ةيلاملا مئاوقلا
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 قودنصلا ريدم باطخ

 ،نيمرتحملا تادحولا يكلام / ةداسلا

 قوسلاب قودنصلا جاردإ مت دقو .هتايلمع نم ةيناثلا ةنسلا حاجنب - دمحلا هللو – لمكتسا دق )"قودنصلا"( تير ريبخلا قودنص نأ نلعن نأ انل بيطي
 يلاوح ةيلامجإلا اهتميق غلبت تناكو كوبتو ةدجو ضايرلا يف لخدلل ةردم ةيراقع لوصأ ةعبس يف رمثتسي ناكو ،م٢٠١٩ سرام ٢٠ خيراتب ةيدوعسلا ةيلاملا
  .يدوعس لاير رايلم ١

 تادحو حرطو ليومتلا غلبم ةدايز قيرط نع يدوعس لاير نويلم ٧٢٢.٨ ةميقب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايزب م٢٠٢٠ سطسغأ يف قودنصلا ماقو
 يف ةيفاضإ تاراقع ةثالث ىلع ذاوحتسالل كلذو .يدقنلا حرطلا يلامجإ نم ٪١٠٤ ةبسنب ةيطغتلا تمت ثيح ،نيرمثتسملل لوألا يفاضإلا حرطلاو ةينيع
  .ضايرلا

 تاعاطق اهنم ،تاعاطقلا نم ددع ىلع عزوتت ةعونتمو ،كوبتو ةدجو ضايرلا يف عزوتت لخدلل ةردم ةيراقع لوصأ ةرشع يف ًايلاح قودنصلا رمثتسي ،هيلعو
  م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف امك قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ غلبيو .يميلعتلا عاطقلاو ينكسلا عاطقلاو ةيرادإلا بتاكملاو ةئزجتلا

 .يدوعس لاير رايلم ١.٧١

 ٥ يفو .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإل ةيناثلا ةدايزلا ىلع ةقفاوملا بلط نأشب ،ةيلاملا قوسلا ةئيهل مدقتلاب قودنصلا ريدم ماق ،م٢٠٢٠ ربمتبس يفو
 نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإل ةيناثلا ةدايزلا ىلع م٢٠٢١ رياني ٤ خيراتب ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا نع قودنصلا ريدم نلعأ ،م٢٠٢١ رياني

 .ةدج ةنيدمب ةيفاضإ تاراقع ىلع ذاوحتسالل كلذو ،يناثلا يفاضإلا حرطلا لالخ

 روطتلا اذه نع جتانلا رثألا نوكي نأب قودنصلا ريدم عقوتي ،هيلعو .قودنصلا اهكلتمي يتلا لوصألا ةدعاق عيونتو عيسوت ،تاذاوحتسالا هذه نأش نمو
 .قودنصلا جئاتنو ءادأ ىلع ماع لكشب ًايباجيإ

 ماق ،يرامثتسالا قودنصلا فدهل ًاقفوو .ةيرود ةيدقن تاعيزوت دادسو تاراجيإلا نم رمتسمٍ راج ٍلخد قيقحت وه قودنصلل يسيئرلا رامثتسالا فده نإ
 ةنراقملاب ةيدقنلا حابرألا ةبسن تضفخناو .لاملا سأر نم ٪٤.٧٥ تغلب م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ رياني ١ نم ةرتفلا نع ةيمكارت ةيدقن حابرأ عيزوتب قودنصلا

 نإف ،كلذ عمو .قاوسألا ىلع يبلس ريثأت ىلإ ىدأ ثيح ،)١٩-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف يشفت ببسب كلذو يسيئر لكشب قباسلا ماعلا ءادأ عم
 MSCI World) تيرلا قيدانصل يملاعلا "يأ يس سإ مإ" رشؤمك ةيملاعلا تيرلا قيدانص تارشؤم حابرأ ةبسن نم ىلعأ حابرأ ةبسن ققح قودنصلا ءادأ

Equity REIT Index) اربيإ/ يستوف رشؤمو )FTSE EPRA Nareit Global REITs Index( يلاوتلا ىلع ٪٣.٠٩و ٪٣.٣٨ تغلب يتلاو. 

 ملتسا دقف ،)١٩-ديفوك( ديدجلا انوروك سوريف راشتنا نم دحلل ةديشرلا انتموكح لَبِق نم اهذاختا مت يتلاو ةقوبسملا ريغ ةيزارتحالا تاءارجإلا لظ يف هنأب ًاملع
 لالخ تاراجيإلا قيلعت وأ/و ةقحتسملا تاراجيإلا ةلودج ةداعإ وأ/و ةيراجيإلا ةميقلا ضيفختب قلعتت تاراقعلا يرجأتسم نم تابلطلا نم ددع قودنصلا ريدم
 تاءافعإو تاموصخ حنمو تاراجيإلا ضعب ةلودج ةداعإ ىلإ ىدأ امم نيرجأتسملا نم تابلطلا هذه ةساردب قودنصلا ريدم ماقو .ةيزارتحالا تارارقلا نايرس ةرتف
 ةبسنب تاموصخلا كلت قودنصلا ريدم ردقيو .ةيزارتحالا تاءارجإلا ةرتف لالخ مهتطشنأ ترثأت نيذلا نيرجأتسملا نم ددعل ةدملا ةدودحم راجيإلا باستحا نم
  .قودنصلاب ةصاخلا ةيراقعلا لوصألل يونسلا راجيإلا ةميق يلامجإ نم ٪٨

 ىلع ٪٨٧ و ٪٨٣  امهب لاغشإلا ةبسن غلبت ثيح ،وزالب زكرم راقعو ينكسلا اقلملا عمجم راقع ادع ام ٪١٠٠ ةبسنب ةرجؤم تاراقعلا عيمج نأ ركذلاب ريدجلا
 قفارم ةفاضإو عمجملا تاهجاو ثيدحت لمشت يتلاو ينكسلا اقلملا عمجمب تانيسحت لمعب ًايلاح قودنصلا ريدم لمعيو .م٢٠٢٠ ربمسيد يف امك يلاوتلا

 ريدم لمعيف وزالب زكرم راقع صوصخب امأ .راقعلاب لاغشإلا ةبسن ةدايزو نييفاضإ نيرجأتسم بذج هنأش نم يذلاو عمجملا ناكسل ةيفاضإ تامدخو
 .راقعلاب ةرغاشلا تادحولا ريجأت ةداعإ ىلع قيوستلا ريدم عم ًايلاح قودنصلا

 يشفت نع يسيئر لكشب جتانلا ةيداصتقالا ةطشنألا شامكناب ًابلس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف )تير( ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ترثأت
 راشتنا ءاوتحا فدهب ًادويق تعضوو ماتلا قالغإلا تضرف دق - هللا اهديأ  -ةلودلا تناكو .طفنلا راعسأ يف داحلا طوبهلاو دجتسملا انوروك سوريف
 ىلع ًائبع لّكش يلاتلابو ،بتاكملاو ةفايضلاو ةئزجتلا ةراجت تاراقع حئارش ىلع يبلس ريثأت ىلإ ةيداصتقالا ةطشنألا يف عجارتلا اذه ىدأ دقو .سوريفلا

 .)تير( ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانص

 نيلئافتم ىقبن نحن ،ريصقلا ىدملا يف ةفايضلاو ةئزجتلا ةراجت تاراقعو ةيبتكملا تاراقعلا حئارش يف طوغضلا رارمتساب تاعقوتلا نم مغرلا ىلعو
 دويقلا نم فيفختلا يدؤي نأ عقوتملا نم ثيح ،ةيملاعلا ةيحصلا ةمزألا هذه رسحنت املاح يباجيإ ءادأل هقيقحتو يرامثتسالا خانملا يفاعت عقوتنو
 .هللا نذإب م٢٠٢١ ماعلا يف يداصتقالا طاشنلا يفاعت ىلإ تاحاقللا عيزوتو ريوطت ةعرسو

 ثيح ،دمألا ةليوط ةيرامثتسالا قودنصلا ةيجيتارتسا عم ةقفاوتم ةراتخم ةيرامثتسا صرف نع رارمتساب ثحبلا قودنصلا ريدم لصاوي ،كلذ بناج ىلإ 
 اهكلتمي يتلا لوصألا ةدعاق عيونتو عيسوتو ،طسوتملا ىدملا ىلع ًابيرقت ٪٧ ةبسنب قودنصلل ًايونس يفاص دئاع قيقحت قودنصلا ريدم فدهتسي
 .قودنصلا

 تادحولا يكلام عيمجل انركش نع بارعإلا دونو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف امك هتايلمعو قودنصلا ءادأ ليصافت ضرع وه يونسلا ريرقتلا اذه نم ضرغلا نإ
  .ةرمتسملا مهتقث ىلع

  

 قودنصلا ريدم  
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
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 ةيساسألا قودنصلا تامولعم

 قودنصلا نع ةماع ةذبن

 ةــمظنألا بجومب هؤاشنإ متو ،ةيعرشلا ةئيهلا طباوض عم قفاوتمو لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وه تير ريبخلا قودنص
 .ةيلاملا قوسلا ةئيه تاميلعتو حئاولل عضخيو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو

 قودنصلا فده

 حابرأ يفاص نم ٪٩٠ نع لقت ال ةبسنب ةيرود ةيدقن تاعيزوتو ةرمتسم ةيراجيإ دئاوع قيقحت وه قودنصلل يسيئرلا يرامثتسالا فدهلا نإ
 لوصأ يف ةققدم ةيلام مئاوق رخآ بسح قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ٪٧٥ نع لقي ال ام رامثتسا لالخ نم كلذو ،ةيونسلا قودنصلا

  .)ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يتنيدم ءانثتساب( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لخدلل ةرِدُم ةيراقع
 قودنصلا رامثتسا ةيجيتارتسا

 ةيرود ةيريجأت دئاوع قيقحت ىلع يسيئر لكشب زكترت يتلاو قودنصلاب ةصاخلا ةيرامثتسالا فادهألا قيقحت ىلإ قودنصلا ريدم ىعسي فوس
 مييقتلا تاسارد لمشت يتلاو ةلاهجلا يفن لامعأ تابلطتم يفوتست يتلا ةيراقعلا لوصألا نم ةعونتم ةيرامثتسا ةظفحم نيوكت لالخ نم
 ىلع قودنصلل ةيئدبملا ةيراقعلا ةظفحملا لمشتو .تاساردلا نم اهريغو ةينوناقلا تاعجارملاو ةينفلا تاساردلاو رامثتسالا ىودجو يراقعلا

 قودنصلا ىعسي فوس .كوبت ةنيدمو ةدج ةنيدمو ضايرلا ةنيدم نم ٍّلك يف ةعزوملاو ةئزجتلاو يبتكملاو ينكسلا عاطقلا يف زكرتت تاراقع
 ال امب ىرخأ تارامثتساب مايقلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا لمشت دق ىرخأ تاراقع يف رامثتسالا ىلإ ًالبقتسم
 .رامثتسالا دويق عم ضراعتي

 نويسيئرلا ةمدخلا ودوزم

 ةيلاملا ريبخلا ةكرش يرادإلاو قودنصلا ريدم

 رامثتسالل ءامنإلا ةكرش ظفحلا نيمأ

 )ةيملاعلا ورك نم وضع( نوينوناق نوبساحم مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا بتكم ينوناقلا بساحملا

 .م.م.ذ ةيعرشلا ةعجارملا راد يعرشلا راشتسملا

 نوميقملا
 و ،)ًاقباس يراقعلا مييقتلل هكيرشو ةروطتملا ءامتنا ةكرش( يراقعلا مييقتلل هكيرشو ةروطتملا داعبأ ةكرش )١
 و ،زبويك تياو ةكرش )٢
 )تارتس ويلاف( نيمثتلا ريبخ ةكرش )٣
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 قودنصلا تانايب صخلم

 قودنصلل ةيساسألا تانايبلا

 ٤٣٤٨ لوادت زمر

 ALKHABEE:AB غربمولب زمر

 م٢٠١٩ سرام ٢٠ جاردإلا خيرات

 ديدمتلل ةلباق ،جاردإلا خيرات نم أدبت ةنس ٩٩ قودنصلا ةدم

 .س.ر ١,٧١٨,٨٤٤,١٦٢ *قودنصلا لوصأ مجح

 .س.ر ١,٠٢٩,٧١٠,١٣٠ يفاضإلا حرطلا دعب قودنصلا لام سأر يلامجإ

 .س.ر ٧٣٧,٥٠٠,٠٠٠ *ليومتلا غلبم

 ٪٤٢.٩١ *قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا نم ضارتقالا ةبسن

 .)ةققدم( م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف امك *

 م٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلل ةيلاملا تارشؤملا

 ًايونس فصن ميوقتلا تارتف

 .س.ر ١,٧١٨,٨٤٤,١٦٢ قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا

 .س.ر ٨٩٦,٧٩٩,٩٦٨ قودنصلا تادحو لوصأ ةميق يفاص

 ٪٤.١٦ *قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ىلإ ةيلامجإلا باعتألاو تافورصملا ةبسن

  ةرركتملا ريغ قودنصلا لوصأ مجح ةدايز فيراصمو موسر
 *قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ىلإ

٠.٩١٪ 

 ٪٥.٠٧ **قودنصلا لوصأل ةيلامجإلا ةميقلا ىلإ قودنصلا فيلاكت ةبسن

 ٪١١.٦٧ **قودنصلا لوصأ يفاص طسوتم ىلإ قودنصلا فيلاكت ةبسن

 .ةصاخ تالومع يأ ىلع لصحي ملو ،اهضيفخت وأ موسر يأ ءافعإب قودنصلا ريدم مقي مل *

 .ةرركتملا ريغ قودنصلا لوصأ مجح ةدايز فيراصمو موسر نمضتت **

 *قودنصلل ةيقوسلا ةميقلا تانايب

 .س.ر ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠ جاردإلا خيرات يف امك

 .س.ر ٦١٧,٩١٤,١٩٠ م٢٠١٩ وينوي ٣٠ يف امك

 .س.ر ٧٢٤,٢٢٢,٠٠٧ م٢٠١٩ ربمسيد ٣١ يف امك

 .س.ر ٥٤٥,٤٩١,٩٨٩ م٢٠٢٠ وينوي ٣٠ يف امك

 .س.ر ٩٦٦,٨٩٧,٨١٢  م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف امك

 .ةدحولا رعس ىلع ًءانب * 
  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٨

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 قودنصلا لوصأ

 قودنصلا لوصأ تانايب

 تاراقع ١٠ تاراقعلا ددع

 عبرم رتم ١٣٣,٩٩٠ يضارألا ةحاسم يلامجإ

 عبرم رتم ١٥١,١٦٣ *ةينبملا ةحاسملا يلامجإ

 .ءانبلا ةصخر بسح ءانبلا تاحاسم *

 )قودنصلا ةظفحم( قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا لوصألا

 راقعلا مسا ةيكلملا ريوطتلا ةلاح ةنيدملا يراقعلا عاطقلا

 ١ ينكسلا اقلملا عمجم ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا ينكس

 ٢ لوم يريلاج عافتنا قح ءاشنإلا ديق كوبت ةئزجت

 ٣  وزالب زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا ةئزجت

 ٤ "سكرو موه" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا ةئزجت

 ٥ "تروك ًالهأ" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ةدج ةئزجت

 ٦ يراجتلا "٢ نب" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ةدج تامادختسالا ددعتم

 ٧ يراجتلا "ةبخنلا" زكرم ةرح ةيكلم ةروطم ةدج تامادختسالا ددعتم

 ٨ سناجيلا جرب ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا يبتكم

 ٩ يبارافلا تايلك ةرح ةيكلم ةروطم ضايرلا يميلعت

 ١٠ يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا ةرح ةيكلم ءاشنإلا ديق ضايرلا يميلعت

  قودنصلا اهفدهتسي يتلا لوصألا

 تارامثتساب مايقلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ةيراقع تارامثتسا لمشت دق ىرخأ تاراقع يف رامثتسالا ىلإ رارمتساب قودنصلا ىعسي
  :يلاتلا ققحي امب ةعونتم ةيراقع لوصأ يف رامثتسالا قودنصلا فدهتسيو .رامثتسالا دويق عم ضراعتي ال امب ىرخأ

 دحك ٪٢٥ رامثتسا متي نأ نكميو ،يرودو يريجأت لخد قيقحتل ةلباق ًايئاشنإ ًاريوطت ةروطم نوكت نأ و ةرح ةيكلم ةكولمم تاراقعلا نوكت نأ •
 .ةعفنم قوقح يفو ءاشنإلا ديق تاراقع يف قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ نم ىصقأ

 ىصقأ دحك ٪٢٥ رامثتسا متي نأ نكميو ،ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ينتنيدم ءانثتساب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاراقعلا عقت نأ •
 .ةكلمملا جراخ تاراقع يف قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ نم

 قفارمو ،تاعدوتسملاو ،ةينكسلا تاعمجملاو ،ةيراجتلا ضراعملاو ،بتاكملا لثم  ةعونتم تاعاطق يف ةيراقع لوصأ ىلع ذاوحتسالا •
  .يحصلاو يميلعتلا مادختسالل ةصصخم تاراقع ىلإ ةفاضإلاب ،يتسيجوللا معدلا
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 قودنصلا ةظفحم يف تاراقعلا بسنو ءامسأ

 

 

 عقوملا بسح تارامثتسالا عيزوت

 

  

 

 

  

سناجيلا جرب  
٢٥.٥%  

ينكسلا اقلملا عمجم  
١٤.٨%  

  ةيؤرلا تايلك
)يبارافلا تايلكب اقباس ةفورعملا(  

١٢.٩%  

لوم يرلاج  
١١.٣%  

يراجتلا "ةبخنلا" زكرم  
١٠.٣%  

  وزالب زكرم
٦.٠%  

يراجتلا "2 نب" زكرم  
٥.٦%  

"سكرو موه" زكرم  
٥.١%  

"تروك ًالهأ" زكرم  
٤.٥%  

  ةيؤرلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا
)يبارافلا تايلكب اقباس ةفورعملا(  

٤.٠%  

ضايرلا  
٧٠.٧%  

ةدج  
١٩.٤%  

كوبت  
٩.٩%  
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 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 يراقعلا عاطقلا بسح تارامثتسالا عيزوت

 

  

 

 ةكولمملا تاراقعلا يلامجإ ىلإ ةرجؤملا ريغ تاراقعلا ةبسنو ةرجؤملا تاراقعلا ةبسن

 

  

 

 

  

  ةئزجت
)ةقلغم قوست زكارمو ةيراجت ضراعم(  

٢٤.٠%  

ينكس  
١٥.٧%  

  تامادختسإلا ددعتم
)ةيرادإ بتاكمو ةيراجت ضراعم(  

١٥.٣%  

يبتكم  
٢٧.٨%  

يميلعت  
١٧.٢%  

  ةرجؤملا ريغ تاراقعلا ةبسن
٣.٠% 

  ةرجؤملا تاراقعلا ةبسن
٩٧.٠% 



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١١

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 قودنصلا تادجتسم

 قودنصلا لمع يف رثؤت ةمهم وأ ةيرهوج وأ ةيساسأ تاريغت يأو قودنصلا تادجتسم

  ليصافتلا  نالعإلا خيرات

 م٢٠٢٠ رياني ٢٩
 ىلع لوصحلا دعب كلذو ،يدقنو ينيع لكشب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز يف هتين نع قودنصلا ريدم نلعأ
 عيقوتب قودنصلا ريدم ماق يتلاو ،ةيقرشلا ةقطنملاو ضايرلا ةنيدم يف نيراقع ىلع ذاوحتسالل ةمزاللا تاقفاوملا

 .اهكالم عم مهافت تاركذم

 م٢٠٢٠ ليربأ ٢٩

 دحلل ةديشرلا انتموكح لَبِق نم اهذاختا مت يتلاو ،ةقوبسملا ريغ ةيزارتحالا تاءارجإلا لظ يف هنأ قودنصلا ريدم نلعأ
 تابلطلا نم ددع تاراقعلا يرجأتسم نم قودنصلا ريدم ملتسا دقف ،)١٩-ديفوك( ديدجلا انوروك سوريف راشتنا نم
 نايرس ةرتف لالخ تاراجيإلا قيلعت وأ/و ةقحتسملا تاراجيإلا ةلودج ةداعإ وأ/و ةيراجيإلا ةميقلا ضيفختب قلعتت
  .ةيزارتحالا تارارقلا

 م٢٠٢٠ ويام ١١
 ضايرلا ةنيدم يف نيراقع ىلع ذاوحتسالل قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز ةين نالعإ ىلإ ًاقاحلإ ،قودنصلا ريدم نلعأ

 يف يضملا مدعب قودنصلا ةرادإ سلجم رارق ،ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعب كلذو ةيقرشلا ةقطنملاو
 .قودنصلاو تادحولا يكلام ةحلصم ىلع ًاظافح كلذو ةيقرشلا ةقطنملا يف عقاولا راقعلا ىلع ذاوحتسالا

 م٢٠٢٠ وينوي ١٦

 ةدايز ىلع ،م١٦/٠٦/٢٠٢٠ قفاوملا ـه٢٤/١٠/١٤٤١ خيراتب ةيلاملا قوسلا ةئيه ةقفاوم ىلع لوصحلا نع قودنصلا ريدم نلعأ
 :يهو تاراقع ةثالث ىلع ذاوحتسالل كلذو ،يدوعس لاـير نويلم ٧٢٢.٨٠ ةميقب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ

 .ضايرلا ةنيدمب جورملا يح يف دهف كلملا عراش ىلع عقي يبتكم جرب :سناجيلا جرب

 .ضايرلا ةنيدمب ةيليبشا يح يف يبرعلا رحبلا قيرط ىلع عقي يميلعت راقع :يبارافلا تايلك ىنبم

 .ضايرلا ةنيدمب ةيليبشا يح يف يبرعلا رحبلا قيرط ىلع عقي ءاشنإلا تحت يميلعت راقع :يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا

 م٢٠٢٠ وينوي ٢١
 مهؤاكرشو خيشلا لآو يريدسلاو مظعلا ةكرش نييعت ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم نع قودنصلا ريدم نلعأ

 ٣١ يف يهتنملا يلاملا ماعلا نع قودنصلل ينوناق بساحمك ةيملاعلا ورك وضع – نوينوناقو نوعجارمو نوبساحم
 .يدوعس لاير ٧٥,٠٠٠ اهردق ةيونس باعتأ لباقم م٢٠٢٠ ربمسيد

 م٢٠٢٠ وينوي ٢٨
 قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز لمشت يتلاو تير ريبخلا قودنص ماكحأو طورش ةحاتإ نع قودنصلا ريدم نلعأ
 ىلإ يدوعس لاير نويلم ٩٨٤.٧ نم قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز رارق ىلع تيوصتلا نم تادحولا يكلام نيكمتل

 .يدوعس لاير نويلم ١,٧٠٧.٥

 ،م٢٠٢٠ ماعلا نم لوألا فصنلل تير ريبخلا قودنص تاراقعل ةيونس فصنلا مييقتلا ريراقت ةحاتإ نع قودنصلا ريدم نلعأ م٢٠٢٠ وينوي ٣٠
 .زبويك تياوو يراقعلا مييقتلل داعبأ :نيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم نيدمتعم نيميقم لبق نم ةدعملاو

 م٢٠٢٠ ويلوي ٧

 ةقفاوملاب ،م٠٥/٠٧/٢٠٢٠ قفاوملا ـه١٤/١١/١٤٤١ خيراتب تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام عامتجا جئاتن نع قودنصلا ريدم نلعأ
 ةيفاضإ ةيراقع لوصأ ىلع ذاوحتسالا فدهب يدوعس لاير ٧٢٢,٨٠٢,٠٢٢ ةميقب قودنصلا لوصأ ةميق يلامجا ةدايز ىلع
 اهثيدحت مت يتلاو قودنصلل ةلدعملا ماكحألاو طورشلا ىلع ةقفاوملاو ،ةقالعلا تاذ فيلاكتلاو فيراصملا دادسو
 .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجا ةدايز سكعتل يساسأ لكشب

 حرطلا قيرط نع تير ريبخلا قودنص لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز يف كارتشالا ءدب دعوم نع قودنصلا ريدم نلعأ م٢٠٢٠ ويلوي ١٣
 .)لمع مايأ ١٠( م٦/٨/٢٠٢٠ قفاوملا ـه١٦/١٢/١٤٤١ ىتحو م١٩/٠٧/٢٠٢٠ قفاوملا ـه٢٨/١١/١٤٤١ نم ًءادتبا نيرمثتسملل ماعلا يفاضإلا

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١٢

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

  ليصافتلا  نالعإلا خيرات

 م٢٠٢٠ ويلوي ٢٢
 وينوي ٣٠ ىتح م٢٠٢٠ رياني ١ نم ةرتفلا نع تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع ةيدقن حابرأ عيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ

 يلوألا رعسلا ىلإ اهتبسنو ،)ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.٢( يدوعس لاير ١٣,٢٨٨,٤٧٧.٢ ةميقب ةعزوم حابرأ يلامجإب م٢٠٢٠
 .٪٢.٠ يه ةدحولل

 ـه١٦/١٢/١٤٤١ خيراتب تهتنا يتلاو تير ريبخلا قودنص لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز يف كارتشالا جئاتن نع قودنصلا ريدم نلعأ م٢٠٢٠ سطسغأ ١٧
 .يدقنلا حرطلا يلامجإ نم ٪١٠٤ ةبسنب ةيطغتلا تمت ثيح ،م٦/٨/٢٠٢٠ قفاوملا

 قيدانصب صتخملا "يملاعلا يراقعلا تيان اربإ يستوف" رشؤمل تير ريبخلا قودنص مامضنا نع قودنصلا ريدم نلعأ م٢٠٢٠ ربمتبس ٧
 .ةيراقعلا تاكرشلاو ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا

 ةقفاوتم ةيفاضإ ةينامتئا تاليهست ىلع لوصحلل يحجارلا فرصم عم ليومت ةيقافتا عيقوت نع قودنصلا ريدم نلعأ م٢٠٢٠ ربمتبس ٩
 .قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايزب ةصاخلا ذاوحتسالا ةيلمع لامكتسال كلذو ةيمالسإلا ةعيرشلا عم

 م٢٠٢٠ ربمتبس ١٤

 :ةيلاتلا ةيراقعلا لوصألا ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإ نع قودنصلا ريدم نلعأ

 .ضايرلا ةنيدم يف ايليبشا يح يف عقتو ةيميلعت تايلك :يبارافلا تايلك

 .ضايرلا ةنيدم يف ايليبشا يح يف عقي :)ءاشنإلا ديق( يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا

 .ضايرلا ةنيدم يف جورملا يح يف عقي يبتكم جرب وهو ،سناجيلا جرب ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإ نع قودنصلا ريدم نلعأ م٢٠٢٠ ربمتبس ١٥

 م٢٠٢٠ ربمتبس ٢٧
 قودنصلاب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا م٢٠٢٠ ربمتبس ٢٧ خيراتب قودنصلا ةرادإ سلجم دامتعا نع قودنصلا ريدم نلعأ

 ىلع ةقفاوملا بلط نأشب ،"لوادت" ةيلاملا قوسلا ةكرشو ةيلاملا قوسلا ةئيهل اهب مدقتلا قودنصلا ريدم يوني يتلاو
  .ةفدهتسم ةديدج ةيراقع لوصأ ىلع ذاوحتسالل كلذو قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز

 م٢٠٢٠ ربوتكأ ٢٥

 تاراقعلل ةفدهتسملا تاذاوحتسالا م٢٠٢٠ ربوتكأ ٢٢ خيراتب قودنصلا ةرادإ سلجم دامتعا نع قودنصلا ريدم نلعأ
 نم ٍّلك يف عقت ةيعانصو ةيميلعتو ةيتسجول تاراقع لمشت يتلاو ،م٢٠٢٠ ربمتبس ٢٧ خيراتب نالعإلا يف اهيلإ راشملا

 .ةدجو ضايرلا يتنيدم

 ةيصوت ىلع قفاو دق ةرادإلا سلجم نأب ،م٢٠٢٠ رياني ٥ خيراتب اذه يونسلا ريرقتلل ةقحال ةرتف يف قودنصلا ريدم نلعأو
 هيلعو ،ضايرلا ةنيدم يف ةعقاولا تاراقعلا دحأب ةصاخلا ذاوحتسالا ةيلمع يف يضملا مدع نأشب قودنصلا ريدم

 طورشلا اهنمو قودنصلا لوصأ ةميق يلامجإ ةدايز فلم ثيدحتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب قودنصلا ريدم موقي فوس
 .ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلل اهميدقت ةداعإو قودنصلاب ةصاخلا ماكحألاو

 م٢٠٢٠ ربوتكأ ٢٩
 ٣٠ ىتح م٢٠٢٠ ويلوي ١ نم ةرتفلا نع تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع ةيدقن حابرأ عيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ

 رعسلا ىلإ اهتبسنو ،)ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٥( يدوعس لاير ١٥,٤٤٥,٦٥١,٩٥ ةميقب ةعزوم حابرأ يلامجإب م٢٠٢٠ ربمتبس
 .٪١.٥٠ يه ةدحولل يلوألا

 م٢٠٢١ رياني ٣١
 تادحو يكلام ىلع ةيدقن حابرأ عيزوت نع م٢٠٢١ رياني ٣١ يف قودنصلا ريدم نلعأ ،يونسلا ريرقتلا اذهل ةقحال ةرتف يف

 ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥ عقاوب( ةدحولل يلوألا رعسلا نم ٪١.٢٥ ةبسنب تير ريبخلا قودنص
 .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠

 

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١٣

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 )م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ةيهتنملا( ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف قودنصلا تادحو تانايب

 س .ر ٩.٣٩ )م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ةيلاملا ةنسلا ةياهنب ةدحولا رعس

 ٪٦.١٠-  جاردإلا خيرات ذنم ةدحولا رعس ءادأ

 س .ر ١١.٨٢ ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف رعس ىلعأ

 س .ر ٨.١٥ ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف رعس لقأ

 .س.ر ٨٩٦,٧٩٩,٩٦٨ ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 س .ر ٨.٧٠٩٢ ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف ةدحو لكل قودنصلا لوصأ ةميق يفاص

 س .ر ٨.٩٧٧٦ ةيلاملا ةنسلا نع ةدحو لكل قودنصلا لوصأ ةميق يفاص ىلعأ

 س .ر ٨.٧٠٩٢ ةيلاملا ةنسلا نع ةدحو لكل قودنصلا لوصأ ةميق يفاص لقأ

 ةدحو ١٠٢,٩٧١,٠١٣ ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف ةردصملا تادحولا ددع

 

 )م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ةيلاملا ةنسلا حابرأ عيزوت

 حابرألا عيزوت ةسايس
 يفاص نم ٪٩٠ نع لقت ال ةيونسلا ةعزوملا حابرألا
 ىلإ قودنصلا ريدم فدهيو .ةيونسلا قودنصلا حابرأ
 نيرمثتسملا ىلع ةيونس عبر ةيدقن حابرأ عيزوت

 س .ر ٨٨,٢٣٠,٥٥٩ ةنسلل يريجأتلا لخدلا يلامجإ

 س .ر ٩.٣٩ )م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ةيلاملا ةنسلا ةياهنب ةدحولا رعس

 ٪٩.١٣  ةدحولا رعس ىلع ةنسلل يريجأتلا لخدلا

 س .ر ٤١,٦٠٥,٥٠٦  *ةنسلل ةعزوملا حابرألا يلامجإ

 ةدحولل س .ر ٠.٤٧٥ *ةدحو لكل عزوملا حبرلا

 ٪٤.٧٥ * )قودنصلا لام سأر نم %( يلوألا ةدحولا رعس ىلع عزوملا حبرلا

 ٪٥.٠٦  *ةدحولا رعس ىلع عزوملا حبرلا

  عقاوب( ةدحولل يلوألا رعسلا نم ٪١.٢٥ ةبسنب ،تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع م٢٠٢١ رياني ٣١ خيراتب اهعيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ يتلا ةيدقنلا حابرألا نمضتت *
 .م٢٠٢١ سرام ٣٠ خيراتب تادحولا يكلام ىلإ تاعيزوتلا كلت عفدب قودنصلا ريدم ماق دقو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥

  يلكلا دئاعلا

 م٢٠٢٠ ةياهن ىلإ جاردإلا ذنم م٢٠٢٠ م٢٠١٩ 

 *٪١١.٠١ *٤.٧٥٪ ٪٦.٢٦ *ةعزوملا حابرألا يلامجإ

 ٪٦.١٠- -١٥.١٠٪ ٪٩.٠٠ ةدحولا رعس ءادأ

 ٪٤.٩١ -١٠.٣٥٪ ٪١٥.٢٦ **جاردإلا ذنم يلكلا دئاعلا

  عقاوب( ةدحولل يلوألا رعسلا نم ٪١.٢٥ ةبسنب ،تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع م٢٠٢١ رياني ٣١ خيراتب اهعيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ يتلا ةيدقنلا حابرألا نمضتت *
 .م٢٠٢١ سرام ٣٠ خيراتب تادحولا يكلام ىلإ تاعيزوتلا كلت عفدب قودنصلا ريدم ماق دقو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥

 .ةعزوملا حابرألا يلامجإ + ةدحولا رعس ءادأ =يلكلا دئاعلا **

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١٤

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 م٢٠٢٠ و م٢٠١٩ ةياهن يف قودنصلا تادحو تارشؤم ضعبل ةنراقم لودج

  م٢٠١٩ م٢٠٢٠

  ةنس لك ةياهن يف قودنصلا لوصأ ةميق يفاص .س.ر ٦٠٠,٣٥٥,١٤٤ .س.ر ٨٩٦,٧٩٩,٩٦٨

  ةنس لك ةياهن يف ةدحو لكل قودنصلا لوصأ ةميق يفاص .س.ر ٩.٠٣٥٧ .س.ر ٨.٧٠٩٢

 ةنس لك ةياهن يف ةدحو لكل رعس ىلعأ .س.ر ١١.٢٠ .س.ر ١١.٨٢

 ةنس لك ةياهن يف ةدحو لكل رعس لقأ .س.ر ٨.٩١ .س.ر ٨.١٥

  ةنس لك ةياهن يف ةردصملا قودنصلا تادحو ددع ٦٦,٤٤٢,٣٨٦ ١٠٢,٩٧١,٠١٣

  ةنس لك ةياهن يف ةدحولل لخدلا عيزوت يلامجإ .س.ر ٦٢٦. .س.ر ٤٧٥.

  ةنس لك ةياهن يف يلامجإلا دئاعلا ٪٥.٣٨- ٪٢.٢٣

 **تافورصملا ةبسن يلامجإ ٪١٣.٨٧ ٪٥.٠٧

  عقاوب( ةدحولل يلوألا رعسلا نم ٪١.٢٥ ةبسنب ،تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع م٢٠٢١ رياني ٣١ خيراتب اهعيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ يتلا ةيدقنلا حابرألا نمضتت *
 .م٢٠٢١ سرام ٣٠ خيراتب تادحولا يكلام ىلإ تاعيزوتلا كلت عفدب قودنصلا ريدم ماق دقو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥

 .ةصاخ تالومع يأ ىلع لصحي ملو ،اهضيفخت وأ موسر يأ ءافعإب قودنصلا ريدم مقي مل **
 

 ةدحولا رعسو لوصألا ةميق يفاص ءادأ

 
 

 تادحولا يكلام ىلع ةعزوملا حابرألا

 

 نم ٪١.٢٥ ةبسنب ،تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع ةيدقن حابرأ عيزوت نع م٢٠٢٠ رياني ٣١ خيراتب اذه يونسلا ريرقتلل ةقحال ةرتف يف قودنصلا ريدم نلعأ *
 ىلإ تاعيزوتلا كلت عفدب قودنصلا ريدم ماق دقو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥ عقاوب( ةدحولل يلوألا رعسلا

  .م٢٠٢١ سرام ٣٠ خيراتب تادحولا يكلام
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 تير ريبخلا قودنص  ١٥

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 راعسألا ءادأ ةنراقم

 

 م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف امك *

 هتاقفنو قودنصلا موسر و قودنصلا ءادأ صخلم

 *م٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا نع هتاقفنو قودنصلا موسر

 ١٨٧,٩٨٥ يرادإلا ريدملا باعتأ
 ٥,٦٣٣,٤٤٢ قودنصلا ةرادإ موسر
 ١٥,٠٠٠ ةيعرشلا ةئيهلا باعتأ
 ٦٤١,٨٦٦ لوادت موسر
 ٣١٩,٤٠١ ظفحلا نيمأ موسر
 ٧٥,٠٠٠  ينوناقلا بساحملا موسر

 ٨٧,١٠٠,٩٨١  هتاقفنو قودنصلا موسر يلامجإ

 ١,٧١٨,٨٤٤,١٦٢ ةرادملا لوصألا ةميق

 .ةصاخ تالومع يأ ىلع لصحي ملو ،اهضيفخت وأ موسر يأ ءافعإب قودنصلا ريدم مقي مل *

 م٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا نع قودنصلا ءادأ صخلم

 تادحولا ددع ١٠٢,٩٧١,٠١٣
 رادصإلا دنع لوصألا ةميق يفاص  ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠

 لوصألا ةميق يفاص ٨٩٦,٧٩٩,٩٦٨
 رادصإلا دنع ةدحولل لوصألا ةميق يفاص ١٠

 ةدحولا لوصأ ةميق يفاص ٨.٧٠٩٢
 ةدحولل ةيليغشتلا دئاوعلا يفاص ٠.٤٧

 *ةدحولل حابرألا عيزوت يلامجإ ٠.٤٧٥

  عقاوب( ةدحولل يلوألا رعسلا نم ٪١.٢٥ ةبسنب ،تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع م٢٠٢١ رياني ٣١ خيراتب اهعيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ يتلا ةيدقنلا حابرألا نمضتت *
 .م٢٠٢١ سرام ٣٠ خيراتب تادحولا يكلام ىلإ تاعيزوتلا كلت عفدب قودنصلا ريدم ماق دقو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥
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 لوادت رشؤم     ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص رشؤم  تير ريبخلا قودنص  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١٦

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 قوسلا ىلع ةرظن

 يدوعسلا داصتقالا نع ةحمل

 .م٢٠١٩ ماعلا يف ٪٠.٣ غلب ومن لدعمب ًةنراقم ،م٢٠٢٠ ماعلا يف ٪٤.١ ةبسنب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا عجارت
 .طفنلا راعسأ يف داحلا ضافخنالاو )١٩-ديفوك( دجتسملا انوروك ءابو يشفت نع ةمجانلا ةجودزملا تامدصلاب ةيداصتقالا ةطشنألا ترثأت دقو
 يف صخألا ىلعو ،يداصتقالا طاشنلا يف داح عجارت ىلإ ىدأ ام ،سوريفلا راشتنا ءاوتحال ريبادت ضرف ىلإ ةموكحلا تعراس ،كلذل ًةجيتنو
 ضفخب ًارثأتم ،ةقباسلا ةنسلا نم ةرتفلا سفنب ًةنراقم ٪٦.٧ ةبسنب يطفنلا عاطقلا شمكنا ،كلذ بناج ىلإو .م٢٠٢٠ ماعلا نم لوألا فصنلا
 يف ٪٢.٣ ةبسنب يبلس ومن لدعم يطفنلا ريغ عاطقلا لجس امك .طفنلا راعسأ ضافخناو سالب كبوأ قافتا بجومب ةليوط ةرتفل جاتنإلا
 .تالصاوملاو لقنلاو ،نكسلاو ،ةلمجلاو ةئزجتلا ةراجت تاعاطق ىلع ءابولل داحلا ريثأتلل ًةجيتن كلذو ،ةقباسلا ةنسلاب ًةنراقم م٢٠٢٠ ماعلا

 ىلع قافنإلا ةلصاوم ىلإ ةينازيملا هذه فدهتو .يدوعس لاير رايلم ٩٩٠ اهمجح غلب م٢٠٢١ ماعلل ةينازيم نع ةموكحلا تنلعأ ،ىرخأ ةهج نمو
 زجع ضفخني نأ عقوتملا نمو .٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر تاردابمو داصتقالا معدل زيفحتلا مزحو تاناعإلا جماربو ةمخضلا ةيتحتلا ةينبلا عيراشم
 امب ًةنراقم ًاريبك ًانسحت كلذب ًاققحم ،)م٢٠٢١ ماعلل يريدقتلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪٤.٩( يدوعس لاير رايلم ١٤١ ىلإ م٢٠٢١ ماعلا يف ةينازيملا
 .)يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪١٢( يدوعس لاير رايلم ٢٩٨ ىلإ لصو ثيح م٢٠٢٠ ماعلا يف هيلع ناك

 ٪٤.٠ ةبسنبو م٢٠٢١ ماعلا يف ٪٢.٦ ةبسنب يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن عم يدوعسلا داصتقالل ًايوق ًاشاعتنا يلودلا دقنلا قودنص عقوتيو اذه
 ىلإو .ينطولا لّوحتلا جمانربو ٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر راطإ يف اهذيفنت مت يتلا تاردابملاو يداصتقالا حالصإلا جمارب نم ًاديفتسم ،م٢٠٢٢ ماعلا يف
 ريغ عاطقلا ديفتسي نأ عقوتملا نمو .م٢٠٢٠ ماعلا نم يناثلا عبرلا يف اهتايوتسم ىندأ ىلإ تلصو نأ دعب طفنلا راعسأ تفاعت دقف ،كلذ بناج
 .يحايسلا عاطقلل يجيردتلا شاعتنالاو ،دجتسملا انوروك سوريف نم ةياقولل يناجملا حيقلتلا جمانرب ذيفنت نم يطفنلا

 نلعأ امك .صاخلا عاطقلا معدل ،يدوعس لاير رايلم ٧٠ ةميقب زيفحت ةمزح اهنم ،ةيلكيهلا ةيلاملا ريبادتلا نم ًاددع تذختا دق ةموكحلا تناكو
 تايعادتلا ةهجاوم يف مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ةدعاسمل يدوعس لاير رايلم ٥٠ ةميقب جمانرب نع يدوعسلا يزكرملا كنبلا
 ،م٢٠٢٠ ويلوي ١ خيرات نم ًارابتعا ٪١٥ ىلإ ٪٥ نم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةبسن ةيلاملا ةرازو تعفر ،لباقملا يفو .١٩-ديفوك ءابول ةيداصتقالا
 يف ًايونس يكيرمأ رالود رايلم ٤٠ رامثتسال ةطخ نع ةماعلا تارامثتسالا قودنص نلعأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةيطفن ريغ تاداريإ قيقحت فدهب

 رالود رايلم ٣٢٠ هعومجم امب ةمداقلا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع يطفنلا ريغ يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ًةعمتجم مهست ةيلحم عيراشم
 .٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر عم قفاوتي امب يداصتقالا طاشنلا زيفحت ىلع ريبادتلا هذه دعاست نأ عقوتملا نمو .يكيرمأ

 يدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلا

 ضافخناو ،بلطلا فعضو ،يداصتقالا ومنلا ؤطابت اهمهأ بابسأل ،م٢٠٢٠ ماعلا يف ةيدوعسلا ةيراقعلا قوسلا يف تابوعصلا ترمتسا
 تداع لامعألا تاعاطق عاضوأو ةيداصتقالا ةطشنألا نأ ريغ .)١٩-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف راشتنال ًةجيتن كلذو طفنلا راعسأ

 يدؤي نأ حجرملا نمو .اهتايلمعل تاكرشلا فانئتساو سوريفلا ريثأت راسحنا رارمتسا عم م٢٠٢٠ ماعلا نم عبارلا عبرلا يف ريبك لكشب تنسحتو
 يلودلا دقنلا قودنص نأ ركذلاب ريدجلاو .م٢٠٢٠ ماعلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف عقوتملا نم ىلعأ ومن ىلإ يراجتلا طاشنلا مجح يف عافترالا اذه
 م٢٠٢١ ماعلا يف ٪٢.٦ ىلإ لصيل ًادوعص ةكلمملل يلامجإلا يلحملا جتانلا ومنل هتاعقوت لّدع دق ،ةيملاعلا ةيداصتقالا هترظن ريراقت ثدحأ يف
 .ةئزجتلا ةراجت تاراقعو ةيبتكملا تاراقعلا يتحيرش ءادأ عجارت ىلإ ىدأ ام ،ريبك دح ىلإ ةيراجتلا ةطشنألا تعجارت امك .م٢٠٢٢ ماعلا يف ٪٤.٠و
 رارمتساب تاعقوتلا نم مغرلا ىلعو .ةيلودلا ةيوجلا تالحرلا ىلع دويقلاو ةرمعلاو جحلا تارايز قيلعت ةجيتن ًابلس ةفايضلا عاطق رثأت كلذك
 ريوطت ةعرسو دويقلا نم فيفختلا يدؤي نأ نكمي ،ريصقلا ىدملا يف ةفايضلاو ةئزجتلا ةراجت تاراقعو ةيبتكملا تاراقعلا حئارش يف طوغضلا

 .م٢٠٢١ ماعلا يف يوق لكشب بلطلا يفاعت ىلإ تاحاقللا عيزوتو

 يف تالماعملا كلت ةميق نم ٪٥ ةبسنب )ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض( ةيراقعلا تالماعملا ىلع ةديدج ةبيرض ةموكحلا تضرف ،م٢٠٢٠ ربوتكأ يف
 ةروكذملا ةبيرضلا نم تالماعملا ضعب ءافعإ متي فوس ،كلذ بناج ىلإو .٪١٥ ةغلابلا اهيلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت تغلأو ،ةكلمملا
 قوس زيفحت ىلإ ةوطخلا هذه يدؤت نأ عقوتملا نمو ،يدوعس لاير نويلم ١ ىلإ اهتميق لصت يتلا لوألا لزنملا يرتشم تالماعم اهنمو ،هالعأ
 .م٢٠٣٠ ماعلا لولحب ٪٧٠ لدعمب لزانم ةيكلم ةبسن ىلإ لوصولل ٢٠٣٠ ةيؤرلا فده قيقحت ىلع ةكلمملا ةدعاسمو ةيدوعسلا ةينكسلا تاراقعلا

 ماعلا يف ٪١.٠ ةبسنب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا هدعت يذلا تاراقعلا راعسأل يسايقلا مقرلا رشؤم عفترا امك
 ةيراجتلا تاراقعلا ةحيرش نأ ريغ .ةينكسلا تاراقعلا ةحيرش يف ٪٢.٢ ةبسنب عافترا ىلإ كلذ يف ببسلا دوعيو ،م٢٠١٩ ماعلاب ًةنراقم م٢٠٢٠
 تاراقعلا ةحيرش ةدعاسم يف لزانملا ةيكلم زيفحتل اهذيفنتب ةموكحلا تأدب يتلا تاحالصإلا تمهسأ دقو .٪٢.٠ ةبسنب ًاضافخنا تلجس

  .ةيضاملا ةليلقلا رهشألا ىدم ىلع ةيراجتلا تاراقعلا ةحيرش ىلع اهئادأ يف قوفتلا ىلع ةينكسلا

 



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١٧

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 فرشت يذلا رّسيملا نكسلل ينكس جمانرب نمض لزانم ىلإ تلقتنا يتلا رسألا ددع عفترا ،يكيرمألا يدوعسلا لامعألا سلجم هدعأ ريرقتل ًاقفوو
 ةينكس ةدحو ٢٠٠,٠٠٠ صيصخت ىلإ ينكس جمانرب فدهيو .ةرسأ ١٣٨,٣٠٠ ىلإ لصيل ،قباسلا ماعلاب ًةنراقم ٪٢٧ ةبسنب ،ناكسإلا ةرازو هيلع
 اهصيصخت متي ٍضارأ عطقو ،)يفاو( ةطيرخلا ىلع ريجأتو عيب تادحوو ،ءاشنإلا تحت تادحوو ،يراقع نهر تادحو اهنم ،جمانربلا نم نيديفتسملل

 ءالمعلل ةيدوعسلا كونبلا اهتمدق يتلا ةيراقعلا ضورقلا عومجم نأ يدوعسلا يزكرملا كنبلا نلعأ كلذك .ةكلمملا يف ةيسيئر قطانم يف ًاناجم
 .م٢٠١٩ ماعلا يف ةمدقملا ضورقلا يلامجإب ًةنراقم ٪٤٤.١ ةبسنب عافتراب يأ ،م٢٠٢٠ ماعلا يف يدوعس لاير رايلم ٤٩٨.٤ غلب تاكرشلاو دارفألا

 .ةرسألا مجح طسوتم ضافخناو ،درفلا لخد عافتراو ،يناكسلا ومنلا لعفب ًايوق ةينكسلا تاراقعلا ىلع بلطلا ىقبي نأ عقوتملا نمو اذه
 ةمخضلا ةيتحتلا ةينبلا عيراشم زاجنإ عيرستو لزانملا ةيكلم ةبسن ةدايزل ةيدوعسلا ةموكحلا اهلذبت يتلا دوهجلا يدؤت نأ عقوتملا نم كلذك
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نم ةيراقعلا تاقفصلا ءافعإ نأش نم نأ امك .ةينكسلا تاراقعلا ىلع بلطلا زيفحت ىلإ ،ةقطنملا يف ةيسيئرلا
 نم ،ىرخأ ةهج نمو .ةكلمملا يف ةينكسلا تاراقعلا ةحيرش زّفحي نأ ،)ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض( لقأ ةيراقع ةبيرض ضرفو ٪١٥ ةغلابلا
 دويقلا نم فيفختلا نأ ريغ .ريصقلا ىدملا يف ةفايضلاو ةئزجتلا ةراجت تاراقعو ةيراجتلا تاراقعلا حئارش ىلع طوغضلا رارمتسا عقوتملا

 .م٢٠٢١ ماعلا يف يوق لكشب بلطلا شاعتنا ىلإ يدؤي نأ نكمي تاحاقللا عيزوتو ريوطت ةعرسو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف )تير( ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ءادأ

 يسيئر لكشب جتانلا ةيداصتقالا ةطشنألا شامكناب ًابلس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف )تير( ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ترثأت
 ةيوجلا تالحرلا قيلعتب ترمأو ،ماتلا قالغإلا تضرف دق ةموكحلا تناكو .طفنلا راعسأ يف داحلا طوبهلاو دجتسملا انوروك سوريف يشفت نع
 ريثأت ىلإ ةيداصتقالا ةطشنألا يف عجارتلا اذه ىدأ دقو .سوريفلا راشتنا ءاوتحا فدهب ،ةرمعلاو جحلا ىلع ًادويق تعضوو ،ةيلحملاو ةيلودلا

 لوألا فصنلا يف )تير( ةلوادتملا يراقعلا رامثتسالا قيدانص ىلع ًائبع لّكشو ،بتاكملاو ةفايضلاو ةئزجتلا ةراجت تاراقع حئارش ىلع يبلس
 زيفحت يف تاحاقللا ىلع يباجيإلا لابقإلا مهسأو ،دويقلا عفر دعب ًايجيردت ًانسحت دهشتل تداع ةيداصتقالا ةطشنألا نكلو .م٢٠٢٠ ماعلا نم
 يف ومن لدعمب ًةنراقم ،م٢٠٢٠ ماعلا يف ٪٢.١ ةبسنب تير قيدانص رشؤم عفترا ،ماع لكشبو .ةنسلا نم يناثلا فصنلا يف تير قيدانص رشؤم
 .٪٣.٦ غلب ًامومع قوسلا

 راعسألا ءادأ ةنراقم

 ةيدوعسلا مهسألا عيمجل لوادت رشؤمب ًةنراقم ةيدوعسلا تير قيدانص رشؤم

 
 

 ةيملاعلا تير قيدانصب ًةنراقم ةيدوعسلا تير قيدانص

 رشؤم يف ةعزوملا حابرألا نم يراجلا دئاعلا لدعم عجارتو دجتسملا انوروك سوريف يشفت ببسب ملاعلا لوح تير قيدانص ءادأ أطابت
 حاتأ دقف ،كلذ نم مغرلا ىلع نكلو .م٢٠١٩ يلاملا ماعلا يف ٪٦.١٨ ةبسنب ًةنراقم ،م٢٠٢٠ يلاملا ماعلا ةياهن يف ٪٥.٤١ ىلإ ةكلمملا يف تير قيدانص

 .ةيملاعلا قاوسألا يف تير قيدانص تارشؤمب ًةنراقم لضفأٍ راج دئاع لدعم يدوعسلا رشؤملا

 MSCI World Equity REIT Index "يملاعلا يأ يس سإ مإ" رشؤم ىلع هئادأ يف ةكلمملا يف تير قيدانص رشؤم قوفت ،كلذ بناج ىلإو
 يوقلا يفاعتلا نم ًاديفتسم ،م٢٠٢٠ ماعلا يف FTSE EPRA Nareit Global REITs Index تيرلا قيدانصل "اربيإ/ يستوف" رشؤمو تيرلا قيدانصل
 .م٢٠٢١ يلاملا ماعلا يف نّسحتلا نم ًاديزم تير قيدانص تاراجيإ نم لخدلا دهشي نأ عقوتملا نمو .طفنلا راعسأ عافتراو ةيداصتقالا ةطشنألل
 ًاميلس ًايرامثتسا ًارايخ ةعزوملا حابرألا نم ةديجلا ةيراجلا اهدئاوعب ةكلمملا يف تير قيدانص ةحيرش ىقبت ،ةيندتملا ةدئافلا راعسأ ىلإ رظنلابو
 .نييملاعلا نيرمثتسملل
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 تير ريبخلا قودنص  ١٨

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 )%( ةعزوملا حابرألا نم يراجلا دئاعلا

 

 
 

 م٢٠٢٠ ماعلا يف ةيدوعسلا تير قيدانص رشؤمو ةيملاعلا تير قيدانص تارشؤم دئاوع

 

  

 :ةظحالم

 .م٢٠١٩ ماع ةياهن يف ةطقن ٤,١٩٨ نم ٪٢.١ ةدايزب ،م٢٠٢٠ ماع ةياهن يف ةطقن ٤,٢٨٥ دنع ةيدوعسلا تير قيدانص رشؤم قلغأ -
 .م٢٠١٩ ماع ةياهن يف ةطقن ١,٢٢٠ نم ٪٧.٦ ضافخناب ،م٢٠٢٠ ماع ةياهن يف ةطقن ١,١٢٦ دنع (MSCI World Equity REIT Index) يملاعلا يأ يس سإ مإ رشؤم قلغأ -
 ةطقن ٣,٢١٣ نم ٪١٠.٤ ضافخناب ،م٢٠٢٠ ماع ةياهن يف ةطقن ٢,٨٧٨ دنع (FTSE EPRA Nareit Global REITs Index) تيرلا قيدانصل اربيإ/ يستوف رشؤم قلغأ -

 .م٢٠١٩ ماع ةياهن يف
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ةيدوعسلا تير قيدانص رشؤم تير ريبخلا قودنص   
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ةيدوعسلا تير قيدانص رشؤم  
 

يملاعلا يأ يس سإ مإ رشؤم  
"MSCI World Equity REIT Index"

تيرلا قيدانصل اربيإ/ يستوف رشؤم  
"FTSE EPRA Nareit Global REITs Index"



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ١٩

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

  تير ريبخلا قودنص ةرادإ سلجم ريرقت

 م٢٠٢٠ ماعل تير ريبخلا قودنص ةرادإ سلجم تاعامتجا 

 عامتجالا قودنصلا ةرادإ سلجم تارارقو تاعوضوم مهأ

  ةيفاضإ ةيميلعت تاراقع ىلع ذاوحتسالل لّصفم ضرع ميدقت •
  ١ مقر عامتجالا
 )م١٧/٠٣/٢٠٢٠ خيراتب(

 م٢٨/٠١/٢٠٢٠ خيراتب ةيدقنلا تاعيزوتلا ىلع ةقفاوملا •
 قودنصلا ريدم بلط صوصخب - م٢٠٢٠سرام ١٧ خيراتب هعامتجا يف - سلجملا تاظحالم ىلع درلل ضرع ميدقت •

 .ةيفاضإ ةيميلعت تاراقع ىلع ذاوحتسالا ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاومل

  ٢ مقر عامتجالا
 )م٠٤/٠٥/٢٠٢٠ خيراتب(

 م٢٠٢٠ ويام ٢٠ خيراتب يبارافلا تايلك تاراقع ىلع ذاوحتسالا ىلع ةقفاوملا •
 م٢٠٢٠ وينوي ١١ خيراتب لوم يريلاجب صاخلا ىودجلا ةسارد ريرقت ىلع ةقفاوملا •
 م٢٠٢٠ وينوي ١١ خيراتب قودنصلا تاباسح عجارم نييعت ىلع ةقفاوملا •
 م٢٠٢٠ وينوي ٢٥ خيراتب قودنصلا ماكحأو طورش تاليدعت ىلع ةقفاوملا •
 م٢٠٢٠ ويلوي ٢١ خيراتب م٢٠٢٠ ماعلا نم لوالا فصنلل ةيدقن تاعيزوت ىلع ةقفاوملا •

  ٣ مقر عامتجالا
 )م٠٨/٠٩/٢٠٢٠ خيراتب(

 ةديدج تاراقع ىلع ذاوحتسالا فدهب قودنصلا لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا بلط •
  ٤ مقر عامتجالا
 )م١٣/٠٩/٢٠٢٠ خيراتب(

 )قباس بلط ةعباتم( ةديدج تاراقع ىلع ذاوحتسالا فدهب قودنصلا لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا بلط •
  ٥ مقر عامتجالا
 )٠١/١٠/٢٠٢٠ خيراتب(

 )قباس بلط ةعباتم( ةديدج تاراقع ىلع ذاوحتسالا فدهب قودنصلا لام سأر ةدايز ىلع ةقفاوملا بلط •
  ٦ مقر عامتجالا
 )٢٢/١٠/٢٠٢٠ خيراتب(

 قودنصلا ءادأ )د(

 راعسألا ءادأ ةنراقم
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 تير ريبخلا قودنص  ٢٠

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 هتاقفنو قودنصلا موسر و قودنصلا ءادأ صخلم

 *م٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا نع هتاقفنو قودنصلا موسر

 ١٨٧,٩٨٥ يرادإلا ريدملا باعتأ

 ٥,٦٣٣,٤٤٢ قودنصلا ةرادإ موسر

 ١٥,٠٠٠ ةيعرشلا ةئيهلا باعتأ

 ٦٤١,٨٦٦ لوادت موسر

 ٣١٩,٤٠١ ظفحلا نيمأ موسر

 ٧٥,٠٠٠  ينوناقلا بساحملا موسر

 ٨٧,١٠٠,٩٨١  هتاقفنو قودنصلا موسر يلامجإ

 ١,٧١٨,٨٤٤,١٦٢ ةرادملا لوصألا ةميق

 .ةصاخ تالومع يأ ىلع لصحي ملو ،اهضيفخت وأ موسر يأ ءافعإب قودنصلا ريدم مقي مل *

 م٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا نع قودنصلا ءادأ صخلم

 تادحولا ددع ١٠٢,٩٧١,٠١٣

 رادصإلا دنع لوصألا ةميق يفاص  ٦٦٤,٤٢٣,٨٦٠

 لوصألا ةميق يفاص ٨٩٦,٧٩٩,٩٦٨

 رادصإلا دنع ةدحولل لوصألا ةميق يفاص ١٠

 ةدحولا لوصأ ةميق يفاص ٨.٧٠٩٢

 ةدحولل ةيليغشتلا دئاوعلا يفاص ٠.٤٧

 *ةدحولل حابرألا عيزوت يلامجإ ٠.٤٧٥

 ةدحولل يلوألا رعسلا نم ٪١.٢٥ ةبسنب ،تير ريبخلا قودنص تادحو يكلام ىلع م٢٠٢١ رياني ٣١ خيراتب اهعيزوت نع قودنصلا ريدم نلعأ يتلا ةيدقنلا حابرألا نمضتت *
  خيراتب تادحولا يكلام ىلإ تاعيزوتلا كلت عفدب قودنصلا ريدم ماق دقو .م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع )ةدحو لكل يدوعس لاير ٠.١٢٥ عقاوب(

 .م٢٠٢١ سرام ٣٠
 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢١

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

  رطاخملا ميوقت ريرقت

 رطاخملا فصو رطاخملا نم دحلا تاءارجإ
 رطاخملا
 ةعقوتملا

 نيرجأتسملا عم لجألا ةليوط راجيإ دوقع ىلع قودنصلا ريدم عقو •
 ةدعاقب عتمتي قودنصلا نأ نم دكأتلا ىلع رارمتساب لمعي وهو ،نييسيئرلا

 ربتعت يتلاو صاخلاو يموكحلا عاطقلا نم نيرجأتسملا نم ةيوقو ةعونتم
  .دادسلا نع نيرجأتسملا فلخت رطاخم نم دحلل ةيجيتارتسا لضفأ

 ةدايزو ىلع ةظفاحملاب قلعتي اميف ةددحم ةيقيوست تايجيتارتسا ذيفنت •
 تاراقعلا يريدم لبق نم كلذو قودنصلا تاراقع لاغشإ ةبسن
 .ةلصلا يوذ نيلغشملاو

 تاونس ١٠ قودنصلل ةكولمملا تاراقعلل ةيراجيإلا ةرتفلا طسوتم غلبي •
 .)قودنصلا ءدب دنع( ًابيرقت

 يدوعس لاير نويلم ٦١٩ ةميقب رمأل دنس ١٠٠ عيقوت مت ،قودنصلا ءدب دنع •
 .ةيراجيإلا تاعفدلل نامضك

 ريدم عمتجي امك .قودنصلا لوصأ ءادأ بثك نع ًاضيأ قودنصلا ريدم بقاري •
 ءادأ ةبقارم لجأ نم تاراقعلا يلغشمو ءالكو عم ماظتناب قودنصلا
 قودنصلا قيقحت نامضل ةيروفلا تاءارجإلا ذاختاو بثك نع لوصألا

 .ةدوشنملا هفادهأل

 ةسايسو تاراجيإلل ليصحت ةسايس قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا •
 .ةقحتسملا تاعفدلا دادس نع نيرجأتسملا نم يأ رثعت لاح يف ديعصت

 عفد ىلع نيرجأتسملا ةردق مدع
 بسح قودنصلل ةقحتسملا تاراجيإلا
 كلذ ناك ءاوس مهعم ةمربملا دوقعلا
 رفوت مدع وأ رجأتسملا رثعت ببسب

 يلاتلابو ،قاقحتسالا تقو يف ةلويس
 قيقحت ىلع قودنصلا ةردق مدع
 وأ ةيرودلا عيزوتلا تامازتلا
 يكلام ىلع لبقتسملا يف ةفدهتسملا
 ماكحأو طورشل ًاقفو تادحولا
 .كلذ يف هلشف وأ ،قودنصلا

 ليصحت رطاخم
  تاراجيإلا

 تادحو اهلالخ ىقبتو )ديدمتلل ةلباق ًاماع ٩٩( ًادج ةليوط قودنصلا ةدم •
 ىلع ةردقلا تادحولا يكلام حنمي امم ،قوسلا يف ةلوادتم قودنصلا
 .ةدئاسلا قوسلا راعسأ ىلع ًءانب نوؤاشي امتقو جراختلا

 ةيفصت ىلع قودنصلا ريدم ةردق مدع
 تقولا يف ةيساسألا لوصألا
 ةيجيتارتسال ًاقفوو بسانملا
 ةيمهأ دادزي رطخلا اذهو .قودنصلا

 هتدم ءاهتنا دعوم نم برقلا دنع
 .ةررقملا

 جراختلا رطاخم

 حابرألا بسن /ةدئافلا راعسأ يف ةكرح يأ نإف ،قودنصلا ةعيبط ىلإ رظنلاب •
 .ةيساسألا لوصألا ةميق ىلع ًادج ًادودحم اهريثأت نوكي نل

 ةعيرشلا طباوض عم ةقفاوتم طوحت ةيقافتا عيقوتب قودنصلا ريدم ماق •
 حبر شماه تيبثتل كلذو يسنرفلا يدوعسلا كنبلا عم ةيمالسإلا
 .ةعقوملا ةينامتئالا تاليهستلا

 ةيلاملا تاودألا ةميق بلقت رطاخم
 دئاعلا تالدعم يف تاريغتلا ببسب
 .ةدئافلا راعسأب رثأتت يتلاو

 راعسأ رطاخم
 ةدئافلا

 يفارغج زيكرت تايوتسم ىلع ظافحلا ىلع قودنصلا ريدم صرحي •
 ىلع رثؤي دق يذلا يداصتقالا دوكرلا رثأ ةدح نم للقي امم ،ةضفخنم
 .قودنصلا لوصأ ىلع ددحم يراقع عاطق ىلع وأ ةنيعم ةيفارغج ةقطنم

 ةيرادإلا بتاكملاو ةئزجتلا تاعاطق نم ٍّلك يف قودنصلا لوصأ عزوتت •
 ريدم ىعسيو .كوبتو ضايرلاو ةدج ةنيدم نم ٍّلك يف ينكسلا عاطقلاو
 يف تاراقع ىلع ذاوحتسالا لالخ نم عونتلا ةرئاد عيسوت ىلإ قودنصلا

 .ةديدج تاعاطقو قطانم

 لوصأ زيكرتب ةقلعتملا رطاخملا
 يراقع وأ يفارغج عاطق يف قودنصلا

 .نيعم

 زيكرتلا رطاخم
 يفارغجلا

 يراقعلاو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف هلوصأ لك يلاحلا تقولا يف قودنصلا رمثتسي •
 مجح نم ٪٢٥ نع جراخلا يف رامثتسالا ةبسن زواجتت نلو ةيدوعسلا
 .ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلاب ةصاخلا تاميلعتلا بسح كلذو ،قودنصلا

 حئاولل نوكي نأ لامتحا رطاخم
 بئارضلاو تايسايسلاو ةيميظنتلا
 رارقتسالا مدع وأ ةديدجلا ةيموكحلا

 رطاخملا
 ةيميظنتلا

 ةيسايسويجلاو
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 رطاخملا فصو رطاخملا نم دحلا تاءارجإ
 رطاخملا
 ةعقوتملا

 ،هيف رمثتسي يذلا دلبلاب ةقلعتملا ةنماكلا رطاخملا فلتخم قودنصلا ريدي •
 نم ،ةيبيرضلاو تاسايسلاو ةيميظنتلا حئاوللا يف تاريغتلا كلذ يف امب

 يف بئارضلا /ةسايسلا /ةيميظنتلا عاوضألل ةقيقدلا ةبقارملا لالخ
 .هل دادعتسالاو لمتحم رييغت يأب ؤبنتلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ىلع يبلس ريثأت ،يعامتجالاو يسايسلا
  .هتلويس وأ /و قودنصلا ءادأ

 دلب يف
 رامثتسالا

 ماع هجوب يلكلا داصتقالا عضول ةقيقدلا هتبقارم قودنصلا ريدم لصاوي •
 تارارقلا ذاختا نامض لجأ نم يراقعلا عاطقلا يف ددحم روطت يأو
 .كلذ ىلع ًءانب ةبسانملا

 داصتقالا عضو روهدت ريثأت رطاخم
 لوصألا ءادأ ىلع ًابلس يلكلا
 ىلع يلاتلابو اهتميقو ةيساسألا
 .قودنصلا

 رطاخملا
 ةيداصتقالا

 زيمم لجسب عتمتت يتلاو ةيلاملا ريبخلا ةكرش لبق نم قودنصلا رادي •
 .لوصألا ةرادإ يف ةعساو ةربخو

 ضعب دانسإ مت ،اهيلع فراعتملا تاسرامملا لضفأ قيبطت نامضل •
 نم تامدخ يدوزم ىلإ ةصصختم ةربخ بلطتت يتلا ةيسيئرلا ةطشنألا
 .زيمتملا ءادألا لجسو ةقومرملا ةعمسلاو ةربخلا يوذ

 لجأ نم ةيليغشتلا رطاخملا ةرادإ يف قودنصلا فده لثمتي ،ماع هجوب •
 قحلت دق يتلا رارضألاو ةيلاملا رئاسخلا نم دحلا يف نزاوتلا قيقحت
 دئاوعلا قيقحت يف لثمتملا يرامثتسالا هفده قيقحت لالخ نم هتعمسب
 .تادحولا يكلامل

 قيرط نع ةيساسألا لوصألا ءادأ بثك نع ًاضيأ قودنصلا ريدم بقاري •
 كالمألا يريدم عم تاعامتجا ماظتناب دقعي هنأ امك ،ةيرودلا تارايزلا
 .قودنصلا ءادأ فعض ىلإ يدؤت دق ثادحأ /رومأ يأ ىلع فوقولل

 رطاخم يف ليغشتلا رطاخم لثمتت
 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةراسخ دبكت
 ةيلامسأر وأ ةيليغشت فيراصمل ًةجيتن

 ةنايصو تانيسحت لمعل ةعقوتم ريغ
 ىدل ببسب كلذ ناك ءاوس تاراقعلل

 لماوعل وأ ،قودنصلل تامدخلا دوزم
 نامتئالا رطاخم فالخ ىرخأ ةيجراخ
 كلتك ،قوسلاو ةلمعلاو ةلويسلاو
 ةينوناقلا تابلطتملا نع أشنت يتلا

 .ةيميظنتلاو

 رطاخملا
 ةيليغشتلا

 ةمظنألاو حئاوللاب قودنصلا مازتلا ةبقارم قودنصلا ريدم لصاوي •
 هذه ةيبلتل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذختي فوسو ،هماكحأو هطورشو
 .اهئافيتساو تابلطتملا

 نيناوقلاب مازتلالا يف قودنصلا لشف
 يف اهب لومعملا حئاوللاو دعاوقلاو
 .اهيف رامثتسالا فدهتسي يتلا نادلبلا
 رطاخملا :رطاخملا هذه لمشت
 ماكحأب مازتلالاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 مازتلالا رطاخم
 يماظنلا

 :لالخ نم رطاخملا هذه عم قودنصلا ريدم لماعتي •

 .مييقتلاو ةبجاولا ةيانعلا ةسارد ءارجإ :ذاوحتسالا لبق •

 ىدملا ىلع ةميقلا ةدايزو ةعفنملا قيقحت ىلع زيكرتلا :ذاوحتسالا دعب •
 يراجيإ لخد قيقحت ىلع هتردق ىلعو ،تادحولا يكلامل ةبسنلاب ليوطلا
 .ليوطلا ىدملا ىلع ومنلا ةيناكمإو مئاد يرود

 لوصألا ةميق يفاص نم لقأب قودنصلا تادحو مييقت رطاخم عضخت امك •
 رامثتسالا قيدانص عاطق لوح ةدئاسلا ءارآلاو ماعلا قوسلا تايونعمل
 مييقتلا لباقم سايقلا دنعو .ماع لكشب تاراقعلاو لكك يراقعلا
 نادلبلا مظعم يف لوادتت )تير( يراقعلا رامثتسالا قيدانص نإف ،يملاعلا
 .لوصألا ةميق يفاص نم لقأ رعسب

 ةيقوسلا ةميقلا حبصت نأ رطاخم
 ةميق يفاص نم ريثكب لقأ قودنصلل
 ًةجيتن أشني دق ام وهو .هلوصأ
 لوصألا ةميق ريدقت يف ةغلابملل
 ةيقوسلا اهتميق نم رثكأب ةيساسألا
 .ةيقيقحلا

 مييقتلا رطاخم

 لاومأ رفوت نامض لالخ نم ةلويسلا تاجايتحا قودنصلا ريدم بقاري •
 يطايتحا صيصخت لالخ نم امإ ،اهئوشن دنع تامازتلا يأب ءافولل ةيفاك
 ضورق ىلع لوصحلا لالخ نم وأ ةيرامثتسا تاراقعب فرصتلا وأ يدقن

 .لجألا ةريصق

 لامتحا يف ةلويسلا رطاخم لثمتت
 دراوم قيقحت ىلع قودنصلا ةردق مدع
 لماكلاب هتامازتلاب ءافولل ةيفاك ةيدقن

 عيطتسي ال وأ ،اهقاقحتسا دعوم يف
 ةيساقو ةيتاوم ريغ طورشب الإ كلذ
 .ةريبك ةجردب

 رطاخم
 ةلويسلا

  

 



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٣

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 رطاخملا فصو رطاخملا نم دحلا تاءارجإ
 رطاخملا
 ةعقوتملا

 حئاوللاب ًامزتلم قودنصلا ءاقب نامضل طباوضو ةمظنأ قودنصلا ريدم دعأ •
 .كلذل ًاقفو قودنصلا رطاخم ةرادإو تاقوألا عيمج يف ةيميظنتلا

 يف ةيلاعلا ةربخلا يذ يرامثتسالا هقيرف ةربخ ىلع قودنصلا ريدم دمتعي •
 نم قودنصلا تاعلطت قيقحتو تادحولا يكلام ةحلصم ققحي امب لمعلا

 .ليوطلا ىدملا ىلع ومنلا ثيح

 ريدم موقي ،ةيجراخ تاهجل ةطشنألا /فئاظولا ضعب دانسإ لاح يف •
 تامدخلا يدوزم ىلع ةبسانملا ةبجاولا ةيانعلا ةسارد ءارجإب قودنصلا

 .اهب مهديقتو قودنصلا ريدم لمع طورشب مهلوبقو ءالؤه

 ةصرفلا تادحولا يكلامل حاتت ال دق
 تارارقلا وأ تايلمعلا يف ةكراشملل
 امب ،اهيف مكحتلا وأ قودنصلل ةيمويلا

 تاءارجإلاو رامثتسالا تارارق كلذ يف
 دق يتلاو ،قودنصلا ريدم اهذختي يتلا
 .قودنصلا ءادأ ىلع ريثأت اهل نوكي

 ريدم رطاخم
 قودنصلا

 ةبسن زواجتت نلو ةروطم تاراقع يف هلوصأ مظعم قودنصلا رمثتسي •
 كلذو /قودنصلا مجح نم ٪٢٥ نع ريوطتلا تحت لوصألا يف رامثتسالا

 .ةمظنألاو نيناوقلا بسح

 مهيدل نمم تامدخ يدوزمل ريوطتلا لامعأ دانسإب قودنصلا ريدم موقي •
  .لامعألا مامتإل تايناكمإلاو تاربخلا

 ريوطتلا تحت قودنصلا لوصأب قلعتت
 ذيفنت مامتإ ريخأت نمضتت يتلاو
 ،ةدمتعملا ةينمزلا ةطخلا نع لامعألا
 مدع ،ريوطتلل ةردقملا فيلاكتلا زواجت
 بسانتت ريجأت دوقع عيقوت ىلع ةردقلا

 نم يأ رثعت ،ةعقوتملا تاداريإلا عم
 لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب ،نيلواقملا
 قودنصلا ريدم ةدارإ نع ةجراخلا
 نمضتت( تاءاشنإلا عاطقب ةقلعتملا

 ةيئيبلا تاريغتلاو ةيوجلا لاوحألا ءوس
 ،)قوسلا يف ءانبلل ةيلوألا داوملا حشو
 لامعأ مامتإ لطعت ىلإ يدؤت يتلاو
 ىلع ةردقلا مدع ىلع رثؤي امم ريوطتلا
 دنع ةعقوتملا تاداريإلا ىلع لوصحلا
 .ريوطتلا مامتإ

 ريوطتلا رطاخم

 راشتسملا لبق نم اهعيقوت لبق دوقعلا ةعجارمب قودنصلا ريدم موقي •
 .قودنصلا قوقح نامضل قودنصلل نيعملا ينوناقلا

 راشتسم نييعتب قودنصلا ريدم موقي - هللا حمس ال - عازن لوصح لاح يف •
 .ةيضقلا ةعباتمل لهؤم ينوناق

 نع ةجتانلا ةلمتحملا اياضقلاب قلعتت
 نم ةعقوملا دوقعلاب قلعتت تاعازن

  .ةريظنلا فارطألا عم قودنصلا لبق

 رطاخملا
  ةينوناقلا

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٤

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

  

 نع ةماع تامولعم
 قودنصلا تاراقع



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٥

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 ينكسلا اقلملا عمجم :لوألا راقعلا
 ضايرلا ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ةنيدم ،دهف كلملا قيرط نم عرفتملا رجه يداو عراش ،اقلملا يح راقعلا عقوم

 E"٥١.٠٦'٣٦°٤٦ N"٥٥.٠٨'٤٨°٢٤ عقوملا تايثادحإ

 ينكس مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 قلغم ينكس عمجم راقعلا فصو

 راقعلا تانوكم

 :يتآلل ًاقفو ةمسقم ةشورفم ةينكس ةدحو ٢٩٠ نمضتت ىنبم ١٨ •
 مون فرغ ثالث نم ةنوكم ةدحو ٢٤٢ ددع •
 مون نيتفرغ نم ةنوكم تادحو ١٠ ددع •
 وبقلا رود يف )ويدوتسا( ةدحو ٣٨ ددع •

 قحلمو راودأ ةثالث راودألا ددع

 راقعلا قفارم
 ةماع هيفرت قطانمو ةاطغم حباسمو عبرم رتم ١٠,٠٠٠ ةحاسمب وبقلا يف تارايس فقاوم ىلع لمتشي
 )٢ ددع( يضاير يدانو مادختسالا ةددعتم تالاصو

 عبرم رتم ١٥,٩٢٥ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٤١,٣٦١ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٦

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 لوم يرلاج :يناثلا راقعلا
 كوبت ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 كوبت ةنيدم ،ناطلس نب دهف ريمألا قيرطو دهف كلملا قيرط عطاقت ،ةيحلاصلا يح راقعلا عقوم

 E"٣٨.١'٣٣°٣٦ N"٣٧.٨'٢٣°٢٨  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 راقعلا ىلع ةزايحلا عون
 رمثتسملا اهيف ميقيل كوبت ةقطنم ةنامأب ةلثمم ةلودلا اهكلمت ضرأل رامثتسا دقع وهو .عافتنا قح

 قفو كوبت ةقطنم ةنامأل هديعي مث )ـه١٤٣٤ ماع نم أدبت( ةنس ٢٥ ةدمل هرمثتسيو ،ًايراجت ًاقوس
  .ليغشتو ءانب ةغيص

 قلغم يراجت زكرم راقعلا فصو

 يهاقم ةعبرأو ،كشك ٣٩و ،معطم ١٥و ،يراجت لحم ١٣٩ ددع زكرملا لمشي راقعلا تانوكم

 نيرودو وبق راودألا ددع

 راقعلا قفارم
 ملالس ةتسو ،دعاصم ةثالثو ،يجراخ تارايس فقوم ٦٠٠ ىلإ ًةفاضإ ،وبقلا يف تارايس فقوم ٣٠٠ لمشي
 .هيفرت ةلاصو ،تامدخ دعاصم ةثالثو ،ةيئابرهك

 عبرم رتم ٤١,٦٣٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٤٣,٦٢٥ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٧

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 وزالب زكرم :ثلاثلا راقعلا
 ضايرلا ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ةنيدم ،سماخلا دمحم كلملا عراش ،ةيناميلسلا يح راقعلا عقوم

 E"٧.٥٦'٤٢°٤٦ N"١.٢٢'٤٢°٢٤  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 )ازالب( يراجت زكرم راقعلا فصو

 يراجت ضرعم ١٥ ددع ىلع راقعلا يوتحي راقعلا تانوكم

 )نينازيمو يضرأ( نارود راودألا ددع

   عبرم رتم ٣,٠٠٠ ةحاسمب تارايس فقاوم راقعلا لمشي راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٦,٠٥٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٥,٨١٩ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٨

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 "سكرو موه" زكرم :عبارلا راقعلا
 ضايرلا ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ةنيدم ،هللا دبع كلملا قيرط ،دهف كلملا يح راقعلا عقوم

 E"١٦.٩'٤٠°٤٦ N"٥٤.٥'٤٣°٢٤  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

  )"Home Works" سكروو موه( ةيراجتلا ةمالعلا مسا لمحي ةئزجت عيب زكرم راقعلا فصو

 )ضرعم( يراجت زكرم راقعلا تانوكم

 وبق ىلإ ةفاضإ دحاو رود راودألا ددع

 وبقلاب فقاومو ةحوتفم فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٧,٠٠٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٩,١٨١ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٢٩

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 "تروك الهأ" زكرم :سماخلا راقعلا
 ةدج ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ةدج ةنيدم ،زيزعلا دبع نب دمحم ريمألا عراش ،سلدنالا يح راقعلا عقوم

 E"٢٣.٦٣'٨ °٣٩ N"٥٠.٨٧'٣٢°٢١  عقوملا تايثادحإ

 ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 )ازالب( يراجت زكرم راقعلا فصو

 يرادإ بتكمو ضراعم ٩ راقعلا تانوكم

 نارود راودألا ددع

 تارايس فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٤,٣٤٢ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٢,٧٥٨ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣٠

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 يراجتلا "٢ نب" زكرم :سداسلا راقعلا
 ةدج ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ةدج ةنيدم ،فيان ريمألا قيرطو ديجملا دبع ريمألا قيرط نيب ،جاومألا يح راقعلا عقوم

  E"٤٢.٣'٠٤°٣٩ N"٤١.٦'٤٥°٢١  عقوملا تايثادحإ

 يبتكم/ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

  ةيبتكم ةيراجت ينابم ةثالث راقعلا فصو

 يراجت ضرعم ٤٢و بتكم ٢١ نم نوكم راقعلا تانوكم

 راودأ ةثالث راودألا ددع

 ةيجراخ تارايس فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٢٠,٦٤٢ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ٢١,٣٠٥ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣١

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 "يراجتلا ةبخنلا" زكرم :عباسلا راقعلا
  ةدج ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ةدج ةنيدم ،زيزعلادبع نب دمحم ريمألا عراش ،سلدنألا يح راقعلا عقوم

 E"٢٢.٣٦'٨ °٣٩ N"٥٠.٨٦'٣٢°٢١  عقوملا تايثادحإ

 يبتكم/ةئزجت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

  يبتكم يراجت زكرم راقعلا فصو

 بتكم ٤٥و ةيراجت ضراعم ةتس راقعلا تانوكم

 نينازيمو راودأ ةسمخ راودألا ددع

 وبقلا يف تارايس فقاومو ةيجراخ تارايس فقاوم راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٤,٣٢٠ ضرألا ةحاسم

 عبرم رتم ١٥,٧١٢ ءانبلا حطسم يلامجإ

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣٢

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 سناجيلا جرب :نماثلا راقعلا
 ضايرلا ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ةنيدم ،دهف كلملا عراش ،جورملا يح راقعلا عقوم

 "E"٣.٧٢'٣٩°٤٦ N"٢٨.٦٤'٤٥°٢٤  عقوملا تايثادحإ

 يبتكم مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 يبتكم جرب راقعلا فصو

 بتاكم راقعلا تانوكم

 فقوم ٧٢٠ عستت تارايس فقاوم راودأ ةسمخو رود ٢٧ راودألا ددع

 تايحورم طبهمو ،يحص يدانو ،حبسمو ،معطمو ،تارايس فقاوم لمشي راقعلا قفارم

 عبرم رتم ٥,٦٩٥ ضرألا ةحاسم
  ءانبلا حطسم يلامجإ
 )ءانبلا ةصخر بسح(

 عبرم رتم ٥٨,٢٧٨.٧

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣٣

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 يبارافلا تايلك :عساتلاراقعلا
 ضايرلا ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ةنيدم ،يبرعلا رحبلا قيرط ،ايليبشا يح راقعلا عقوم

 ٤٦.٨٠٢٢٨٦ ,٢٤.٧٩٢٠٧٢  عقوملا تايثادحإ

 يميلعت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 ةيميلعت تايلك راقعلا فصو

 لمعم ٢٦و ،ةيسارد ةعاق ٦٧و ،يرادإ بتكم ٩٣ راقعلا تانوكم

 فقوم ٣٥٢ عستت تارايس فقاومو نيرركتم نيرودو يضرأو موردب نيرود )راودأ ةسمخ( راودألا ددع

 ىلصمو ،ايريتيفاكو ،ةحارتسا ةقطنم لمشت راقعلا قفارم

 عبرم رتم ١٧,٠٤٦ ضرألا ةحاسم
  ءانبلا حطسم يلامجإ
 )ءانبلا ةصخر بسح(

 عبرم رتم ٤٤,١١٣.٦١

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣٤

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

 

 يبارافلا تايلكل يبيردتلا ىنبملا :رشاعلا راقعلا
 ضايرلا ةنيدم

 

 راقعلا نع ةماع تامولعم

 ضايرلا ةنيدم ،يبرعلا رحبلا قيرط ،ايليبشا يح راقعلا عقوم

 ٤٦.٨٠١٢٥٦ ,٢٤.٧٩٢٥٢٦  عقوملا تايثادحإ

 يميلعت مادختسالا

 ةرح ةيكلم راقعلا ىلع ةزايحلا عون

 ةيميلعت تايلكل يبيردت ىنبم راقعلا فصو

 ةيبيردتلا تادايعلل صصخم ىنبملا نوكيل ريوطتلا لامعأ ءاهنإ يراج راقعلا تانوكم

 )نيرركتم نيرودو ،يضرأ ،موردب( راودأ ةعبرأ راودألا ددع

 عبرم رتم ١١,٣٤٠ ضرألا ةحاسم
 بسح( ءانبلا حطسم يلامجإ
 )ءانبلا ةصخر

 عبرم رتم ٤٨,٧٧٠.٧٦

 

  



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣٥

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  

   

  

  

 ةنسلل ةيلاملا مئاوقلا
 م٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ ةيلاملا
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  تیر ریبخلا قودنص 
    )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص( 
   
  ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا 

 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقتو
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 تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقتو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـحفص سرـھف

  
 ٤ – ١  لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
  
 ٥  يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٦  رخآلا لماشلا لخدلاو رئاسخلا وأ حابرألا ةمئاق
  
 ٧  تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٨  ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٢٩ – ٩  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف امك
 )يدوعسلا لایرلاب(
 
 

 حاضیا
 ربمسید ٣١ يف امك

٢٠٢٠ 
 ربمسید ٣١ يف امك

٢٠١٩ 
    
    تادوجوملا
    
 ١٩٬٢٦٨٬٥٥٦  ٤٤٬١٠٨٬٨٥٨   كونبلا ىدل دقنلا
 ٢٥٬٨٩٨٬٧٤٣  ٣٥٬٦٩٣٬٢٢١  ٤ ةنیدم ممذ
 ٣٬٥٢٠٬٦٠٩  ٧٬٢٧٨٬٣١٧  ٥ ىرخأ ةنیدم ةدصرأو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٠٬٠٠٠  ١٩٬٢٦٦  ٦  ةقالع وذ فرط نم بولطم
 ١٦٩٬٠٦٦٬٣٩٧  ١٥٩٬٣١٢٬٥٦٥  ٧ لصألا مادختسا قح
 ٧٣٨٬٣٢٩٬٥٩٤  ١٬٤٣١٬٧٨٦٬١٩٠  ٨ ةیراقع تارامثتسا
    
 ٩٥٦٬١٠٣٬٨٩٩ ١٬٦٧٨٬١٩٨٬٤١٧  تادوجوملا عومجم
    
    تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاصو تابولطملا
    
    تابولطملا
    
 ٣٤٧٬١١٥٬٥٤٢ ٧٤٦٬٠٥٣٬٠٣٨ ٩ ةینامتئإ تالیھست
 ٢٬٧٥٨٬٧٩٧ ٥٬٨٦٥٬٨٥٢ ٦ ةقالع تاذ فارطأ ىلا بولطم
 ١٧٬٧٠٩٬٢٢٤ ١٧٬١٠١٬٧٠٩ ٧ ریجأت تامازتلا
 ١٦٬٧٧٥٬١٠٧ ٥٣٬٠٢٣٬٥٩٥ ١٠ ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم
    
 ٣٨٤٬٣٥٨٬٦٧٠ ٨٢٢٬٠٤٤٬١٩٤   تابولطملا عومجم
        

 ٥٧١٬٧٤٥٬٢٢٩ ٨٥٦٬١٥٤٬٢٢٣   تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص
    

 ٦٦٬٤٤٢٬٣٨٦ ١٠٢٬٩٧١٬٠١٣  )ةدحو( ةمئاقلا تادحولا ددع
    
 ٨٫٦٠٥١ ٨٫٣١٤٥ ٨ ةدحولل ةدئاعلا تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا
    ٩٫٠٣٥٧ ٨٫٧٠٩٢ ٨ ةدحولل ةدئاعلا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاباسحلا عجارم ریرقت عمو اھعم أرقت نأ بجیو ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اءزج ربتعت )٢٢( ىلإ )١( نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ
.لقتسملا  

 
 



 

- ٦ - 
 

 تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  رخآلا لماشلا لخدلاو رئاسخلا وأ حابرألا ةمئاق
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(

  
 
 

 

  حاضیإ
 يف ةیھتنملا ةنسلل

 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١

 سیسأتلا ذنم ةرتفلل
 ربمسید ١٦ خیراتب

  ةیاغلو ٢٠١٨
 ٢٠١٩ ربمسید ٣١

    
 ٧٢٬١٨١٬٠٢٨ ٨٨٬٢٣٠٬٥٥٩   راجیإ تاداریإ
    

     فیراصم
    

 )١٬٥٣٦٬٠٦٦( (٣٬٧٣٥٬٩٠٦)  ١٢ تاراقعلا ةرادإ باعتا
 )٣٢٤٬٠٠٨( (٥٠٧٬٣٨٦)  ١٢ ظفحلا باعتأو ةیرادإ باعتأ
 )٣٬٧٢٠٬١٥١( (٥٬٦٣٣٬٤٤٢)  ١٢ ةرادإلا باعتأ
 )١٥٬٧١٩٬٨٩٢( (١٩٬٧٥٦٬٤٣٩)   لیومت فیلاكت
 )٢٠٬٩٢٧٬٨٤٦( (٢٧٬٢٩٩٬٠٤٠)  ٨٬٧ لصألا مادختسأ قحو ةیراقع تارامثتسا كالھتسإ

 )٦٧٬٢٦٦٬٠٧١(  ١٬٩٣٩٬٠٩٩  ٨ ةیراقع تارامثتسإ ةمیق يف )ضافخنالا( / ضافخنالا ةراسخ سكع
 )٦٤١٬٣٢٨( (١٣٬٨٥٨٬٦٧٢)  ٤ ةعقوتملا نامتئإلا رئاسخ صصخم
 )٢٦٬٤١٩٬٨٤١( (١٨٬٢٤٩٬١٩٥)  ١١ ىرخأو قودنصلا سیسأت فیراصم

    

 )١٣٦٬٥٥٥٬٢٠٣( )٨٧٬١٠٠٬٩٨١(  فیراصملا يلامجإ
    

 )٦٤٬٣٧٤٬١٧٥( ١٬١٢٩٬٥٧٨  ةرتفلل / ةنسلل )ةراسخلا( / حبرلا
    

 - -  ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( / لخدلا
    

 )٦٤٬٣٧٤٬١٧٥( ١٬١٢٩٬٥٧٨  ةرتفلل / ةنسلل ةلماشلا )ةراسخلا( / حبرلا يلامجا
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 تاباسحلا عجارم ریرقت عمو اھعم أرقت نأ بجیو ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اءزج ربتعت )٢٢( ىلإ )١( نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ
.لقتسملا  
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  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا ةمئاق
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
  

 

 حاضیا
  يف ةیھتنملا ةنسلل

  ٢٠٢٠ ربمسید ٣١

 خیراتب سیسأتلا ذنم ةرتفلل
 ةیاغلو ٢٠١٨ ربمسید ١٦
  ٢٠١٩ ربمسید ٣١

     
     تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص

     

 -  ٥٧١٬٧٤٥٬٢٢٩  ةرتفلا / ةنسلا ةیادب يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص
 ٢٣٧٬٥٤٤٬٨٦٠  -   تادحولاب يلوألا باتتكألا نم تالصحتملا
 -   ٣٧٬٩٥٦٬٧٧٠   ةدحو لكل لایر ١٠ ةیمسا ةمیقب ةیدقن تاكارتشا
٧٩٬٠٠٠٤٢٦٬٨   ٣٢٧٬٣٢٩٬٥٠٠   ةیراقع تارامثتسإ لباقم ةرداص ةینیع تاكارتشإ  

 -  (٣٩٬٩٨٤٬٢٤٨)   اھب بتتكملا تادحولا رادصا ىلع مصخ
)٢٨٬٣٠٤٬٤٥٦(  (٤٢٬٠٢٢٬٦٠٦)  ١٤ حابرألا تاعیزوت  
)٦٤٬٣٧٤٬١٧٥(   ١٬١٢٩٬٥٧٨   ةرتفلل / ةنسلل ةلماشلا )ةراسخلا( / حبرلا يلامجإ  
     

 ٥٧١٬٧٤٥٬٢٢٩  ٨٥٦٬١٥٤٬٢٢٣   ةرتفلا / ةنسلا ةیاھن يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاباسحلا عجارم ریرقت عمو اھعم أرقت نأ بجیو ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اءزج ربتعت )٢٢( ىلإ )١( نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ
.لقتسملا  
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  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب(
 

  يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١

 خیراتب سیسأتلا ذنم ةرتفلل 
 ةیاغلو ٢٠١٨ ربمسید ١٦
  ٢٠١٩ ربمسید ٣١

    :ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
    

 )٦٤٬٣٧٤٬١٧٥(  ١٬١٢٩٬٥٧٨ ةرتفلل / ةنسلل )ةراسخلا( / حبرلا
    

    :تالیدعت
    

 ٢٠٬٩٢٧٬٨٤٦   ٢٧٬٢٩٩٬٠٤٠  لصألا مادختسأ قحو ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٦٧٬٢٦٦٬٠٧١  (١٬٩٣٩٬٠٩٩)  ةیراقع تارامثتسا ةمیق يف ضافخنالا / )ضافخنالا ةراسخ سكع(
 ٢٣٣٬٧٢٥         ١٬٥٤٤٬٢٥٤  ریجأتلا تامازتلا ىلع ةلمحملا ةدئافلا
 ١٥٬٤٨٦٬١٦٧         ١٨٬٢١٢٬١٨٥ لیومت فیلاكت

 ٦٤١٬٣٢٨   ١٣٬٨٥٨٬٦٧٢  ةعقوتملا نامتئإلا رئاسخ
    

    :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
    

 )٢٠٬٠٠٠(   ٧٣٤   ةقالع وذ فرط نم بولطم
 )٢٦٬٥٤٠٬٠٧١(  (٢٣٬٦٥٣٬١٥٠)  ةنیدم ممذ
 )٣٬٥٢٠٬٦٠٩(  (٣٬٧٥٧٬٧٠٨)  ىرخأ ةنیدم ةدصرأو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٬٧٥٨٬٧٩٧   ٣٬١٠٧٬٠٥٥  ةقالع تاذ فارطأ ىلا بولطم
 ١٦٬٧٧٥٬١٠٧  ٣٥٬٦٧٥٬٧١٩ ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم
 )٨٬٤٤٨٬٤٤٥(  (١٦٬٧٧٤٬٦٨٨)  ةعوفدم لیومت فیلاكت

    

 ٢١٬١٨٥٬٧٤١         ٥٤٬٧٠٢٬٥٩٢  ةیلیغشتلا ةطشنألا نم رفوتملا دقنلا يفاص
    
    :ةیرامثتسإلا ةطشنالا نم ةیدقنلا تاقفدتلا

    

)٤١٧٬٥٦٢٬٧٠٥( ةیراقع تارامثتسا ىلإ تافاضإ   )٥٤٩٬٥٧٨٬٥٠٠( 
    

)٤١٧٬٥٦٢٬٧٠٥( ةیرامثتسإلا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص   )٥٤٩٬٥٧٨٬٥٠٠( 
    
    :ةیلیومتلا ةطشنالا نم ةیدقنلا تاقفدتلا

    

 ٣٣٩٬٩٩٩٬٩١١   ٣٩٧٬٤٩٩٬٩٩٩  ةینامتئإ تالیھست ىلع ةكرحلا يفاص
 ٢٣٧٬٥٤٤٬٨٦٠     -  تادحولاب يلوألا باتتكالا نم تالصحتم
 -   ٣٣٬٨٠٢٬٠٢٢  ةیدقن تاكارتشا رادصا
 )٢٨٬٣٠٤٬٤٥٦(  (٤٢٬٠٢٢٬٦٠٦)  حابرأ تاعیزوت
 )١٬٥٧٩٬٠٠٠(  )١٬٥٧٩٬٠٠٠( راجیإلا تاعوفدم

    

 ٥٤٧٬٦٦١٬٣١٥  ٣٨٧٬٧٠٠٬٤١٥ ةیلیومتلا ةطشنالا نم رفوتملا دقنلا يفاص
    

 ١٩٬٢٦٨٬٥٥٦  ٢٤٬٨٤٠٬٣٠٢  كونبلا ىدل دقنلا دیصر يف ریغتلا يفاص
    

 -  ١٩٬٢٦٨٬٥٥٦  ةرتفلا / ةنسلا ةیادب يف كونبلا ىدل دقنلا دیصر
    

 ١٩٬٢٦٨٬٥٥٦  ٤٤٬١٠٨٬٨٥٨  ةرتفلا / ةنسلا ةیاھن يف كونبلا ىدل دقنلا دیصر
    

 

    :ةیدقن ریغ دونب
    

 ٤٢٦٬٨٧٩٬٠٠٠  ٢٩١٬٥٠٠٬٠٠٠ ةیراقع تارامثتسإ لباقم ةرداص ةینیع تاكارتشإ
 
 
 تاباسحلا عجارم ریرقت عمو اھعم أرقت نأ بجیو ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اءزج ربتعت )٢٢( ىلإ )١( نم ةقفرملا تاحاضیإلا نإ

.لقتسملا  



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
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 طاشنلاو قودنصلا ةعیبط -١
 
 هؤاـشنإ مـتو ،ةیعرـشلا ةـئیھلا طباوـض عـم قفاوتمو لفقم ماع لوادتم يراقع رامثتسا قودنص وھ )"قودنصلا"( تیر ریبخلا قودنص نإ
 ١٦ يـف ھـسیسأت مـت .ةـیلاملا قوـسلا ةـئیھ تاـمیلعتو حئاوـلل عـضخیو ةیدوعـسلا ةـیبرعلا ةكلمملا يف اھب لومعملا حئاوللاو ةمظنألا بجومب
 قودنـصلا .)قودنـصلا تادـحو ةـلمح حلاـصل("قودنصلا ریدـم" وأ "ةـیلاملا ریبخلا" ةیلاملا ریبخلا ةكرش لبق نم راُدیو م ٢٠١٨ ربمسید
 ةكرـش لـمعتو قودنـصلا ةرادإ سـلجم لـبق نـم ةـیئاھن ةروـصب قودنـصلا ىـلع فارشالا متیو .)لوادت( ةیدوعسلا مھسألا قوس يف جردم
 .قودنصلل ظفح نیمأك رامثتسالل ءامنالا

 
 نم ةیونسلا قودنصلا حابرأ يفاص نم ٪ ٩٠ نع لقت ال ةیرود ةیدقن تاعیزوتو ةرمتسم ةیراجیإ دئاوع قیقحت وھ قودنصلا نم فدھلا نإ

ـم ةـیراقع لوـصأ يف قودنصلل ةعجارم ةیلام مئاوق رخآ ىلع ًءانب قودنصلا تادوجوم يلامجإ نم % ٧٥ نع لقی ال ام رامثتسا لالخ  ةرِدُ
 .ةرونملا ةنیدملاو ةمركملا ةكم يتنیدم ءانثتساب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف لخدلل

 
 تـناكو ،)ــھ١٤٤٠ رفـص ٨ قـفاوملا( م٢٠١٨ ربوـتكأ ١٦ يـف )"ةئیھلا"( ةیلاملا قوسلا ةئیھ لبق نم قودنصلا ماكحأو طورش دامتعا مت
 ربمـسید ١٦ يـف ھتطـشنأ قودنـصلا أدـتبا ،٢٠١٨ ربمفوـن ٢٩ خیراـت يـف تھتناو ربمفون ١١ خیرات نم تأدب موی ١٥ يلوألا حرطلا ةرتف

 .م٢٠١٩ سرام ٢٠ خیراتب لوادت يف قودنصلا جاردإ متو م٢٠١٨
 
 .ةـصاخلا ةـیلاملا ھـمئاوق دـعی قودنصلا نإف ،ھیلع ًءانبو .ةلقتسم ةأشنم قودنصلا ربتعی قودنصلا ریدم نإف ،تادحولا ةلمح عم ھلماعت يفو
 .ةمئاقلا تادحولا ددع عومجم يف مھصصح ةبسنب عیزوتلا متیو قودنصلا تادوجومل كالُمك تادحولا ةلمح ربتُعی كلذل ةفاضإ
 
 ةـئیھ ةـقفاومو قودنـصلا ریدم رایتخا ىلع ًءانب قودنصلا ةدم دیدمت نكمی .لوادت يف تادحولا جاردإ خیرات ذنم ةنس ٩٩ يھ قودنصلا ةدم
 .ةیلاملا قوسلا
 
 يدوعـسلا لاـیرلاب قودنـصلا تالجـسو رتافدـب ظاـفتحالا متی .ھتالماعتو ھتارامثتساب قلعتی امیف ةیعرشلا ةئیھلا تاھیجوتل قودنصلا عضخی
 .قودنصلل ضرعلاو لیغشتلا ةلمع لثمی يذلاو
 
 ةمظنملا ةھجلا -٢
 
 مـقر رارقلاـب ةـیلاملا قوـسلا ةئیھ لبق نم رداصلا ةیراقعلا رامثتسالا قـیدانص ماظن ىلع ءانب باتتكالل ھتادحو حرطو قودنصلا سیسأت مت
 قیدانـص صوـصخب ةـیلاملا قوـسلا ةـئیھ تاـھیجوتلا ةقبطو )"ةیراقعلا رامثتسالا قیدانص ماظن"( ـھ١٩/٦/١٤٢٧ خیرات ٢٠٠٦-١٩٣-١
 قیدانــص ماــظن ةــحئال"( )م٢٤/١٠/٢٠١٦ قــفاوملا( ـــھ٢٣/١/١٤٣٨ خیراــت ٢٠١٦-١٣٠-٦ مــقر رارقلاــب راــقعلاب ةرجاــتملل رامثتــسالا
 قـفاوملا( ــھ١٤٤٠-٢-١٣ خیراـت ٢٠١٨-١١٥-٢ مـقر ةـیلاملا قوـسلا ةـئیھ سلجم رارق بجومب ةلدعملاو )"ةلوادتملا ةیراقعلا رامثتسالا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف يراقعلا رامثتسالا قیدانص عیمجل تالماعتلا میظنت تابلطتم صوصخب )م٢٢/١٠/٢٠١٨
 

   ةیلاملا مئاوقلا دادعإ سسأ -٣
 
  مازتلالا نایب
 
 ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت
 .نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا اھتدمتعإ يتلا
 
 سایقلا ساسأ
 
 ةـلباقلا ةـمیقلا ،ةـیلاحلا ةـمیقلا ،ةـلداعلا ةـمیقلا ساـیق اـھیلع قبطنی يتلا دونبلا ءانثتسإب ،ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبمل اقفو ةیلاملا مئاوقلا هذھ تدعأ
 .قودنصلل ةیرارمتسإلا ضرفو قاقحتسإلا أدبم ءوض يف ةیلادبتسإلا ةفلكتلاو ،ققحتلل

 
 
 
 



  تیر ریبخلا قودنص
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  ضرعلا ةلمع
 

  .قودنصلل ضرعلا ةلمعو ةیفیظولا ةلمعلا يھو ،يدوعسلا لایرلاب ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرع مت
 
 ةلداعلا ةمیقلا سایق

 

 ،رـیغلا عـم لـماعتلا طورـش سفنـبو ةـعلطم فارـطأ نیب مازتلإ لیوحتل ھعفد وأ لصأ عیب نم ھلیصحت متی دق يذلا غلبملا ةلداعلا ةمیقلا لثمت
 :ةیلاتلا طورشلا ىلع ةلداعلا ةمیقلا سایق دمتعیو

 

  وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل ةسیئرلا قوسلا -
 وأ ،ةسیئر قوس دوجو مدع ةلاح يف كلذو تابولطملاو تادوجوملل ةزیم رثكألا قوسلا -
 .ةزیم رثكألا قوسلا وأ ةسیئر قوس دوجو مدع لاح يف ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا مادختسإ -

 
 ةلداعلا ةمیقلاب ساقت يتلا تابولطملا وأ تادوجوملا

 

 .ةلصفنم تابولطم وأ تادوجوم -
 .تابولطملاو تادوجوملا نم ةعومجم وأ تابولطملا نم ةعومجم وأ تادوجوملا نم ةعومجم -
 .ةیلاملا ریغو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا باستحإ بلطتت يتلا ةیبساحملا تاحاضیإلاو تاسایسلا نم ةعومجم -
 .تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا سایق دنع ناكمإلاردق ةظحالملل ةلباق قوس تالخدم قودنصلا مدختسی -

 
 تالخدـملا ةـیمھأ سـكعت يتلاو ةیلاتلا تایوتسملا مادختسإب قودنصلا موقی امك .مییقتلا بیلاسأ مادختسإب ةلداعلا ةمیقلا دیدحتب قودنصلا موقی
 :ةلداعلا ةمیقلا دیدحت يف ةمدختسملا
 
 .ةلثامتم تابولطم وأ تادوجومل طشن قوس يف )ةلدعم ریغ( ةنلعم راعسأ :١ ىوتسملا -
      اھتظحالم نكمی يتلاو ١ ىوتسملا يف ةجردملا ةنلعملا راعسألا فالخب تالخدم ىلع دمتعت مییقت بیلاسأ :٢ ىوتسملا -

 .ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةروصب تابولطملاو تادوجوملل
 .اھتظحالم نكمی تالخدم ىلع ةینبم تسیل اھنكلو ةلداعلا ةمیقلا ىلع ماھ ریثأت اھل تالخدم مدختست مییقت بیلاسأ :٣ ىوتسملا -
 
 دـقتعی ،رـییغتلا ھـیف ثدحی يذلا تقولا سفن يف ریرقتلاب ةلومشملا ةنسلا ةیاھن يف ةلداعلا ةمیقلا تایوتسم نیب تالیوحتلاب قودنصلا فرتعی
 .ةیفاكو ةلوقعم ةمدختسملا تایضارتفالاو تاریدقتلا نأب قودنصلا ریدم
 
 ةیبساحملا تاسایسلا يف تاریغتلا

 
 :تاریسفتلاو رییاعملا ىلع تالیدعتلاو ةدیدجلا رییاعملا -أ

 
 ةبـساحملا راـیعمل يلودـلا سـلجملا نـع ةرداـصلا ةمئاقلا رییاعملا ىلع ةیلاتلا ةدیدجلا تاحیقنتلاو تالیدعتلاو رییاعملا قیبطتب قودنصلا ماق
 :اھقیبطتب قودنصلا ماق يتلاو ٢٠٢٠ ریانی ١ يف امك لوعفملا ةیراس  تحبصأ يتلاو
 

 نایبلا تالیدعتلا /رایعملا
 يراجتلا طاشنلا فیرعت )٣( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
 ةیبسنلا ةیمھألا فیرعت )٨(و )١( يلودلا يبساحملا رایعملا ىلع تالیدعت
 طوحتلاو ةدئافلا رعس رشؤم – ةیلاملا تاودألا )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 
 .قودنصلا ىلع قبطنت يتلا ةلدعملا تاریسفتلاو ةدیدجلا رییاعملا قیبطت نع جتان ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج رثأ كلانھ نكی مل
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 ذیفنتلا زیح لخدت مل نكلو ةرداصلا رییاعملا
 

 رییاـعملا قـیبطت قودنـصلا يوـنی .قودنـصلل ةیونسلا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح ذیفنتلا زیح لخدت مل يتلا ةرداصلا رییاعملا يلی امیف
 :ةذفان حبصت املاح ةیلاتلا

 نایبلا  تالیدعتلا /رایعملا
 أدبت يتلا تارتفلا نم ةذفان
 ةیلاتلا خیراوتلا دعب وأ يف

 .م ٢٠٢١ریانی ١ تابولطملا فینصت - ةیلاملا مئاوقلا ضرع )١( مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت
 مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعت
 )٣٧( و )١٦( مقر ةیلودلا ةبساحملا رییاعم و )٣(

 يمیھافملا راطإلا - لامعألا جامدنا
 تاعیبملا تادئاع – تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا
 ةجتنملا رصانعلا نم
 ةلمتحملا تادوجوملاو تابولطملاو تاصصخملا
 .م ٢٠٢١ریانی ١ دقعلا مییقت فیلاكت -

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ةیونسلا تالیدعتلا
 ) م٢٠٢٠- م٢٠١٨ ةرود(

 يلام بولطمب فارتعإلا ءاغلإ -ةیلاملا تاودألا
 ٩) ( مقر يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 يلودلا رایعملا راجیإلا زفاوح - راجیإلا دوقع
 ١٦) ( مقر يلاملا ریرقتلل
 يلودلا ةبساحملا رایعملا ةلداعلا ةمیقلا-  ةعارزلا

 .م ٢٠٢١ریانی ١   )٤١( مقر
 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم

 
 ھمكح يف امو دقنلا

 
 يـف تارـیغتلل ةلیئـض رطاخمل عضخت يتلاو .روھش ةثالث لالخ قحتست يتلا ةیكنبلا عئادولاو كونبلا ىدل ةدصرألا ھمكح يف امو دقنلا لثمی
 .ةمیقلا

 
 ةیراقعلا تارامثتسالا

 
 لیجست متی ،امھالك وأ عیبلا وأ راجیإلاب دئاوع قیقحت وأ اھتمیق يف عافترإ قیقحت ضرغب اھب ظفتحملا تاراقعلاب ةیراقعلا تارامثتسالا لثمتت
 رامثتـسالل ةـیقبتملا ةـمیقلا اـھنم اموـصخم ةـفلكتلا كالھتـسا متـی .ةـمیقلا يف ضافخنا ياو كالھتسالا عمجمً اصقان ةفلكلاب تارامثتسالا هذھ
 ةـقلعتملا تاـقفنلا نـم اـھریغو ضرألا ةـفلكت يراقعلا رامثتسالا ةفلكت لمشت .لقأ امھیأ قودنصلا ةدم وأ يجاتنالا رمعلا ىدم ىلع يراقعلا
 .ریوطتلاب

 
 ثادـحألا ریشت امدنع كلذو اھتمیق يف ضافخنا كلانھ ناكام اذإ دكأتلل ریرقت لك خیرات يف ةیراقعلا تارامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا ةعجارم متی
 نـع ةـیرتفدلا ةـمیقلا ةداـیز لاـح يفو لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .دادرتسإلل ةلباق ریغ ةیرتفدلا ةمیقلا نأ ىلإ فورظلا يف تاریغتلا وأ
 ةـمیقلا ضیـفخت متـی ،مادختـسالا دـیق ةـمیقلاو عـیبلا فیلاكت اصقان ةلداعلا ةمیقلل ىلعالا ةمیقلا لثمت يتلاو اھل دادرتسالل ةلباقلا ةردقملا ةمیقلا
 .رئاسخلاوأ حابرألا ةمئاق يف ضافخنإلا رئاسخب فارتعإلا متیو دادرتسإلل ةلباقلا ةردقملا ةمیقلا ىلإ ةیرتفدلا
 
  .تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب كالھتسالل ةلباقلا تادوجوملل ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع كالھتسا باستحا متی
 
 :تادوجوملل ةیسیئرلا فانصألل ةیریدقتلا ةیجاتنإلا رامعألا يلی امیف
 

 يجاتنإلا رمعلا   دنبلا

  ةنس ٤٠      ينابم
 

 .ةكولمملا يضارألا ىلع كالھتسا باستحا متی ال
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  ضورقلا
 

 نیـب قرـف يأ ناـیب عـم ةأـفطملا ةـفلكلاب اـقحال ساـقتو ،ةدـبكتملا ةـلماعملا فیلاـكت نم يفاصلاب ،ةلداعلا ةمیقلاب ایئدبم ضورقلا لیجست متی
 لدـعم ةـقیرط مادختـساب ضورـقلا ةرـتف ىدـم ىلع رئاسخلا وأ حابرألا يف ةدرتسملا ةمیقلاو  )ةلماعملا فیلاكت نم يفاصلاب( تالصحتملا
 نأ لـمتحملا نم هدنع نوكی يذلا دحلا ىلإ ضارتقالل تالماعم فیلاكتك ضورقلا تالیھست ىلع ةعوفدملا موسرلا تابثإ متی .يلعفلا ةدئافلا
  .تالیھستلا هذھ بحس متی ىتح موسرلا هذھ لیجأت متی ،ةلاحلا هذھ يف .تالیھستلا لك وأ ضعب بحس متی

 
 تامدـخ لـباقم امدـقم ةـعوفدم فیراـصمك موسرلا ةلمسر متت ،تالیھستلا لك وأ ضعب بحس متی نأ لمتحملا نم ھنأب لیلد رفوتی ال امدنع
 .اھب قلعتملا لیھستلا ةرتف ىدم ىلع اھؤافطإ متیو ،ةلویسلا

 

 موـقی .ةـیلعفلا ةدـئافلا لدـعم مادختـساب تالماـعملل ةیفاـضإلا فیلاـكتلا ءاـفطإ متی نأ "ضارتقالا فیلاكت"٢٣ مقر يبساحملا رایعملا بلطتی
 تاذ ضورـقلل ةبـسنلاب .ةـیلعفلا ةدـئافلا لدـعم ةـقیرطل اـقفو) تالماـعملا ةفلك ءافطإو ةدئافلا ةفلك( لیومتلا فیلاكت نع ةبساحملاب قودنصلا
 .دقعلا ةدم لماك ىدم ىلع ضرقلا تابولطمب يئدبملا فارتعالا دنع هدیدحت مت يذلا ةیلعفلا ةدئافلا لدعم مدختسی ،ةمئاعلا ةلومعلا راعسأ
 .تادوجوملا ةفلك نم ءزجك ةلھؤملا تادوجوملا نم يأل ةدبكتملا ضورقلا فیلاكت ةلمسر متت 

 
  ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم

 
 .ال مأ دروملا لبق نم اھب ةبلاطملا تمت ءاوس ةملتسملا تامدخلا نع ةقحتسملا غلابملاب تابولطملا تابثإ متی
 

 ةصاقملا
 

 مزلم يماظن قح دوجو دنع طقف ةیلاملا مئاوقلا يف يفاصلا غلبملا راھظإو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نیب ةصاقم ءارجا متی
 دیدستو تادوجوملا عیب لجأ نم يفاصلا ساسأ ىلع تابولطملا عم تادوجوملا ةیوستل ةین كانھ نوكی امدنعو ةتبثملا غلابملا ةیوستل
 .دحاو نآ يف تابولطملا
 

 فیراصملا
 
 .قودنصلا فورظو فیراصملا دنب ةعیبط عم ًاقستم رخآلا فینصتلا نكی مل ام ةیلیغشت فیراصمك فیراصملا عیمج فینصت متی
 
 تاداریإلا ققحت

 
 راـقع عـیب نـع ةـجتانلا ةیلامسأرلا بساكملا جاردإ متی .راجیإلا دقع ماكحأو طورشل اقبط قاقحتسالا ساسأ ىلع راجیإلا تاداریإ جاردإ متی
 .عیبلا دقع ذیفنت لاح يرامثتسا
 

 لوصألا مادختسا قح

 مادختـسا قـح ساـیق متـی .)مادختـسالل يـساسألا لـصألا رفوـت خیراـت( راجیإلا دقع ءدب خیرات يف لوصألا مادختسا قحب قودنصلا فرتعی
 لمتـشت .راجیإلا تامازتلال سایق ةداعإ يأل اھلیدعت متیو ،كالھإلاو ةمیقلا ضافخنا نم ةمكارتم رئاسخ يأ اھنم احورطم ،ةفلكتلاب لوصألا
 تـمت يـتلا راـجیإلا تاعوفدـمو ،ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا فیلاكتلاو ،اھب فرتعملا راجیإلا تابولطم غلبم ىلع لوصألا مادختسا قح ةفلكت
 لـصألا ةـیكلم ىـلع لوـصحلا نـم لوـقعم نیـقی ىـلع قودنـصلا نكی مل ام ةملتسم ریجأت زفاوح يأ اھنم احورطم ،ءدبلا خیرات لبق وأ يف
 ةـعفنملا ةرـتف ىدـم ىـلع تباثلا طسقلا ةقیرط ساسأ ىلع اھب فرتعملا لوصألا مادختسا قح كالھإ متی ،راجیإلا دقع ةدم ةیاھن يف رجؤملا
 لـصألل ردـقملا يجاـتنإلا رـمعلاو .ةـمیقلا ضاـفخنا رابتخا ىلإ لوصألا مادختسا قح عضخت .رصقأ امھیأ راجیإلا ةدمو ةردقملا لصألا نم
 .ةنس ١٨ وھ قودنصلا لبق نم مدختسملا
 

  تاصصخم
 

 نأ لـمتحملا نـمو ،ةقباـس ثادـحأ ةـجیتن )يدـقاعت وأ ينوناـق( يلاـح مازـتلا قودنـصلا ىلع كانھ نوكی امدنع تاصصخملاب فارتعالا متی
  .مازتلالا غلبمل قوثوم ریدقت ءارجإ نكمی ھنا ىلإ ةفاضإلاب ،مازتلالا ةیوستل ةیداصتقا عفانم ىلع يوطنت يتلا دراوملل يجراخ قفدت بلطتی
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 راجیإلا دوقع تامازتلا

 ىدم ىلع اھب مازتلالا نیعتی يتلا راجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلاب ةساقملا راجیإلا تابلاطمب قودنصلا فرتعی ،راجیإلا دقع ءدب خیرات يف
 ةقحتـسملا راـجیإلا زفاوـح اـھنم اـحورطم )ةنمـضم ةـتباث تاعوفدـم كـلذ يـف امب( ةتباث تاعوفدم راجیإلا تاعوفدم نمضتت .راجیإلا دقع
 نمـضتت ةـیقبتملا ةـمیقلا تانامـض بـجومب اـھعفد عـقوتملا غلاـبملاو ،لدـعم وأ رـشؤم ىـلع دمتعت يتلا ةریغتملا راجیإلا تاعوفدمو ضبقلا
 ناـك اذإ ،راـجیإلا دـقع ءاھنإ تامارغ تاعوفدمو قودنصلا ھسرامی نأ دكؤملا نم يذلا ءارشلا رایخ ةسرامم رعس اضیأ راجیإلا تاعوفدم
 لدـعم وأ رـشؤم ىـلع دـمتعت ال يـتلا ةرـیغتملا راـجیإلا تاعوفدـم ىلع فرعتلا متی .ءاھنإلا رایخ سرامت قودنصلا نأ سكعی راجیإلا دقع
 قودنـصلا مدختـسی ،راـجیإلا تاعوفدـمل ةیلاحلا ةمیقلا باسح دنع .عفدلا دكؤی يذلا طرشلا وأ ثدحلا اھیف ثدحی يتلا ةرتفلا يف فورصمك
 لـباق ریغ راجیإلا دقع يف ينمضلا ةدئافلا رعس ناك اذإ راجیإلا ءدب خیرات يف يفاضإلا ضارتقالا لدعمك لاومألا ضارتقال ةیلخادلا ةفلكتلا
 ىـلإ ةفاـضإلاب .ةـمدقملا راجیإلا تاعوفدم ضیفختو ةدئافلا مكارت سكعتل راجیإلا تابولطم غلبم ةدایز متی ،ءدبلا خیرات دعب .ةلوھسب دیدحتلل
 ةـتباثلا راـجیإلا تاعوفدـم يف رییغت وأ راجیإلا ةدم يف رییغت وأ لیدعت كانھ ناك اذإ راجیإلا تامازتلال ةیرتفدلا ةمیقلا سایق ةداعإ متی ،كلذ
  .يساسألا لصألا ءارشل مییقتلا يف رییغت وأ ةنومضملا

 
 دیدجتلا رایخ عم دوقعلل راجیإلا ةدم دیدحت يف يرھوج مكح

 اذإ راـجیإلا دـقع دـیدمت راـیخ اھیطغی تارتف يأ بناج ىلإ ،راجیإلا دقعل ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةدملا اھنأ ىلع راجیإلا دقع ةدم قودنصلا ددحی
  .سرامت الأ دكؤملا نم ناك اذإ ،راجیإلا دقع ءاھنإ رایخ اھیطغی تارتف يأ وأ ،ھتسرامم متت نأ دكؤملا نم ناك

 
لیومتلا فیلاكت  
 

 ةـصاخ تالوـمع لـمحت يـتلا ةـیلاملا تاودألا عـیمج لـباقم رـخألا لماـشلا لخدلاو رئاسخلا وأ حابرألا ةمئاق يف لیومتلا فیلاكت جاردإ متی
 .لاعفلا ةصاخلا ةلومعلا لدعم ةقیرط مادختساب
 
 ةنیدملا ممذلا

 صصخمً اصقان ،ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلابً اقحال ساقتو ةلداعلا ةمیقلابً ایئدبم ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا تابثإ متی
  .ةمیقلا يف ضافخنالا

 
  حابرأ تاعیزوت 
 

 .قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم اھدامتعا اھیف متی يتلا ةرتفلا يف مازتلاك ةیئاھنلاو ةیلحرملا حابرألا تاعیزوت لیجست متی 
 
  لخدلا ةبیرضو ةاكز
 

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف تامازتلإلا هذھ لثمل صصخم نیوكت متی ال يلاتلابو ،تادحولا يلماح ىلع أمازتلإ لخدلا ةبیرضو ةاكزلا دعت
 

ةدحولل تادوجوملا ةمیق يفاص  
 

 يلماـحل ةدئاعلا قودنصلا تادوجوم يفاص ةمسق قیرط نع يلاملا زكرملا يف اھنع حاصفإلاو ةدحولل تادوجوملا ةمیق يفاص باستحا متی
 .ةردصملا تادحولا ددع ىلع تادحولا

 
 ةیلاملا تاودألا

 
 .ىرخأ ةأشنمل ةیكلم ةادأ وأ يلام مازتلاو ةأشنمل ًایلام ًادوجوم ھنع جتنی دقع يأ يھ ةیلاملا ةادألا
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 ةیلاملا تادوجوملا
 
 :يلی ام ةیلاملا تادوجوملا نمضتت
 

 ھمكح يفامو دقنلا .أ
 وأ ،ىرخأ ةأشنم يف ةیكلم قوقح تاودأ .ب
 ىرـخأ ةأـشنم عـم ةـیلاملا تاـبولطملاوأ تادوـجوملا لداـبتل وأ ،ىرـخأ ةأشنم نم رخأ يلام دوجوم وأ دقن مالتسال يدقاعت قح .ج

 وأ ،ةأشنملل ةیباجیإ نوكت نأ عقوتملا نم طورش بجومب
 .ةأشنملاب ةصاخلا ةیكلملا قوقح تاودأ يف ھتیوست متتس وأ نكمملا نم دقع .د

 
 يلوألا فارتعالاو فینصتلا

 
 :ةیلاتلا سایقلا تائف نمض ةیلاملا ھتادوجوم قودنصلا فنصی

 
 .)رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم وأ ،رئاسخلاو حابرألا لالخ نم امإ( ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیلاملا تادوجوملا •
 .ةأفطملا ةفلكتلاب اھسایق متی يتلا ةیلاملا تادوجوملا •
 

 .ةیدقنلا تاقفدتلل ةیدقاعتلا طورشلا ىلعو ةیلاملا تادوجوملا ةرادإل قودنصلا يف مدختسملا لامعألا جذومن ىلع فینصتلا دمتعی
 

 .رـخآلا لماـشلا لخدـلا وأ رئاـسخلاو حاـبرألا يـف اـمإ رئاـسخلاو بـساكملا لیجـست متـی ،ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا تادوجوملل ةبسنلاب
 ةـیكلملا قوقح تاودأ يف رامثتسالل ةبسنلاب امأ .رامثتسإلا اذھب صاخلا لامعألا جذومن ىلع دمتعی ھنإف ،نیدلا تاودأ يف رامثتسالل ةبسنلابو
 ةـیكلملا قوـقح تاودأ نـع ةبـساحملل يـلوألا فارـتعالا تـقو يـف ھیف ةعجر ال رایتخإ ءارجإب ماق دق قودنصلا ناك اذإ ام ىلع كلذ دمتعیف
 كـلت ةرادإل ھـلامعأ جذوـمن رـیغتی امدـنع طـقف نیدـلا تاودأ فینـصت ةداـعإب قودنـصلا موـقی .رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب
 .تادوجوملا

 
 ةـلداعلا ةمیقلاب )رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا ةئف نمض ةفنصملا ریغ( ةیلاملا ھتادوجوم قودنصلا سیقی يلوألا فارتعالا دنع
 ةـلاح يـف اـمأ .رـخآلا لماـشلا لخدـلا لالـخ نـم ةـیلاملا تادوـجوملا ىـلع ذاوحتـسإلل ةرـشابملا ةقالعلا تاذ تالماعملا فیلاكت اھل افاضم
 .رئاسخلاو حابرألا ةمئاق يف تالماعملا فیلاكت لیجست متیف رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا ةئف نمض ةفنصملا ةیلاملا تادوجوملا

 
 ةقحاللا ةرتفلا يف سایقلا

 
 ةیكلملا قوقح تاودأ

 
 ةلداعلا ةمیقلا رئاسخ وأ حابرا ضرع رایتخإ قودنصلا ةرادإ تررق لاح يفو ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح يف تارامثتسالا عیمج سایق متی
 حاـبرألا نمـض ةـلداعلا ةـمیقلا رئاـسخ وأ حاـبرأ فینـصت ةداـعإ اـقحال نـكمی الف ،رخآلا لماشلا لخدلا نمض ةیكلملا قوقح تارامثتسا يف
 قودنـصلا قـح تـبثی امدـنع لخد اھنأ ىلع رئاسخلاو حابرألا نمض تارامثتسالا هذھ نم حابرألا تاعیزوتب فارتعالا رمتسیو ،رئاسخلاو
 ةـمیقلاب اھـسایق مـت يـتلا ةـیكلملا قوـقح يف تارامثتسالا ىلع ةمیقلا ضافخنا رئاسخ سكعو ةمیقلا ضافخنا رئاسخ نإ .تاعفدلا مالتسا يف
 .تادوجوملا يفاص نمض لصفنم لكشب اھتجلاعم متی ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا

 
 .رئاسخلاو حابرألا ةمئاق يف رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلاب فارتعالا متی
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 نیدلا تاودأ
 

 .تادوـجوملل ةـیدقنلا تاقفدـتلا صئاـصخو تادوـجوملا ةرادإل قودنـصلا لاـمعأ جذومن ىلع نیدلا تاودأل ةقحاللا ةرتفلا يف سایقلا دمتعی
 :اھلالخ نم نیدلا تاودأ فینصتب قودنصلا موقی سایقلل تائف ثالث كانھو

 
 ةأفطملا ةفلكتلا •

 
 ةفلكتلاب اھسایق متیو ھیلع ةدئاعلا دئاوفلاو رامثتسإلا لصأ يف لثمتت ةیدقاعت ةیدقن تاقفدت ىلع لوصحلل اھب ظفتحملا ةیلاملا تادوجوملا
 ةراسخلا وأ حبرلا نمض طوحت ةقالع نم اًءازج نوكت ال يتلاو ةأفطملا ةفلكتلاب نیدلا تاودأ نم رئاسخلاو حابرألاب فارتعالا متی .ةأفطملا

 ةدئافلا ةقیرط مادختساب ةیلاملا تادوجوملا نم دئاوفلا تاداریإب فارتعإلا متی .اھیلع يندت دوجو لاح يف وأ فارتعإلا ءاغلإ متی امدنع
 .ةلاعفلا

 
 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةددحم ةیلام تادوجوم •

 
 .رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ،اھعیبلو ةیدقاعت ةیدقن تاقفدت ىلع لوصحلل اھب ظفتحملا ةیلاملا تادوجوملا
 ضافخناب قلعتت يتلا رئاسخلا وأ حابرألاب فارتعالا ءانثتساب رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم اھب فارتعإلا متی ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلا
 داعبتسا متی امدنعو .رئاسخلاو حابرألا يف امھب فارتعإلا متیف يبنجألا فرصلا تایلمع رئاسخ / حابرأو دئاوفلا تاداریإو ةمیقلا
 وأ حبرلاب فارتعإلا متیو .ةاقبملا حابرألا ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف ًاقباس اھب فرتعملا رئاسخلا وأ حابرألا لیوحت متی ةیلاملا تادوجوملا
 .رئاسخلاو حابرألا يف ةققحملا رئاسخلا

 
 رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةددحم ةیلام تادوجوم •

 
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا وأ ةأفطملا ةفلكتلا رییاعم يفوتست ال يتلا تادوجوملا
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةقحاللا ةنسلاب نیدلا تاودأ يف رامثتسإلا سایق نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألاب فارتعالا متیو .رئاسخلاو حابرألا
 ةنسلا يف رئاسخ وأ حابرأك يفاصلاب اھب فارتعإلا متیو ،رئاسخلاو حابرألا نمض طوحت ةقالع نم اًءزج دعت ال يتلاو رئاسخلاو حابرألا
 .رئاسخلاو حابرألا نمض ةیلام دئاوفك ةیلاملا تادوجوملا هذھ نم دئاوفلا لخدب فارتعإلا متی امك .اھب أشنت يتلا

 
 ةلاعفلا ةدئافلا ةقیرط

 
 ةدـئافلا لدعم ربتعیو .ةقالعلا تاذ ةرتفلا لالخ دئاوفلا لخد صیصختو نیدلا ةادأل ةأفطملا ةفلكتلا باستحال ةقیرط يھ ةلاعفلا ةدئافلا ةقیرط
 رـصقألا ةرـتفلا يفً ابسانم ناك اذإ وأ ،نیدلا ةادأل عقوتملا رمعلا لالخ نم ةملتسملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاعفدلا مصخی يذلا لدعملا وھ لاعفلا

 .يلوألا فارتعالا دنع ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص ىلإ ،بسنأ امھیأ ،ًانمز
 
  ةمیقلا ضافخنا

 
 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاو ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملل كلذو يلبقتسم ساسأ ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ مییقتب قودنصلا موقی
  .نامتئالا رطاخم يف ةریبك ةدایز كانھ ناك اذإ ام ىلع ةقبطملا ةمیقلا ضافخنا ةیجھنم دمتعت .رخآلا لماشلا

 
 ةیلاملا تابولطملا

 
 :يلاتلاك يھ ةیلاملا تابولطملا فنصت

 
 .ىرخأ ةأشنم ىلإ رخآ يلام دوجوم وأ دقن میلستل يدقاعت مازتلا •
 .ةأشنملل ةیباجیإ ریغ نوكت نأ عقوتملا نم طورش بجومب ىرخأ ةأشنم عم ةیلاملا تاودألا لدابتل يدقاعت مازتلا •
 .ةأشنملاب ةصاخلا ةیكلملا قوقح تاودأ نم ریغتم ددع میدقتب ةمزتلم ةأشنملا نوكت قتشم ریغ دقع •
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 سایقلاو فارتعالا
 

 نمـضتت .ةـلاعفلا ةدـئافلا ةـقیرط مادختـسإب ةأـفطملا ةـفلكتلاب اًـقحال اھـسایق متـیو ةلداعلا ةمیقلاب يلوأ لكشب ةیلاملا تابولطملاب فارتعالا متی
   .ةقالع وذ فرطل بولطملاو ىرخألا تابولطملاو ةقحتسملا فیراصملا قودنصلل ةیلاملا تابولطملا

 
 ةیلاملا تاودألا صاقت

 
 ةـینوناقلا قوـقحلا رفوـتت امدـنع طقف يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلاب غلبملا راھظإو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا نیب صاقتلا ءارجإ متی
 .تقولا سفن يف تابولطملا ةیوستو تادوجوملا ققحت نوكی وأ صاقتلا ساسأ ىلع اھتیوست متی امدنع كلذكو ةمزلملا

 
  ةیلاملا تادوجوملا داعبتسا

 
 دوـجوملا لـیوحتب موـقی امدـنع وأ ،دوـجوملا نم ةیدقنلا تاقفدتلل ةیدقاعتلا قوقحلا يھتنت امدنع طقف يلاملا دوجوملا داعبتسإب قودنصلا موقی
 يـف رمتـساو ةـیكلملا ایازمو رطاخم ةفاكب ظافتحالا وأ لقنب قودنصلا مقی مل اذإ .رخآ فرط ىلإ دوجوملا ةیكلم ایازمو رطاخم ةفاكو يلاملا
 قودنـصلا ماـق اذإ .اھعفدـی دـق يـتلا غلاـبملاب قلعتملا مازتلالاو دوجوملا يف اھب ظفتحملا ھتصحب قودنصلا فرتعی تادوجوملا ىلع ةرطیسلا
 فارـتعإلاو ةـیلاملا تادوجوملاـب فارتعالاـب قودنـصلا رمتـسی يرھوـج لكـشب ةـیلاملا تادوجوملا ةیكلم ایازمو رطاخم عیمجب ظافتحإلاب
 .ملتسملا دقنلل ةبحاصملا تامازتلإلاب

 
 قحتسملاو ملتسملا لباقملا غلبمو دوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا تابثا متی ،ةأفطملا ةفلكتلاب ساقملا يلاملا دوجوملاب فارتعإلا ءاغلإ دنع
 لالـخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسإك ةفنصم نید ةادأ يف رامثتسالاب فارتعإلا ءاغلا دنع ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رئاسخلاو حابرألا يف
 وأ حاـبرألا ىـلإ اھفینـصت ةداـعإ متـی میـیقتلا ةداـعإ يطاـیتحا نمـض اـھب فارتعإلا قبس يتلا رئاسخلا وأ حابرألا نإف ،رخألا لماشلا لخدلا
 ةـمیقلاب اھـسایق لالخ نم اھل يلوألا فارتعإلا رایتخإب قودنصلا ماق يتلا ةیكلملا قوقح تاودأ يف رامثتسالاب فارتعإلا ءاغلإ دنع .رئاسخلا
   .رئاسخلاو حابرألا ةمئاق يف اھب فارتعإلا متی رئاسخلا وأ حابرألا نإف ،رئاسخلاو حابرألا لالخ نم ةلداعلا
 
 قرـفلا تاـبثإ متـی .اھتیحالـصو اھقاقحتـسإ ءاھتنا وأ اھؤاغلإ وأ تابولطملا نم ءافعإلا متی امدنع طقف ةیلاملا تابولطملاب فارتعإلا ءاغلإ متی
 تاـبولطم وأ ةـلوحم ةـیدقن رـیغ تادوـجوم يأ كـلذ يـف اـمب ،ةبولطملاو ةعوفدملا غلابملاو ةدعبتسملا ةیلاملا تابولطملل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب
   .رئاسخلاو حابرالا ةمئاق يف ةدبكتم
 
 ةماھلا ةیبساحملا تاریدقتلاو ماكحألا

 
 تافورـصملاو تادارـیإلا غلاـبم ىـلع رثؤـت تاـضارتفاو ماـكحاو تاریدـقت لامعتـساب ةرادإلا ماـیق قودنـصلل ةـیلاملا مئاوـقلا دادعإ بلطتی
 تاـضارتفالا هذـھل نقیـتلا مدع يدؤی دق ةئراطلا تابولطملا نع حاصفإلاو ،ةقفرملا تاحاصفإلاو اھنع حرصملا تابولطملاو تادوجوملاو
 .ةیلبقتسملا تاونسلا يف رثأتت يتلا تابولطملاو تادوجوملا ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع ایرھوج الیدعت بلطتت دق تایطعم ىلإ تاریدقتلاو
 
)١٩-دیفوك ( انوروك سوریف ریثأت  
 

 يف بارطضا يف ببست امم ،ةددعتم ةیفارغج قطانم ربع رشتناو )١٩-دیفوك( دجتسملا انوروك سوریف روھظ دكأت ،م٢٠٢٠ ةنس لالخ
 ةیعامتجإلا ةطشنألا يف فقوت نم ھنع جتنی امو )١٩-دیفوك( انوروك سوریف راشتنال ةباجتساو .يداصتقإلا طاشنلاو ةیراجتلا ةطشنألا
 قطانمو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ھلامعأ ىلع لمتحملا ریثأتلا ةبقارمو مییقتل لمع قیرف زیھجتب قودنصلا ریدم ماق ،ةیداصتقإلاو
 ھئالمعو ھیفظوم ةمالسو ةحص نامضل ةیئاقولا تاءارجإلا نم ةلسلس قودنصلا ریدم ذختا امك .قودنصلا اھیف لمعی ىرخأ ةیفارغج
 ریدم دقتعی يلاتلابو ٢٠٢٠ ماعل ةحئاجلا ةرتف لالخ ةیباجیإ جئاتن ققح قودنصلا نأ امب .ھتایلمع ةیرارمتسا نامضل كلذكو عمتجملاو
 .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل جئاتنلا ىلع يرھوج ریثأت اھل نكی مل ١٩- دیفوك ةحئاج نأ قودنصلا

 
 .داصتقالا ىلع ةبترتملا راثآلاو ١٩- دیفوك سوریفل ةلجسملا تالاحلا يف ةرمتسملا ةدایزلا عم رارمتساب نادلبلا نم دیدعلا لماعتت ،ایلاحو
 .لامعألا ةطشنأ ةیرارمتساو تایلمعلا ىلع ةیرھوج راثآ يأ بثك نع قودنصلا بقاری ثیح ،روطتلا نم ةلاحب ١٩-دیفوك سوریف رمیو
 مھلمع ءانثأ ةموكحلا معد ىلإ ةفاضإلاب ،تادحولا يكلامو ءالمعلاو نیفظوملا ةیاعرو ةمالسو ةحص ةیامح يھ قودنصلا ةیولوأ لظتو
 .ةحئاجلا يشفت ریثأت نم دحلل
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 - ١٧ -  
 

 يئاھنلا دعوملا نأشب نیقیلا بایغل ارظن ،قوثوم لكشب ١٩-دیفوك ةحئاجل يلبقتسملا ریثأتلا ریدقت قودنصلا عیطتسی ال ةلحرملا هذھ يف
 رثأ اھل نكی مل ١٩- دیفوك ةحئاج نأ قودنصلا ریدم دقتعیو .ملاعلا داصتقا ىلع ریثأتلا يف رمتسی نأ نكمی ثیح ،ةحئاجلا ءاھتنال لمتحملا

 قیرف لالخ نم رارمتساب عضولا بقاری قودنصلا ریدم نإف ،كلذ عمو .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج
 .ثادحألا روطت ةعباتم ةیلوؤسمب فلكملاو صاخلا لمعلا
 
 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا سایق
 
 يـف ةـلوادتملا راعـسألا ىـلع ءاـنب يلاـملا زكرملا ةمئاق يف ةلجسملا ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا سایق رذعتی امدنع
 هذـھ ىـلإ تالخدـملا ذخأ متی .ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا جذومن اھیف امب مییقت بیلاسأ لامعتساب ةلداعلا اھتمیق دیفت متی ھنإف ،ةطشنلا قاوسألا
 دـیدحتل داـھتجالا نم ةجرد ءادبإ بلطتی رمألا نإف، ةیدجم كلذ نوكی ال امدنعو ،انكمم كلذ ناك امثیح ةظحالملل ةلباقلا قاوسألا نم جذامنلا
 نكمی .راعسألا تابلقت رطاخمو نامتئالا رطاخمو ةلویسلا رطاخم لثم تالخدملاب ةصاخلا تارابتعالا ىلع تاداھتجالا لمتشت .ةلداعلا میقلا
 .ةیلاملا تاودألل اھنع حرصملا ةلداعلا ةمیقلا ىلع لماوعلا هذھب ةقلعتملا تاضارتفالا يف تاریغتلا رثؤت نأ

 
 يلیغشتلا راجیإلا دوقع لباقم ةنیدملا ممذلا نم ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم
 
 صصخملا ةفوفصم دنتست .يلیغشتلا راجیإلا دوقع نم قحتسملل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا باسحل صصخم ةفوفصم قودنصلا مدختسی
 ةراسخلا ةبرجت لیدعتل ةفوفصملا ةریاعمب قودنصلا موقیس .قودنصلل اقباس اھتظحالم تمت يتلا دادسلا يف رثعتلا تالدعم ىلإ لصألا يف
 عاضوألا روھدتت نأ عقوتملا نم ناك اذإ ،لاثملا لیبس ىلع .لبقتسملل ةیعلطتلا ةرظنلاب مستت يتلا تامولعملا عم ةقباسلا ةینامتئالا
 تالاح ددع ةدایز ىلإ يدؤی دق يذلاو لبقملا ماعلا ىدم ىلع )يموكحلا قافنإلاو مخضتلا لدعمو يلامجإلا يلحملا جتانلا يأ( ةیداصتقالا
 يف رثعتلا تالدعم ثیدحت ریرقت لك خیرات يف متی .ةیخیراتلا دادسلا يف رثعتلا تالدعم لیدعت متی ھنإف ةیراقعلا عاطقلا يف دادسلا يف رثعتلا
 .ةیلبقتسملا ةرظنلاب مستت يتلا تاریدقتلا يف تاریغتلا لیلحت متیو اھتظحالم متی يتلاو ةیخیراتلا دادسلا
 
 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلاو ةعقوتملا ةیداصتقالا فورظلاو اھتظحالم متی يتلاو ةیخیراتلا دادسلا يف رثعتلا تالدعم نیب ةقالعلا مییقت نإ
 ةراسخلا ةبرجت لثمت ال دق .ةیداصتقالا فورظلا عضوو فورظلا يف تاریغتلاب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ةمیق رثأتتو .يرھوج ریدقت وھ
 .لبقتسملا يف لیمعلل دادسلا يف يلعفل رثعتلا قودنصلاب ةصاخلا ةیداصتقالا فورظلا تاعقوتو ةیخیراتلا ةینامتئالا
 
 ةیرامثتسالا تاراقعلل ةیجاتنإلا رامعألا

 
 راـبتعالا يـف ذـخألا دـعب ریدـقتلا اذـھ دـیدحت متی .كالھتسالا باستحا لجأ نم ةیرامثتسالا تاراقعلل ةیجاتنإلا رامعألا قودنصلا ریدم ددحی
 ءارـجإو ةیونـسلا ةـیجاتنإلا راـمعألاو ةیقبتملا ةمیقلا ةعجارمب قودنصلا ریدم موقی .يعیبطلا فلتلاو مداقتلاو تادوجوملل عقوتملا لامعتسالا
 .ةیلبقتسملا تارتفلاو ةیلاحلا تارتفلا يف ةمزاللا تاریغتلا
 
 ةیرامثتسالا تاراقعلا ةمیق يف ضافخنالا
 
 ةـیرتفدلا ةـمیقلا نأ ىـلإ فورـظلا وا ثادـحألا تراـشأ اـم اذإ اـھتمیق يـف اضافخنا كانھ ناك اذإ ام دیدحتل ةیرامثتسالا تاراقعلا صحف متی
 غـلبملا يرامثتـسالا راقعلل ةیرتفدلا ةمیقلا ھیف زواجتت يذلا غلبملاب ةمیقلا ضافخنا ةراسخ جاردإ متی .دادرتسالل ةلباق ریغ يراقعلا رامثتسالل
 عـیمجت متـی ، میـیقتلا ضارـغألو .ىـلعأ اـمھیأ - لامعتسالا دیق ةمیقلا وأ لصألا عیب رعس يفاص وھ دادرتسالل لباقلا غلبملا دادرتسالل لباقلا
 امدنعو .)ةیدقن تاقفدت دیلوت تادحو( اھنم لك نم ةیدقنلا تاقفدتلا دیدحت ةیناكمإ اھدنع عقوتی يتلا ىندألا اھاوتسم يف ةیرامثتسالا تاراقعلا
 غـلبملل لدـعملا ریدـقتلا ىـلع دـقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ يرامثتسالا راقعلل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متی ،اقحال ةمیقلا ضافخنا ةراسخ دیق سكع متی
 رئاـسخ يأ جاردإ متـی مـل اذإ اـمیف ،اھدـیدحت نـكمم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا زواجتت الأ بجی ةدئازلا ةیرتفدلا ةمیقلا نأ الإ ،دادرتسالل لباقلا
 ةـمیقلا يـف ضاـفخنالا ةراـسخ دـیق سـكع جاردإ متـی .ةقباـس تارـتف يف دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ يراقعلا رامثتسالا لباقم ةمیقلا يف ضافخنا
 .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف الاح تاداریإك
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 ةیلاملا ریغ لوصألا ةمیق يف ضافخنإلا
 

 ةـمیقلا نأ ىلإ فورظلا يف تاریغتلا وأ ثادحألا ریشت امدنع ةمیقلا ضافخنا دیدحتل ءافطإلاو كالھتسالل ةعضاخلا تادوجوملا ةعجارم متت
 نـع لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا زواجت يذلا غلبملل رئاسخلاو حابرألا يف ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ جردت .دادرتسالل ةلباق نوكت ال دق ةیرتفدلا
 دـنع .)ىـلعأ اـمھیأ( مادختـسالا دـیق ةـمیقلا وأ عـیبلا فیلاكت اصقان لصألل ةلداعلا ةمیقلا يھ دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا .دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 سكعی يذلا ةبیرضلا لبق ام مصخ لدعم مادختساب ةیلاحلا اھتمیق ىلإ ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ متی ،مادختسالا دیق ةمیقلا مییقت
 .لصألاب ةقلعتملا رطاخملاو دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تامییقت
 

 .)دقنلا دیلوت تادحو( ةلقتسم ةیدقن تاقفدت اھیف دجوت يتلا تایوتسملا ىندأ ىلع تادوجوملا عیمجت متی ،ةمیقلا يف ضافخنالا مییقت ضارغأل
 .ریرقت لك خیرات يف لمتحملا ضافخنإلا سكعل )ةرھشلا فالخب( ةیلاملا ریغ تادوجوملا يف ةقباسلا تاضافخنالا ةعجارم متت

 
 نأ ىـلع لدـت تارـشؤم دوـجو ةـیناكمإ دـیدحتل رـیرقت لـك خیراـت يـف ةقباـس تارتف يف اھب فرتعملا ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ مییقت متی
 لباقلا غلبملا دیدحتل ةمدختسملا تاریدقتلا يف رییغت كانھ ناك اذإ ،ةمیقلا ضافخنا ةراسخ سكع متی .ةدوجوم دعت مل وأ تضفخنا دق ةراسخلا
 نـم ناـك يـتلا ةـیرتفدلا ةـمیقلا لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ھیف زواجتت ال يذلا ىدملا ىلإ طقف ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ سكع متی .دادرتسالل
 .ًاقباس ةمیقلا ضافخنا رئاسخب فارتعالا متی مل ول امیف ،ءافطإلا وأ كالھتسالا نم يفاصلاب ،اھدیدحت نكمملا
 
 ةنیدم ممذ -٤

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   

 ٢٦٬٥٤٠٬٠٧١ ٥٠٬١٩٣٬٢٢١ ةنیدم ممذ
)٦٤١٬٣٢٨( (١٤٬٥٠٠٬٠٠٠) ةعقوتملا نامتئإلا رئاسخ صصخم  

   

 ٢٥٬٨٩٨٬٧٤٣ ٣٥٬٦٩٣٬٢٢١ 
 
 :يلی امك يھ ةرتفلا / ةنسلا لالخ ةعقوتملا نامتئإلا رئاسخ صصخم ىلع ةكرحلا نإ
 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
    
 -  ٦٤١٬٣٢٨    ةرتفلا / ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٦٤١٬٣٢٨  ١٣٬٨٥٨٬٦٧٢   ةرتفلل / ةنسلل لمحملا
    

  ٦٤١٬٣٢٨ ١٤,٥٠٠٬٠٠٠ 
 
 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو امدقم ةعوفدم فیراصم -٥
 

 
 
 
 
 

 
 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض تانامأ    ١٬٩٢٣٬٨٧٦  ٦٬٤٦٩٬٢١٤ 
ً امدقم ةعوفدم تاراقعریوطت فیلاكت    ١٬٥٦٢٬٤٠٠  ٤٨٧٬٥١٦ 
امدقم ةعوفدم فیراصم    ٣٤٬٣٣٣  ٧١٬٥٨٧ 
ىرخأ    ٢٥٠٬٠٠٠  - 

    

  ٣٬٥٢٠٬٦٠٩ ٧,٢٧٨٬٣١٧ 
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 ةقالع تاذ فارطأ عم ةدصرأو تالماعم -٦
 
 :يلی امم ةقالع وذ فرط نم بولطملا نوكتی )أ

 
  دیصرلا لماعتلا مجح  

 ةلماعملا ةعیبط ةقالعلا وذ فرطلا

 ةیھتنملا ةنسلل
٣١ يف  
٢٠٢٠ ربمسید  

 ذنم ةرتفلل
 خیراتب سیسأتلا

 ربمسید ١٦
 ٣١ ةیاغلو ٢٠١٨

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ربمسید
      

لاملا سأر عادیإ ةیراقعلا اقلملا لوأ ةكرش  - ٢٠٬٠٠٠   
ةباینلاب ةعوفدم تاقفن     (٧٣٤) -    ٢٠٬٠٠٠        ١٩٬٢٦٦ 

      

       ٢٠٬٠٠٠        ١٩٬٢٦٦ 
 
 تحت ةلجسملا )"صاخ ضرغ تاذ ةكرش"( ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش ةیراقعلا اقلملا لوأ ةكرش سیسأتب ةیلاملا ریبخلا ةكرش تماق
 تاراقعلا لیجستو ظافتحالا ضرغب )م٢٠١٧ ویلوی ١٣ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ لاوش ١٩ خیراتب ١٠١٠٨٩٣٨٠٢ مقر يراجتلا لجسلا
 .ةكرشلل لام سأرك كلذو يدوعس لایر ٢٠٬٠٠٠ غلبم قودنصلا مدق دقو .ةكرشلا مساب ةیراقعلا قیدانصلاب ةقلعتملا

 
 قودنصلا نوك .قودنصلا نع ةباینلاب تاراقعلا هذھ كلمت اھنأ ةكرشلا تدكأو .ةیراقعلا اقلملا لوأ ةكرش مساب تاراقعلا ةیكلم دنس لیجست مت
 .قودنصلل ةیلاملا مئاوقلا يف اھلیجست مت دقف ،تاراقعلا هذھ نم عفتنملا كلاملا وھ
 

 :يلی امم ةقالع تاذ فارطأ ىلإ بولطملا نوكتی )ب
 

 دیصرلا لماعتلا مجح  

 ةلماعملا ةعیبط ةقالع تاذ فارطألا

 ةیھتنملا ةنسلل
 ربمسید ٣١ يف

٢٠٢٠ 

 سیسأتلا ذنم ةرتفلل
 ربمسید ١٦ خیراتب

 ٣١ ةیاغلو ٢٠١٨
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ربمسید

 ةیلاملا ریبخلا ةكرش
  )قودنصلا ریدم(

 ةباینلاب ةعوفدم تاقفن
 -  ٥٢٥٬٥٠٠  ١٩٬٣٧٠٬٥٨٠ ٢٦٬٩٤٠٬٤٦٩ قودنصلا نع
 ٢٬٣٩٢٬٧٨٩  ٤٬٦٧٣٬٤٦٧  ٣٬٧٢٠٬١٥١ ٥٬٦٣٣٬٤٤٢ ةرادإ باعتأ
 ١٢٤٬٠٠٨  ١١٣٬٤٨٤  ١٢٤٬٠٠٨ ١٨٧٬٩٨٥ ةیرادإ باعتأ

 ٢٠٠٬٠٠٠  ٥١٩٬٤٠١  ٢٠٠٬٠٠٠ ٣١٩٬٤٠١  ظفح باعتا رامثتسالل ءامنالا ةكرش
 ىلإ تاضیوعت يلامجإ  قودنصلا ةرادإ سلجم

 ةرادإ سلجم ءاضعأ
 ٤٢٬٠٠٠  ٣٤٬٠٠٠  ٤٢٬٠٠٠ ٤٢٬٤٣٨ نیلقتسملا قودنصلا

      

    ٢٬٧٥٨٬٧٩٧ ٥,٨٦٥٬٨٥٢ 
 

 .قودنصلا ریدم لبق نم ةقالعلا تاذ فارطالا عم تالماعملا عیمج ىلع ةقفاوملا متت  )ج

 

 

 



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
 

 - ٢٠ -  
 

 تاراجیالا -٧
 

 لصألا مادختسإ قح )أ
 

 :يلی امك يھ لصألا مادختسإ قح ىلع ةكرحلا نإ
٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 

   

ةرتفلا / ةنسلا ةیادب يف دیصرلا  ١٦٩٬٠٦٦٬٣٩٧  ١٧٨٬٠٠٧٬٤٠٨  
)٨٬٩٤١٬٠١١( ةرتفلا / ةنسلا لالخ كالھتسالا (٩٬٧٥٣٬٨٣٢)    
   

ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص ١٥٩٬٣١٢٬٥٦٥ ١٦٩٬٠٦٦٬٣٩٧  

 
 :يلی امك يھ ةیراقعلا تارامثتسإلل ةلداعلا ةمیقلا دیدحت يف ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالا يلی امیف

 
 ریجأت تامازتلا )ب

 
 :يلی امك يھریجأتلا تامازتلا

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠    
 ١٬٤٢٣٬١٨٤  ١٬٣٦٣٬٦١٠  ةدحاو ةنسل
    ١٦٬٢٨٦٬٠٤٠  ١٥٬٧٣٨٬٠٩٩   ةدحاو ةنس نم رثكأ
 ١٧٬٧٠٩٬٢٢٤ ١٧٬١٠١٬٧٠٩  ریجأت تامازتلإ يلامجإ
 
 ریجأتلا تامازتلإ نم دئاوفلا فیراصم يلامجإ نإ .٪٥٫٠١ ریجأتلا تامازتلإ ىلع قبطملا يفاضإلا ضارتقالا لدعمل حجرملا طسوتملا غلب
 ١٦ خیراتب سیسأتلا ذنم ةرتفلل يدوعس لایر ٢٣٣٬٧٢٥ لباقم يدوعس لایر ١٬٥٤٤٬٢٥٤ تغلب ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
  .٢٠١٩ ربمسید ٣١ ةیاغلو ٢٠١٨ ربمسید
 
 .دقعلا ةیرارمتسا ةدم نع امدقم عفدلا مت دقو يلیغشت راجیإ دقع بیترت بجومب لصألا مادختسا قح لوم يرلاج زكرم لثمی

 
 ةیراقع تارامثتسا -٨

 

 :يلی امك يھ قودنصلل ةكولمملا ةیراقعلا تارامثتسالا ىلع ةكرحلا نإ )أ

 
 

راقعلا مسا  
 

راقعلا عون مییقتلا بولسأ  مصخلا لدعم   
 يف امك ةلداعلا ةمیقلا

٢٠٢٠ ربمسید ٣١  
   يف امك ةلداعلا ةمیقلا

٢٠١٩ ربمسید ٣١  

لوم يرلاج يراجت  لخدلا بولسأ   ٫٢٥١١ - ٪١١٪  ١٨٣٬٤٣٠٬٠٠٠ ١٦١٬٢٣٤٬٥٠٠ 

      

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
   
 ٨١٧٬٥٨٢٬٥٠٠  ٨١٧٬٥٨٢٬٥٠٠  ةیراجتو ةینكس تاراقع يف تارامثتسا
 تاراقع ىلع ذاوحتسإ

 
 ٧٠٦٬٢٢٥٬٠٠٠  - 

 -  ٢٬٨٣٧٬٧٠٥  ریوطتلا فیلاكت
 )١١٬٩٨٦٬٨٣٥( (٢٩٬٥٣٢٬٠٤٣)  مكارتملا كالھتسإلا
 )٦٧٬٢٦٦٬٠٧١( (٦٥٬٣٢٦٬٩٧٢)  ةمیقلا يف ضافخنالا

   
 ٧٣٨٬٣٢٩٬٥٩٤ ١٬٤٣١٬٧٨٦٬١٩٠ 
   



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
 

 - ٢١ -  
 

 :يلی امك يھ ةیراقعلا تارامثتسإلا ةمیق يف ضافخنإلا ىلع ةكرحلا نإ )ب

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
ةرتفلا / ةنسلا ةیادب يف دیصرلا  ٦٧٬٢٦٦٬٠٧١  - 
 ٦٧٬٢٦٦٬٠٧١ )١٬٩٣٩٬٠٩٩( ةمیقلا يف ضافخنالا / )ضافخنإلا ةراسخ سكع(
   
 ٦٧٬٢٦٦٬٠٧١ ٦٥٬٣٢٦٬٩٧٢ 

 
  

 

  :يلی امك يھ قودنصلاب ةقلعتملا ةیراقعلا تارامثتسإلا يف ةكرحلا لیصافت نإ )ج
 

 *يضارأ 
 ةینكس تاراقع
 ةیراجتو

 يف امك دیصرلا

  ٢٠٢٠ ربمسید ٣١
    

    :ةفلكتلا
    

 ٨١٧٬٥٨٢٬٥٠٠ ٥١٦٬٥٩٠٬٧٤٠  ٣٠٠٬٩٩١٬٧٦٠  ٢٠٢٠ ریانی ١ يف دیصرلا
 ٧٠٩٬٠٦٢٬٧٠٥ ٥٥٤٬٣٥٤٬٢٠٥  ١٥٤٬٧٠٨٬٥٠٠   ةنسلا لالخ تافاضإ
    

 ١٬٥٢٦٬٦٤٥٬٢٠٥ ١٬٠٧٠٬٩٤٤٬٩٤٥ ٤٥٥٬٧٠٠٬٢٦٠ ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف دیصرلا
    

    :مكارتملا كالھتسالا
    

 ١١٬٩٨٦٬٨٣٥ ١١٬٩٨٦٬٨٣٥ - ٢٠٢٠ ریانی ١ يف دیصرلا
 ١٧٬٥٤٥٬٢٠٨ ١٧٬٥٤٥٬٢٠٨ -  ةنسلا ىلع لمحملا
    

 ٢٩٬٥٣٢٬٠٤٣ ٢٩٬٥٣٢٬٠٤٣ - ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف دیصرلا
    

 ١٬٤٩٧٬١١٣٬١٦٢ ١٬٠٤١٬٤١٢٬٩٠٢ ٤٥٥٬٧٠٠٬٢٦٠ ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف امك ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 )٦٥٬٣٢٦٬٩٧٢(   ةمیقلا يف ضافخنالا
    
 ١٬٤٣١٬٧٨٦٬١٩٠ ١٬٠٤١٬٤١٢٬٩٠٢ ٤٥٥٬٧٠٠٬٢٦٠ ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف دیصرلا

.ةینامتئإ تالیھست ةیقافتإ بجومب ةیلحملا كونبلا ىدحا ىدل ةنوھرم هالعأ ةنیبملا يضارألا نإ *  

 

 *يضارأ 
 ةینكس تاراقع
 ةیراجتو

 يف امك دیصرلا

  ٢٠١٩ ربمسید ٣١
    

    :ةفلكتلا
    

 - - -  ٢٠١٨ ربمسید ١٦ يف دیصرلا
 ٨١٧٬٥٨٢٬٥٠٠ ٥١٦٬٥٩٠٬٧٤٠  ٣٠٠٬٩٩١٬٧٦٠   ةرتفلا لالخ تافاضإ
    

 ٨١٧٬٥٨٢٬٥٠٠ ٥١٦٬٥٩٠٬٧٤٠  ٣٠٠٬٩٩١٬٧٦٠  ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف دیصرلا
    

    :مكارتملا كالھتسالا
    

 - - - ٢٠١٨ ربمسید ١٦ يف دیصرلا
 ١١٬٩٨٦٬٨٣٥ ١١٬٩٨٦٬٨٣٥ -  ةرتفلا ىلع لمحملا
    

 ١١٬٩٨٦٬٨٣٥ ١١٬٩٨٦٬٨٣٥ - ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف دیصرلا
    

 ٨٠٥٬٥٩٥٬٦٦٥ ٥٠٤٬٦٠٣٬٩٠٥  ٣٠٠٬٩٩١٬٧٦٠  ٢٠١٩ ربمسید  ٣١ يف امك ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 )٦٧٬٢٦٦٬٠٧١(   ةمیقلا يف ضافخنالا
    
 ٧٣٨٬٣٢٩٬٥٩٤ ٥٠٤٬٦٠٣٬٩٠٥  ٣٠٠٬٩٩١٬٧٦٠  ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف دیصرلا

 .ةینامتئإ تالیھست ةیقافتإ بجومب ةیلحملا كونبلا ىدحا ىدل ةنوھرم هالعأ ةنیبملا يضارألا نإ *



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(

 

- ٢٢ - 
 

 :يلی امم ةیراقعلا تارامثتسإلا فلأتت )د
 
 

 

       ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف امك

 راقعلا عقوم راقعلا عون راقعلا مسا
 ذاوحتسالا ةفلكت
 ةمیقلا ضافخنا مكارتملا كالھتسإلا ریوطتلاو

 ةمیقلا يفاص
 ةلداعلا ةمیقلا ةیرتفدلا 

        
  ٧٨٬٧١٥٬٠٠٠   ٧٨٬٧١٥٬٠٠٠  (٣٧٬٥٠٠)  (١٬١٩٧٬٥٠٠)   ٧٩٬٩٥٠٬٠٠٠  ضایرلا ةئزجت سكرو موھ زكرم
 ٨٤٬٣٠٥٬٠٠٠ ٨٤٬٣٠٥٬٠٠٠ (٨٬٩٦٥٬٨٧٥)  (٢٬٣٦١٬٦٢٥) ٩٥٬٦٣٢٬٥٠٠ ضایرلا ةئزجت وزالب زكرم
 ٢٥٦٬٠٩٥٬٠٠٠ ٢٥٦٬٠٩٥٬٠٠٠ (٤٨٬١٠٤٬١٨٧)  (١٢٬٦٣٨٬٥١٨) ٣١٦٬٨٣٧٬٧٠٥ ضایرلا ينكس ينكسلا اقلملا عمجم
 ١٦١٬٨٨٠٬٠٠٠ ١٥٨٬٨٣٢٬٥١١  - (٥٬١٦٧٬٤٨٩) ١٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ةدج تامادختسالا ددعتم يراجتلا ةبخنلا زكرم
 ٦٦٬٦٠٠٬٠٠٠ ٦٦٬٦٠٠٬٠٠٠ (٤٬٤١٦٬٨٣٩)  (٧٣٣٬١٦١) ٧١٬٧٥٠٬٠٠٠ ةدج ةئزجت تروك الھأ زكرم
 ٨٧٬٦٨٥٬٠٠٠ ٨٧٬٦٨٥٬٠٠٠ (١٬٧٢٧٬٢٢١)  (٢٬٨٣٧٬٧٧٩) ٩٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ةدج تامادختسالا ددعتم ٢ نب زكرم
 ٢١١٬٦٦٥٬٠٠٠ ٢١١٬٦٦٥٬٠٠٠ (٢٬٠٧٥٬٣٥٠)  (١٬٥٠٩٬٦٥٠) ٢١٥٬٢٥٠٬٠٠٠ ضایرلا يمیلعت )يبارافلا تایلكب اقباس ةفورعملا( ةیؤرلا تایلك
 ٦٩٬٧٤٠٬٠٠٠ ٦٦٬٢٩١٬٨٦٧    -  (٣٣٣٬١٣٣) ٦٦٬٦٢٥٬٠٠٠ ضایرلا يمیلعت )يبارافلا تایلكب اقباس ةفورعملا( ةیؤرلا تایلكل يبیردتلا ىنبملا
)٢ ٤٢٤٬٣٥٠٬٠٠٠ ضایرلا يبتكم سناجیلا جرب ,٤٥٣٬٨٢٥٬٠٠٠ ٤٢١٬٥٩٦٬٨١٢ - (٧٥٣٬١٨٨ 
        
   ١٬٤٧٠٬٥١٠٬٠٠٠ ١٬٤٣١٬٧٨٦٬١٩٠ )٦٥٬٣٢٦٬٩٧٢( )٢٩٬٥٣٢٬٠٤٣( ١٬٥٢٦٬٦٤٥٬٢٠٥ 

  

       ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك

 راقعلا عقوم راقعلا عون راقعلا مسا
 ذاوحتسالا ةفلكت
 ةمیقلا ضافخنا مكارتملا كالھتسإلا ریوطتلاو

  ةمیقلا يفاص
 ةلداعلا ةمیقلا ةیرتفدلا

        
 ٨٣٬٥٧٥٬٠٠٠ ٧٩٬٣٥١٬٢٥٠ - (٥٩٨٬٧٥٠) ٧٩٬٩٥٠٬٠٠٠ ضایرلا ةئزجت سكرو موھ زكرم
 ٩٧٬٤٤٥٬٠٠٠ ٩٤٬٤٥١٬٦٨٧ - (١٬١٨٠٬٨١٣) ٩٥٬٦٣٢٬٥٠٠ ضایرلا ةئزجت وزالب زكرم
 ٢٤٠٬٧٠٥٬٩٠٦ ٢٤٠٬٧٠٥٬٩٠٦ (٦٧٬٢٦٦٬٠٧١) (٦٬٠٢٨٬٠٢٣) ٣١٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ضایرلا ينكس ينكسلا اقلملا عمجم
 ١٦٦٬٨٣٠٬٠٠٠ ١٦١٬٥٢٨٬٥٩٢ - (٢٬٤٧١٬٤٠٨) ١٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ةدج تامادختسالا ددعتم يراجتلا ةبخنلا زكرم
 ٧٢٬٨٥٠٬٠٠٠ ٧١٬٣٩٩٬٣٥٨ - (٣٥٠٬٦٤٢) ٧١٬٧٥٠٬٠٠٠ ةدج ةئزجت تروك الھأ زكرم
 ٩١٬١٧٠٬٠٠٠ ٩٠٬٨٩٢٬٨٠١ - (١٬٣٥٧٬١٩٩) ٩٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ةدج تامادختسالا ددعتم ٢ نب زكرم
        
   ٧٥٢٬٥٧٥٬٩٠٦ ٧٣٨٬٣٢٩٬٥٩٤ (٦٧٬٢٦٦٬٠٧١) (١١٬٩٨٦٬٨٣٥) ٨١٧٬٥٨٢٬٥٠٠ 



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(

 

- ٢٣ - 
 

 

 :م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف امك ةیراقعلا تارامثتسإلل ةلداعلا ةمیقلا دیدحت يف ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالا يلی امیف
 

 
 يراقعلا مییقتلل ھكیرشو ةروطتملا داعبأ بتكمو زبویك تیاو بتكم لبق نم لصألا مادختسأ قحو ةیراقعلا تارامثتسالا ىلع مییقتلا ذیفنت مت
 .)مییقت( نیدمتعملا نیمیقملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم نیدمتعم نییراقع نیمیقم مھو يراقعلا نیمثتلا ریبخ بتكمو
 
  ةلداعلا ةمیقلاب لصألا مادختسأ قحو ةیرامثتسالا تاراقعلا مییقت ةلاح يف تادوجوملا يفاص ىلع رثألا

 
 قودنصلا ریدم موقی ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیلاملا قوسلا ةئیھ نم ةرداصلا يراقعلا رامثتسالا قیدانص ةحئال نم ٢١ ةداملل اقبط
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اقفوو ،كلذ عمو ،نیلقتسم مییقت ءاربخ لبق نم اھدادعا متی میوقت يتیلمع ىلع ءانب قودنصلا تادوجوم مییقتب
 مت دقف تامولعملا ضرع ضرغبو ،ةمیقلا يف ضافخنالاو كالھتسالاً اصقان ةفلكتلاب لصالا مادختسإ قحو ةیراقعلا تارامثتسالا جاردا متی
 -:هاندأ ةلداعلا ةمیقلا نع حاصفالا
 
 :يلی امم لصألا مادختسإ قحو ةیراقعلا تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا نوكتت )أ

 
 :يلی امم ةلداعلا ةمیقلا ةقیرط مادختساب تادوجوملا ةمیق يفاص نوكتت )ب

 
 
 
 

 

راقعلا مسا مییقتلا بولسأ  مصخلا لدعم   

سكرو موھ زكرم ٪٫٥٩ -  ةفلكتلاو لخدلاو قوسلا بولسأ   ٨٪  
وزالب زكرم ٪٥٧١٠٫ - ٪٨٫٢٥  ةفلكتلاو لخدلاو قوسلا بولسأ   

ينكسلا اقلملا عمجم ٪١٠ - ٪٨٫٥  ةفلكتلاو لخدلاو قوسلا بولسأ   

يراجتلا ةبخنلا زكرم لخدلاو ةفلكتلا بولسأ   ٥٢١١٫ - ٪٩٫٥٪     
تروك الھأ زكرم لخدلاو ةفلكتلا بولسأ   ٢٥١١٫ - ٪٨٫٥٪  

٢ نب زكرم لخدلاو ةفلكتلا بولسأ   ١٢  - ٪٩٫٥٪   
 تایلكب اقباس ةفورعملا( ةیؤرلا تایلك
)يبارافلا لخدلاو قوسلا بولسأ   ٧٫٥٪  - ٩٪  
 ةفورعملا ( ةیؤرلا تایلكل يبیردتلا ىنبملا

)يبارافلا تایلكب اقباس ٪١١  ةفلكتلاو لخدلاو قوسلا بولسأ   - ١٠٪  
سناجیلا جرب ٪٧٬٥ - ٪٨٫٥  ةفلكتلاو لخدلاو قوسلا بولسأ   

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    
 ٩٩٥٬٥٨٩٬٩٠٨  ١٬٧٠٤٬٦٥٢٬٦١٣   لصألا مادختسإ قحو ةیراقعلا تارامثتسإلا ةفلكت
 )٢٠٬٩٢٧٬٨٤٦( (٤٨٬٢٢٦٬٨٨٦)   مكارتملا كالھتسإلا
 )٣٨٬٦٥٦٬١٥٦( (٢٤٬٦٨١٬٢٢٧)   ةمیقلا يف ضافخنالا
 ٩٣٦٬٠٠٥٬٩٠٦ ١٬٦٣١٬٧٤٤٬٥٠٠  لصألا مادختسإ قحو ةیراقعلا تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا    

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  

 ٥٧١٬٧٤٥٬٢٢٩  ٨٥٦٬١٥٤٬٢٢٣    ةیرتفدلا ةمیقلاب تادوجوملا ةمیق يفاص  
 ٢٨٬٦٠٩٬٩١٥  ٤٠٬٦٤٥٬٧٤٥    مییقتلا ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ حابرأ

    
 ٦٠٠٬٣٥٥٬١٤٤ ٨٩٦٬٧٩٩٬٩٦٨  ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا ةمیق يفاص
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 - ٢٤ -  
 

 :)لصألا مادختسإ قحو ةیراقعلا تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلاب ةرثأتم( ةلداعلا ةمیقلا مادختساب ةدحاولا ةدحولل تادوجوملا ةمیق يفاص )ج
 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    

 ٨.٦٠٥١  ٨٫٣١٤٥    ةدحاولا ةدحولل تادوجوملل  ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 ٠.٤٣٠٦  ٠٫٣٩٤٧   مییقتلا ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ حابرأ
    

 ٩.٠٣٥٧ ٨٫٧٠٩٢  ةلداعلا ةمیقلاب ،ةدحاولا ةدحولل تادوجوملا ةمیق يفاص
    

 
 ةینامتئإ تالیھست -٩

 
 ٣١ يف امك يدوعس لایر نویلم ٧٤٦ اھتمیق تغلب يكنب لیومت ىلع لوصحلل كلذو يلحم كنب عم ةینامتئا تالیھست ةیقافتا قودنصلا ىدل
 ةیقافتا بجومب ةیساسأ ةروصب تالیھستلا هذھ ىلع لوصحلا مت .)يدوعس لایر نویلم ٣٤٧ :٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك( ٢٠٢٠ربمسید
 يف ةدئاسلا راعسألل اقفو لیومت تالومعب تالیھستلا لیمحت متیو راجیالا تالیصحتب ةنومضم تالیھستلا ةیقافتالا نإ .قودنصلل لیومت

 ةدم ةیاھن دنع دادسلا قحتسی ً)ایونس ٪ ٢٫٥٠ - ٪ ٢٫٢٥ + روھش ةتسل روبیاس لدعم( ةیدوعسلا كونبلا نیب يلخادلا ضارقإلا قوس
 .لیومتلا
 

 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم -١٠

 
 ىرخأو قودنصلا سیسأت فیراصم -١١

 
 يـفنب ةـصاخلا تالماـعتلا فیلاـكتو لیومتلا ةلكیھ باعتأو لاملا سأر ةلكیھ باعتأ ىلع ةرركتم ریغلا يفاضإلا حرطلا فیراصم لمشت * 

 .ةیراقعلا لوصألل ةلاھجلا

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
    
ةبستكم ریغ راجیا تاداریإ    ٨٬٦٣٥٬١٥٠  ٤٣٬٢٧٨٬٦٣٣ 
نامض ةعیدو    ٧٬٧٣٢٬٣٦٨  ٧٬٧٣٢٬٣٦٨ 
ةقحتسم ةیلیومت ءابعأ   ٥٧٢٬٧٦٩ - 
تاراقعلا ةرادإ لباقم ةقحتسم فیراصم    ١٢٣٬٥٦٦  ٤٨٠٬٤٧٣ 
ةنئاد تازوجح    ٢٦٧٬٧٣٢  - 
درتسم نیمأت  
 

  ٢٤٧٬٩٥٠  - 
تاراشتسإو ةینھم باعتأ   ٢٦٦٬١٧٣ ١٧٥٬٦٥٠ 
ىرخأ ةنئاد ةدصرأ   ١٧٬٨٥٠ ٢٦٨٬٠٢٠ 
    

  ١٦٬٧٧٥٬١٠٧ ٥٣٬٠٢٣٬٥٩٥ 
    

  
 ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠٢٠ ربمسید

 سیسأتلا ذنم ةرتفلل
 ربمسید ١٦ خیراتب

 ٣١ ةیاغلو ٢٠١٨
 ٢٠١٩ ربمسید

    

*يفاضإلا حرطلا فیراصم   ١٥٬٦٤٠٬٣٠٥ - 
ةینوناقو ةیراشتسا باعتأ   ١٬١٢٦٬٩٧٦ ١٬٠٥٨٬٩٩٨ 
ةیونس – جاردإللو لیجستلل ةیلوألا موسرلا   ٤٤٩٬٠٦٩ ٦٤١٬٨٦٦ 
تاراقعلا مییقت باعتأ   ٠٢٣٢٬٢٠ ٢٦٠٬٢٧٥  
ةدئافلا لدعم قرف فیراصم   - - 
 ٢٣٬٤٤٧٬٨٨١ -   قودنصلا سیسأت فیراصم
ىرخأ فیراصم   ١٬١٦٣٬٧١٥ ٦٤٧٬٧٥١ 

  ٢٦٬٤١٩٬٨٤١ ١٨٬٢٤٩٬١٩٥ 
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 - ٢٥ -  
 

 ىرخأ تافورصمو ةیرادإ باعتأ -١٢
 

 قودنصلا طورشو ماكحأ يف ةیلع صوصنم وھ امك ةرادإلا باعتأو موسر باستحا متیو ،قودنصلا ریدم لبق نم قودنصلا ةرادإ متت
 :يلاتلاك

 

 ةیرادإلا باعتألا )أ
 

 ةمیق يفاص نم )قودنصلا ماكحأو طورش يف نیبم وھ امك(ً ایونس ٪٠٫٠٢٥ لداعت باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا يرادإل قحی 
 .مییقت موی لك يف قحتستو بستحت تادوجوملا

 
 ةرادإلا باعتأ )ب

 

 وأ راجیإلا تالصحتم يفاص نم )قودنصلا ماكحأو طورش يف نیبم وھ امك(ً ایونس ٪٩ لداعت باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا ریدمل قحی
 .يونس عبر ساسأ ىلع – لقأ امھیأ – قودنصلل مییقت رخأ بسح تادوجوملا ةمیق يفاص نم  ٪٠٫٧٥

 
 ظفحلا باعتأ )ج

 

 وأ تادوجوملا يلامجإ نم )قودنصلا ماكحأو طورش يف نیبم وھ امك(ً ایونس ٪٠٫٠٢٥ لداعت باعتأ ىلع لوصحلا ظفحلا نیمأل قحی
 .مییقت موی لك يف قحتسیو بستحی يدوعس لایر ٥٠٬٠٠٠ هرادقم طقف ةدحاو ةرمل موسر عم ىندأ ٍدحكً ایونس يدوعس لایر ٢٠٠٬٠٠٠

 
 كارتشإلا موسر )د

 

 غلابم نم ٪٢ ةبسنب كارتشا موسر ىلع لوصحلا قودنصلا ریدمل قحیو .قودنصلل يلوألا حرطلا ةرتف لالخ ةافعم كارتشالا موسر
 مالتسا دنع هذھ كارتشالا موسر مصخ متیو قودنصلا لام سأر ةدایزل ةیلبقتسم تاحورط يأ لاح يف ةصصخملاو ةعوفدملا كارتشالا
 .كارتشالا غلبم ىلع ةوالع كلذو ،قودنصلا ریدمل هدادسو كارتشالا غلبم

 
 لاملا سأر ةلكیھ باعتأ   )ـھ

 

 ىرخأ ةیلبقتسم كارتشا غلابم يأ عمج دنعوأ يلوألا حرطلا ةرتف لالخ اھعمج مت يتلا )ةینیعلاو ةیدقنلا( كارتشالا غلابم يلامجإ نم %١٫٥
 .ةینیع وأ ةیدقن ءاوس

 
 لیومتلا ةلكیھ باعتأ )و

 

 ةیكنبلا تالیھستلا غلبم يلامجإ نم بوحسملا لیومتلا غلبم نم ٪١٫٥ رادقمب لیومت ةلكیھ باعتأ ىلع لوصحلا قودنصلا ریدمل قحی
 .ھل عبات يأ وأ قودنصلا لبق نم ھیلع لوصحلا مت يتلا ةیعرشلا ةئیھلا طباوض عم ةقفاوتملا

 
 تاراقعلا ةرادإ باعتا )ز

 

 باعتألا عفد متی ثیحب قودنصلا لبق نم ةكولمملا تاراقعلا عیمج نیمأتو ةنایصو ةرادإو لیغشت باعتأب قلعتی ام ةفاك قودنصلا لمحتی
 .قودنصلا تادوجوم نم ةروكذملا

 
 ةعیرشلاب مازتلالا -١٣

 
 دكأو قودنصلل ماعلا حرطلا ةقیثو ةعجارمب يعرشلا راشتسملا ماق .يعرشلا راشتسملا هررقی املً اقفو ةعیرشلا ماكحألً اقفو قودنصلا لمعی
 .ةعیرشلا ماكحأ عم ةقفاوتم اھنأ
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 - ٢٦ -  
 

  حابرألا تاعیزوت -١٤
 

 ةنسللو ٢٠١٩ ربمسید ٣١ ةیاغلو ٢٠١٨ ربمسید ١٦ خیراتب سیسأتلا ذنم ةرتفلل حابرأ تاعیزوت عفد ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم قفاو
 :تاعیزوتلا هذھ لیصافت يلی امیف .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا

 ٠٫٢٢٦ غلبمب م٢٠١٩ وینوی ٣٠ ىلإ م٢٠١٩ سرام ٢٠ نم ةرتفلا نع حابرأ عفد قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا ،م٢٠١٩ ویلوی ٣١ خیراتب
 ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلا لالخ حابرألا عفد مت .تادحولا ةلمح ىلإ يدوعس لایر نویلم ١٥٫٠٢ يلامجإبو ةدحولل يدوعس لایر

 .م٢٠١٩
 
 ٠٫٢٠ غلبمب م٢٠١٩ ربمتبس ٠٣ ىلإ م٢٠١٩ ویلوی ١ نم ةرتفلا نع حابرأ عفد قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا ،م٢٠١٩ ربوتكأ ٣١ خیراتب

 ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلا لالخ حابرألا عفد مت .تادحولا ةلمح ىلإ يدوعس لایر نویلم ١٣٫٢٩ يلامجإبو ةدحولل يدوعس لایر
 .م٢٠١٩

 
 ٠٫٢٠ غلبمب م٢٠١٩ ربمسید ٣١ ىلإ م٢٠١٩ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع حابرأ عفد قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا ،م٢٠٢٠ ریانی ٢٨ خیراتب

 .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ حابرألا عفد مت .تادحولا ةلمح ىلإ يدوعس لایر نویلم ١٣٫٢٩ يلامجإبو ةدحولل يدوعس لایر
 

 لایر ٠٫٢٠ غلبمب م٢٠٢٠ وینوی ٣٠ ىلإ م٢٠٢٠ ریانی ١ نم ةرتفلا نع حابرأ عفد قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا ،م٢٠٢٠ ویلوی ٢٢ خیراتب
 .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ حابرألا عفد مت .تادحولا ةلمح ىلإ يدوعس لایر نویلم ١٣٫٢٩ يلامجإبو ةدحولل يدوعس
 
 ٠٫١٥ غلبمب م٢٠٢٠ ربمتبس ٣٠ ىلإ م٢٠٢٠ ویلوی ١ نم ةرتفلا نع حابرأ عفد قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا ،م٢٠٢٠ ربوتكأ ٢٩ خیراتب

 .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ حابرألا عفد مت .تادحولا ةلمح ىلإ يدوعس لایر نویلم ١٥٫٤٥ يلامجإبو ةدحولل يدوعس لایر
 

  ةلمتحملا تاطابترالاو تامازتلالا -١٥
 

 حبر شماھ تیبثتل كلذو يدوعس لایر نویلم ٣٤٠ ةیمسا ةمیقب حبرلا تالدعم ةضیاقم دقع يف قودنصلا لخد ،٢٠١٩ ربمفون ١٩ خیراتب
 تاقفدتلا رطاخم ةرادإ وھ دقعلا نم ضرغلاو .م٢٠٢٠ ریانی ٣١ يف ذیفنتلا زیح دقعلا لخدی . ٪ ٤٬٦٩ اھردقو ةتباث ةبسنب تالیھستلا
 .حبر لدعم اھیلع بترتی يتلا قودنصلل ةیدقنلا
 

 مییقتلل موی رخآ -١٦
 

 .م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ وھ ةنسلا لالخ مییقتلل موی رخآ
 
 
 
 
 
 

 
 

 عومجملا ةدحو لك لباقم غلبملا ةقفاوملا خیرات

 ١٥٬٠١٥٬٩٧٩٫٢٤ ٠٫٢٢٦ م٢٠١٩ ویلوی ٣١

 ١٣٬٢٨٨٬٤٧٧٫٢٠ ٠٫٢٠ م٢٠١٩ ربوتكأ ٣١

 ١٣٬٢٨٨٬٤٧٧٫٢٠ ٠٫٢٠ م٢٠٢٠ ریانی ٢٨

 ١٣٬٢٨٨٬٤٧٧٫٢٠ ٠٫٢٠ م٢٠٢٠ ویلوی ٢٢

 ١٥٬٤٤٥٬٦٥١٫٩٥ ٠٫١٥ م٢٠٢٠ ربوتكأ ٢٩



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
 

 - ٢٧ -  
 

 رطاخملا ةرادإ -١٧
 

 ةلداعلا ةمیقلا رطاخم ،ةلمعلا رطاخم لمشت( قوسلا رطاخم :رطاخملا هذھ نمضتتو ،ةفلتخم ةیلام رطاخم ىلإ ھضرعت قودنصلا ةطشنأ نإ
 ىـلع قودنصلل ماعلا رطاخملا ةرادإ جمانرب زكری .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخم ،)راعسألا رطاخمو ةدئافلا رعسل ةیدقنلا تاقفدتلاو
 .قودنصلل يلاملا ءادألا ىـلع ةلمتحملا ةیسكعلا تاریثأتلا نم لیلقتلا ىلإ ىعسیو ةیلاملا قاوسألا عاضوأب ؤبنتلا ةیناكمإ مدع

 

 ةلمعلا رطاخم  )أ
 
 تالماعم مظعم نإ .ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألا ةمیق يف ریغتلا رطاخم يھ ةلمعلا رطاخم نإ
  .يدوعسلا لایرلاب يھ قودنصلا
 

 

 ةدئافلا رعسل ةیدقنلا تاقفدتلاو ةلداعلا ةمیقلا رطاخم  )ب
 

 ىلع قوسلا يف ةدئافلا راعسأ تابذبذت ریثأتب قلعتت ةفلتخم رطاخمل تاضرعتلا يھ ةدئافلا رعسل ةیدقنلا تاقفدتلاو ةلداعلا ةمیقلا رطاخم نإ
 .قودنصلل ةیدقنلا تاقفدتلاو يلاملا زكرملا
 

 رعسلا رطاخم  )ج
 

 نع ةجتان تاریغتلا كلت تناك ءاوس قوسلا راعسأ يف تاریغتلل ةجیتن تابلقتلل ةیلاملا ةادألا ةمیق ضرعت رطاخم يھ رعسلا رطاخم نإ
 .رعسلا رطاخمل ضرعم ریغ قودنصلا نإ .قوسلا يف ةلوادتملا تاودألا عیمج ىلع رثؤت لماوع وأ اھردصم وأ ةادألل ةددحم لماوع

 

 نامتئالا رطاخم  )د
 
 ىدل سیل ،ةیلام ةراسخل رخألا فرطلا دبكت ىلإ يدؤی امم ھتامازتلاب ءافولا ىلع ةیلاملا ةادألل ام فرط ةردقم مدع يھ نامتئالا رطاخم نإ
 تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا يلی امی .عفترم ينامتئا فینصت تاذ كونب ىدل دقنلا عادیإ متی .نامتئالا رطاخمل ماھ زیكرت قودنصلا
 .ةردقملا ةدئافلا تاعوفدم نمضتتو ةموصخم ریغو يلامجإلاب غلابملا ضرع مت .ةیلاملا ةنسلا ةیاھن يف ةیلاملا
 
 

 ةلویسلا رطاخم  )ه
 

 جتنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا تامازتلإلا ةلباقمل ةمزاللا ةلویسلا نیمأت يف تابوعص ام ةأشنم ھجاوت نأ رطاخم يھ ةلویسلا رطاخم نإ
 دكأتلا قیرط نع ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقت ةمیقبو ةعرسب ةیلاملا تادوجوملا دحأ عیب ىلع ةردقلا مدع نع ةلویسلا رطاخم
 .ةیفاك ةلویس رفوت نم يرود لكشب
 

   ٢٠٢٠  ربمسید ٣١ يف امك ةیرتفدلا ةمیقلا ةدحاو ةنس نم لقأ ةدحاو ةنس نم رثكأ
    

ةقتشم ریغ ةیلام تابول    طم  
    

 ةینامتئإ تالیھست ٧٤٦٬٠٥٣٬٠٣٨ ٨٬٥٥٣٬٠٣٨  ٧٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠ 
 ةقالع تاذ فارطأ ىلا بولطم  ٥٬٨٦٥٬٨٥٢   ٥٬٨٦٥٬٨٥٢   - 

 ریجأت تامازتلا  ١٧٬١٠١٬٧٠٩  ١٬٣٦٣٬٦١٠ ١٥٬٧٣٨٬٠٩٩
 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم  ٥٣٬٠٢٣٬٥٩٥   ٣٦٬٩٢٥٬٥٧٧   ١٦٬٠٩٨٬٠١٨ 

    

٨٢٢٬٠٤٤٬١٩٤ ٥٢٬٧٠٨٬٠٧٧ ٧٦٩٬٣٣٦٬١١٧  
 

 ٢٠١٩ ربمسید ٣١ يف امك ةیرتفدلا ةمیقلا ةدحاو ةنس نم لقأ ةدحاو ةنس نم رثكأ
    

ةقتشم ریغ ةیلام تابولطم     
    

 ةینامتئإ تالیھست ٣٤٧٬١١٥٬٥٤٢ ٧٬١١٥٬٥٤٢ ٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
 ةقالع تاذ فارطأ ىلا بولطم ٢٬٧٥٨٬٧٩٧ ٢٬٧٥٨٬٧٩٧ -

ریجأت تامازتلا ١٧٬٧٠٩٬٢٢٤ ١٬٤٢٣٬١٨٤ ١٦٬٢٨٦٬٠٤٠  
 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم ١٦٬٧٧٥٬١٠٧ ٦٧٧٬٠٨٩ ١٦٬٠٩٨٬٠١٨

    

٣٨٤٬٣٥٨٬٦٧٠ ١١٬٩٧٤٬٦١٢ ٣٧٢٬٣٨٤٬٠٥٨  
 



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
 

 - ٢٨ -  
 

  ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا سایق -١٨
 

 يھو .ةلداعلا ةمیقلا لسلست يف اھتایوتسم كلذ يف امب ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا میقلاو ةیرتفدلا میقلا هاندأ لودجلا رھظی
 ةمیقلا براقت ةیرتفدلا ةمیقلا تناك اذإ ةلداعلا ةمیقلاب ساقت ال يتلا ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا تامولعم لمشت ال
 .ةلوقعم ةروصب ةلداعلا

 ةلداعلا ةمیقلا ةیرتفدلا ةمیقلا 
 

  ةأفطملا ةفلكتلا
 ةمیقلا
  ةلداعلا

 ىوتسملا
)١( 

 ىوتسملا
)٢( 

 ىوتسملا
 يلامجإلا )٣(

       

       ٢٠٢٠ ربمسید ٣١
       

        ةیلام تادوجوم
       

 - - - - -  ٤٤٬١٠٨٬٨٥٨  كونبلا ىدل دقنلا
 - - - - -  ٣٥٬٦٩٣٬٢٢١  ةنیدم ممذ
 - - - - -  ٧٬٢٧٨٬٣١٧  ىرخأ ةنیدم ةدصرأو امدقم ةعوفدم فیراصم
 - - - - -  ١٩٬٢٦٦   ةقالع وذ فرط نم بولطم

       

 ٨٧٬٠٩٩٬٦٦٢ - - - - - 
       

ةیلام تابولطم        
       

 - - - - - ٧٤٦٬٠٥٣٬٠٣٨ ةینامتئإ تالیھست
 - - - - - ٥٬٨٦٥٬٨٥٢ ةقالع تاذ فارطأ ىلا بولطم
 - - - - - ١٧٬١٠١٬٧٠٩ ریجأت تامازتلا
 - - - - - ٥٣٬٠٢٣٬٥٩٥ ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم

 
 

     

 ٨٢٢٬٠٤٤٬١٩٤ - - - - - 
       

       ١٩٢٠ ربمسید ٣١
       

        ةیلام تادوجوم
       

 - - - - - ١٩٬٢٦٨٬٥٥٦ كونبلا ىدل دقنلا
 - - - - - ٢٥٬٨٩٨٬٧٤٣ ةنیدم ممذ
 - - - - - ٣٬٥٢٠٬٦٠٩ ىرخأ ةنیدم ةدصرأو امدقم ةعوفدم فیراصم
 - - - - - ٢٠٬٠٠٠  ةقالع وذ فرط نم بولطم
       

 ٤٨٬٧٠٧٬٩٠٨ - - - - - 
       

        ةیلام تابولطم
       

 - - - - - ٧٤٦٬٠٥٣٬٠٣٨ ةینامتئإ تالیھست
 - - - - - ٥٬٨٦٥٬٨٥٢ ةقالع تاذ فارطأ ىلا بولطم
 - - - - - ١٧٬١٠١٬٧٠٩ ریجأت تامازتلا
 - - - - - ٥٣٬٠٢٣٬٥٩٥ ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم فیراصم

       

 ٨٢٢٬٠٤٤٬١٩٤ - - - - - 
 

 ةیلیغشتلا تاعاطقلا -١٩
 

 تاـیلمع ةـبقارم متـتو .ةیدوعـسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يـف قودنـصلا تاـیلمع عـیمج ذـیفنت متـیو ةرمتسم ةیراجیإ دئاوع قیقحتب قودنصلا موقی
 .ةبولطم ةلصفنم تامولعم دجوت ال يلاتلابو .دحاو عاطق تحت قودنصلا ةرادإ لبق نم قودنصلا

 
 

 
 



  تیر ریبخلا قودنص
  )لوادتم يراقع رامثتسا قودنص(
  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیا
 ٢٠٢٠ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب(
 

 - ٢٩ -  
 

 ةقحال ثادحأ -٢٠
 

 ٠٫١٢٥ غلبمب م٢٠٢٠ ربمسید ٣١ ىلإ م٢٠٢٠ ربوتكأ ١ نم ةرتفلا نع حابرأ عفد قودنصلا ةرادإ سلجم دمتعا ،م٢٠٢١ ریانی ٣١ خیراتب
  .تادحولا ةلمح ىلإ يدوعس لایر نویلم ١٢٫٨٧ يلامجإبو ةدحولل يدوعس لایر

 
 ةنراقملا ماقرأ -٢١

 

 ةنسلا ماقرأ عم ىشامتتل ٢٠١٩ ربمسید ٣١ ةیاغلو ٢٠١٨ ربمسید ١٦ خیراتب سیسأتلا ذنم ةرتفلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعإ مت
 .ةیلاحلا
 

  ةیلاملا مئاوقلا دامتعا -٢٢
 

 .م٢٠٢١ سرام ٢٥ يف قودنصلا ةرادإ سلجم لبق نم رادصإلل ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت



 

 

 تير ريبخلا قودنص  ٣٦

 م٢٠٢٠ ماعلل يونسلا ريرقتلا  
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