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 عامتجا رضحم
  )ثلاثلا عامتجالا( رشع ةيناثلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا

 يرضخلا نسحملا دبع هللا دبع ءانبأ ةكرشل
 م 27/11/2018 قفاوملا  ـه 19/03/1440 خيراتب

 
 
 :ةمدقملا ً:الوأ
 
67وناقلا باصنلا لامت,إ مدعل %ارظن

67اثلا عامتجإلاو لوألا عامتجالا( GHع ة<ناثلا ةDداعلا BCغ ةماعلا ة<عمجلا عامتجإ داقعنإل 8
8( 

 ةكGHلا ةرادإ سلجم ةوعد hع ءانfو ،م 2018 ويلوي 30 قفاوملا ه 1439 ةدعقلا وذ VC7 17نثإلا موي امهل %اررقم ناP يذلاو
 اهنالعإ مت يذلاو )ثلاثلا عامتجالا( GHع ة<ناثلا ةDداعلا BCغ ةماعلا ة<عمجلا عامتجإ روضحل ةكGHلا n8هاسمل ةهجوملا
uراتب لوادت عقومy2018|11|04 خــــ، Pمت ام }GHاه uةرداصلا )مويلا( ةف<حص uراتب 16579 مقر ددعلاy05/11/2018 خــــ. 
 
B� �7خلا ةنيدمu د�يعملا نوتلراP قدنفu ثلاثلا عامتجالا دقعنإ دقف

 19 ءاثالثلا موي ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا مامت 8
�7 ةلثمملا مهسألاu - مB�  2018مفون 27 قفاوملا ه 1440  لوألا عيfر

اقفو عامتجالا 8
%

 ةداملاو تاGHPلا ماظن نم 94 ةداملل 
 ةنجل وضعو ،ةرادإلا سلجم س�ئر بئان( فرطملا ,د*ع م'&اربإ |روتكدلا ةداعس ةسائرب ،ساسألا ةكGHلا ماظن نم 32

 ل'مج |سدنهملاو )يذ<فنتلا س�ئرلا( ي56خلا ,د*ع زاوف |ذاتسألا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةداسلا روضحfو )ةعجارملا
A6اطحقلا دمحم ز;:ع |ذاتسألاو )سلجملا وضع( ي56خلا ,د*ع

B )ةعجارملا ةنجل وضعو سلجملا وضع(. 
 
 EFنم |ذاتسألاو ي56خلا ,د*ع CBع |سدنهملا ةرادإلا سلجم س�ئر نم ًالP ةئراط فورظل عامتجالا روضح نع ب<غت دقو
 .)تاح<ش�Bلا ةنجل س�ئرو ت�فا�ملا ةنجل س�ئرو ةعجارملا ةنجل س�ئرو سلجملا وضع( ونروبلا قازرلاد*ع مشا&
 
�7 كراش دقو

 .RB'صعلا حلاص دمحم لداع |ذاتسألا ة<لاملا قوسلا ةئيه لثمم عامتجإلا 8
 
 
 :عامتجالا حاتتفإ :ًايناث
 
67وناقلا باصنلا لامت,إ انلعم روضحلاu ة<عمجلا س�ئر بحر

 )ثلاثلا( عامتجالا اذه دعD ث<ح عامتجالا داقعنإل مزاللا 8
اح<حص

%
اDأ 

%
  Pاق�ط ه<ف ةلثمملا مهسألا ددع نا

%
 كلذو ،ةكGHلل 8¡اسألا ماظنلا نم 32 ةداملاو تاGHPلا ماظن نم 94 ةداملل 

 :8£اتلا هجولا hع
 
 مهس 55,781,250 :ةكWXلا مهسأ SBامجإ
 

 % ة*سgلا مهسألا ددع eF6م&اسملا ددع نا'بلا
 % 17.37 9,686,957  94 دعk نع نوتوصملا نوم&اسملا

 % 0.29 164,040 8 ةلاصأ نوl6احلا نوم&اسملا
 % 0.00 0 0 ةلاnو نوl6احلا نوم&اسملا
 % SB 102 9,850,997 17.66امجإلا
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 :تاوصألا زرفو عمج ةنجل ليكشتو ةيعمجلا ةيراتركس :ًاثلاث
  
 .VC7مهاسملا ل�ق نم كلذ hع ةقفاوملا تمت دقو ،ة<عمجلل %اBCتركس كوEtم دمحأ د'لو |د<سلا را<تخإ ة<عمجلا س�ئر ح�Bقإ
 
Pمهاسملا ةداسلا نم ة<عمجلا س�ئر ةداعس بلط امVC7 ضعل نانثإ مهن»ب نم اوحشري نأ¬yتاوصألا زرفو عمج ةنجل ة، 
 ةقفاوملا تمت دقو ،رقصلا eF6سح نب CBع |د<سلا مهاسملاو ناقرحلا ,د*ع نب دمحم |د<سلا مهاسملا نم لP مدقتف
 .VC7مهاسملا ل�ق نم كلذ hع
 
 :ةيعمجلا لامعأ لودج :ًاعبار
 
uتركس ماق كلذ دعBC ع ة<عمجلا لامعأ لودج دونب ةوالتب ة<عمجلاh 8£اتلا هجولا: 
 
 

}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا -１
B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا د*ع , د*ع ءانبأ ةكkةض، 

}zلاو
B عو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*لCB ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع}Xاهيف ة، 

�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو
B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS س� ضرغل ،مهسأx;ملا نيدلا ةE{�6 دص

B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xءانبأ ةك 
 لالخ نم نيدلا ة;xس� متت فوسو ،لا;ر 167,000,000 غل*مk ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا د*ع , د*ع
�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا

B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;إ نيدلا لS �6 ةد�دج ة'�لم مهسأ
B لاWX�6 كلذو ،ةك

B ءوض 
املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت

¡
 kلاملا سأر ةدا;ز نأ 

 يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأk طوWXم
}Xة'ل'ضفت طو.  

 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا -２

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xلاو ،ة�د�دحلا تا'لآلل ي56خلا عنصم ةكz{
B ءاضعأ ضع*ل 

 لماعتلا ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم
�6
B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS س� ضرغل ،مهسأx;ملا نيدلا ةE{�6 دص

B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xتا'لآلل ي56خلا عنصم ةك 
�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس� متت فوسو ، لا;ر 15,000,000 غل*مk ة�د�دحلا

B لا لام سأر ةدا;زWXةك 
�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث نمو

B لاWX�6 كلذو ،ةك
B لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوض 

املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا
¡

 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kتاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأ 
  .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا
 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا -３

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}X�6 ل¨و ي56خلا ءانبأ ةك
B لاو ،ةدودحملا سكتس»جول جنب©شz{

B 
 ،اهيف ةX{ا*م EFغ ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل
�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS س� ضرغل ،مهسأx;ملا نيدلا ةE{�6 دص
B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xءانبأ ةك 

�6 ل¨و ي56خلا
B ةدودحملا سكتس»جول جنب©ش kس� متت فوسو ،لا;ر 299,198 غل*مx;باتت�ا لالخ نم نيدلا ة 

�6 ةنئادلا ةكWXلا
B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;إ نيدلا لS �6 ةد�دج ة'�لم مهسأ

B لاWX�6 كلذو ،ةك
B ة'صوت ءوض 

املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم
¡

 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو 
kغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأEF يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا }Xطو 
  .ة'ل'ضفت
 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا -４

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xلاو ،ة;راقعلا تاحاسم ةكz{
B ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل 

�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا(
B ة'قافتا 

�6 دص}Eملا نيدلا ة;xس� ضرغل ،مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت
B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xة;راقعلا تاحاسم ةك k4,000,000 غل*م 

�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس� متت فوسو ،لا;ر
B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;إ نيدلا لS مهسأ 

�6 ةد�دج ة'�لم
B لاWX�6 كلذو ،ةك

B لا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوضWXاقم ةكkس� لx;اهيلع ام ة 
املع ،تا�xلطم نم

¡
 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأEF 
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  .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا
 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا -５

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك }Xو ةكnلاو ،ةحا'سلاو تا;®فسلل ي56خلا ةلاz{
B ضع*ل 

 ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم ءاضعأ
�6 لماعتلا

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS س� ضرغل ،مهسأx;ملا نيدلا ةE{�6 دص
B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xو ةكnي56خلا ةلا 

�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس� متت فوسو ،لا;ر 14,173,588 غل*مk ةحا'سلاو تا;®فسلل
B سأر ةدا;ز 

�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث نمو ةكWXلا لام
B لاWX�6 كلذو ،ةك

B ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوض 
املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا لام سأر ةدا;ز

¡
 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kةمزاللا تاقفاوملا ذخأ 

  .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم
 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا -６

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xلاو ،تا*كرملا عب|ت ة'نقت ةكz{
B ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل 

�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع زاوف �د'سلا(
B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS 

�6 دص}Eملا نيدلا ة;xس� ضرغل ،مهسأ
B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xتا*كرملا عب|ت ة'نقت ةك kفوسو ،لا;ر 1,047,297 غل*م 

�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس� متت
B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;إ نيدلا لS ةد�دج ة'�لم مهسأ 

�6
B لاWX�6 كلذو ،ةك

B لا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوضWXاقم ةكkس� لx;لطم نم اهيلع ام ةxتا�، 
املع

¡
 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأEF اذ&و .ة�داعلا 

  .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا
 

 مهسأ رادصإ ق;®ط نع لا;ر نويلم S 255.8إ لص� غل*مk ةكWXلا لام سأر ةدا;:ب ةرادإلا سلجم ة'صوت Cع ت;xصتلا  -７
 ةغلا*لاو ةقالعلا تاذ فارطألا EFغ نم eF6;راجتلا اهييgئاد ضع*ل نويد نم ةكWXلا Cع ام ة;xس� لkاقم ةد�دج

eF6 �6نئادلا ءالؤ& باتت�ا لالخ نم كلذو ،لا;ر 166,217,594
B حت مث نمو لاملا سأر ةدا;زx;إ نيدلا لS ة'�لم مهسأ 

�6 ةد�دج
B لاWXعفلا ةدا;:لا غل*م د�دحت مت©سو .مهسألا ەذ& ح®طو مهسألا ل'جس�و ةكCB �6

B لاملا سأر kباس|حا دع 
}zلاو ةد�دجلا ةردصملا مهسألا ددع

B ع ءانب اهباس|حا مت©سC �6 لوادتملا مهسلا رعس طسوتم
B ة�دوعسلا ة'لاملا قوسلا 

املع ،eF6م&اسملا م'معتب ةددحملا ة'لآلا قفو ةكWXلل )لوادت(
¡

 kخــــ;رات و& ةد�دجلا ةردصملا مهسألا ة'قحأ خــــ;رات نأ 
}zلاو ةكWXلا ىدل ةلويسلا بس¹ عضو eF6سحت Sإ ة'صوتلا ەذ& فدهتو .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلا داقعنإ

B حي|ت 
kأ شما& ا&رود�Et لالا ة'طغتل ةمالسلا نمE{6لا عضو نم نسح� امم ة'لاملا ةعفارلا ة*س¹ ض'فختو ،تاماWXامتئالا ةكA6

B 
 .ة'ل*قتسملا اهترظنو

 
 مهسأ رادصإ ق;®ط نع لا;ر نويلم S 53.2إ لص� غل*مk ةكWXلا لام سأر ةدا;:ب ةرادإلا سلجم ة'صوت Cع ت;xصتلا -８

 34,520,083 ةغلا*لاو ةقالعلا تاذ فارطألا نم eF6;راجتلا اهييgئاد ضع*ل نويد نم ةكWXلا Cع ام ة;xس� لkاقم ةد�دج
eF6 �6نئادلا ءالؤ& باتت�ا لالخ نم كلذو ،لا;ر

B حت مث نمو لاملا سأر ةدا;زx;إ نيدلا لS �6 ةد�دج ة'�لم مهسأ
B لاWXةك 

CB �6عفلا ةدا;:لا غل*م د�دحت مت©سو .مهسألا ەذ& ح®طو مهسألا ل'جس�و
B لاملا سأر kمهسألا ددع باس|حا دع 

}zلاو ةد�دجلا ةردصملا
B ع ءانب اهباس|حا مت©سC �6 لوادتملا مهسلا رعس طسوتم

B لوادت( ة�دوعسلا ة'لاملا قوسلا( 
املع ،eF6م&اسملا م'معتب ةددحملا ة'لآلا قفو ةكWXلل

¡
 kداقعنإ خــــ;رات و& ةد�دجلا ةردصملا مهسألا ة'قحأ خــــ;رات نأ 

}zلاو ةكWXلا ىدل ةلويسلا بس¹ عضو eF6سحت Sإ ة'صوتلا ەذ& فدهتو .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلا
B حي|ت kا&رود 

A6امتئالا ةكWXلا عضو نم نسح� امم ة'لاملا ةعفارلا ة*س¹ ض'فختو ،تاماE{6لالا ة'طغتل ةمالسلا نم �Etأ شما&
B 

 .ة'ل*قتسملا اهترظنو
 

 مهسأ رادصإ ق;®ط نع لا;ر نويلم S 257إ لص� غل*مk ةكWXلا لام سأر ةدا;:ب ةرادإلا سلجم ة'صوت Cع ت;xصتلا -９
 ةغلا*لاو ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا د*ع , د*ع ءانبأ ةكWXل نويد نم ةكWXلا Cع ام ة;xس� لkاقم ةد�دج

�6 )ةنئادلا( ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا د*ع , د*ع ءانبأ ةكX{ باتت�ا لالخ نم كلذو ،لا;ر 167,000,000
B 

�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث نمو لاملا سأر ةدا;ز
B لاWXمت©سو .مهسألا ەذ& ح®طو مهسألا ل'جس�و ةك 

�6 لوادتملا مهسلا رعس طسوتم Cع ءانب ةد�دجلا ةردصملا مهسألا ددع باس|حا
B لوادت( ة�دوعسلا ة'لاملا قوسلا( 

املع ،eF6م&اسملا م'معتب ةددحملا ة'لآلا قفو ةكWXلل
¡

 kداقعنإ خــــ;رات و& ةد�دجلا ةردصملا مهسألا ة'قحأ خــــ;رات نأ 
}zلاو ةكWXلا ىدل ةلويسلا بس¹ عضو eF6سحت Sإ ة'صوتلا ەذ& فدهتو .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلا

B حي|ت kا&رود 
A6امتئالا ةكWXلا عضو نم نسح� امم ة'لاملا ةعفارلا ة*س¹ ض'فختو ،تاماE{6لالا ة'طغتل ةمالسلا نم �Etأ شما&

B 
 .ة'ل*قتسملا اهترظنو
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�6 كلذو ،لاملا سأرب ةصاخلاو ساسألا ةكWXلا ماظن نم )7( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا -１０
B ةقفاوملا تمت لاح 

�6 ةح}Eقملا لاملا سأر ةدا;ز Cع
B ع ةقفاوملا وأ لامعألا لودج نم )9( و )8(و )7( دونبلاC مهنم يأ.  

 
�6 باتت�إلاk ةصاخلاو ساسألا ةكWXلا ماظن نم )8( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا -１１

B �6 كلذو ،مهسألا
B تمت لاح 

�6 ةح}Eقملا لاملا سأر ةدا;ز Cع ةقفاوملا
B ع ةقفاوملا وأ لامعألا لودج نم )9(و )8(و )7(  دونبلاC مهنم يأ.  

 
  .ةماعلا تا'عمجلا ةوعدk ةصاخلاو ساسألا ةكWXلا ماظن نم )29( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا -１２
 
  .ةعجارملا ةنجل ر;راقتب ةصاخلاو ساسألا ةكWXلا ماظن نم )40( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا -１３
 
  .ة'لاملا قئاثولاk ةصاخلاو ساسألا ةكWXلا ماظن نم )44( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا -１４

 
 

 :ةيعمجلا سيئر ةملك :ًاسماخ
 

 :VC7مهاسملا ةداسلل ة<لاتلا ةمل®لا ة<عمجلا س�ئر �لاو
 
  مار¯لا                           ةكGHلا n8هاسم |ةداسلا 
°G67

�7 ءاسملا اذه انل م�تكراشم 8
�7 رظنلل )ثلاثلا عامتجالا( GHع ة<ناثلا ةDداعلا BCغ ةماعلا ة<عمجلا عامتجإ 8

 دونبلا 8
 لودج نمضتyو ،اهنأشµ ة�سانملا تارارقلا ذاخت´و ة<عمجلا BCتركس م�<لع ەالت امP عامتجإلا لامعأ لودج hع ةجردملا
 دحأو ةكGHلا ىدروم ضعu تاقحتسم ةy¬س¸ فدهب نيدلا لy¬حت قy·ط نع ةكGHلا لام سأر ةداyز مويلا عامتجا لامعأ
 .)ةضuاقلا رامث¿سإلل ي7½خلا نسحملاد�ع ¼د�ع ءانبأ ةكVC7 )»Hمهاسملا
 
 نم يدوعس لاyر 367,737,677 ـــــــــــــــــــــu ردقت نويد ةy¬س¸ -لاملا سأر ةداyز hع م�تقفاوم لاح – ¼ نذأu متي فوسو
 مت»س Á�8لا نيدروملا نويد ردقت ث<ح ،ةكGHلاu ة<¯لم مهسأ £إ نويدلا ەذه لy¬حت قy·ط نع لاملا سأر ةداyز لالخ
 لاyر 167,000,000 ـــــــــــــــــu ةضuاقلا ي7½خلا ةكH« مهاسملا نويد  ردقتو يدوعس لاyر 200,737,677 ــــــــــــــــــــu اهتy¬س¸

 .يدوعس
 
 VC7عتملا نم ناP ،كلذ لجأ نمو .VC7مهاسملا قوقح م<ظعت ةكGHلا ةرادإ سلجم تامامتها £وأ نم نإ :VC7مهاسملا ةوخإلا

 %ارظنو .لاملا سأر ةرودو حاfرألا عجارت hع ة�ت�Bملا ة<بلسلا راثآلا ةدح نم ف<فختلل ل�سلا لP سملت ةرادإلا سلجم hع
�7 ة<فاP ةلويس £إ ةساملا ةكGHلا ةجاحل

 عمو ة<ل�قتسملاو ة<لاحلا اهلامعأ معدو اهتاماB�7لإ ةهجاومل ةBCصق ة�Bف نوضغ 8
�7 ذخألا

�7 دDدشلا �ÃÄلا را�تعإلا 8
 ة<مهألا نم حبصأ دقف ،ل<صحتلل لصاوتملا Å8سلا مغر – ةكGHلا تاقحتسم ل<صحت 8

uلئاسو نع ثح�لا نا�م uدDغو ةلBC د<لقتDلالا ض<فخت £إ يدؤت ةB�7فوتو تاماBC دقنلا ةلويسلاDعتل ة<فا®لا ةÈyصرف ز 
 ةكGHلاu ةدDدج ة<¯لم مهسأ £إ نيدلا لy¬حت قy·ط نع لاملا سأر ةداyز نأ ةرادإلا سلجمل VC7بت ة<نأتم ةسارد دعfو .ومنلا

�7 ةحاتملا تارا<خلا لضفأ دحأ وه
 فل�م رمأ وه تاقحتسملا ل<صحت VC7حل راظتنإلا نأ تÌث ث<ح ،ةنهارلا فورظلا لظ 8

  .ة<بلسلا ه�قاوع هلو ةDاغلل
 
 ضعu قيقحت نع -¼ نذÍب – رمثي فوس نيدلا لy¬حت قy·ط نع لاملا سأر ةداyز نأ hع ةكGHلا ةرادإ سلجم دكؤyو
اuاجDإ سكعنت Á�8لا عفانملا

%
-  µا�م ل�ش»H غ وأBC ا�م»H –  عh مهاسملا ةحلصمVC7 . وyص<خلت نكم uعفانملا ەذه نم ضع 

�7
 : 8£اتلا 8
 
 ةكGHلا نكمتت نأ هعم عقوتي يذلا رمألا وهو ،لاملا سأر ةدعاق ةداyز نع ًالضف ة<لاحلا ةكGHلا تاماB�7لا ضفخن¿س :لy¬متلا
 .ةyراجلا اهتا<لمع لy¬متل لضفأ طوµGH ة<نامتئإ تال<هس¸ hع لوصحلا نم
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ا<ئزج - ةكGHلا يدروم تاقحتسم ةy¬س¸ متي امدنع :ءاGHلا hع ةردقلا
%

ا<لP وأ 
%

 حمس�س كلذ نإف ،نيدلا لy¬حت قy·ط نع - 
uدج قافآ حتفDلا ةردقل ةدGHع ةكh لاGHملا لام�تساو لجآلا ءاGHام وهو ،ةمئاقلا تاعو Dمعد uسكع ەرود uسأر ةرود ءط 
 .لاملا
 
 طفنلا عاطقu ءالمعلا لثم - ءالمعلا را�ك ل�ق نم ةع�تملا ة<سا<قلا تاسرامملا نم :ةدDدج لامعأل لهأتلا hع ةردقلا زÈyعت
�7 رظنلا ل�ق VC7لواقملل ة<لاملا ةءالملا ةسارد  - ةعانصلا عاطقو زاغلاو

 قy·ط نع لاملا سأر ةداyزو .ةBCبك عــــyراشمل مهل<هأت 8
�7 الy¬ط اطوش عطق<س نيدلا لy¬حت

 ەذه لثم hع ةسفانملاو لهأتلا hع ةردقلا زÈyعت 8£اتلاfو ةكGHلل ة<لاملا ةءالملا زÈyعت 8
 .عــــyراشملا
 
�7 ةجردم ةكH« لوأ ي7½خلا ةكH« نوكت دق :نيدروملا ةقث

 مهسأ £إ نويدلا لy¬حتب موقت ةDدوعسلا ة<f·علا ة¯لمملا 8
�7 باتت,إلا hع نيدروملا ةقفاوم نأ £إ ةراشإلا ردجتو .ة<¯لم

  -مهتاقحتسم ةy¬س¿ل ةلDدu ةل<سوك- ةكGHلا لام سأر ةداyز 8
�7 نيدروملا ءالؤه ةقث ىدم ةوقu سكعت

 .ةكGHلا تا<نا�مإ 8
 
�7 ةداÈyلا نأ مدقت امم VC7ب¿yو

 ةكGHلل ةDدقنلا تاقفدتلا hع طغضلا ل<لقت £إ يدؤيس نويدلا ضافخنإ عم ة<¯لملا قوقح 8
 لy¬متل ةنورملا نم دÈyملا اهحنمyو ،ضا�Bقإلا hع ةكGHلا ةردق نم كلذ ززعD فوسو ،اهيدل ةلويسلا عضو VC7سحتو
 اهزكرمو اهئادأ hع 6�8اجDإلا اهBCثأت اهتا<لمع لy¬مت hع ةفاضملا ةكGHلا ةردقل نوكD نأ عقوتملا نمو .ةyراجلا اهعyراشم
 .VC7مهاسملا hع ةH«ا�ملا ةدئافلاu دوعD وحن hع 8£املا
 
�7 ةكGHلا 6�8وسÖم ف<لح قيفوتلا نوكD نأ ¼ اوعدن

8  Pملا قيقحتل دهج نم هنولذ�ي ام لÈy�7 ءاطعلا نم د
 ل�قتسملا 8

 .قيفوتلا 8£و ¼و ،ه<لع انومتدوع يذلا م�معدfو ،¼ نم نوعu روظنملا
 

 
 
 :ةقالع تاذ فارطأو ةكرشلا نيب متتس يتلا دوقعلاو لامعألا :ًاسداس

 
 VC7مهاسملا ةداسلا غالÍuب ة<عمجلا س�ئر ةداعس ماق دقف م2015-ـه1437 ماعل تاGHPلا ماظن نم 71 ةداملا صنل ًالامع´و
uلا دوقعلاو لامعألاÁ�8 ب مت¿سVC7 لاGHلاو ةقالع تاذ فارطأو ةكÁ�8 ا�م ةحلصم ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع�ل دجوي»Hغ وأ ةBC 
�7 ة<عمجلا س�ئر ةداعس حضوأ دقو ،اهب ص<خ�Bلا hع تy¬صتلل ة<عمجلا hع ةضورعملاو ،اهيف ةH«ا�م

 نأ  ددصلا اذه 8
�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸ £إ فدهت دوقعلا ەذه عيمج

 ةH«ا�م ةروصu اهصصح ضعu كلمÁ�8 Dلا تاGHPلا حلاصل ةكGHلا ةمذ 8
 لالخ نم نيدلا ةy¬س¸ متت فوس هنأو ،ةكGHلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ي7½خلا h8عو زاوفو ل<مج |ةداسلا ةH«ا�م BCغ وأ
�7 ةنئادلا تاGHPلا باتت,إ

�7 ةدDدج ة<¯لم مهسأ £إ نيدلا لy¬حت مث نمو ةكGHلا لام سأر ةداyز 8
�7 كلذو ،ةكGHلا 8

 ءوض 8
 مل تالماعتلا ەذه عيمج نأ ،تاf¬لطم نم اهيلع ام ةy¬س¸ لuاقم ةكGHلا لام سأر ةداÈyب ةنلعملا ةرادإلا سلجم ة<صوت
 لامعألا كلتب ةمئاق عامتجإلا ةعاقVC7 uمهاسملا ةداسلا مامأ رفاوتي هنأ £إ هتداعس راشأ امP ،ة<ل<ضفت طوH« ةDأ نمضتت
اقفرمو ،هتم<قو هتدمو ،لماعتلا ةع<بط ث<ح نم اهل زجوم حH«و اهنع غيل�تلا دارملا دوقعلاو

%
 uقت ةمئاقلا·yنم صاخ ر 

 :SBاتلاn دوقعلا ەذ&و ،تاGHPلا ماظن نم 71 ةداملا صن تا�لطتم بسح تاuاسحلا بقارم
 

 ةع'بط 
 دقعلا

�6 رخآلا فرطلا
B و دقعلا نم ضرغلا دقعلا}Xخــــ;رات هطو 

 ماربإ
 دقعلا

 �دقعلا ةم'ق دقعلا ةدم
 لا;ر

 ة<قافتإ 1
 لy¬حت
 نيدلا
 £إ
 مهسأ

}Xد*ع ءانبأ ةك , 
 نسحملا د*ع
 رامث|سالل ي56خلا
 م&اسم( ةضkاقلا

 كلمÁ�8 Dلاو( )EFبك

�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸
 ةكGHلا ةمذ 8

 نسحملا د*ع , د*ع ءانبأ ةكX{ حلاصل
 غل*مk ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا

 ةy¬س¸ متت فوسو ،لا;ر 167,000,000
�7 ةنئادلا ةكGHلا باتت,إ لالخ نم نيدلا

8 

uدع 
 ةقفاوم
 ة<عمجلا
 ة<مومعلا

 ذ<فنتلا متي
 ةقفاوم روف
 تاهجلا
 ةصتخملا

 ة<عمجلاو

167,000,000 
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uاهصصح ضع uةروص 
 ل'مج |ةداسلا ةH«ا�م
 ي56خلا CBعو زاوفو
 ةرادإ سلجم ءاضعأ
 .)ةكGHلا

 لy¬حت مث نمو ةكGHلا لام سأر ةداyز
�7 ةدDدج ة<¯لم مهسأ £إ نيدلا

 ،ةكGHلا 8
�7 كلذو

 ةرادإلا سلجم ة<صوت ءوض 8
 لuاقم ةكGHلا لام سأر ةداÈyب ةنلعملا
املع ،تاf¬لطم نم اهيلع ام ةy¬س¸

%
 uنأ 

 تاقفاوملا ذخأu طوGHم لاملا سأر ةداyز
 ة<عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا
 .ةDداعلا BCغ ةماعلا

 BCغ ةماعلا
 hع ةDداعلا

 سأر ةداyز
 .لاملا

 ة<قافتإ 2
 لy¬حت
 نيدلا
 £إ
 مهسأ

}Xي56خلا عنصم ةك 
 ة�د�دحلا تا'لآلل
 ضعu كلمÁ�8 Dلاو(

 ةH«ا�م ةروصu اهصصح
 زاوفو ل'مج |ةداسلا

 ءاضعأ ي56خلا CBعو
 .)ةكGHلا ةرادإ سلجم

�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸
 ةكGHلا ةمذ 8

 تاعانصلل ي56خلا عنصم ةكX{ حلاصل
 ،لا;ر 15,000,000 غل*مk ةل'قثلا

 لالخ نم نيدلا ةy¬س¸ متت فوسو
�7 ةنئادلا ةكGHلا باتت,إ

 لام سأر ةداyز 8
 مهسأ £إ نيدلا لy¬حت مث نمو ةكGHلا
�7 ةدDدج ة<¯لم

�7 كلذو ،ةكGHلا 8
 ءوض 8

 سأر ةداÈyب ةنلعملا ةرادإلا سلجم ة<صوت
 نم اهيلع ام ةy¬س¸ لuاقم ةكGHلا لام
املع ،تاf¬لطم

%
 uز نأyلاملا سأر ةدا 

 نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأu طوGHم
 BCغ ةماعلا ة<عمجلاو ةصتخملا تاهجلا
 .ةDداعلا

uدع 
 ةقفاوم
 ة<عمجلا
 ة<مومعلا

 ذ<فنتلا متي
 ةقفاوم روف
 تاهجلا
 ةصتخملا

 ة<عمجلاو
 BCغ ةماعلا
 hع ةDداعلا

 سأر ةداyز
 .لاملا

 15,000,000 

 ة<قافتإ 3
 لy¬حت
 نيدلا
 £إ
 مهسأ

 }Xي56خلا ءانبأ ةك 
�6 ل¨و

B جنب©ش 
 سكتس»جول
 كلمÁ�8 Dلاو( ةدودحملا
uاهصصح ضع uةروص 

 |ةداسلا ةH«ا�م BCغ
 CBعو زاوفو ل'مج
 ءاضعأ ي56خلا
 .)ةكGHلا ةرادإ سلجم

�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸
 ةكGHلا ةمذ 8

�6 ل¨و ي56خلا ءانبأ ةكX{ حلاصل
B 

 غل*مk ةدودحملا سكتس»جول جنب©ش
 نيدلا ةy¬س¸ متت فوسو ،لا;ر 299,198

�7 ةنئادلا ةكGHلا باتت,إ لالخ نم
 ةداyز 8

 £إ نيدلا لy¬حت مث نمو ةكGHلا لام سأر
�7 ةدDدج ة<¯لم مهسأ

�7 كلذو ،ةكGHلا 8
8 

 ةداÈyب ةنلعملا ةرادإلا سلجم ة<صوت ءوض
 اهيلع ام ةy¬س¸ لuاقم ةكGHلا لام سأر
املع ،تاf¬لطم نم

%
 uز نأyلاملا سأر ةدا 

 نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأu طوGHم
 BCغ ةماعلا ة<عمجلاو ةصتخملا تاهجلا
 .ةDداعلا

uدع 
 ةقفاوم
 ة<عمجلا
 ة<مومعلا

 ذ<فنتلا متي
 ةقفاوم روف
 تاهجلا
 ةصتخملا

 ة<عمجلاو
 BCغ ةماعلا
 hع ةDداعلا

 سأر ةداyز
 .لاملا

 299,198 

 ة<قافتإ 4
 لy¬حت
 نيدلا
 £إ
 مهسأ

 }Xتاحاسم ةك 
 كلمÁ�8 Dلاو( ة;راقعلا
uاهصصح ضع uةروص 
 ل'مج |ةداسلا ةH«ا�م
 )ي56خلا CBعو زاوفو
 ةرادإ سلجم ءاضعأ
 .ةكGHلا

�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸
 ةكGHلا ةمذ 8

 غل*مk ة;راقعلا تاحاسم ةكX{ حلاصل
 ةy¬س¸ متت فوسو ،لا;ر 4,000,000

�7 ةنئادلا ةكGHلا باتت,إ لالخ نم نيدلا
8 

 لy¬حت مث نمو ةكGHلا لام سأر ةداyز
�7 ةدDدج ة<¯لم مهسأ £إ نيدلا

 ،ةكGHلا 8
�7 كلذو

 ةرادإلا سلجم ة<صوت ءوض 8
 لuاقم ةكGHلا لام سأر ةداÈyب ةنلعملا
املع ،تاf¬لطم نم اهيلع ام ةy¬س¸

%
 uنأ 

 تاقفاوملا ذخأu طوGHم لاملا سأر ةداyز
 ة<عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا
 .ةDداعلا BCغ ةماعلا

uدع 
 ةقفاوم
 ة<عمجلا
 ة<مومعلا

 ذ<فنتلا متي
 ةقفاوم روف
 تاهجلا
 ةصتخملا

 ة<عمجلاو
 BCغ ةماعلا
 hع ةDداعلا

 سأر ةداyز
 .لاملا

 4,000,000 

 ة<قافتإ 5
 لy¬حت

}Xو ةكnي56خلا ةلا 
 ةحا'سلاو تا;®فسلل

�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸
 ةكGHلا ةمذ 8

 تا;®فسلل ي56خلا ةلاnو ةكX{ حلاصل
uدع 
 ةقفاوم

 ذ<فنتلا متي
 ةقفاوم روف

14,173,588 
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 نيدلا
 £إ
 مهسأ

 ضعu كلمÁ�8 Dلاو(
 ةH«ا�م ةروصu اهصصح
 زاوفو ل'مج |ةداسلا

 ءاضعأ )ي56خلا CBعو
 .ةكGHلا ةرادإ سلجم

 ،لا;ر 14,173,588 غل*مk ةحا'سلاو
 لالخ نم نيدلا ةy¬س¸ متت فوسو
�7 ةنئادلا ةكGHلا باتت,إ

 لام سأر ةداyز 8
 مهسأ £إ نيدلا لy¬حت مث نمو ةكGHلا
�7 ةدDدج ة<¯لم

�7 كلذو ،ةكGHلا 8
 ءوض 8

 سأر ةداÈyب ةنلعملا ةرادإلا سلجم ة<صوت
 نم اهيلع ام ةy¬س¸ لuاقم ةكGHلا لام
املع ،تاf¬لطم

%
 uز نأyلاملا سأر ةدا 

 نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأu طوGHم
 BCغ ةماعلا ة<عمجلاو ةصتخملا تاهجلا
 .ةDداعلا

 ة<عمجلا
 ة<مومعلا

 تاهجلا
 ةصتخملا

 ة<عمجلاو
 BCغ ةماعلا
 hع ةDداعلا

 سأر ةداyز
 .لاملا

 ة<قافتإ 6
 لy¬حت
 نيدلا
 £إ
 مهسأ

}Xعب|ت ة'نقت ةك 
 كلمÁ�8 Dلاو( تا*كرملا
uاهصصح ضع uةروص 
 زاوف |د<سلا ةH«ا�م
 ءاضعأ )ي56خلا
 .ةكGHلا ةرادإ سلجم

�7 دص�Bملا نيدلا ةy¬س¸
 ةكGHلا ةمذ 8

 غل*مk تا*كرملا عب|ت ة'نقت ةكX{ حلاصل
 ةy¬س¸ متت فوسو ،لا;ر 1,047,297

�7 ةنئادلا ةكGHلا باتت,إ لالخ نم نيدلا
8 

 لy¬حت مث نمو ةكGHلا لام سأر ةداyز
�7 ةدDدج ة<¯لم مهسأ £إ نيدلا

 ،ةكGHلا 8
�7 كلذو

 ةرادإلا سلجم ة<صوت ءوض 8
 لuاقم ةكGHلا لام سأر ةداÈyب ةنلعملا
املع ،تاf¬لطم نم اهيلع ام ةy¬س¸

%
 uنأ 

 تاقفاوملا ذخأu طوGHم لاملا سأر ةداyز
 ة<عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا
 .ةDداعلا BCغ ةماعلا

uدع 
 ةقفاوم
 ة<عمجلا
 ة<مومعلا

 ذ<فنتلا متي
 ةقفاوم روف
 تاهجلا
 ةصتخملا

 ة<عمجلاو
 BCغ ةماعلا
 hع ةDداعلا

 سأر ةداyز
 .لاملا

1,047,297 

 
 :نيمهاسملا ةلئسأو ةشقانملا :ًاعباس

  
 Cع شاقنلا راد دقو ،ةرادإلا  سلجم Sإ مهتلئسا ه'جوتو eF6م&اسملل ةشقانملا باk حتف نع ة'عمجلا س»ئر نلعأ مث
 :SBاتلا هجولا
 
 عافترا Sإ يدؤت فوس نيدلا ة;xس� ق;®ط نع لاملا سأر ةدا;ز ل& :دشارلا ز;:علاد*ع دوعس �م&اسملا نم لاؤس )1(

}zلاو مهسلل ة;}Eفدلا ةم'قلا
B ب تضفخنإgا*;®قت ٪35 ة*س

¡
 ؟

�7 رثؤملاو �Ú8ئرلا لماعلا Ù8 تس�ل ةكGHلا نويد نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
 ن¯لو ،مهسلل ةB�yفدلا ةم<قلا دDدحت 8

اعافترا BÛ,أ تناP ةكGHلا نويد نأ يذ<فنتلا س�ئرلا حضوأو .مهسلل ةB�yفدلا ةم<قلا hع رثؤت دق ةBCثك ىرخأ لماوع كانه
%

 
 .ةعفترم مهسلل ةB�yفدلا ةم<قلا ه<ف انيأر يذلا تقولا وهو تاونس عــfرأ ذنم
 
�ÃÄ �7لاu مس¿ي مهBCغو نيدروملل تامB�7لإلا دادس نأ يذ<فنتلا س�ئرلا راشأو

 ،ءالمعلا نم ل<صحتلا رخأتل ةBCخألا ة�Bفلا 8
 لy¬حت قy·ط نع لاملا سأر ةداÈyب هت»صوت رادصإل سلجملاu ىدح امم ةDدقنلا تاقفدتلا طغض £إ ىدأ يذلا رمألا وهو
 .مهسأ £إ نويدلا
 
ا�لس ترثأت دقف ،مهسلل ةB�yفدلا ةم<قلل ة�سÖلاfو

%
 �7

 نم عساتلا را<عملا قيبطت £إ �Ú8ئر ل�شµ كلذ دوعyو ةBCخألا ة�Bفلا 8
 hع دوقعلا لوصأو ةyراجتلا ةنيدملا ممذلا ضافخنإ نع ةجتانلا ةراسخلل صصخم ل<جس¸و ة<لودلا ة<Üساحملا BCياعملا
�7 انH«أ ام وحن

 فوسف لاملا سأر ةداyز hع ةقفاوملا تمت اذ´و .ة<لاملا قوسلا عقوم hع روشÖملا ة<لاملا جئاتنلا نالعإ 8
ا�y·قت فعضلا وحنب مهسألا ددع دBC7yسو فعضلا نم BÛ,أل ة<¯لملا قوقح عفترت

%
 ةB�yفدلا ةم<قلا باسح VC7عتي انهو ،

�7 مهسألا 8£امجإلا ددعلا hع ة<¯لملا قوقح م<سقت  مت»س ث<ح ،مهسلل
 .لاملا سأر ةداyز hع م�تقفاوم لاح 8
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z6مزلا راطإلاو ،ةد�دجلا ة'ل*قتسملا عــــ;راشملا لوح دشارلا ز;:علاد*ع دوعس �م&اسملا نم لاؤس )2(
B مللWXعو 

)kهتياهنو هتياد(. 
 متي هنإف ،اماظن اهنع حاصفإلا بجوتي Á�8لا ةy·هوجلا ةم<قلا تاذ ةكGHلا عــــyراشم عيمج نأ يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
67و�B¯لالا ةكGHلا عقوم hعو )لوادت( ةDدوعسلا ة<لاملا قوسلا عقوم hع اهب ةط�ترملا تامولعملا نع حاصفإلا

 دنع كلذو ،8
 ف<فخت وه لاملا سأر ةداÈyب ة<صوتلا فادهأ دحأ نإف ةمئاقلا عــــyراشملل ة�سÖلاfو .ءالمعلا عم اهدوقع عيقوتو اهت»سرت
 نم ًالدu ة<ل�قتسملا عــــyراشملاو ة<لاحلا عــــyراشملاu لمعلا ةBCتو عــــGy¸و معدل ف½لا ه<جوتو ةDدقنلا تاقفدتلا hع Á�Äعلا
�7 ف½لا

 .ةكGHلا تا<نويدم ةلمسرل �Ú8ئرلا فدهلا Ù8 ة<لاملا ةءالملاف ،ةمئاقلا تاماB�7لالا ةهجاومو ة<طغت 8
 
 انلهأت دقو ،صاخلا عاطقلا عــــyراشم وحن هجوت كانه نأ £إ يذ<فنتلا س�ئرلا راشأ دقف ،ة<ل�قتسملا ةكGHلا ةطخل ة�سÖلاfو
�7 ةوقu قالطنالاو دادعتسإلاu نولئافتم نحنو ،تاوعدلا انلصD أدfو تاهجلا ضعu ىدل

 )لاملا سأر عفر دعu( مداقلا ماعلا 8
uراشملاy�7 عــــ

 .Þ8انصلا عاطقلا عــــyراشمو لو�Bبلاو زاغلا تاعاطق 8
 
 .عــــ;راشملل هجوتلاk قلعتي ام'ف CB*قتسملا ةكWXلا هجوت لوح ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )3(
�7 لوخدلا لالخ نم �h8قتسملا ومنلا وه هجوتلا نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو

8 uدقنلا ةلويسلا تاذ تاعاطقلا ضعDة 
�7 كلذ لثمتyو ،انفادهأ قيقحتل ةy¬قلا

 .Þ8انصلا عاطقلاو لو�Bبلاو زاغلا تاعاطق 8
 
 عاطقلا تاقحتسم نم ٪99 فk5 ة'لاملا ر;زو SBاعم حــــ;5ت لوح ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )4(

 .صاخلا
�7 ەا�¿نالا بجD هنأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو

 )عفدلا رماوأ( لوانت دق ة<لاملا رyزو 8£اعم حــــy½ت نأ £إ ددصلا اذه 8
 رyزو 8£اعم حــــy½ت نإف كلذ hعو .ف½D مل تاقحتسم نم كلذ BCغو ،عفد رمأ اهيف ردص 8£ا غلا�ملا عفد كلذu دصقyو
 ردصD مل ن¯لو ةملتسمو ةدمتعم تاصلختسم كانهف .عفد رمأ اهب ردص Á�8لا تاقحتسملل طقف ن¯لو حيحص ة<لاملا
µغ وأ 8£ام دامتعإ دوجو مدع ة<لامتحإل كلذو عفد رمأ اهنأشBC ةط�ترم با�سأ نم كلذ uراشملل ة¯لاملا تاهجلاyعــــ. 
 
 رyزو 8£اعم ةسائرب ةyرازو ةنجل ل<كش¿ب رهشأ ةع�س 8£اوح ذنم مy·ك ß8اس رمأ ردص دق هنأ £إ يذ<فنتلا س�ئرلا راشأو
�7 ام لذ�ت ةنجللا ەذهو ،VC7لواقملا تاقحتسم دصر صوصخu ةراجتلا

 BCخأت £إ تدأ Á�8لا با�سألا hع فوقولل اهعسو 8
àع لمعلا مث نمو ةرخأتملا تاقحتسملا ەذه فh اهتجلاعم. 

 
 .نيدلا ل;xحت ق;®ط نع لاملا سأر ةدا;ز دعk امل ةكWXلا ةطخ لوح ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )5(
 طاني هن»يعت مت يذلا 8£املا راش¿سملاو ،ةطخ نودu لاملا سأر عفر لاحلا ةع<بطu اننكمD ال هنأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
uلا ططخو هجوت ةسارد هGH�7 ةك

�7 ةكGHلا ةطخ Á78بÖتو ،ددصلا اذه 8
�7 لوخدلاو ة<لاملا ةءالملا ةy¬قت hع لوألا ماقملا 8

8 
 ةعقوتملا ةصحلا دDدحتو عقوتملا انرامث¿سإ مجحل ةض<فتسم ةسارد hع ءانب صاخلا عاطقلا عــــyراشمu ةددحم تاعاطق
 .صاخلا عاطقلا عــــyراشمu انتكراشمل
 
}zلا تاWXnلا Sوأ ÇB ي56خلا ةكX{ ل& :ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )6(

B ؟نيدلا ةلمسر وحن هجتت 
 ردجتو ،نيدلا لy¬حت قy·ط نع اهلامسأر ةداÈyل هجتت Á�8لا تاGHPلا 8£وأ نم Ù8 العف ةكGHلا نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
�7 تاGHPلا £وأ نم دعت ةكGHلا نأ £إ ةراشإلا

�7 ةدDدع تاوطخ وحن هجوتلا 8
�7 لوخدلا لثم قباسلا 8

�y·فالا قوسلا 8
 ام ذنم 8

Dع نم برقGHyتعتو ،ةنس نB� »Hلا £وأ نم ي7½خلا ةكGHPلا تاÁ�8 جأتلا £إ تهجتاBC متلا¬yh8 قإلاوBكونبلا نم ضا� 
 لوأ ي7½خلا دعت امP ،ةنس نGHyع نم BÛ,أ ذنم كلذو (Export Credit Agency) ة<نامتئإلا ريدصتلا تالاPوو ة<جراخلا

»Hدوعس تالواقم ةكDو عم لماعتلل هجتت ةPمألا ة<نامتئإلا ريدصتلا ةلا·yة<ك )EXIM Bank(، وPكلذ ل Dؤم دع»Hع %اh نأ 
 .ةط<حملا فورظلا عم رمتسملا مءاوتلاو لماعتلل ةDد<لقت BCغ را�فأ قبطD ي7½خلا ةرادإ سلجم
 
 .eF6م&اسملا ىدل تالؤاس� نم ەEFثي امو ة'لاملا جئاتنلا نالعإ رخأت لوح ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )7(
�7 ة<لاملا اهجئاتن نالعÍب موقت ماع ل�شµ ةكGHلا نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو

اماظن ددحملا تقولا 8
%

 ة�سÖلاu هنأ الإ ،
67اثلا عــf·لل

�7 امهنالعا نم ةكGHلا نكمتت ملف 8£احلا 8£املا ماعلا نم ثلاثلا عــf·لاو 8
�7 كلذ دوعyو ،ة<ماظنلا د<عاوملا 8

8 
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�7 ظفحت ىدuأ دق قباسلا تاuاسحلا عجارم نأ 8£إ ساسألا
 ماع نم لوألا عــf·لاو 2017 ماعل ةy¬نسلا ة<لاملا مئاوقلا 8

67اثلا عــf·لا نم ارا�تعإ تاuاسحلا ةعجارمل هن»يعت مت يذلا 8£احلا عجارملا هجهن hع راس دقو ،2018
 ث<حو .2018 ماعل 8

 ة<لودلا ة�ساحملا BCياعم نم عساتلا را<عملا قيبطتل ةح<حصلا ة<لآلا hع فوقولاو ظفحتلا اذه ةلازإ وه ةكGHلا فده نأ
 قيبطت لوح Á78هملا مهيأرب ةكراشملل ةصصختملا ةyراش¿سالا بتا�ملا دحأu ةناعتسإلاu انمق دقف ،عقاولا سكعD وحن hع
 ةكGHلا لوانت ةقy·ط دy÷yو عقاولا سكعD مهيأر نو¯ل ةرادإلا سلجمل ة<ضرم مهتسارد ةج<¿ن تءاج دقو ،ه<لإ راشملا را<عملا
اتقو قرغتسإ دق كلذ لPو ،ه<لإ راشملا عساتلا را<عملا قيبطتل

%
 روف هنأ الإ .نالعإلل ددحملا ß8اظنلا Á78مزلا راطإلا زواجت 

67اثلا عــf·لل ة<لاملا جئاتنلا نع %اروف نالعإلا مت ةعجارملا تاءارجإ نم ءاهتنالا
 جئاتنلا نع نالعإلا كلذ عبتو 2018 ماع نم 8

 .اهل ةرادإلا سلجم دامتعإ روف ثلاثلا عــf·لل ة<لاملا
 
A6اثلا عــ�®لا جئاتن نع نالعإلا دعk مهسلا قيلعت عفر مدع لوح دشارلا ز;:علاد*ع دوعس �م&اسملا نم لاؤس )8(

B 
2018. 

67اثلا عــf·لا نالعإ دعu هق<لعت عفري مل مهسلا نأ يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
 مدعل %ارظن كلذو ،2018 8£املا ماعلا نم 8

�7 2018 |ثلاثلا عــf·لا نالعا نم نكمتلا
اماظن ددحملا دعوملا 8

%
�7 انرخأت ث<ح 

BC �7خأتلا ةج<¿ن نالعإلا اذه 8
 عــf·لا نالعإ 8

67اثلا
�7 ةDدوعسلا ة<لاملا قوسلا تماق دقف 2018 |ثلاثلا عــf·لا جئاتن نالعإ دعu هنأ الإ ،8

 عفر نالعÍب 8£اتلا مويلا حا�ص 8
�7 لوادتلل مهسلا لعفلاu داع دقو مهسلا قيلعت

 .مويلا سفن 8
 
 .ماعلا باتت�الل ةكWXلل ةعkاتلا تاWXnلا ضعk ح®ط ة'ناÉمإ ىدم لوح ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )9(
 h8ع رفص اهتداريإ )ةDدوعسلا ة<f·علا ة¯لمملا جراخ Ù8و( ةكGHلل ةعuاتلا تاGHPلا عيمج نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
 .اهحرط نم ىودج ال 8£اتلاfو ،ةy¬نسلا ةكGHلا رyراقتب ه<لإ ةراشإلا متي ام وحن
 
اضورق مدقت كونبلا لازت ال ل& :ناقرحلا دمح دمحم �م&اسملا نم لاؤس )10(

¡
 ؟تالواقملا عاطقل 

 كانه نأ الإ ،تالواقملا عاطقu ةلماعلا تاGHPلا ضارقإ وحن كونبلا نم ظفحت كانه نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
�7 رظنلل اهدادعتسإ تدuأ دق كونبلا ضعu نأ تاH«ؤم

 عــــyراشملاو زاغلاو لقنلا تاعاطقu ةط�ترملا عــــyراشملا لy¬مت 8
 .ة<عانصلا
 
 ة'عمجلا ةقفاوم لاح لاملا سأر ةدا;ز دعk عقوتملا مهسلا رعس و& ام :فالقلا Ê6طصم �م&اسملا نم لاؤس )11(

   ؟اهعاد�إ روف ممهسأ عيب eF6نئادلا ناÉمËب ل&و ،ةماعلا
 BCغ ةماعلا ة<عمجلا ةقفاوم لاح لاملا سأر ةداyز دعu مهسلا رعسµ عقوتلا دحأ عيطتس° ال هنأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
املع ،ةردصملا ةدDدجلا مهسألا hع دويق يأ دجوت الو ،ةDداعلا

%
 uب مهاسم يأ ما<ق نأÜتحتو ماظنلا قفو متي همهسأ عي 

 ة<ماظنلا تاءارجإلا hع ءوضلا ءاقلإ ة<عمجلا BCتركس نم يذ<فنتلا س�ئرلا بلط انهو .ةصتخملا ة<باقرلا ةهجلا فاH«إ
 لاملا سأر ةداyز hع ة<عمجلا ةقفاوم لاح هنأ ة<عمجلا BCتركس حضوأف ،ةدDدجلا ةردصملا مهسألا عادDإ مامت �Áح ةع�تملا
 نمو ةكGHلل يراجتلا لجسلا لDدعت مث دDدجلا لاملا سأر سكع<ل ساسألا ةكGHلا ماظن لDدعتل ةراجتلا ةرازو ة�طاخم متي
 ة<نمزلا رطألا قفو كلذو ،VC7نئادلل ةyرامث¿سإلا ظفاحملاu مهسألا عادD´و لاملا سأر ةداyز ذ<فن¿ب "عادDإ" ةكH« ما<ق مث
 .ة<لاملا قوسلا ةئيه عقوم hع روشÖملا VC7مهاسملا م<م<عتب ةدراولا
 
 نأ ث'ح ،ة'لودلا ة*ساحملا EFياعم نم عساتلا را'عملا قيبطت رثأ لوح فالقلا Ê6طصم �م&اسملا نم لاؤس )12(

  ؟د�دجلا و& امو .eF6م&اسمn انل فورعم EFغ را'عملا اذ&
 8£املا ماعلا ةDادu ذنم اهق<بطت مت Á�8لا ة<لودلا ة�ساحملا BCياعم نمض وه عساتلا را<عملا نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو

�7 تقولا لماع�Ú8- uئر ل�شµ – را<عملا اذه ط�ترyو ، ،2017
 رثأ ل�ق نم رهظD ملو ،ةرخأتملا تاقحتسملا ل<صحت 8

 نأ دعu ن¯لو ،قباسلا لدعملا قفو BCس° ناP تاقحتسملا ل<صحت نو¯ل %ارظن ةراسخلل صصخم ل<جس¸و را<عملا قيبطت
BC �7خأتلا ظحول

8 àف u�7 كلذ ذخأ مت تاونسل تاقحتسملا ضع
 صصخم ل<جس¸و را<عملا قيبطت مث نمو را�تعالا 8

اضDأ متي هنأ £إ ةراشإلا ردجتو .دقعلا لوصأو ةyراجتلا ةنيدملا ممذلا ضافخنإ نع ةجتانلا ةراسخلل
%

 سكعل د<ق ل<جس¸ 
6Äزجلا ل<صحتلا دنع صصخملا

ú7املا ماعلاu ةنراقم تÖسحت دق رئاسخلا ة�س{ نأ ظحالD كلذلو ،8
 £إ كلذ دوعyو ،8

 .%ادDدحت لامعألا ةئ»ب نسحت £إ س�لو تاقحتسملا ضعu ل<صحتل Ú8كع د<ق ل<جس¸
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�7و

 ة<بلسلا ەراثآ هل تناP ة<لودلا ة�ساحملا BCياعم نم عساتلا را<عملا قيبطت نأ £إ ة<عمجلا س�ئر ةداعس راشأ ،ددصلا اذه 8
 نأ £إ اضDأ ة<عمجلا س�ئر راشأ دقف ة<موكحلا تاهجلا ىدل ةكGHلا تاقحتسمu قلعتي ام<فو .تاGHPلا نم دDدعلا hع
�7 رمتسم ةرادإلا سلجم

 .ةفلتخملا ة<موكحلا تاهجلا ىدل ةكGHلا تاقحتسم ةعuاتم وحن ەدوهج ةلصاوم 8
 
�6و )13(

B اسلا ةعاسلاkاءاسم فصنلاو ةع
¡

z6;®علا نمحرلاد*ع ,د*ع �م&اسملا عامتجالا ةعاقل مضنإ ،
B )kرورم دع 

 هنأ ىري هنأو ،ةكWXلاk هتقث Cع ءانب اهب مهسأ ى}Eشإ دقو ةكWXلا RB&اسم نم هنأk دافأو ،)عامتجالا ءدk نم ةعاس
ا'لاح Wخ�

¡
 نم ةرادإلا ءوسل ةرادإلا سلجم دض ىوكشÎ مدقتلاeF6 kم&اسملا بلاط;و ،ةكWXلاk هتقث تمدعنإ دقو 

C ÏXع لصح� ملو ةكWXلا تادعم عيب متي ث'ح ،ەرظن ةهجو
Bع نولصح� صاخشأ كان& نأو ،ءC ملاÉلا بساz{

B 
 ەذ& Cع نولصح� صاخشألا ءالؤ& نأو ةكWXلا عم ةمEtملا دوقعلا ةم'ق نمو ةكWXلا تادعم ضعk عيب نم ققحتت
 .تا'نويدم Cع ءانب بساÉملا

 
اف<ضم ،ل<لد يأ الu تاماهتإلا ß8ري ةكGHلا n8هاسم دحأ نإ فسؤملا نم هنأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو

%
 عيمج نأ £إ 

�7 ةكGHلا نودناسûو ¼ نوفاخD ةرادإلا سلجم ءاضعأ
 وأ زواجت يأ hع عطاق ل<لد هDدل نمو ،اهب رمت Á�8لا تاقوألا بعصأ 8

�7 ءوس
 .ل<لد يأ ه<لع ت�ýي نم مüاحyو همدق<لف ةرادإلا 8

 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع�ل Á�8لاو - ةقالعلا تاذ فارطألا عم اهماربÍب ةكGHلا موقت Á�8لا دوقعلا نأ يذ<فنتلا س�ئرلا فاضأو
�7 راعسألا ەذه hع لوصحلا بعصلا نمو ة<سفانت راعسأ قفو متت امنإ -اهيف ةحلصم

 نأ دجت لاثملا ل<Üس hعو .قوسلا 8
ú7ارألا راجDإ رعس

 تاراجDإلا ەذه نم فدهلاو ،لثملا راجDإ نم BCثكu لقأ وه ةقالعلا تاذ فارطألا ضعu نم ةرجأتسملا 8
 .ةرخأتم تاراجDإ ةDأu ي7½خلا ةكH« بلاط ةقالعلا تاذ فارطألا نم يأ دجوي الف ،ءالخإلل ةكGHلا ضy·عت مدع وه
 
�7 ف½تلاu قلعتي ام<فو

8 uلا تادعم ضعGHةك uط·yلعلا دازملا قÁ78، ەذه عيب نم فدهلا نأ يذ<فنتلا س�ئرلا حضوأ دقف 
�7 عيبلا تالصحتمu ةناعتسإلا متي امن´و VC7مهاسملا hع حاfرأ عــــyزوت وه س�ل تادعملا

 ەذهو ةكGHلا تاماB�7لإ ضعu دادس 8
 �Bصلا VC7مهاسملا hع VC7عتyو ،فورظ نم ةكGHلا هu رمت ام hع بلغتلاو ةهجاومل اهدحو ة<فاP تس�ل تالصحتملا

�7 دومصلاو
�7 تادعملا ءا�Bخ نم يأ لاؤسµ هنأ يذ<فنتلا س�ئرلا فاضأو .ةكGHلا اهب رمت Á�8لا ة�عصلا فورظلا ةهجاوم 8

8 
 ¼د�ع ءانبأ ةكH« دازم هنأu د<,أت ل�u درلا ك<تأD فوسف ،راعسألا لضفأ Á78جت Á�8لا تادعملا تادازم لضفأ نع ة¯لمملا

 .ي7½خلا نسحملاد�ع
 
�7 ام لP لذ�ي ةرادإلا سلجم نأ £إ يذ<فنتلا س�ئرلا راشأو

�7 م�حتلا نكمD ال هنأ الإ ةمزألا ەذه نم ةكGHلاu جورخلل هعسو 8
8 

Pع ترم دق نأو ،فورظلاو لماوعلا لh لاGHةك uع تامزألا ضعB� راتyلا خــــGHاماع نوسمخ غلا�لا ةك
%

 اهيلع بلغتلا مت دقو ،
uلضف ¼ uخ نم انيدل امBط ة�¬y�7 ةل

 .تالواقملا عاطق 8
 
z6;®علا نمحرلاد*ع ,د*ع �م&اسملا فاضأو )14(

B ع ة*قارملا ل'عفت دوي هنأC لا ةرادإWXةك. 
 د,أو ،ةكGHلا رومأ ةفا�u همامته´و ، ةقطنملا جراخ نم ەروضح مهاسملل ركش° ةرادإلا سلجم نأu ة<عمجلا س�ئر هuاجأ دقو
�7 ام لP لذ�ي ةرادإلا سلجم نأ hع

 معدلا الول هنأ ةق<قح £إ اف<ضم تا<لا�شإ نم ةكGHلا ههجاوت ام ةهجاومو لحل ەدهج 8
 ةرادإلا سلجم رارق الولو ةضuاقلا رامث¿سإلل ي7½خلا نسحملاد�ع ¼د�ع ءانبأ ةكH« |مهاسملا نم ةكGHلا هتقلت ىذلا
�7 رارمتسإلا نم ةكGHلا تنكمت امل ةكGHلاu ةلماعلا د<لا ض<فختب م<كحلا

 . ةنيح �Áح يومنتلا اهرودu ما<قلا 8
 
A6اطحقلا دمحم ز;:ع �ذاتسألا راشأ )IFRS( ة'لودلا ة*ساحملا EFياعم  عxضوم لوحو

B )ةنجلو سلجملا وضع 
�7 امBC - uياعملا ەذه نأ )ةعجارملا

 فاضأو ،2017 8£املا ماعلا ةDادu نم %ارا�تعإ اهق<بطت مت BCياعم Ù8 –عساتلا را<عملا كلذ 8
 لالخ ةعجارملا ةنجلو ةكGHلا ةرادإ سلجم نأو ،ىرخأل ةكH« نم توافت دق BCياعملا ەذه نم عساتلا را<عملا قيبطت رثأ نأ
67اثلا VC7عf·لا ةعجارم ة�Bف

 متو ، را<عملا اذه قيبطت رثأ نم ف<فختلل مهدهج لP اولذu دق 8£احلا 8£املا ماعلا نم ثلاثلاو 8
 هDأرب ةكراشملل هن»يعت مت يذلا صصختملا يراش¿سإلا بتكملا اذكو ،ةرم نم BÛ,أ ةكGHلا تاuاسح عجارم عم عامتجالا
Á78 �7هملا

 .ددصلا اذه 8
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�6و

B ع �م&اسملا نم ةخادمC د*علاSB إ راشأS نأ }Xلا نم دعت ي56خلا ةكWXn�6 ةدئارلا تا
B ع ة'فافشلاو حاصفإلاC 

 نم ةكWXلا هk رمت ام ةهجاومل ةEF6متم لولح داج�إ SBإ ÖسÕ ام امئاد اهترادإ سلجم نأو ،ÔBالعإلاو RBسرلا x;eF6تسملا
 .ة'ئانث|سإ ةلاح ÇB امنإ ة'لاح فورظ نم ةكWXلا هk رمت ام نأو ،تالÉشم
 
 .ةقاطلا عــــ;راشمk ةكWXلا لوخد ة'ناÉمإ لوح دشارلا ز;:علاد*ع دوعس �م&اسملا نم لاؤس )15(
�7 اهنع انهون Á�8لا ةكGHلا ةطخ نمض اذه نأu ة<عمجلا س�ئر باجأ دقو

 . قباس در 8
 
 مهسألا ددع ضفخن©س ل& ،مهسأ Sإ نويدلا ل;xحت ة'لآ لوح فالقلا Ê6طصم �م&اسملا نم لاؤس )16(

 ؟مهسلا رعس EFغت©س ل&و ،eF6يلاحلا eF6م&اسملل ةكولمملا
 8£احلا مهاسملا مهسأ ددعل ة�سÖلاfو ،)بلطلاو ضرعلا( قوسلا يوقل عضخD مهسلا رعس نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
 قy·ط نع لاملا سأر ةداyز hع ةقفاوملا تمت ام اذإ مهسألا ددع ةداÈyل ضفخنت فوس هتي¯لم ة�س{ ن¯لو ،BCغتي نلف
 .نيدلا لy¬حت
 
 ل'صحت متي مل ام اذأو ؟لاملا سأرل عفر و& نويدلا ل;xحت ل& :رقصلا eF6سح Cع �م&اسملا نم لاؤس )17(

  ؟مهسلا ةم'قل نامضلا و& ام ،تاقحتسملا
 لy¬حتلا رعس بسحyو ،لاملا سأر ةداÈyل ة<ماظنلا قرطلا دحأ وه مهسأل نويدلا لy¬حت نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
�7 لوادتملا مهسلا رعس طسوتم ساسأ hع

 نامضل ة�سÖلاfو .ةDداعلا BCغ ةماعلا ة<عمجلا داقعنإ hع ةقuاسلا ماDأ ةسمخلا 8
 مهس ءادأVC7 uنئادلا ةقث سكعH D«ؤم Ù8 امن´و ضرق تس�ل نيدلا ةلمسر نأ £إ يذ<فنتلا س�ئرلا راشأ دقف مهسألا ةم<ق
�7 مهاسم لP فلتخyو .قوسلا رعسµ مهسأ £إ اهلy¬حتب هتاقحتسم ةy¬س¿ب لuاق نئادلا نأو ،ةكGHلا

 hع ءاقuإلا وحن ههجوت 8
�7 هع<ب وأ لy¬طلا ىدملا hع ه<ف رامث¿سإلاو مهسلا

 .مهاسملا رارق اذهف ،BCصق ىدم 8
 
�6 ن;ردوملا نم eF6نئادلا Cع ة'لآلا سفن قيبطت مت©س ل& :رقصلا eF6سح Cع �م&اسملا نم لاؤس )18(

B 
  ؟ل*قتسملا

�7 مهت»نويدم غل�ت نمم نيدروملا نم ةعومجم hع طقف تضرع دق نيدلا ةلمسر ةركف نأu يذ<فنتلا س�ئرلا باجأ دقو
8 

اغل�م ةكGHلا ةمذ
%

 نم �Ú8ئرلا فدهلاو .ءانث¿سإ الVC7 uنئادلا نيدروملا عيمج h8ع ةركفلا ەذه ح·ط نكمD ال عبطلاfو ،VC7عم 
املع ،ةكGHلا تاماB�7لإ ف<فخت وه نيدلا ةلمسر ةركف

%
 uنأ uا��

اعا�ت مهتاقحتسم دDدس¸ مت»س نيدروملا 8
%

 .yÿ�8ردت ل�شþو 
 
 :لامعألا لودج دونب ىلع تيوصتلا :ًانماث
 

�7 لامعألا لودج دونب hع تy¬صتلا VC7مهاسملا نم ة<عمجلا س�ئر بلط كلذ بقعو
8 uصتلا تاقاط¬yلا تÁ�8 تعزو 

 VC7مهاسملا نم تy¬صتلا تاقاطu عمجu تاوصألا زرفو عمج ةنجل اوضع ماق تy¬صتلا ة<لمع نم ءاهتنإلا دعfو ،مهيلع
 متي �Áح عامتجإلا ةعاقu ءاق�لاو راظتنإلا ة<مهأ VC7مهاسملا ةداسلل ة<عمجلا س�ئر ةداعس حضوأ دقو ،اهزرفو نà7yاحلا
 .لامعألا لودج دونب hع تy¬صتلا جئاتن نالعإ
 
 :تيوصتلا جئاتنن نالعإ :ًاعسات
 
 : 8£اتلا وحنلا hع تy¬صتلا جئاتن ة<عمجلا BCتركس الت دقف ، اهلامعأ نم تاوصألا زرفو عمج ةنجل ءاهتنإ دعfو
 

�6 ةلثمملا مهسألا ددع غلk دقو ،ةماعلا ة'عمجلا رارقk ةلÉشملا تاوصألا زرفو عمج ةنجل تعمتجإ
B عامتجالا 

امهس )9,850,997(
¡

امهس 55,781,250 غلا*لاو ةكWXلا لام سأر مهسأ SBامجإ نم %17.66 ة*س¹ لثمت 
¡

 د�أتلا دع�و ،
 :ة'لاتلا جئاتنلا Sإ ةنجللا تهتنا ت;xصتلا تاقاطk زرف تاءارجا ةحص نم
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 ة<عمجلا دونب

 نوعنتمم نوقفاوملا BCغ نوقفاوملا دنبلا صن

1 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك 
}zلاو ،ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا د*ع , د*ع ءانبأ

B 
 CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل

 لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع
�6 لماعتلا ةع'بط

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS س� ضرغل ،مهسأx;ة 
�6 دص}Eملا نيدلا

B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xد*ع , د*ع ءانبأ ةك 
 167,000,000 غل*مk ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا

 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس� متت فوسو ،لا;ر
�6
B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;إ نيدلا لS ة'�لم مهسأ 

�6 ةد�دج
B لاWX�6 كلذو ،ةك

B ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوض 
 نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا

املع ،تا�xلطم
¡

 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kتاقفاوملا ذخأ 
 .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا

 .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و

1,103,667 
11.35% 

8,583,055 
88.28% 

35,300 
0.36% 

2 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك 
}zلاو ،ة�د�دحلا تا'لآلل ي56خلا عنصم

B سلجم ءاضعأ ضع*ل 
 نسحملاد*ع ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا
�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا

B 
�6 دص}Eملا نيدلا ة;xس� ضرغل ،مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت ة'قافتا

B 
 ة�د�دحلا تا'لآلل ي56خلا عنصم ةكX{ حلاصل ةكWXلا ةمذ
kس� متت فوسو ، لا;ر 15,000,000 غل*مx;لالخ نم نيدلا ة 
�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا

B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;ل 
�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا

B لاWX�6 كلذو ،ةك
B ة'صوت ءوض 

 ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم
املع ،تا�xلطم نم اهيلع

¡
 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kذخأ 

 EFغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا
 .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا

1,103,667 
11.35% 

8,585,905 
88.31% 

32,450 
0.33% 

3 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك 
�6 ل¨و ي56خلا ءانبأ

B لاو ،ةدودحملا سكتس»جول جنب©شz{
B 

 CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل
 ،اهيف ةX{ا*م EFغ ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع
�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS مهسأ، 
�6 دص}Eملا نيدلا ة;xس� ضرغل

B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xءانبأ ةك 
�6 ل¨و ي56خلا

B ةدودحملا سكتس»جول جنب©ش k299,198 غل*م 
 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس� متت فوسو ،لا;ر

�6
B لا لام سأر ةدا;زWXحت مث نمو ةكx;إ نيدلا لS ة'�لم مهسأ 

�6 ةد�دج
B لاWX�6 كلذو ،ةك

B ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوض 
 نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا

1,104,972 
11.37% 

8,583,110 
88.29% 

33,940 
0.35% 
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 ة<عمجلا دونب

 نوعنتمم نوقفاوملا BCغ نوقفاوملا دنبلا صن

املع ،تا�xلطم
¡

 kم لاملا سأر ةدا;ز نأWXطو kتاقفاوملا ذخأ 
 .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا

 .ة'ل'ضفت طوX{ يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و
4 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك 
}zلاو ،ة;راقعلا تاحاسم

B ةداسلا( ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل� 
 ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج
�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS 
�6 دص}Eملا نيدلا ة;xس� ضرغل ،مهسأ

B لا ةمذWXحلاصل ةك 
}Xة;راقعلا تاحاسم ةك kمتت فوسو ،لا;ر 4,000,000 غل*م 

�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا ة;xس�
B لام سأر ةدا;ز 

�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث نمو ةكWXلا
B لاWXةك، 

�6 كلذو
B لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوض 

املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم ةكWXلا
¡

 kسأر ةدا;ز نأ 
 ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأk طوWXم لاملا

 يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو
}Xة'ل'ضفت طو. 

1,102,177 
11.34% 

8,585,905 
88.31% 

33,940 
0.35% 

5 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك 
}Xو ةكnلاو ،ةحا'سلاو تا;®فسلل ي56خلا ةلاz{

B ءاضعأ ضع*ل 
 ,د*ع CBعو زاوفو ل'مج �ةداسلا( ةرادإلا سلجم
 ةع'بط لثمتتو ،اهيف ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع
�6 لماعتلا

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS س� ضرغل ،مهسأx;نيدلا ة 
�6 دص}Eملا

B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xو ةكnتا;®فسلل ي56خلا ةلا 
 نيدلا ة;xس� متت فوسو ،لا;ر 14,173,588 غل*مk ةحا'سلاو
�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم

B لا لام سأر ةدا;زWXنمو ةك 
�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث

B لاWX�6 كلذو ،ةك
B 

 ةكWXلا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوض
املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم

¡
 kلاملا سأر ةدا;ز نأ 

 ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأk طوWXم
 يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو

}Xة'ل'ضفت طو. 
 

1,102,227 
11.34% 

8,587,395 
88.33% 

32,400 
0.33% 

6 
}zلا دوقعلاو لامعألا Cع ت;xصتلا

B ب مت|سeF6 لاWXو ةك}Xةك 
}zلاو ،تا*كرملا عب|ت ة'نقت

B ةرادإلا سلجم ءاضعأ ضع*ل 
 ةX{ا*م ةحلصم )ي56خلا نسحملاد*ع ,د*ع زاوف �د'سلا(
�6 لماعتلا ةع'بط لثمتتو ،اهيف

B حت ة'قافتاx;إ نيدلا لS مهسأ، 
�6 دص}Eملا نيدلا ة;xس� ضرغل

B لا ةمذWXحلاصل ةك }Xة'نقت ةك 
 ة;xس� متت فوسو ،لا;ر 1,047,297 غل*مk تا*كرملا عب|ت
�6 ةنئادلا ةكWXلا باتت�ا لالخ نم نيدلا

B لا لام سأر ةدا;زWXةك 

1,186,104 
12.10% 

8,585,905 
87.57% 

32,400 
0.33% 
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 ة<عمجلا دونب

 نوعنتمم نوقفاوملا BCغ نوقفاوملا دنبلا صن

�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث نمو
B لاWXكلذو ،ةك 

�6
B لا لام سأر ةدا;ز ةنمضتملا ةرادإلا سلجم ة'صوت ءوضWXةك 
املع ،تا�xلطم نم اهيلع ام ة;xس� لkاقم

¡
 kلاملا سأر ةدا;ز نأ 

 ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأk طوWXم
 يأ نمضتي مل لماعتلا اذ&و .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلاو

}Xة'ل'ضفت طو. 
7 
 ةكWXلا لام سأر ةدا;:ب ةرادإلا سلجم ة'صوت Cع ت;xصتلا
kإ لص� غل*مS 255.8 مهسأ رادصإ ق;®ط نع لا;ر نويلم 

 اهييgئاد ضع*ل نويد نم ةكWXلا Cع ام ة;xس� لkاقم ةد�دج
 166,217,594 ةغلا*لاو ةقالعلا تاذ فارطألا EFغ نم eF6;راجتلا

eF6 �6نئادلا ءالؤ& باتت�ا لالخ نم كلذو ،لا;ر
B لاملا سأر ةدا;ز 

�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث نمو
B لاWXةك 

 غل*م د�دحت مت©سو .مهسألا ەذ& ح®طو مهسألا ل'جس�و
CB �6عفلا ةدا;:لا

B لاملا سأر kةردصملا مهسألا ددع باس|حا دع 
}zلاو ةد�دجلا

B ع ءانب اهباس|حا مت©سC مهسلا رعس طسوتم 
�6 لوادتملا

B لل )لوادت( ة�دوعسلا ة'لاملا قوسلاWXقفو ةك 
املع ،eF6م&اسملا م'معتب ةددحملا ة'لآلا

¡
 kة'قحأ خــــ;رات نأ 

 EFغ ةماعلا ة'عمجلا داقعنإ خــــ;رات و& ةد�دجلا ةردصملا مهسألا
 ةلويسلا بس¹ عضو eF6سحت Sإ ة'صوتلا ەذ& فدهتو .ة�داعلا
}zلاو ةكWXلا ىدل

B حي|ت kأ شما& ا&رود�Et ة'طغتل ةمالسلا نم 
 عضو نم نسح� امم ة'لاملا ةعفارلا ة*س¹ ض'فختو ،تاماE{6لالا
A6امتئالا ةكWXلا

B ة'ل*قتسملا اهترظنو. 

1,255,267 
12.74% 

8,565,705 
86.95% 

30,025 
0.30% 

8 
 ةكWXلا لام سأر ةدا;:ب ةرادإلا سلجم ة'صوت Cع ت;xصتلا
kإ لص� غل*مS 53.2 ةد�دج مهسأ رادصإ ق;®ط نع لا;ر نويلم 
 eF6;راجتلا اهييgئاد ضع*ل نويد نم ةكWXلا Cع ام ة;xس� لkاقم
 كلذو ،لا;ر 34,520,083 ةغلا*لاو ةقالعلا تاذ فارطألا نم
eF6 �6نئادلا ءالؤ& باتت�ا لالخ نم

B مث نمو لاملا سأر ةدا;ز 
�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت

B لاWXل'جس�و ةك 
 CBعفلا ةدا;:لا غل*م د�دحت مت©سو .مهسألا ەذ& ح®طو مهسألا

�6
B لاملا سأر kلاو ةد�دجلا ةردصملا مهسألا ددع باس|حا دعz{

B 
�6 لوادتملا مهسلا رعس طسوتم Cع ءانب اهباس|حا مت©س

B 
 ةددحملا ة'لآلا قفو ةكWXلل )لوادت( ة�دوعسلا ة'لاملا قوسلا
املع ،eF6م&اسملا م'معتب

¡
 kةردصملا مهسألا ة'قحأ خــــ;رات نأ 

 فدهتو .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلا داقعنإ خــــ;رات و& ةد�دجلا
}zلاو ةكWXلا ىدل ةلويسلا بس¹ عضو eF6سحت Sإ ة'صوتلا ەذ&

B 
 ،تاماE{6لالا ة'طغتل ةمالسلا نم �Etأ شما& ا&رودk حي|ت
 ةكWXلا عضو نم نسح� امم ة'لاملا ةعفارلا ة*س¹ ض'فختو
A6امتئالا

B ة'ل*قتسملا اهترظنو. 
 

1,126,292 
11.58% 

8,565,653 
88.11% 

30,077 
0.31% 



 

15 
 

 ة<عمجلا دونب

 نوعنتمم نوقفاوملا BCغ نوقفاوملا دنبلا صن

9 
 ةكWXلا لام سأر ةدا;:ب ةرادإلا سلجم ة'صوت Cع ت;xصتلا
kإ لص� غل*مS 257 ةد�دج مهسأ رادصإ ق;®ط نع لا;ر نويلم 
 د*ع , د*ع ءانبأ ةكWXل نويد نم ةكWXلا Cع ام ة;xس� لkاقم
 167,000,000 ةغلا*لاو ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا نسحملا

 نسحملا د*ع , د*ع ءانبأ ةكX{ باتت�ا لالخ نم كلذو ،لا;ر
�6 )ةنئادلا( ةضkاقلا رامث|سالل ي56خلا

B نمو لاملا سأر ةدا;ز 
�6 ةد�دج ة'�لم مهسأ Sإ نيدلا ل;xحت مث

B لاWXل'جس�و ةك 
 مهسألا ددع باس|حا مت©سو .مهسألا ەذ& ح®طو مهسألا
�6 لوادتملا مهسلا رعس طسوتم Cع ءانب ةد�دجلا ةردصملا

B 
 ةددحملا ة'لآلا قفو ةكWXلل )لوادت( ة�دوعسلا ة'لاملا قوسلا
املع ،eF6م&اسملا م'معتب

¡
 kةردصملا مهسألا ة'قحأ خــــ;رات نأ 

 فدهتو .ة�داعلا EFغ ةماعلا ة'عمجلا داقعنإ خــــ;رات و& ةد�دجلا
}zلاو ةكWXلا ىدل ةلويسلا بس¹ عضو eF6سحت Sإ ة'صوتلا ەذ&

B 
 ،تاماE{6لالا ة'طغتل ةمالسلا نم �Etأ شما& ا&رودk حي|ت
 ةكWXلا عضو نم نسح� امم ة'لاملا ةعفارلا ة*س¹ ض'فختو
A6امتئالا

B ة'ل*قتسملا اهترظنو. 

1,121,092 
11.53% 

8,570,853 
88.16% 

30,077 
0.31% 

10 
 ساسألا ةكWXلا ماظن نم )7( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا

�6 كلذو ،لاملا سأرب ةصاخلاو
B ع ةقفاوملا تمت لاحC ةدا;ز 

�6 ةح}Eقملا لاملا سأر
B لودج نم )9( و )8(و )7( دونبلا 

 .مهنم يأ Cع ةقفاوملا وأ لامعألا

1,255,217 
12.74% 

8,565,705 
86.95% 

30,075 
0.31% 

11 
 ساسألا ةكWXلا ماظن نم )8( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا

�6 باتت�إلاk ةصاخلاو
B �6 كلذو ،مهسألا

B ةقفاوملا تمت لاح 
�6 ةح}Eقملا لاملا سأر ةدا;ز Cع

B نم )9(و )8(و )7(  دونبلا 
 .مهنم يأ Cع ةقفاوملا وأ لامعألا لودج

1,255,217 
12.74% 

6,474,687 
65.73% 

2,121,093 
21.53% 

12 
 ساسألا ةكWXلا ماظن نم )29( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا

 .ةماعلا تا'عمجلا ةوعدk ةصاخلاو

1,281,199 
13.01% 

5,109,442 
51.87% 

3,460,356 
35.13% 

13 
 ساسألا ةكWXلا ماظن نم )40( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا

 .ةعجارملا ةنجل ر;راقتب ةصاخلاو

1,272,208 
12.91% 

229,226 
2.33% 

8,349,563 
84.76% 

14 
 ساسألا ةكWXلا ماظن نم )44( ةداملا ل�دعت Cع ت;xصتلا

 .ة'لاملا قئاثولاk ةصاخلاو

1,272,208 
12.91% 

229,226 
2.33% 

8,349,563 
84.76% 
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