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سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس إدارة ناقالت

المغفور له بإذن الله السيد/ حمد مبارك المهندي 
فقدت الشركة السيد الفاضل/ حمد مبارك المهندي الذي وافته المنية في ديسمبر 2021، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. كان للفقيد 

مساهمات جليلة خالل عضويته في مجلس إدارة الشركة وجهود ملموسة خالل مسيرته المهنية الحافلة في قطاع الطاقة على مدى 
ثالثة عقود. كما عرف الفقيد بحبه للخير وبأخالقه العالية. فقد ترك إرًثا يخلد ذكراه.

السيرة المهنية:

شغل السيد حمد مبارك المهندي منصب عضو مجلس إدارة شركة ناقالت منذ مارس 2019.	 

كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تقنيات للخدمات الهندسية والفنية منذ يوليو 2018.	 

 شغل السيد المهندي سابًقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة من عام 2015 ولغاية 201٧ ليقود الشركة بخبرته 	 
الكبيرة التي امتدت لفترة تزيد عن 34 عاًما في صناعة النفط والغاز.

التحق بشركة راس غاز في عام 1994 وتقلد العديد من المناصب القيادية.	 

كما عمل في شركة قطر للطاقة لمدة 9 سنوات.	 

 شغل عضوية مجلس إدارة شركة المنيوم قطر من فبراير 2013 إلى يونيو 2015.	 

حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة والية نورث كارولينا ايه آند تى بالواليات المتحدة األمريكية.	 

تقريــر مجلس اإلدارة 
2021

السيد/ أحمد سيف السليطي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ حمد محمد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالرحمن عيسى المناعي
عضو مجلس اإلدارة

المغفور له بإذن الله السيد/ حمد مبارك 
المهندي

عضو مجلس االدارة منذ مارس 2019
وعضو في لجنة التدقيق

توفي رحمه الله في ديسمبر 2021

السيد/ فيصل الحمادي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس/ عيسى هالل الكواري
عضو مجلس اإلدارة

لقد واجه العالم خالل العام المنصرم محنة استثنائية 
قاسية تمثلت في تفشي جائحة كورونا الوبائية التي 
أعادت تشكيل تصوراتنا عن ماهية األوضاع الطبيعية 

وفرضت تحديات غير مسبوقة على قطاع الشحن 
البحري العالمي. وفي ظل هذه األوقات العصيبة 

تضافرت جهود جميع العاملين بالشركة، وتجلى 
شغفهم وبرزت قوتهم في أوضح صورة؛ فظلت قدرة 

ناقالت على التأقلم والصمود مستمرة بمواصلة 
التأسيس على دعائم استجابتنا التشغيلية لتحديات 

الجائحة، ما أتاح لنا إمكانية التكيف السريع مع األوضاع 
المستجدة وضمان استمرارية األعمال لتحقيق القيمة 

المتوخاة لمساهمينا وعمالئنا.

وبفضل بنيتها التحتية المتينة وأساسها الراسخ، 
ظلت ناقالت ماضية بثبات وعزم صوب تحقيق رؤيتنا 

المتمثلة في إحراز الريادة العالمية في نقل الغاز 
الطبيعي المسال واإلسهام في الوقت نفسه في 
تطوير قطاع الشحن والصناعات البحرية في دولة 
قطر. وقد حافظت الشركة على التزامها بتحقيق 

هذه الرؤية، وتمكنت من تحقيق العديد من اإلنجازات 
الالفتة خالل هذا العام الحافل بالتحديات.

واصلت ناقالت توفير خدمات نقل الطاقة النظيفة إلى 
كافة الوجهات حول العالم دون أي انقطاع، مؤكدين 
بذلك التزامنا بالتميز التشغيلي ونيل رضا عمالئنا. وقد 

تابعنا خالل العام تنفيذ خططنا التوسعية بإضافة 
سفينتين متطورتين تكنولوجًيا وحديثتي البناء إلى 

أسطولنا من ناقالت الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس 
التزامنا الراسخ باالبتكار واالستدامة والتميز التشغيلي. 
وسوف يتيح لنا هذا اإلنجاز توفير طاقة استيعابية أكبر 
ومرونة إضافية لعمالئنا، كما يمنحنا ميزة تنافسية أكبر 

في قطاع نقل الطاقة.

واليوم تفتخر شركة ناقالت وتعتز بقوة أسطولها 
المكون من 74 سفينة، ما يجعلها واحدة من كبريات 
شركات نقل الطاقة في العالم؛ إذ يتألف أسطولها 
من 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وأربعة 

سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال، ووحدة عائمة 
لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية 
)FSRU(. كما تتولى ناقالت إدارة وتشغيل 29 سفينة، 

منها 24 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال وأربعة 
سفن لنقل غاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين 

باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس اإلدارة، 
ني ويشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي  يسرُّ

لشركة ناقالت لعام 2021.

الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية. وجدير 
بالذكر أن أغلب سفن الشركة ترتبط بعقود تأجير طويلة 
األجل مع شركات عالمية موثوقة وحسنة السمعة، ما 

يضمن استمرارية التدفق النقدي للشركة واستقراره.

ومن موقعها المتميز في حوض »إرحمة بن جابر 
الجالهمة« لبناء السفن وإصالحها المجهز على أحدث 

الطرز العالمية، تواصل مشروعاتنا المشتركة إضافة 
قيمة استراتيجية لعمليات الشركة؛ إذ نقدم مجموعة 
متكاملة من العمليات البحرية تتضمن إصالح السفن 
وتصنيع الهياكل البحرية وغيرها من الخدمات البحرية 
المتنوعة التي تسهم مجتمعًة في تعزيز مكانة دولة 
قطر بوصفها مركًزا محورًيا واستراتيجًيا على الخارطة 

الدولية للشحن البحري، بما ينسجم مع رؤية قطر 
الوطنية 2030.

وفي هذا السياق يسّر مجلس اإلدارة تسليط الضوء 
على أبرز اإلنجازات التي حققتها شركات مشروعاتنا 

المشتركة هذا العام:

أنجزت شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية 	 
المحدودة أكثر من 1٥0 عملية إصالح ألنواع 

مختلفة من السفن البحرية، وما يزيد على 27 
مشروع إصالح لهياكل ومنصات بحرية

أنجزت شركة ناقالت سفيتزروايزمولر أكثر من 	 
11 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات 

مضيعة للوقت

أكملت شركة ناقالت للوكاالت المالحية 	 
المحدودة 16 عاًما من تنفيذ العمليات الناجحة 
عبر تقديم خدمات الوكالة المالحية على مدار 
الساعة وطوال أيام األسبوع إلجمالي 64,000 

سفينة دون أي انقطاع في الخدمة أو حدوث 
إصابات عمل مضيعة للوقت

ومع استمرار تفشي جائحة كورونا خالل العام 2021، 
لم َنِحْد عن نهجنا المتمثل في حماية أهم مواردنا على 

اإلطالق، أال وهو العنصر البشري من إداريين وفنيين 
وموظفين وبحارة، ولم ندخر أي جهد في ضمان تهيئة 

بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة القوى العاملة 
لدينا من خالل اتخاذ تدابير حازمة لمنع انتشار الفيروس 
وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها أي من الموظفين 
أو المتعاقدين أو الزوار أينما تواجدوا سواء في مكاتب 

الشركة أو مرافقها أو على متن السفن.

وقد شّكل التغير المناخي موضوع نقاش واسع في 
دوائر القطاع هذا العام، وهو يأتي في صميم رسالة 

ناقالت الرامية إلى صون البيئة التي نقوم فيها بتنفيذ 
عملياتنا التشغيلية. ولّما كانت الحوكمة الرشيدة 

تقتضي في أحد جوانبها إعداد تقارير شفافة، فقد كان 
من دواعي سرورنا هذا العام إصدار النسخة األولى 

من تقريرنا حول القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة 
الذي يسلط الضوء على التزام الشركة المستمر ورؤيتها 

المتمثلة في تمكين التنمية المستدامة في مختلف 
المجتمعات حول العالم.

وشهد هذا العام أيًضا برهاًنا عملًيا على جاهزية شركتنا 
لضمان استمرارية أعمالها؛ إذ تمكنا من مواصلة العمل 

عن ُبعد مع الحفاظ على المستوى نفسه من التميز 
في تنفيذ األعمال. وفيما نمضي قدًما لتحقيق 

أهدافنا االستراتيجية، يواصل مجلس اإلدارة التزامه 
بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وتبني نهج 

قوي إلدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية لضمان استمرارية 
األعمال إلى جانب تنفيذ جملة من التدابير الداخلية 

على مستوى الشركة ومشروعاتها المشتركة. ومن 
شأن هذه العناصر المتكاملة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ 

من استراتيجيتنا أن تكفل مزيًدا من الدعم ألهداف 
النمو المستدام ألعمالنا وااللتزام برفاه موظفينا 

وسمعتهم وتعزيز ثقة المستثمرين في شركتنا.

وأود أن أعرب باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة 
عن خالص الشكر والثناء لجميع العاملين في ناقالت 

على جهودهم المتواصلة لتحقيق األداء المالي القوي 
والتميز التشغيلي المستدام على مدار العام 2021 

بالرغم من التحديات االستثنائية التي واجهتها الشركة. 
وبفضل اإلنجازات الكبيرة التي تحققت في العام 

الماضي، يسرني أن أعلن أننا قد حققنا ربًحا صافًيا قدره 
1,3٥4 مليون ريال قطري في العام المالي 2021 بزيادة 

قدرها 16.7% مقارنة بمبلغ 1,161 مليون ريال قطري 
للعام المالي 2020. ومن هذا المنطلق، يسرُّ مجلس 

إدارة شركة ناقالت أن يوصي الجمعية العمومية 
الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة »0.12 

ريال قطري« للسهم عن العام المالي 2021.

وفي ختام كلمتي، ال يسعني إال أن أتقدم، بالنيابة 
عن أعضاء مجلس إدارة شركة ناقالت وباألصالة عن 
نفسي، برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام 

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو األمير 
الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله 
ورعاهما، على الدعم المستمر والتوجيهات والرؤية 

السديدة التي مّكنت شركة ناقالت من تحقيق النمو 
لتصبح شركة رائدة في مجال النقل البحري، تقدم 
خدمات متنوعة وتسهم إسهاًما كبيًرا في تطوير 

قطاع النقل والصناعات البحرية، وقطاعي النفط والغاز 
في دولتنا الحبيبة قطر.

وأود أن أتوجه باسم مجلس اإلدارة بعميق الشكر 
والتقدير لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل 
ألنشطة ناقالت، وللقائمين على كافة اإلدارات في 

قطر للطاقة ومنها المدن الصناعية لتعاونهم مع 
اإلدارة التشغيلية لحوض إرحمة بن جابر الجالهمة لبناء 

السفن وإصالحها.

وكذلك أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشركة قطر 
غاز المستأجر األكبر لسفن شركة ناقالت على دعمها 

المتميز ألعمال الشركة. وأخيًرا، نود أيًضا أن نتقدم 
بالشكر لشركاء ناقالت وللمساهمين األفاضل ولطاقم 
اإلدارة التنفيذية والموظفين وبورصة قطر وهيئة قطر 

لألسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم 
الدائم ألعمال الشركة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رة
دا
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كلمة
الرئيس التنفيذي
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االستدامة تأتي في 
صميم عملياتنا في ناقالت 

وتشغل حيًزا كبيًرا في طريقة 
تنفيذ أعمالنا، فقد أصدرنا هذا 

العام النسخة األولى من 
تقريرنا حول القضايا البيئية 

واالجتماعية والحوكمة 

المهندس عبدالله السليطي
الرئيس التنفيذي

كلمــة الرئيس 
التنفيذي

لقد وضعت مواجهة هذه المحنة خططنا الستمرارية 
األعمال وقوة اإلرادة والعزم لدى أفراد شركتنا على 

المحك، وإنه لمن دواعي فخري واعتزازي في هذا 
المقام أن أسجل نجاحنا في اجتياز هذه العاصفة 

والخروج منها أكثر قوة من ذي قبل؛ إذ نواصل سيرنا 
على درب التميز التشغيلي ونمضي قدًما صوب تنفيذ 
استراتيجياتنا التنموية طويلة األجل في سبيل تحقيق 

رؤيتنا.

ويمثل األداء المالي القوي لشركتنا في العام 2021 
نتيجة مباشرة لجهودنا المنسقة والتزامنا بتحقيق 

القيمة المتوخاة لمساهمينا وعمالئنا؛ إذ حققنا ربًحا 
صافًيا قدره 1,3٥4 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 

16.7% مقارنة بمبلغ 1,161 مليون ريال قطري للعام 
المالي 2020.

وقد شهد هذا العام أيًضا مزيًدا من توسيع نطاق 
قدراتنا في مجال إدارة السفن بإضافة سفينتين 

حديثتي البناء لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أسطول 
السفن الذي تديره شركتنا تجارًيا وفنًيا، وهما سفينة 

»غلوبال ستار« وسفينة »غلوبال سي سبيريت« 
المجهزتان بخصائص تكنولوجية متقدمة في نظم 

السالمة واالحتواء والدفع، وسوف تتيحان لنا 
توفير قدرة استيعابية أكبر ومرونة إضافية لعمالئنا، 
وتسهمان إسهاًما ملحوًظا في جهودنا الرامية إلى 

الحد من انبعاثاتنا الكربونية.

كما تشّكل التحالفات االستراتيجية مع شركاء 
مرموقين عنصًرا أساسًيا في نجاحنا؛ إذ نسعى دائًما 

إلى اغتنام الفرص لتعزيز مكانتنا وحضورنا على الساحة 
الدولية وتنويع أنشطتنا التجارية وتعظيم العائدات 

للمساهمين. ومن هذا المنطلق تقوم ناقالت 
باستكشاف الخيارات لتوسيع حضورها في السوق 

كان العام 2021 اختباًرا لقدرتنا الحقيقية على 
التأقلم والصمود في وجه التحديات وامتحاًنا 
إلرادتنا وعزمنا على مواصلة السعي الحثيث 

للحفاظ على تميزنا في ظل تفشي جائحة كورونا 
الوبائية التي عصفت بالعالم وأفرزت أوضاًعا 
غاية في الصعوبة ألقت بظاللها على قطاع 

الشحن والخدمات البحرية العالمي.

العالمية للوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي 
المسال وإعادته لحالته الطبيعية )FSRU(، حيث 

يعد سوق وحدات التخزين العائمة واحدة من أسرع 
قطاعات األعمال الدولية نمًوا في مجال نقل الغاز 

الطبيعي المسال في السنوات األخيرة. وقد استفادت 
ناقالت ببراعة من خبرات الشركة في مجال نقل الغاز 

الطبيعي الستكشاف سبل التعاون المحتمل في هذا 
القطاع التي من شأنها أن تمنحنا ميزة تنافسية أكبر 

في هذه السوق العالمية النشطة والدينامية.

 وّقعت ناقالت مذكرة تفاهم مع شركة كارباورشيب 
بغرض التعاون في سوق توليد الطاقة الكهربائية 

باستخدام الغاز الطبيعي المسال، واالمتالك 
والتشغيل المشترك لعدد من الوحدات العائمة 

لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية 
)FSRU(. وتعد سوق وحدات التخزين العائمة واحدة 

من أسرع قطاعات األعمال الدولية نمًوا في مجال 
نقل الغاز الطبيعي المسال في السنوات األخيرة، 

ومع استمرار تفشي الجائحة الوبائية وما فرضته من 
تحوالت في طريقة عملنا وأسلوب حياتنا ألغلب 
فترات العام المنصرم، ظلت ناقالت على التزامها 

الراسخ بضمان صحة أفراد شركتنا وسالمتهم 
ورفاههم؛ فواصلنا تطبيق تدابير السالمة والنظافة 

الصحية تماشًيا مع التوجيهات الحكومية الصادرة في 
هذا الشأن من خالل التحول إلى نهج العمل عن ُبعد 
والحفاظ على التباعد بين األشخاص واالستثمار في 

النظم والبنية األساسية الرقمية وتعزيز اإلجراءات 
األمنية في مقار عملنا وعلى متن سفننا. وأود في 

هذا السياق اإلشادة بالجهود الجبارة التي بذلتها 
جميع فرق العمل في مواجهة هذه المحنة من أجل 

الحفاظ على حياة أفرادنا وسالمة عملياتنا وبيئة عملنا. 

وبالفعل لم تمر هذه الجهود مرور الكرام، بل تكللت 
بحصول ناقالت على جائزة »سيف الشرف« من 

مجلس السالمة البريطاني للعام الثالث على التوالي 
تقديًرا لتميز الشركة في مجال إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة.

ولّما كانت االستدامة تأتي في صميم عملياتنا في 
ناقالت وتشغل حيًزا كبيًرا في طريقة تنفيذ أعمالنا، 

فقد أصدرنا هذا العام النسخة األولى من تقريرنا حول 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات الذي 

تمت صياغته بدقة وعناية انسجاًما مع أهداف رؤية 
قطر الوطنية 2030 وأهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة. ويمثل إصدار هذا التقرير خطوة أساسية 
في سبيل استكمال جهود الشركة المبذولة على 

صعيد تنفيذ عملياتها التشغيلية بشفافية ومسؤولية. 
ويسلط التقرير الضوء على الوسائل المتعددة التي 
ننتهجها من أجل تمكين النمو المستدام في جميع 
عملياتنا بما يؤثر إيجاًبا على أفراد شركتنا ومجتمعنا 
وبيئتنا في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق القيمة 

لمساهمينا وعمالئنا.

وقد نالت ناقالت أيًضا »جائزة التقطير الكريستالية« 
تقديًرا لجهود الشركة في دعم التقطير، وذلك 

خالل االجتماع السنوي الستعراض خطة التقطير 
االستراتيجية في قطاع الطاقة للعام 2020، ما يقف 

شاهًدا على جهودنا الدؤوبة في تأسيس قاعدة 
مستدامة من الكوادر الموهوبة والمؤهلة لخدمة 

بالدنا في هذا القطاع الحيوي. كما أطلقنا مشروًعا 
تطويرًيا مشترًكا لالرتقاء بموثوقية البرمجيات وصيانتها 

خالل تشغيل السفن، وأصدرنا »ممارسة موصى 
بها« للتطبيق في قطاع الشحن البحري بالتعاون مع 

شركائنا مؤسسة »DNV » إلى جانب أحواض سفن 

رائدة وموردين بارزين. وبوصفنا مؤسسة تضطلع 
بمسؤوليتها االجتماعية، فإننا ندرك تمام اإلدراك 

أهمية رد الجميل للمجتمع وصون البيئة الطبيعية، 
ومن ثّم نطلق خالل العام مجموعة من مبادرات 

التواصل المجتمعي والتوعية البيئية.

وباألصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة الشركة، أعرب 
عن تقديرنا وامتنانا لجميع العاملين على ما أظهروه 

من عزم وثبات وقوة إرادة للمضي قدًما في ظل هذه 
األوقات المضطربة والظروف العصيبة متمسكين 

برسالتنا الرامية إلى تقديم خدمات الشحن البحري على 
نحو يتسم بالسالمة والموثوقية والكفاءة. وأود اغتنام 

هذه الفرصة لإلشادة خصيًصا بجميع البحارة العاملين 
على متن سفننا الذين ثابروا وواصلوا العمل رغم 

األوضاع الصعبة وأظهروا عزًما ال يلين في مواجهة 
جميع التحديات؛ إن شغفكم وتفانيكم كانا بحق مصدر 
إلهام لنا جميًعا وجزًءا ال يتجزأ من جهودنا في الحفاظ 
على سالسة تنفيذ عملياتنا التشغيلية في شتى بقاع 

العالم.

وختاًما أود أن أعرب عن عميق امتناني وشكري 
لمجلس إدارة شركتنا على ما يقدمه من دعم 

ومساندة ألعمالنا وأعضاء فرقنا؛ فإّن ما تحرزه ناقالت 
من تقدم إنما يتأسس على اهتمام المجلس وحرصه 

على نجاحنا واستثماره في هذا النجاح أيًضا. كما أتوجه 
بالشكر إلى قطر للطاقة وشريكنا االستراتيجي قطرغاز 

على دورهما المحوري في مسيرة ناقالت، وأنا على 
يقين في مستقبل شركتنا المشرق وأتطلع إلى مزيد 
من ازدهار أعمالنا في العام 2022 الذي سيشهد بال 

شك ارتقاءنا ُذرى جديدة تعكس ريادتنا في قطاع 
أعمالنا.

وبينما نحّث الخطى للعبور إلى وضع طبيعي جديد، 

ال يزال في انتظارنا الكثير من أوجه عدم اليقين، بيد 
أن عزيمة أفراد شركتنا واألسس المتينة التي ترتكز 

عليها رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا المشتركة تجعلني واثًقا 
من قدرتنا على التصدي ألية تحديات مستقبلية. 

وفيما نمضي قدًما، سوف نواصل االستفادة من 
فرص النمو السانحة وتحقيق القيمة لمساهمينا بينما 
نرقى لمستويات أعلى وآفاق أوسع في سبيل ترسيخ 

مكانتنا بوصفنا شركة رائدة عالمًيا في مجال نقل 
الطاقة والخدمات البحرية.

المالمح
المالية

المالمح 
المالية 2021

ربًحا صافًيا
1,354 مليون ريال قطري

زيادة قدرها
%16.7

مقارنة بمبلغ 1,161 مليون ريال 
قطري للعام المالي 2020
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المـالمــــح 
ــة الـمـاليـــ

سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 1,3٥4.2 مليون ريال 	 
قطري، وهو األعلى منذ تأسيس الشركة مما يعكس 

دورها الرئيسي في السوق العالمي لنقل الغاز الطبيعي 
المسال.

بلغ إجمالي موجودات شركة ناقالت 32.3 مليار ريال 	 
قطري كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 32.7 مليار 

ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. بلغت الموجودات 
المتداولة، بما في ذلك النقد واألرصدة لدى البنوك 
4.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. بلغت 

الموجودات غير المتداولة، والتي تتكون بشكل رئيسي 
من االستثمارات في سفن الغاز الطبيعي المسال، 

والممتلكات والمعدات وغيرها من الموجودات األخرى 
28.0 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. بلغ 

إجمالي موجودات شركة ناقالت، بما في ذلك حصتها 
من موجودات المشاريع المشتركة 4٥.٥ مليار ريال 

قطري. باإلضافة إلى ذلك تتمتع »ناقالت« بالمنفعة 
االقتصادية والمسؤولية التشغيلية واإلدارية في 

حوض »إرحمه بن جابر الجالهمه« لبناء وإصالح السفن 
في ميناء رأس لفان والذي تبلغ قيمته 10.6 مليار ريال 

قطري، والذي تم تمويله عن طريق قطر للطاقة، 
وبالتالي يبلغ إجمالي قيمة الموجودات المدارة بواسطة 

»ناقالت« ٥6.1 مليار ريال قطري.

بلغ إجمالي القروض 19.8 مليار ريال قطري كما في 31 	 
ديسمبر 2021 مقارنة مع 20.9 مليار ريال قطري كما في 

31 ديسمبر 2020، وقد تم سداد 1.2 مليار ريال قطري 
من رصيد القروض خالل العام 2021 .

بلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط 	 
واألسهم غير المسيطرة 10.8 مليار ريال قطري في 31 

ديسمبر 2021 مقارنة مع 10.0 مليار ريال قطري كما في 
31 ديسمبر 2020.
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الديون الرئيسية لشركة “ناقالت إنك”
A+ ستاندرد آند بورز 	

A1 موديز 	
A فيتش 	

صنفت وكاالت التصنيف االئتماني 
الرئيسية الثالثة في العالم، وهي 

ستاندارد آند بورز وموديز وفيتش، شركة 
ناقالت إنك تصنيفا متميزا من حيث 
الديون الرئيسية والثانوية وصنفتها 

كديون قوية لالستثمار بحيث تم تصنيف 
الديون الرئيسية لشركة “ناقالت إنك“ 

عند A+ من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، 
أي أقل بدرجة واحدة فقط من تصنيف 

دولة قطر. كما تم تصنيف الديون 
الرئيسية لشركة “ناقالت إنك“ من قبل 

وكالة موديز عند A1، أيًضا أقل بدرجة 
واحدة فقط من تصنيف دولة قطر . 

وقد أبرزت مختلف التقارير الصادرة 
عن وكاالت التصنيف االئتماني بأن 
نقاط القوة الرئيسية لشركة ناقالت 
والتي تكتسب أهمية حيوية بالنسبة 

الستراتيجية قطر للغاز الطبيعي المسال، 
تتمثل في امتالك الشركة ألكبر أسطول 

لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم.

تعود الربحية الثابتة والمتواصلة لشركة 
ناقالت إلى العقود طويلة األجل 

واالستراتيجية المبرمة مع أكبر منتجي 
الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، 
باإلضافة إلى سجل الشركة التشغيلي 
الموثوق به وعملياتها المختلفة التي 

تعزز من قوة ومكانة شركة ناقالت في 
مجال اعمالها.

الديون الثانوية لشركة “ناقالت إنك”
A ستاندرد آند بورز 	

A2 موديز 	
A- فيتش 	

التصنيفــات اإلئتمــانيــة

اإليــرادات

4,142
مليون ر.ق

صافي الربح

1,354.2
مليون ر.ق

العائد على السهم

0.12
ر.ق

إجمـالـي األصـول

32,3
مليار ر.ق

لمحــة عن
الـشــركـــة
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لمحــــة عن 
ــة الـشــركـــ

شركة ناقالت هي شركة نقل بحري قطرية تأسست في عام 2004، وتمثل حلقة النقل األساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر. يعتبر أسطول شركة 
ناقالت هو األكبر من نوعه في العالم، حيث يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال وتقوم بإدارة وتشغيل 24 منها و4 سفن غاز البترول المسال وسفينة عائمة لتخزين 

وإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية شركة ناقالت للشحن قطر المحدودة المملوكة بالكامل من قبل الشركة.

وباإلضافة إلى عملياتها األساسية المتعلقة بالشحن البحري، تشّغل شركة ناقالت مرافق بناء السفن وإصالحها في حوض إرحمه بن جابر الجالهمه لبناء وإصالح السفن في 
مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر من خالل مشروعين مشتركين استراتيجيين هما شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة والشركة القطرية لتصنيع الهياكل.

وتقدم شركة ناقالت أيًضا خدمات الوكاالت المالحية لجميع موانئ دولة قطر من خالل شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة، ويقدم المشروع المشترك، شركة 
ناقالت سفيتزير ويسمولر، خدمات الدعم والسحب والقطر البحرية في ميناء راس لفان، ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر.

موقع الشركة 
االستراتيجي في دولة 
قطر، أكبر مصدر للغاز 

الطبيعي المسال حول 
العالم، ودورها األساسي 
ضمن سلسلة إمداد الغاز 

الطبيعي المسال من قطر 
إلى العالم

شركة النقل البحري 
األعلى من حيث التصنيف 

االئتمانـي على مستوى 
العالم

اتفاقيات تأجير مستقرة 
وطويلة األجل مع شركاء 

يعدون األفضل على 
مستوى العالم

توسع جغرافي عالمي 
آلسطول نقل الغاز 

الطبيعي المسال وغاز 
البترول المسال

نقــاط القـوة الرئيسيـة

ناقالت الغاز
الطبيعي المسال 

ناقالت غاز
البترول المسال

وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز
الطبيعي المسال لحالته الطبيعية

١
٤
٦٩

الخدمات البحريةاألسـطـــولحوض بناء السفن

ناقلتان للغاز الطبيعي المسال 74
تم استالمهما في 2021

حجم األسطول
)1* سفن حديثة البناء(

مدرجة لدى بورصة 
قطر )منذ سنة 2005(

أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي 
المسال في العالم

2
سفينة حديثة البناء 

قيد اإلنشاء 1
توسيع 

األسطول

التصنيع، التحويل، الصيانة والهندسة 	 
الصناعية

بناء و إصالح السفن البحرية والحفارات 	 
والهياكل البرية والبحرية

خدمات الدعم البحري	 

تشغيل أسطول من السفن بما فيها 	 
زوارق السحب واإلرشاد

توفير خدمات الوكالة والخدمات اللوجستية	 

توفير خدمات شركة ناقالت للوكاالت 	 
المالحية المحدودة في الموانئ القطرية 

والدولية من خالل الوكاالت الفرعية

خدمات المؤن، والتخزين والتنسيق 	 
لعمليات الصيانة

تصنيع الهياكل البرية والبحرية	 

الخـطـــة
االستراتيجية
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تعـزيـــز األداء التنظـيمــي

التميز في خدمة العمالءالتـفــوق التشغيـلـيالتنميــة المستــدامــة

• زيادة الربحية

• زيادة حصتنا السوقية

• تحسين قيمة العالمة التجارية

• إستغالل الفرص التجارية المربحة

• بناء قدرات قراءة السوق اإلستباقية 
لتطوير إستراتيجية نمو للمستقبل

• تحسين كفاءة التكلفة

• تبسيط العمليات التشغيلية األساسية

• تعزيز نظم األداء من خالل المراقبة 
والتقييم الفاعل

• تعزيز صورة ومكانة العالمة التجارية 
في السوق

• تأسيس ثقافة العمل الجماعي

”تسليم الشحنات بشكل متكامل 
وموثوق وتوفير وسائل نقل متكاملة 
للطاقة وتقديم حلول بحرية مختلفة“

”توفير خدمة آمنة وموثوقة 
وفاعلة من حيث التكلفة“

”إضافة قيمة إلثراء تجربة العميل“

• اإلستقطاب واإلحتفاظ بالموظفين 
المؤهلين والسعي لتطوير الكوادر

• اإلهتمام بترشيد التكاليف وأنشطة 
األعمال، ورضى العمالء غايتنا

• بناء إستراتيجية تقوم على تطوير 
الصناعة البحرية

• أن تكون ”ناقالت“ واحدة من 
أكبر الشركات جودة من حيث 

األداء
الحصيلة

المتوقعة

التشجيــعالشغــفالنـزاهـــةاالحتــرامالســالمــة

العميل

العمل
الداخلي
للشركة

التمكين

القيم

الــرؤيـــــــــة
الخـطـــــة 

االســتراتيجية

مسيـــرة
نــاقـــــالت

التفوق التشغيلي

ُيعتبر قطاع نقل الطاقة والقطاعات البحرية 
الملحقة من أكثر المجاالت تنافسية ويتسم 
بالديناميكية وتقلب األسعار والتغيير الدائم 

مما يتسبب في خروج العديد من الشركات من 
المنافسة السوقية. ولذلك فإن طبيعة هذا 
القطاع تتطلب من شركة ناقالت أن تتحلى 

بمستويات عالية من اإلبداع واالبتكار، والمرونًة 
والكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة للحفاظ على 

أقصى معايير السالمة والموثوقية والجودة.

لذا فإن ناقالت تحرص على متابعة مستجدات 
السوق ومواكبتها، وإجراء المتابعة والتقييم 

بشكل دائم، باإلضافة إلى تبني االستراتيجيات 
الالزمة لتسهيل العمليات التشغيلية حفاًظا على 

سمعتها ومكانتها المتفوقة في السوق العالمي.

التنمية المستدامة

إن نجاح شركة ناقالت باالستحواذ على الحصة 
السوقية األكبر في قطاع نقل الغاز الطبيعي 

المسال العالمي يشكل حافًزا لالستمرار في 
تحقيق أفضل النتائج المالية وتثبيت مكانة 
الشركة كالعب أساسي على خارطة النقل 

البحري العالمي.

نسعى لتحقيق النمو من خالل تقديم خدمات 
متكاملة تغطي سلسلة اإلمداد في قطاع 

نقل الغاز الطبيعي المسال والقطاعات البحرية 
الملحقة. نعمل على تعزيز األبحاث السوقية 

وتحليل المعلومات بشكل متواصل مما يمنحنا 
ميزة تنافسية متفوقة في خدمة عمالئنا 

وتلبية احتياجاتهم.

التميز في خدمة العمالء

استحقت هوية الشركة وعالمتها التجارية 
المكانة المتفوقة التي تحتلها كنتيجة مباشرة 

لالهتمام الذي نوليه لعمالئنا وسعينا الدؤوب 
للتميز في مجال خدمة العمالء.

نعي جيًدا بأن الحفاظ على التفوق في السوق 
التنافسية يتمحور حول مبدأ خلق ثقافة التحفيز 

من خالل بّث روح القيم المؤسسية وتبادل 
وجهات النظر مع العمالء، بحيث يثري كل مّنا 

تجربة اآلخر ويسهم في تطوره، وصواًل إلى 
تحقيق هدفنا بتوفير أفضل الحلول الخدماتية 

الممكنة.

بهدف تحقيق رؤية ناقالت والوصول بها ألن 
تكون الشركة الرائدة عالمًيا في مجال نقل 
الطاقة، حددت إدارة الشركة أربعة محاور 
رئيسية ُبنيت على أساسها خارطة الطريق 

االستراتيجية للشركة. وتم تخصيص ثالثة من 
تلك المحاور لخدمة أنشطة الشركة األساسية، 

وبدورها تتكامل أهداف تلك المحاور وصواًل إلى 
إنجاز النتائج المرجوة التي تتطلع إليها اإلدارة.

تعزيز األداء التنظيمي

إن مكانة شركة ناقالت لم تكن لتتحقق دون النجاحات الفردية والجماعية لكادر العمل. لقد حرصت الشركة دوًما على توظيف وتطوير الكفاءات المتميزة القادرة 
على تنفيذ األعمال باحترافية عالية، مما يكسبها احترام المساهمين والعمالء، وبالتالي فإن هذا الكادر يمثل رأس المال الحقيقي للشركة منذ تأسيسها وسيبقى 

كذلك مستقباًل.

13 12

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢1 التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢1



االسـتـــدامـــة فـي 
نـــاقـــــالت

مسيـــــرة 
ــالت نــاقـــــ

2007 - 20042011 - 20082014 - 2012

2017 - 20152021 - 2018

تم تأسيس شركة ناقالت كذراع شحن لقطاع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر في عام 2004 	 

تم في عام 200٥ طرح أسهم ناقالت للتداول في بورصة قطر 	 

تسلمت شركة ناقالت في عام 200٥ أول سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال 	 

تم تأسيس شركة “ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة” في 200٥	 

تأسست شركة “ناقالت سفيتزروايزمولر” في عام 2006 وحصلت على عقد خدمة مدته 22 عاًما من شركة 	 
قطر للطاقة للقيام بأعمال القطر واإلرساء بميناء رأس لفان

أبرمت ناقالت عقد شراكة استراتيجية مع شركة ستاسكو في عام 2006 إلدارة 2٥ ناقلة للغاز الطبيعي 	 
المسال

ُمنحت شركة ناقالت عقد إيجار لمدة 2٥ عاًما من قبل شركة قطر غاز لـ 24 سفينة لنقل الغاز الطبيعي 	 
المسال

توسعت شركة ناقالت في مشاريعها المشتركة مع شركة »ماران فينتشرز« اليونانية بإضافة 	 
سفينتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المسال في عام 201٥ 

تم بنجاح في عام 201٥ تركيب نظام حقن الغاز الموجه الكترونيا وهو األول من نوعه	 

حازت ناقالت على أكثر من 1٥ جائزة دولية مرموقة بين عامي 2016 و2017 للتميز في السالمة 	 
والعمليات التجارية والتقطير والمسؤولية االجتماعية للشركات وإدارة سلسلة اإلمداد وتكنولوجيا 

المعلومات

وقعت شركة ناقالت في عام 2016 اتفاقية مع “شركة شل انترناشيونال المحدودة” لنقل إدارة 	 
وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفن أسطولها لتتم إدارتها داخليا في الشركة

شركة ناقالت تكمل المرحلة األولى من نقل إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة ألسطولها مع 	 
شركة “شل انترناشيونال المحدودة” في عام 2017، حيث تم انتقال عشر سفن لنقل الغاز الطبيعي 

المسال إلى إدارة “شركة ناقالت للشحن قطر المحدودة”

وقعت شركة ناقالت في عام 2017 مذكرة تفاهم مع شركة “هوغ” النرويجية للغازالطبيعي 	 
المسال لتقييم فرص التعاون في مجال مشاريع الوحدات العائمة لتخزين الغاز المسال وإعادته إلى 

حالته الطبيعية

شركة ناقالت توقع اتفاقية مع شركة »أكسلريت 	 
إنيرجي« األمريكية للطاقة في عام 2018 يتم بموجبها 

االستحواذ على حصة األغلبية في مشروع شراء 
وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته 

الطبيعية

قامت ناقالت بتأسيس شركات مشتركة جديدة في 	 
عام 2019: 

تأسيس شركة مشتركة بين ناقالت و »ماكديرموت« 	 
إلنشاء »الشركة القطرية لتصنيع الهياكل« 

تأسيس شركة مشتركة بين ناقالت و«ماران« 	 
اليونانية تحت مسمى »غلوبال شيبينغ ليمتد« 

توقيع اتفاقية استحواذ ناقالت على الملكية 	 
الكاملة ألربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال من 

طراز »كيوفلكس« من شريكها المشترك شركة 
»انترناشيونال سيوايز«

حازت ناقالت على أكثر من 13 جوئز دولية مرموقة بين عامي 2018 و2021 للتميز 	 
في السالمة والعمليات التجارية والتقطير والمسؤولية االجتماعية للشركات وإدارة 

سلسلة اإلمداد وتكنولوجيا المعلومات

نجحت شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة في إكمال تصنيع الهيكل 	 
ة لحقل بولحنين التابع ل قطر للطاقة ولحقل  الفوالذي لمنصة السكن البحريَّ

الشمال برافو التابع لــ قطرغاز

يتم حوض شركة ناقالت عالمي الطراز »ارحمه بن جابر الجالهمه« لبناء السفن 	 
قرابة الــ »1000 مشروع« منذ تأسيسه في عام 2010 بنجاح، تماشًيا مع األهداف 

الموضوعة من قبل إدارة الشركة 

أكملت ناقالت المرحلة الثانية من خطة نقل اإلدارة الفنية والتشغيلية لسفنها من 	 
شركة شل؛ حيث تم نقل إدارة سبع ناقالت للغاز الطبيعي المسال إلى شركة قطر 

لنقل الغاز المحدودة في العام 2020

تسّلمت ناقالت مهام اإلدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة للسفينة 	 
»Exquisite« في العام 2020، وهي أولى وحداتها العائمة لتخزين الغاز الطبيعي 

)FSRU( المسال وإعادته لحالته الطبيعية

أضيفت أسهم شركة ناقالت في العام 2020 إلى مؤشر مورجان ستانلي كابيتال 	 
إنترناشيونال لألسواق الناشئة – قطر بوصفها إحدى الشركات الكبرى في الدولة

تسلّمت ناقالت ثالث سفن حديثة البناء لنقل الغاز الطبيعي المسال: غلوبال إنيرجي 	 
)2020( وغلوبال ستار )2021( وغلوبال سي سبيريت )2021(، وتتولى الشركة إدارة 

السفن الثالث تجارًيا وفنًيا

وّقعت ناقالت في العام 2021 مذكرة تفاهم مع شركة كارباورشيب بغرض التعاون 	 
في سوق توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي المسال، واالمتالك 

والتشغيل المشترك لعدد من الوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال 
)FSRU( وإعادته لحالته الطبيعية

أصدرت الشركة تقريرها األول حول الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات	 

استالم شركة ناقالت عدد 42 سفينة لنقل الغاز الطبيعي 	 
المسال وعدد 4 سفن لنقل غاز البترول المسال

استالم أول سفينة “موزا” من طراز “كيوماكس” 	 

إنشاء شركة “ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة” في 	 
عام 2008 

إنشاء شركة “ ناقالت دامن شيبياردز قطر المحدودة “ في عام 	 
 2010

حفل تدشين حوض “ارحمه بن جابر الجالهمة” لبناء وإصالح 	 
السفن في 2010 

أكملت شركة “ ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة” في 	 
عام 2011 أول مشروع صيانة في الحوض الجاف 

تأسيس شركة »ناقالت للشحن قطر المحدودة« في 	 
2012 وتوليها إدارة أربع سفن مخصصة لنقل غاز البترول 

المسال 

تولي شركة »ناقالت للشحن قطر المحدودة« إدارة 	 
أربع سفن مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال في 

عام 2014 

انضمام أول مجموعة من طالب برنامج »تدريب طالب 	 
البحرية« إلى شركة ناقالت

شركة »ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة« تفوز 	 
بجائزة »أفضل حوض بحري لخدمات صيانة السفن« 

لعامي 2012 و 2013 على التوالي 

فوز شركة »ناقالت كيبل لألعمال البحرية المحدودة« 	 
بجائزة السالمة واألمن في عام 2014
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االسـتـــدامـــــة فـــي 
نـــاقـــــــالت

تلتزم شركة ناقالت والشركات التابعة لها باالستراتيجيات الموضوعة من قبل الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما في ذلك 
األهداف المتعلقة ببناء مستقبل مستدام لخدمة ألجيال القادمة في قطر. وتقوم الشركة بتنفيذ العديد من البرامج التي ُتعنى بسالمة 

وتنمية العنصر البشري لضمان إنشاء قوة عاملة آمنة وموثوقة، بينما يهدف برنامج الشركة للمسؤولية االجتماعية إلى إثراء حياة 
المجتمعات المحلية والحفاظ على بيئتنا الطبيعية.

ترسيخ ثقافة »بيئة عمل خالية من 
الحوادث واإلصابات«

واصلت ناقالت تنفيذ حملتها »بيئة عمل 
خالية من الحوادث واإلصابات« ضمن برنامج 

قيادي لتعزيز السالمة يعمل على تمكين 
األفراد بهدف الوصول إلى بيئة عمل أكثر 

أماًنا في ناقالت والشركات التابعة لها 
ومقراتها.

نفّذت الشركة برامج للتعلم والتدريب 	 
عبر اإلنترنت في إطار التزامها بتهيئة بيئة 

عمل خالية من الحوادث واإلصابات؛ إذ 
أطلقت ستة برامج تعلم إلكتروني إلزامية 

للعاملين في المقار والمواقع البرية.

عقدت الشركة جلسات تدريبية لرفع 	 
الوعي لدى العاملين وتعزيز معرفتهم 

بالموضوعات ذات الصلة بالسالمة:

فهم إجراءات تقييم مخاطر الصحة 	 
والسالمة

معرفة الفرق بين تدقيق نظم إدارة الصحة 	 
والسالمة والبيئة والجودة والتدقيق 

الداخلي

الدراية بجلسات التدريب والبرامج اإللزامية 	 
ذات الصلة بالصحة والسالمة والبيئة 

والجودة

منح مجلس السالمة البريطاني شركة 	 
ناقالت »سيف الشرف« للعام الثالث 

على التوالي تقديًرا لجهود الشركة في 
ضمان بيئة عمل خالية من الحوادث 

واإلصابات. وتمثل هذه الجائزة المعيار 
األعلى واإلنجاز األبرز في مجال إدارة 

الصحة والسالمة، وتأتي عرفاًنا بالتزام 
الشركة تجاه اإلدارة الفعالة لمخاطر 

الصحة والسالمة. ُيذكر أن ناقالت واحدة 
من بين 84 شركة ُمنحت هذه الجائزة 

على مستوى العالم.

االلتزام بمعايير الجودة

نظام اإلدارة المتكامل
نجحت ناقالت في اجتياز المراجعة الرقابية التي 
أجرتها مؤسسة »لويـــدز ريجستـــر« علـى معــايير 

   ISO 14001:201و ٥ ISO 9001:201األيزو ٥
ISO 4٥001:2018 و

المسح االستقصائي للسالمة في ناقالت
في إطار متابعة مخرجات المسح االستقصائي 

الثالث للسالمة العامة الذي تم إجراؤه في نوفمبر 
2019، واصلت ناقالت التنفيذ الصارم لبنود خطة 

العمل القائمة على نتائج المسح االستقصائي 
للسالمة في العام 2019 من أجل تحقيق مزيد من 

التحسين في مؤشرات الصحة والسالمة داخل 
الشركة. ومن المقرر إجراء المسح االستقصائي 

التالي في نهاية العام 2021.

تصنيف الخمس نجوم

خضعت ناقالت لتدقيق الخمس نجوم في مجال 
إدارة الصحة والسالمة في أماكن العمل من 

مجلس السالمة البريطاني وحصلت على تصنيف 
الخمس نجوم للعام الرابع على التوالي، حيث 

حققت نسبة 9٥.67 في المائة. ويركز التدقيق على 
الجوانب الرئيسية إلدارة الصحة والسالمة في 

أماكن العمل ويتيح مساًرا منظًما للتحسين المستمر 
وصواًل إلى إحراز درجة أفضل الممارسات. ويعّد 

هذا التدقيق أكثر وسائل التدقيق المتاحة شمواًل 
وحداثة واستناًدا إلى التقييمات الكمية، ويسمح 

ألي شركة باختبار مستويات أدائها في إدارة الصحة 
والسالمة مقارنة بأحدث التشريعات والمعايير 

المعترف بها وأفضل الممارسات، كما يقدم نتائج 
مقدرة كمًيا مع توصيات تفصيلية تستند إلى أفضل 

الممارســات الراهنـــة )بما فيها متطلبــات معيار 
ISO 4٥001( التي تفوق المتطلبات الحالية لمعيار 

نظم إدارة الصحة والسالمة في أماكن العمل.

سجل أداء السالمة لمجموعة ناقالت شركة ناقالت وشركة ناقالت للشحن قطر المحدودة والسفن 
المملوكة بالكامل من قبل ناقالت والمشاريع المشتركة مع شركات أخرى سواء في المناطق الساحلية 

أو في البحر

الســالمـــة
تضع شركة ناقالت السالمة العامة والصحة والبيئة وضمان الجودة على رأس أولوياتها لضمان أمن وموثوقية وفعالية أعمالها في مجتمعها وبيئتها ومحيطها. 

نعتقد أن الوقاية من الحوادث واإلصابات ممكنة، وبالتالي نسعى جاهدين لخلق بيئة خالية من الحوادث واإلصابات في مكان العمل وفي المنزل من خالل االستثمار في 
تدريب موظفينا وتطوير عملياتنا ومعداتنا.

ويستمر أداء السالمة في شركة ناقالت في التحسن وصواًل إلى تحقيق نتائج أفضل مقارنة بالمتوسط المعياري لمجموعة نظراء الشركة.

أداء السالمة 
إن أداء ناقالت القوي في مجال السالمة يؤكد التزام الشركة وجميع موظفيها بالسالمة العامة، ويأتي األداء االيجابي 
كنتيجة مباشرة للجهود الجدية من قبل االداريين والموظفين سواء في المواقع الساحلية التابعة للشركة أو أثناء اإلبحار 
وصواًل إلى الهدف األساس وهو تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث واإلصابات.  ُيذكر أن نتائج السالمة الجيدة لعام 

2020 جاءت متوافقة مع خطوات الشركة الرامية إلى تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث واإلصابات.

إصابات هادرة لوقت العملمعدل الحوادث المستوجبة لإلبالغ

٠,٤٥
٠,٣٨

٠,٤٣
٠,٣٩

٠,٤١
٠,١٩

١,٢٧
٠,٨٦

١,٢١
٠,٦٣

١,١٥
١,١١

٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠٢٠

معدل ناقالتالمعدل العالمي

واصلت شركة ناقالت للوكاالت المالحية سجلها الخالي من أي إصابات 
هادرة لوقت العمل منذ إنشائها قبل ١٦ عامًا. 

١٦ سنة

أنجزت شركة ناقالت سفيتزيروايزمولر أكثر من ١١ مليون ساعة عمل من 
دون تسجيل أي إصابات هادرة لوقت العمل في عام ٢٠٢١. 

ساعة عمل دون إصابات١١ مليـون

أسطول
الناقالت *

ناقالت
للوكاالت
المالحية
 (NAC)

ناقالت 
سفيتزيروايزولر

(NSW)

٠,٢١

بدون إصابات 
هادرة لوقت العمل

١,١٠ إصابات هادرة
لوقت العمل

معدل الحوادث
المستوجبة لإلبالغ

حققت ناقالت معدل إصابات هادرة لوقت العمل يبلغ ٠,٢١ ومعدل حوادث 
مستوجبة لإلبالغ يبلغ ١,١٠، وكالهما أقل من المتوسطات المرجعية مقارنة 

ببقية الشركات األخرى في قطاع الشحن البحري والقطاعات التابعة.

* شركة ناقالت للشحن قطر المحدودة + مملوكة بالكامل (شركة ستاسكو) 
+ شركات المشاريع المشتركة
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ينطوي التزامنا باالستدامة على العديد من العناصر الرئيسية، ومن بين أبرز إنجازاتنا لهذا العام ما يلي:

»حافظ أسطول ناقالت على خلوه من أي إصابة بفيروس كورونا )كوفيد-19( 
خالل عام 2021، بما في ذلك خالل إجراءات تغيير الطواقم؛ إذ تأتي صحة 

موظفينا وسالمتهم على رأس أولوياتنا التي تشمل أيًضا حماية البيئة وممتلكات 
الشركة أينما وجدت وفي جميع أماكن نشاطها.«

فرضت جائحة كوفيد	19 العديد من التحديات التي واجهت عملياتنا اإلدارية والتشغيلية، وقد وضعت الشركة في مقدمة أولوياتها حماية صحة موظفيها 
وسالمتهم مع الحفاظ في الوقت نفسه على سالمة عملياتها التشغيلية وموثوقيتها. ومن ثّم وضعت الشركة خطة الوقاية والتوعية واإلرشادات العامة المتعلقة 

بمكافحة الجائحة بغية تقليص المخاطر المحتملة على موظفينا وعملياتنا إلى الحد األدنى.

وقد نجحت ناقالت في التعامل مع الجائحة وإدارتها محققة أدنى مستوى من التأثير على صحة الموظفين ورفاههم. وبحلول يوليو 2021، حققت الشركة نسبة 
تطعيم بين موظفيها بلغت 9٥%. وتمكنت الشركة كذلك من ضمان استمرارية عملياتها بالرغم من العقبات اللوجستية التي فرضتها الجائحة بسبب إجراءات الفحص 

الطبي والقيود على السفر واشتراطات الحجر الصحي.

وأطلقت الشركة حملة »لقاح األنفلونزا الموسمية« في مكاتبها اإلدارية ومرافق حوض بناء السفن إلعطاء لقاح األنفلونزا لجميع الموظفين بالتنسيق مع وزارة 
الصحة العامة. وقد تم توسيع نطاق الحملة لتشمل أفراد عائالت الموظفين بغرض الحد بدرجة كبيرة من احتماالت اإلصابة باألنفلونزا ومن ثم منع انتقالها إلى 
اآلخرين. كما نظمت الشركة فعالية »يوم الصحة« بالتعاون مع شركة »كيو إل إم« لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، حيث أتيح للموظفين االستفادة من فرصة 

الخضوع لفحص طبي أساسي في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز الصحة والرفاه لدى موظفينا.

مبادرات الصحة والرعاية

التواصل المجتمعي
شاركت ناقالت مع عدة مؤسسات في تنفيذ عدد من مبادرات التواصل المجتمعي خالل العام:

المشاركة مع مؤسسة »التعليم فوق الجميع« في تنفيذ حملة تبرعات رمضان 2021 لتقديم 	 
مساعدات تعليمية لألطفال المحرومين ممن يعيشون في قطر.

المشاركة مع متاحف قطر لتعزيز الوعي العام بقطاع الصناعات والخدمات البحرية وذلك بالتزامن 	 
مع االحتفال بيوم المالحة البحرية العالمي 2021

المشاركة مع كتارا في »اليوم العالمي للطفل« ، أقامت ناقالت معرًضا خاًصا وأنشطة لرفع 	 
مستوى الوعي العام بالصناعة البحرية وإشراك المجتمع.

تقديم عرض حول قيادة الشركات والتواصل كجزء من مساهمتنا في تنمية رأس المال البشري 	 
اللطالب الجامعيين في جامعة نورث وسترن في قطر.

الحفاظ على بيئتنا
أصدرت ناقالت النسخة األولى من تقريرها حول الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في العام 2021. ويلقي التقرير نظرة تفصيلية على مجاالت مهمة مثل الصحة 
والسالمة والتغير المناخي وإدارة رأس المال البشري، بما في ذلك قضايا التنوع واإلنصاف والشمول، باإلضافة إلى ممارسات الحوكمة. كما يسلط الضوء على التزام الشركة 

المستمر ورؤيتها المتمثلة في الحفاظ على كوكبنا وتمكين التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات حول العالم.

وقد أنشئت مجموعة عمل بيئية تضطلع بمهمة تحديد ومراجعة ومعالجة كافة األمور ذات األبعاد البيئية داخل الشركة مثل خفض البصمة الكربونية وتقليص االنبعاثات 
وقضية التغير المناخي.

وقد دشنت ناقالت أيًضا حملة توعوية تهدف إلى تشجيع جميع األقسام على بدء اجتماعاتهم أو تجمعاتهم بما يسمى »دقيقة سالمة«. وشهد هذا العام تطبيق هذه 
الممارسة أكثر من 330 مرة، وجرى خاللها تناول موضوعات متنوعة مثل إدارة النفايات من أجل تعزيز الوعي البيئي.

نّظمت الشركة القطرية لتصنيع الهياكل، إحدى مشروعاتنا المشتركة، حملًة لتنظيف الشواطئ في مدينة الخور. وقد حظيت الحملة بدعم وزارة البيئة والتغير المناخي، 
ونجحت في استقطاب أكثر من 100 متطوع إلى جانب أفراد عائالتهم؛ إذ شاركوا جميًعا في الحملة وجمعوا ما يقرب من 600 كجم من المخلفات إلزالتها من المناطق 

الشاطئية المحيطة بأشجار المانغروف.

التدابير الوقائية في 
مواجهة جائحة كورونا 

)كوفيد-19( في مواقع 
الشركة وعلى متن السفن

ضمان سالسة العمليات التشغيلية 	 
مع السماح بالعودة التدريجية 

للموظفين للعمل من المكاتب 
وصواًل إلى استئناف العمل من 

المكاتب بكامل الطاقة االستيعابية 
في الربع الثالث من العام 2021 

تماشًيا مع اإلرشادات والتوجيهات 
الحكومية الخاصة بالتصدي لجائحة 

كورونا )كوفيد	19(.

الحفاظ على اتصاالت منتظمة 	 
ومستمرة مع الموظفين على 
امتداد العام 2021 بشأن أحدث 

اإلرشادات والتدابير االحترازية 
الخاصة بمواجهة الجائحة.

استمرار فحص درجة حرارة الجسم 	 
لجميع الموظفين والمتعاقدين 
والزوار في جميع مرافقنا )المقر 

الرئيسي، وحوض بناء السفن، 
وسكن الموظفين، وعلى متن 

السفن( في أغلب أوقات العام.

استمرار تقييد االجتماعات الشخصية 	 
وجًها لوجه، وتشجيع الموظفين 

على عقد اجتماعات افتراضية عبر 
اإلنترنت.

توفير أدوات الوقاية الشخصية 	 
الضرورية واإلمدادات الكافية من 

معقمات األيدي في جميع مرافق 
الشركة ومواقعها.

استيفاء بيانات اإلقرار الصحي لجميع 	 
الموظفين والمتعاقدين، بمن فيهم 

جميع البحارة قبل صعودهم إلى 
متن السفن.

ع المخالطين للحاالت اإليجابية 	  تتبُّ
وعزل الحاالت المشتبه فيها 

والتنسيق الفوري مع مركز األمراض 
االنتقالية إلجراء فحوص الكشف 

عن كوفيد	19 لجميع الحاالت 
المشتبه فيها.

التشديد على مراعاة التباعد 	 
االجتماعي في جميع األوقات، بما 

في ذلك طوابير االنتظار في أوقات 
الوجبات أو أثناء الصعود إلى السفن 

أو أثناء اإلبحار.
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حـوكـمـــة
الشــــركــــة

ظّل التطوير المهني والشخصي لموظفينا الذين 
يمثلون أكثر مواردنا أهمية من الناحية االستراتيجية في 

بؤرة تركيزنا خالل العام 2021؛ فقد استمرت الشركة 
في اتباع نهج التعلم المختلط الذي تضّمن تقديم %97 

من البرامج التدريبية عبر اإلنترنت استجابًة للتحديات 
التي فرضتها جائحة كوفيد	19 التي قصرت انعقاد 

الجلسات التدريبية بالحضور الشخصي على الدورات 
الضرورية في مجال السالمة فقط. وقد أسهمت هذه 
االستراتيجية الجديدة إسهاًما كبيًرا في تحسين فعالية 

نموذجنا التدريبي الذي يتيح قدًرا أكبر من المرونة 
لموظفينا حتى يتمكنوا من إتمام التدريب في األوقات 

واألماكن المالئمة لهم.

وجرى خالل العام تنفيذ 7،437 ساعة تدريب قّدمها 
خبراء متخصصون من شركات تدريب خارجية إلى جانب 

موظفين من داخل شركتنا يعملون في قطاعاتها 
المختلفة.

كما نجحنا في توسيع نطاق برنامجنا الداخلي لتبادل 
المعرفة )NICE( بانعقاد 3٥ جلسة خالل العام الذي 

شهد أيًضا تدشين أكاديمية تعلم جديدة بالشراكة 
 )LinkedIn Learning( »مع منصة »لنكدإن للتعلم

إلتاحة محتوى من الدورات والمواد التعليمية تربو على 
10 آالف من أجل دعم الموظفين في تطوير كفاءاتهم 

المهنية. وأضيفت أيًضا مجاالت جديدة للصفوف 
الدراسية التخصصية وفعاليات TED الخطابية، 

نة إلعداد تقارير األداء ومعايير  وتضّمنت آليات محسَّ
التقييم للمتعلمين. 

واصلت ناقالت كذلك دعم تطوير الكوادر الوطنية من 
خالل برنامجها التدريبي )ICON21( الذي يتألف من 

63 ساعة تدريب فردي على األداء استفاد منها 8 من 
الكوادر القطرية الشابة، إلى جانب وضع خطط شاملة 

لتطوير الكفاءة المهنية للموظفين القطريين ممن 

أكملوا تدريبهم في مركز التطوير المهني. وباإلضافة 
إلى ذلك تم إطالق برنامج تدريبي جديد مخصص 

لتطوير الفعالية الشخصية للموظفين بالشراكة مع 
 ،).FranklinCovey Inc( مؤسسة فرانكلين كوفي

ويتألف من 10 مساقات مخصصة للكوادر الوطنية من 
أجل تعزيز كفاءاتهم المهنية والسلوكية، وقد حرصنا 

على مواءمة جميع هذه المساقات التدريبية بما 
يضمن دعم أهدافهم المهنية من ناحية واستراتيجيتنا 

في التقطير من ناحية أخرى. وقد تم خالل العام تقديم 
2٥٥ دورة عبر اإلنترنت باستخدام اإلمكانات الكاملة 
للمنصات والتقنيات المتاحة لدينا ضماًنا الستمرارية 

تطوير موظفينا.

واستمر تركيزنا خالل العام 2021 كذلك على بناء كوادر 
المستوى التالي من قادة األعمال عبر مراحل تخطيط 

التعاقب الوظيفي التي توجت بوضع خطة معتمدة 
للتعاقب الوظيفي في ناقالت للعام 2021. ومن خالل 
خطط التطوير المصممة خصيًصا لكل كادر من الكوادر 
المختارة على حدة، انصب التركيز بصفة أساسية على 
التطوير والنمو المهني، وبخاصة مع إطالق برنامجنا 

الشامل وواسع النطاق لتطوير القيادات.

العنصر البشري وتنمية القدرات

تنفيذ 7،437 ساعة تدريب موزعة على 255 دورة جرى تقديم 97% منها عبر 
اإلنترنت خالل العام 2021

أبرز اإلنجازات في العام 2021

 %29.61

برنامج التدريب 
ICON

الدورات 
التدريبية 

المنجزة

خطط التعاقب 
برنامج تطوير الوظيفي

القيادات

أكاديمية التعلم الجديدة في ناقالت

نسبة التقطير المتحققة

الحصول على جائزة قطاع 
الطاقة في التقطير

نفّذت ناقالت 63 ساعة تدريب 
فردي على األداء لـ 8 من الكوادر 

القطرية الشابة في إطار برنامج 
تدريبي مدته 6 شهور يهدف إلى 

دعم تطورهم ونموهم المهني من 
ناحية واستراتيجيتنا في التقطير من 

ناحية أخرى.

أكثر من 2٥٥ دورة تدريبية بإجمالي 
ساعات يزيد على 7,347 ساعة 

تدريب استفاد منها الموظفون 
من جميع المستويات الوظيفية 

بالشركة.

تم التصديق في المرحلة األولى 
على المناصب الوظيفية، ومن 

ثّم ُأطلقت خطط التطوير الالزمة 
للموظفين المختارين. وفيما يخص 

المرحلة الثانية، فقد تم ترشيح 
موظفين للمناصب المتبقية، حيث 
سُيشرع في تنفيذ خطط التطوير 

بهدف تعزيز كفاءات المرشحين 
وصقل مهاراتهم.

أطلقت ناقالت برنامج تطوير القيادات 
الرائد بالتعاون مع جامعة جورجتاون قطر 

لدعم جهود تطوير وإعداد القادة الحاليين 
والطامحين داخل الشركة. وقد بدأ تنفيذ 

البرنامج هذا العام بالتحاق الدفعة األولى 
المؤلفة من 20 موظًفا، ومن المخطط 
التحاق دفعتين أخريين في العام 2022 

و2023. وبعد إتمام البرنامج بنجاح سوف 
يحصل الموظفون على شهادة في القيادة 

االستراتيجية من كلية التعليم المستمر 
بجامعة جورجتاون.

أطلقت ناقالت أكاديمية التعلم بوصفها حيًزا مخصًصا للتطوير المهني والشخصي، يتيح لموظفينا إمكانية 
الوصول إلى مجموعة ضخمة من المصادر تضم 10 آالف دورة تدريبية ومورد تعليمي لدعم 

تطلعاتهم المهنية وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. وقد تم تصميم هذا المحتوى بالشراكة مع منصة 
»لنكدإن للتعلم« )LinkedIn Learning(، المنصة األولى عالمًيا في تقديم خدمات 

التعلم اإللكتروني، ويجري تحديثه بانتظام إلى جانب مواءمته خصيًصا ليتناسب مع الكفاءات السلوكية 
والفنية المقررة في ناقالت، كما تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى مصادر إضافية للمعرفة مثل المكتبات 

اإللكترونية والصفوف الدراسية التخصصية والندوات االفتراضية وفعاليات TED الخطابية.

ويتضمن المحتوى المتاح على أكاديمية التعلم الجديدة أيًضا مجموعة الدورات التدريبية في الفعالية 
الشخصية من مؤسسة فرانكلين كوفي )FranklinCovey Inc.(، وقد تم تقديمها لمجموعة مختارة من 

الموظفين بهدف تطوير فعاليتهم الشخصية وصقل مهاراتهم في إدارة الوقت وتقديم العروض التوضيحية 
والمهارات اإلدارية والقيادية.

التدريب الداخلي
استقبلت الشركة العديد من طالب 
جامعة قطر والجامعات االخرى في 

قطر الستكمال تدريبهم الداخلي 
لمدة 3 أشهر في قسم تكنولوجيا 

المعلومات والتخصصات االخرى.

تبادل المعرفة
تقديم أكثر من 766 ساعة تعلم عبر 

اإلنترنت تناولت موضوعات ذات 
أهمية ألعمال الشركة واستفاد 
منها أكثر من 1٥0 موظًفا وذلك 
في إطار برنامج ناقالت الداخلي 

.)NICE( لتعزيز القدرات
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النــقـــل البـحــري 
واألسـطـــول

يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى أنشطة األعمال التي تستند إلى المبادئ األخالقية وتلتزم بالقيم التي تهدف بدورها إلى تعظيم قدرة المؤسسة 
على تكوين الثروة. ويكون الضمان على ذلك هو اتخاذ القرارات التي تراعي المبادئ األخالقية وإجراء األعمال في ظل االلتزام الصارم بالقيم مع تلبية 

توقعات أصحاب المصلحة في آن واحد. ونحن في ناقالت دائًما ما نلتزم بإدارة شؤون شركتنا بطريقة عادلة وشفافة. وهو أمر حيوي لكسب ثقة أصحاب 
المصلحة لدينا واالحتفاظ بهم.

وتتبنى ناقالت باستمرار أفضل ممارسات حوكمة 
الشركات، حيث إننا ندرك بإيمان راسخ أن هذه 

الممارسات هي اللبنة األساسية إلدارة شركتنا بنجاح، 
مع الحفاظ في الوقت نفسه على النمو طويل األجل 

وتعزيز الثقة بين المساهمين والمستثمرين والعمالء 
والموظفين وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين. بل 

ويضمن إطار حوكمة الشركات الذي تطبقه ناقالت 
المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة لدينا ويساعدنا 

على التطور مع التغيرات المتسارعة. ويعزز مجلس 
اإلدارة من ضمان تطبيق ممارسات حوكمة الشركات 
الصارمة لحماية التنمية المستدامة وأداء الشركة، بما 

يتماشى مع مهمة شركة ناقالت ورؤيتها التي تهدف 
إلى أن تصبح شركة رائدة عالمًيا في مجال نقل الطاقة 

والخدمات البحرية.

كما أن مجلس إدارتنا يراعي مصالح مساهمينا 
وكذلك أصحاب المصلحة اآلخرين من خالل تلقي 

تقارير آنية وعالية الجودة تحتوي على معلومات 
ومواد مكثفة ُمعدة للمجلس خصيًصا التخاذ قرارات 

مستنيرة ولتطوير استراتيجيات العمل نحو النمو 
قصير وطويل األجل واستدامة الشركة بشكل عام. 

وإننا لنتوخى كل الحذر في الموازنة بين السعي وراء 
مصالحنا التجارية من جهة واالستثمار في استدامة 

شركتنا على المدى الطويل من جهة أخرى. ولقد أدى 
تفاعلنا المتواصل مع مساهمينا من خالل المؤتمرات 

واجتماعات المستثمرين والمكالمات الجماعية 
لعالقات المستثمرين إلى دعم تركيزنا في ناقالت على 

أولوياتنا األساسية ورؤيتنا االستراتيجية والحوكمة. 
وتواصل ناقالت االستماع إلى جميع مساهميها 

وأصحاب المصلحة اآلخرين وسعيها نحو بناء قيمة 
رصينة ورشيدة على المدى الطويل. وتنظر ناقالت إلى 

الحوكمة باعتبارها إطار عمل يوائم بين جميع أصحاب 
المصلحة كي يلتفوا جميًعا خلف هدف الشركة 

المتمثل في إطالق العنان لقدرتها على توفير طاقة 
نظيفة وموثوقة لتحسين جودة حياة جميع األفراد في 

شتى أنحاء العالم.

وإدراًكا منها للعالقة بين الحوكمة الرشيدة واألداء 
المالي السليم، تسعى ناقالت جاهدة لاللتزام بأفضل 
ممارسات الحوكمة الرائدة وتلتزم بإرشادات الحوكمة 

الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية. وقد جرى 
إعداد تقرير حوكمة الشركات الخاص بشركة ناقالت 

بما يتوافق مع قانون الحوكمة الصادر عن هيئة قطر 
لألسواق المالية، وحصل جميع أصحاب المصلحة 

المعنيين على نسخة من هذا التقرير. كما أنه متاح أيًضا 
على الموقع اإللكتروني للشركة ضمن قسم عالقات 

المستثمرين لالطالع عليه من قبل الجمهور.

إدارة المخاطر المؤسسية
تأّسس برنامج إدارة المخاطر المؤسسية في ناقالت لدعم عملية اتخاذ القرارات التي تسهم في تحقيق استراتيجية 
الشركة، وذلك من خالل تقييم المخاطر المحتملة وتصنيفها من حيث األولوية وإدارتها. ويشمل هذا اإلجراء تقييم 
المخاطر الناشئة والقائمة المتصلة بالمبادرات االستراتيجية والمشروعات الجديدة واألهداف المقررة على مستوى 

الشركة واألقسام لضمان تنفيذ خطط فعالة لتفادي هذه المخاطر والتخفيف من آثارها. وتنطوي إدارة المخاطر 
المؤسسية على جملة من المساعي الرامية إلى تبني الممارسات الرائدة في مجال إدارة المخاطر ومتابعتها 

وتيسير تنفيذها من أجل تعزيز الثقة واالطمئنان لدى المساهمين في ناقالت ومساعدة إدارة الشركة في اتخاذ 
قرارات مستنيرة.

إدارة استمرارية األعمال
صّممت ناقالت نظامها الخاص إلدارة استمرارية األعمال وطّبقته داخلًيا لضمان مرونة الشركة وقدرتها على 

مواجهة الطوارئ والحوادث السلبية غير المتوقعة، وكذلك كفاءتها في إدارة الحوادث واألزمات والكوارث. وقد 
أسهم نظام إدارة استمرارية األعمال وإطاره التنفيذي في امتالك الشركة آلية تضمن مواصلة القيام بعملياتها 

التشغيلية بأدنى حد من التعطل أو االنقطاع بما يحافظ على ثقة المساهمين في قدرة ناقالت على تنفيذ 
عملياتها وتقديم خدماتها. ونجحت الشركة في تحقيق هذا الهدف بالتطوير المستمر في نهجها إلدارة استمرارية 
األعمال من خالل تحديد أوجه الترابط واالعتماد المتبادل بين األقسام ووضع خطط شاملة الستمرارية األعمال. 

وعالوة على ذلك، فقد تحقق إنجاز كبير بحصول ناقالت وناقالت للشحن قطر المحدودة وشركة ناقالت 
للوكاالت المالحية المحدودة على شهادة األيزو 22301:2019 في نظام إدارة استمرارية األعمال من مؤسسة 

»لويدز ريجستر« العالمية، وتمثل هذه الشهادة معياًرا دولًيا ألنظمة اإلدارة يساعد المؤسسات في وضع نهج 
منّظم لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الطوارئ وضمان استمرارية أعمالها. ويؤكد هذا اإلنجاز المتميز التزامنا 
بريادة االمتثال في المنطقة من خالل تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة استمرارية األعمال، ويشّكل 

إقراًرا بالخطوات التي اتخذتها ناقالت لتطبيق العمليات والمعايير التي تضمن استمرارية أعمالها وتكفل مرونتها 
وقدرتها على مواجهة الطوارئ. 

أمن المعلومات
واصلت ناقالت تفعيل نظام إدارة أمن المعلومات تجسيًدا اللتزامها بتعزيز األمن اإللكتروني بشكل فعال من خالل 

تطبيق المعايير المعترف بها دولًيا مثل معيار األيزو 27001. وتهدف إدارة ناقالت من خالل تطبيق نظام قوي 
إلدارة أمن المعلومات إلى التأكيد على أن جميع أعمال الشركة اإلدارية والتشغيلية يجري تنفيذها في بيئة آمنة 

وموثوقة تضمن سرية بيانات ومعلومات الشركة وسالمتها وإتاحتها لألطراف المخولة. ويسهم االلتزام بهذه 
المعايير المعترف بها دولًيا في تعزيز ثقة المساهمين والشركاء والعمالء، ال سيما في ظل المتغيرات الطارئة في 
هذه األوقات االستثنائية التي تشهد تحول العالم إلى بيئة عمل افتراضية يصبح أمن المعلومات فيها أكثر أهمية 

من أي وقت مضى.

االمتثال
تلتزم شركة ناقالت باالمتثال للقواعد والقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها لضمان تنفيذ أنشطة األعمال اإلدارية والتشغيلية بتوافق تام مع هذه القواعد والمعايير في 
جميع األوقات لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على سمعة الشركة ومكانتها. ولذا قامت الشركة بتأسيس وحدة عمل ُتعنى بمتابعة االمتثال من خالل اإلشراف الشامل على 
متطلبات االمتثال إلى جانب فرق العمل القائمة بالفعل والمعنية بالمخاطر مثل إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي. وتتعاون وحدة االمتثال مع جميع اإلدارات من أجل تنفيذ 

التدابير المطلوبة لتحديد الشروط المسبقة لالمتثال الحالية أو المتوقعة تحقيًقا لاللتزام والتقيد الكامل باللوائح التنظيمية والمتطلبات اإللزامية.

إدارة المخاطــر ــة ــة الشــــركــــ حـوكـمـــ

شهادة األيزو 
22301:2019
في إطار تطبيق نظامنا الخاص إلدارة 

استمرارية األعمال، حصلت ناقالت وناقالت 
للشحن قطر المحدودة وشركة ناقالت 

للوكاالت المالحية المحدودة على شهادة 
األيزو 22301:2019، ما يؤكد مجدًدا التزامنا 
باالمتثال ألفضل الممارسات الدولية بما 

يعزز ثقة مساهمينا وعمالئنا في امتالكنا 
المقومات المناسبة والجاهزية لضمان 

استمرارية األعمال والقدرة على مواجهة 
أية حوادث طارئة والتخفيف من آثارها 

المحتملة. ويكتسي هذا اإلنجاز أهمية خاصة 
بينما نواصل توسعنا في إدارة سفننا داخلًيا، 

ونحرص في الوقت نفسه على ضمان 
سالمة عملياتنا وموثوقيتها وفعاليتها 

واستمراريتها.

تعّزز ناقالت نهج حوكمة المخاطر لديها بشكل مستمر من خالل تبني الممارسات الرائدة المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية ونظام إدارة أمن المعلومات وإدارة 
استمرارية األعمال واالمتثال؛ إذ إن وجود أسس حوكمة قوية يضمن حماية الشركة من التقلبات الداخلية والخارجية ويقلص أية تأثيرات عكسية محتملة على أداء 

الشركة إلى الحد األدنى. وتهدف ناقالت إلى إرساء ثقافة أكثر تركيًزا على إدارة المخاطر لتأكيد قدرتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية الرئيسية.

23 22

التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢1 التــقــريـــر الـسنــوي ٢٠٢1



النــقـــــل البـحــــري 
واألسـطـــــول

أكبــر أســطول لنقل 
الغاز فــي العالم

760
شحنة غاز طبيعي مسال تم 

تسليمها في عام 2021

%10
من القدرة العالمية 

لشحن الغاز الطبيعي 
المسال*

أكثر من 58 مليون 
طن متري

حجم شحنات الغاز الطبيعي 
المسال التي تم تسليمها في 

عام 2021

24
دولة تسلمت الشحنات

72
ميناء حول العالم

الــدول التــي تســتقبل وتحمــل الغــاز الطبيعــي المســال عن طريق 
ســفن ناقالت:

سفن متطورة تكنولوجًيا	 

صديقة للبيئة	 

فعالة من حيث التكلفة	 

أغلب السفن مؤجرة باتفاقيات تأجير 	 
طويلة األجل

* تشمل سفينة واحدة حديثة البناء

ملحوظة: 
القدرة العالمية لشحن الغاز الطبيعي المسال ُيستثنى من 

FSRU حسابها الوحدات العائمة

نقل الغاز الطبيعي المسال: 19
نقل غاز البترول المسال: 13

أمريكا الجنوبية
نقل الغاز الطبيعي المسال: 3
نقل غاز البترول المسال: 0

افريقيا
نقل الغاز الطبيعي المسال: 49

نقل غاز البترول المسال: 44
اوروبا
نقل الغاز الطبيعي المسال: 10
نقل غاز البترول المسال: 2

اسيا
نقل الغاز الطبيعي المسال: 49

نقل غاز البترول المسال: 44

استراليا
نقل الغاز الطبيعي المسال: 8
نقل غاز البترول المسال: 0

أمريكا الشمالية

سفينة ٧٤
سفينة٦٩* 

سفن٤ 

وحدة عائمة١ 

لنقل الغاز الطبيعي المسال

لنقل غاز البترول المسال

لتخزين الغاز الطبيعي المسال
وإعادته لحالته الطبيعية

سفينة٢٤ 

سفن٤ 

وحدة عائمة١ 

لنقل الغاز الطبيعي المسال

لنقل غاز البترول المسال

لتخزين الغاز الطبيعي المسال
وإعادته لحالته الطبيعية

ناقالت للشحن قطر المحدودة
والسفن المدارة فنيًا

الخـــدمــــات
البـحـــريــــة

سوق شحن الغاز الطبيعي المسال

شهد العام 2021 تغيًرا في التوازن بين العرض والطلب 
في سوق الغاز الطبيعي المسال؛ فقد استوردت دول 

آسيا كميات أكبر من الغاز بالتزامن مع حركة التعافي 
االقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد	19، في حين 

جاءت مشتريات دول أوروبا من أجل تعويض النقص في 
مخزوناتها من الغاز. وفي سوق شحن الغاز الطبيعي 

المسال، ظلت أسعار اإليجار الفورية وأسعار اإليجار 
لمدة عام قوية خالل فصلي الربيع والصيف، مدعومة 

بالطلب القوي على الغاز في آسيا. وقد بلغ متوسط 
سعر اإليجار لمدة عام في 2021 لسفن الشحن بمحركات 

الحقن بالغاز البالغة قدرتها االستيعابية 174 ألف متر 
مكعب ما يعادل 100 ألف دوالر أمريكي في اليوم 

بزيادة نسبتها 48% عن العام السابق. وكان من شأن 
الطلب القوي خالل الربعين الثاني والثالث من العام أن 

ساعد جزئًيا على استيعاب السوق لشحنات الغاز التي 
جرى تسليمها حديًثا؛ إذ تم تسجيل رقم قياسي بتسليم 
حموالت ٥7 سفينة دون أن يؤدي ذلك إلى فائض في 

المعروض من طاقة النقل البحري. كما شهدت وتيرة 
الطلبات ارتفاًعا خالل العام المنصرم، ونتوقع معداًل 
مماثاًل من الطلبات خالل العام 2022 يعّوض ضعف 

النشاط المتوقع في السوق خالل 2024 و202٥. 

وقد تغّيرت أيًضا اتجاهات إيجار الناقالت خالل العام؛ 
إذ سجلت متوسطات األسعار الفورية لشحن الغاز 
الطبيعي المسال أرقاًما قياسية في النصف األول 
من العام 2021، وهي الفترة األقوى على اإلطالق 
مقارنة بمثيالتها منذ العام 2014 )بلغ متوسط سعر 
اإليجار بمعاودة الطلب للناقالت التي تعمل بالدفع 

الكهربي بمحركات ديزل ثالثية الوقود »TFDE« 68 ألف 
دوالر أمريكي في اليوم(. واتجه المستأجرون بنشاط 

صوب إبرام اتفاقات استئجار لعدة أشهر خالل النصف 
األول من العام 2021 للتحوط من سداد رسوم باهظة 

لالستئجار الفوري قد تتجاوز 200 ألف دوالر أمريكي في 
اليوم خالل أشهر شتاء 2021. وقد أدت هذه الزيادة في 
اتفاقات االستئجار لعدة أشهر إلى تقلص المعروض من 
سفن الشحن لطلبات االستئجار الفوري أو قصير األمد، 

فضاًل عن زيادة أسعار اإليجار ذاتها.

وبشكل عام ثمة نظرة إيجابية متوقعة لسوق شحن 
الغاز الطبيعي المسال خالل عامي 2022 و2023؛ إذ ُينتظر 

من زيادة اإلنتاج التدريجية أن تسهم في زيادة الطلب 
على خدمات الشحن ونقل الغاز. 

المستجدات على مستوى أسطول السفن خالل 
2021

بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا 
)كوفيد	19(، واصلت ناقالت التزامها الراسخ بالتميز 

التشغيلي من خالل ضمان االمتثال الكامل بأعلى 
معايير الجودة والتركيز على تلبية متطلبات العمالء عبر 

تقديم خدمات آمنة وموثوقة وفّعالة من حيث التكلفة. 
وتعكس اإلنجازات المهمة التي حققها أسطول سفننا 

هذا العام التزامنا بالحفاظ على موقع الريادة القوية 
في قطاع نقل الطاقة وتعزيز مكانة دولة قطر بوصفها 
إحدى أكبر البلدان المصدرة للطاقة النظيفة في العالم.

توسيع األسطول
تماشًيا مع االستراتيجية التنموية للشركة، شهد العام 
2021 مزيًدا من التوسع في تولي مهام إدارة السفن؛ 
إذ تسلمت ناقالت سفينتين حديثتي البناء لنقل الغاز 

الطبيعي المسال من تصنيع شركة »دايو لبناء السفن 
والهندسة البحرية« في كوريا الجنوبية. وتتولى شركة 

»ناقالت للشحن قطر المحدودة« حالًيا إدارة السفينتين 
تجارًيا وفنًيا، وهي الشركة ذاتها التي تدير وتشغل 29 

ناقلة غاز أخرى، ويتضمن سجل أعمالها في مجال إدارة 
السفن إدارة آمنة وموثوقة وفّعالة من حيث التكلفة 
أكثر وحدات التخزين العائمة نشاًطا في العالم؛ وهي 
الوحدة العائمة »Exquisite« لتخزين الغاز الطبيعي 

المسال وإعادته لحالته الطبيعية التي تنفذ ما يقرب من 
70 عملية نقل بين السفن سنوًيا.

التميز التشغيلي
استمرت الجائحة الوبائية العالمية في فرض تحدياتها 
على قطاع النقل البحري والخدمات ذات الصلة خالل 
هذا العام، غير أن ناقالت تمكنت من اجتياز الصعوبات 

في هذا الوضع االستثنائي من خالل تبني نهج استباقي 
وقوي وتطبيق سياسة تشغيلية معيارية تضمنت 
المتابعة الدقيقة للتطورات السريعة والمتطلبات 

المتغيرة لكل بلد من بلدان العالم بما يضمن تنفيذ 
مهام تغيير طواقم السفن وفق تخطيط محكم 

ودقيق إلى جانب الحصول على الدعم والمساعدة 
من الشركات المستأجرة ومحطات التحميل والتفريغ 

وسلطات الموانئ.
وقد أسهم أفراد طواقمنا على مدار العام إسهامات 

ملموسة وأظهروا مرونة وقدرة على التكيف من أجل 
الحفاظ على سالمة سفننا وصالحيتها للخدمة وتميزها 

التشغيلي. كما حافظ أسطول سفننا على انخفاض 
معدل حدوث اإلصابات المضيعة للوقت دون النسبة 

المستهدفة على صعوبتها، فضاًل عن تجنب وقوع أية 
حوادث بيئية. وهذا االلتزام الراسخ حيال ضمان بيئة عمل 
خالية من الحوادث واإلصابات قد نال التقدير المستحق 

من عمالئنا؛ إذ صّنفت إحدى شركات النفط الدولية 
الكبرى شركة ناقالت على رأس القائمة بعد مقارنتها 

مع أكثر من ٥6 شركة شحن أخرى، كما وضعتها شركات 
مستأجرة أخرى ضمن الشركات األعلى تصنيًفا في 

مجال إدارة السفن. وقد تمكّنا أيًضا بالتخطيط الدقيق 
من تنفيذ العديد من عمليات الفحص الفني لألسطول 
)مثل تطبيق أداة التقييم المعروفة باسم »تقرير فحص 

السفن SIRE«( لضمان سالمة السفن في أسطولنا 
واستمرار عملياتنا دون انقطاع في مختلف أرجاء العالم.

رفاه طاقم السفينة
تأتي سالمة طاقم السفينة ورفاه أفراده على رأس 

أولويات الشركة، ال سيما في ظل التحديات غير 
المسبوقة التي فرضتها الجائحة الوبائية. فقد عقدت 
ناقالت جلسات نقاشية نشطة تناولت سبل تحسين 

رفاه طاقم السفينة وصحة أفراده النفسية، وشهدت 
مشاركة قوية من الضباط العاملين في ناقالت 

وشركائنا في المشروعات المشتركة خالل لقاءين جرى 
انعقادهما عن ُبعد، هما االجتماع السنوي لضباط 

األسطول ومنتدى قطر للشركات البحرية لنقل الغاز.
ومن خالل اتخاذ تدابير صارمة وتطبيق إجراءات فعالة، 

نجحت الشركة في حماية جميع البحارة العاملين 
على أسطولها من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

)كوفيد	19( منذ بداية تفشي الجائحة. كما أشرفت 
الشركة على تطعيم ما يقرب من 7٥% من البحارة 

العاملين لديها والبالغ عددهم 146٥ بّحاًرا.
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النتائج
المالية

الشركة القطرية لتصنيع الهياكل

تأسست الشركة القطرية لتصنيع الهياكل عام 
2019، وهي مشروع مشترك بين شركة ناقالت 

وشركة ماكديرموت. وانطالًقا من موقعها 
االستراتيجي في حوض إرحمة بن جابر الجالهمة 

لبناء السفن وإصالحها في مدينة راس لفان 
الصناعية، تقدم الشركة القطرية لتصنيع الهياكل 

مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات تصنيع 
وتجميع الهياكل والمنشآت البحرية والبرية.

وقد حاز هذا المرفق الحيوي عدًدا من شهادات 
 Bureau« األيزو من وكالة االعتماد العالمية

Veritas« كشهادة األيزو 9001:201٥ في إدارة 
الجودة، واأليزو 14001:201٥ في اإلدارة البيئية، 
واأليزو 4٥001:2018 في إدارة السالمة والصحة 

المهنية، واأليزو 29001:2010 في إدارة الجودة في 
صناعة النفط والغاز.

شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية المحدودة 

تأسست شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية 
المحدودة في عام 2008، وتمتلك شركة ناقالت حصة 
نسبتها 79% من هذه الشركة، في حين تمتلك شركة 

كيه إس لالستثمارات المحدودة نسبة 20%، وهي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة كيبيل أوفشور 
أند مارين، وتمتلك قطر للطاقة نسبة 1%. يمتد هذا 

المرفق الواسع على مساحة ٥0.8 هكتاًرا، ويقدم 
خدمات اإلصالح والتحويل والصيانة للسفن الراسية 
والمبحرة. ويمتلك هذا المرفق القدرة على تصنيع 

الهياكل البحرية والبرية مثل منصات الحفر البحرية ذات 
القوائم الرافعة وحفارات التنقيب ورافعات القوارب 

والمكونات ذات الصلة.

وقد نالت شركة ناقالت كيبيل لألعمال البحرية 
المحدودة اعتماد نظم اإلدارة المتكاملة من مؤسسة 
»لويدز ريجستر« بحصولها على شهادات األيزو التالية: 

.4٥001:2018 ISO14001:201٥ و ISO9001:201٥ و ISO

أبـــرز اإلنجـــازات فـي الــعــام 2021

إنجــاز أكــثر من 1200 عمليـة إصالح وصيانــة 	 
لمجموعـة متنوعة من السفن مثل سفن نقل 
الغاز الطبيعي المسال وسفن نقل غاز البترول 

المسال وناقالت النفط الخام العمالقة 
والناقالت الصهريجية والسفن الصغيرة

إنجاز أكثر من 240 عملية إصالح لسفن نقل 	 
الغاز الطبيعي المسال

إنجاز أكثر من 1٥0 إصالًحا بحرًيا بما في ذلك 	 
97 منصة رافعة حتى اآلن

إنجاز 3٥ مشروًعا لتركيب أنظمة معالجة مياه 	 
الصابورة »BWTS« وستة مشروعات لتركيب 

أجهزة تنقية الغاز

النجاح في تأمين إصالح السفن ومشاريع 	 
الهندسة البحرية والصناعية ل14 عمياًل جديًدا

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة

شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة هي 
شركة قطرية مملوكة بنسبة 9٥% لشركة ناقالت بينما 

تمتلك شركة قطر للطاقة نسبة ٥%. وتعمل الشركة 
بموجب ترخيص الشحن والوكالة الممنوح لها من قطر 

للطاقة بصفتها وكياًل حصرًيا للموانئ في راس لفان 
ومسيعيد حتى عام 2016، بما يشمل تمثيل جميع 

السفن التي تطلب الرسو أو تعمل في ميناء راس لفان 
إلى جانب سفن نقل المواد الهيدروكربونية في ميناء 

مسيعيد. 

وتواصل شركة ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة 
تقديم خدمات الوكالة في ميناءي راس لفان 

ومسيعيد بوصفها وكالة شحن معتمدة من شركة 
قطر للطاقة منذ عام 2016. وحصلت الشركة أيًضا 

على اعتماد الشركة القطرية إلدارة المواني )مواني 
قطر( لتقديم خدمات الوكالة لجميع الموانئ المحلية 

الخاضعة إلدارتها.

وبصفتها وكالة الشحن المرخصة من وزارة المواصالت 
واالتصاالت، قامت الشركة بتوسيع نطاق خدمات 
الوكالة التي تقدمها في عام 2016 لتشمل جميع 

الموانئ والمحطات البحرية داخل دولة قطر، باإلضافة 
إلى دعم صناعات النفط والغاز البحرية. وتقدم شركة 
ناقالت للوكاالت المالحية المحدودة خدمات وكالة 
الموانئ ألصحاب السفن وشركات الشحن ومشغلي 

السفن والمستأجرين والمصنعين المحليين وجهات 
االستالم والوكاالت األخرى وعمالء الشحن ومقدمي 

الخدمات، كما تتصرف نيابة عنهم. 

أبـــرز اإلنجـــازات فـي الــعــام 2021

إكمال 16 عاًما من تنفيذ العمليات الناجحة عبر 	 
تقديم خدمات الوكالة المالحية على مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع إلجمالي 64000 سفينة دون 

أي انقطاع في الخدمة أو حدوث إصابات عمل 
مضيعة للوقت

اختيار شركة ناقالت للوكاالت المالحية بوصفها 	 
شريًكا محورًيا في ميناء راس لفان للمساعدة في 

إدارة عمليات الميناء خالل تفشي الجائحة

إكمال عامين في تقديم خدمات الوكالة المالحية 	 
العالمية من خالل إبرام شراكات دولية لتقديم 

الخدمات المالحية عبر محطة مركزية واالستجابة 
لطلبات السفن في شتى أنحاء العالم. وخالل هذين 

العامين نجحت المحطة المركزية للشركة في تلبية 
أكثر من 2800 طلب رسو في موانئ وعبور قنوات 

مائية

إنجاز ما يقرب من 1000 عملية انتقال آمنة لطواقم 	 
السفن خالل العام، بما في ذلك الطواقم الطبية 

وانتقال البحارة بين السفن وتغيير الطواقم في 
الموانئ القطرية. وتضمنت هذه العمليات أيًضا 

اتخاذ التدابير الالزمة والعاجلة إلعادة البحارة الذين 
تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم عقب رفع القيود 

التي فرضت على السفر بسبب تفشي جائحة 
كوفيد	19

شركة ناقالت سفيتزروايزمولر

شركة ناقالت سفيتزروايزمولر هي مشروع مشترك 
تم تأسيسه عام 2006، حيث تمتلك ناقالت نسبة %70 
في حين تعود ملكية نسبة 30% لصالح سفيتزر الشرق 

األوسط المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة 
سفيتزر العالمية للقطر المملوكة بالكامل لمجموعة 

الشحن الدنماركية أيه بي مولر )ميرسك(. وتشّغل 
شركة ناقالت سفيتزروايزمولر أسطواًل مكوًنا من 26 
سفينة، تملك الشركة منها 2٥ سفينة ملكية كاملة. 
ويضم األسطول زوارق قطر، وقوارب إرشاد بحري، 
وزوارق إسناد، وزوارق مخصصة للطواقم البحرية، 

وغيرها من زوارق خدمات الموانئ، وتتخذ من ميناء 
راس لفان مقًرا لها وتعمل في الحقول البحرية قبالة 
جزيرة حالول. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات 

التي تشمل قطر السفن والمرافقة واإلرساء واإلرشاد 
البحري وخدمات مناولة حبال اإلرساء على األرصفة 

والساحل، إلى جانب االستجابة للطوارئ ودعم الصيانة 
البحرية.
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تحقيق 11.٥ مليون ساعة عمل دون حدوث إصابات 	 
مضيعة للوقت، وذلك على مدار 7 سنوات و6 

شهور

تنفيذ إجمالي 10,973 عملية لزوارق السحب والقطر 	 
لصالح شركة قطر للطاقة في ميناء راس لفان

االستمرار في االلتزام بتقديم الخدمات دون انقطاع 	 
بالحفاظ على نسبة 99.٥% من زمن التشغيل الفني 

المتواصل في سفن األسطول

تنفيذ أعمال التحويض إلجمالي 6 سفن بأقل من 	 
التكلفة المرصودة وقبل الوقت المحدد

خـدمـــات دعــم السفــن 

تقدم وحدة دعم السفن التابعة لشركة ناقالت 
مجموعة كاملة من خدمات اإلمداد ومرافق التخزين 

وخدمات الدعم اللوجيستي وخدمات الدعم ذات الصلة 
لجميع السفن العاملة في المياه القطرية على مدار 

24 ساعة طيلة أيام األسبوع. وبفضل وجود فريق من 
الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة إلى جانب وجود شبكة 
عالمية من الموردين، تستطيع وحدة دعم السفن توفير 

مجموعة واسعة من المواد وإمدادات المستهلكات 
ودعم االتصال والتواصل لخدمات اإلصالح والصيانة في 

راس لفان.

تتعامل وحدة دعم السفن مع جميع عمليات االستيراد 
والتصدير بالتواصل مع الهيئات الجمركية القطرية 

والجهات الحكومية القطرية األخرى من خالل تطبيق 
نظام »قطع غيار السفن العابرة« الفريد لتسهيل حركة 

المواد الداخلة والخارجة من الدولة. وتتحكم وحدة دعم 
السفن أيًضا في اتفاقية المشاركة باإلنتاج »PSA« أو 

المعروفة باتفاقيات العقود البديلة حيث يستطيع جميع 
المشاركين في مجموعة ناقالت وشركائها االستفادة 
من االستخدام الفوري من مخازن قطع الغيار لضمان 

سير عمليات األسطول دون انقطاع. 
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استفادة حوالي 200 سفينة من أنواع وأحجام 	 
مختلفة من الخدمات التي تقدمها وحدة دعم 
السفن في راس لفان، بما فيها سفن مملوكة 

لناقالت وسفن شركات المشاريع المشتركة التابعة 
لناقالت وسفن شركات أخرى

تأمين خدمات اإلمداد والدعم دون انقطاع من 	 
راس لفان خالل فترة اإلغالق العام لضمان إمداد 
السفن بالمواد األساسية باستمرار عبر وحدة دعم 

السفن

تخليص وتسليم قطع غيار أساسية لسفن ناقالت 	 
وسفن شركات المشاريع المشتركة في راس لفان 

بمتوسط 120 عملية تسليم ناجحة شهرًيا

NSW

الخـــدمــــــات 
البـحـــريــــــة
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تقرير التأكيد المستقل 

إلى السادة مساهمي شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( 
تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل 

ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

مقدمة 
وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية )»الهيئة«( 

بموجب القرار رقم )٥( لعام 2016، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول حول الوصف الذي أجراه مجلس اإلدارة لعمليات وضوابط الرقابة الداخلية وتقييم مدى 
مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ع.ق( )»الشركة«( 

وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعا بـ »المجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2021.  

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة 
إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير مجلس اإلدارة المرفق حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والذي يغطي على األقل متطلبات 
المادة 4 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القرار رقم 

)٥( لعام 2016 )»النظام«(. 

يعرض مجلس اإلدارة تقريره حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي يتضمن ما يلي:  

تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ 	 

وصف العملية والضوابط الداخلية على التقارير المالية فيما يتعلق بعمليات اإليرادات، ومصاريف التشغيل، والخزانة، والمخزون، والعقارات واآلالت 	 
والمعدات، والموارد البشرية، والرواتب، ودفتر األستاذ العام، والتقارير المالية، والضوابط على مستوى الكيان، والضوابط العامة لتقنية المعلومات، 

وضوابط اإلفصاح؛  

أهداف الرقابة، وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛	 

تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق األهداف المعلنة للرقابة؛ و	 

تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف، وكيفية عالجها، واإلجراءات الموضوعة لمنع أو تخطى تلك الثغرات.  	 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع الضوابط المالية الداخلية والحفاظ عليها استنادا إلى المعايير المقررة في إطار العمل الصادر عن لجنة المؤسسات 
الراعية للجنة تريدواي )»إطار عمل لجنة المؤسسات الراعية«(. 

تشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ وتشغيل والمحافظة على الضوابط المالية الداخلية الكافية التي، في حال عملها بفعالية، سوف تضمن سير 
األعمال بشكل منتظم وفعال، بما في ذلك:  

االلتزام بسياسات الشركة؛	 

حماية موجودات الشركة؛	 

منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛	 

دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛	 

إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و	 

االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القانون الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام 	 
حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بموجب القرار رقم )٥( لعام 2016. 

مسؤولياتنا
تتمثل مسؤولياتنا في إبداء تأكيد معقول حول مدى مالءمة »وصف مجلس اإلدارة ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية 

على التقارير المالية للعمليات األساسية للشركة« المعروض في تقرير مجلس اإلدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لتحقيق أهداف 
الرقابة ذات الصلة الواردة في هذا الوصف، وذلك استنادا إلى إجراءات التأكيد التي قمنا بها.

لقد قمنا بأعمالنا وفًقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم 3000 )المعدل( »ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية 
التاريخية« الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي )IAASB(. يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد معقول 
حول ما إذا كان وصف مجلس اإلدارة للعمليات وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم عرضه بصورة عادلة وأن ضوابط الرقابة الداخلية على 

التقارير المالية قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بصورة فعالة، من كافة النواحي الجوهرية، لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في هذا الوصف. 

إن ارتباط التأكيد الذي يهدف إلى إصدار رأي تأكيد معقول حول وصف العمليات والضوابط الداخلية وتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية على 

التقارير المالية للمؤسسة يتطلب القيام بإجراءات للحصول على أدلة حول نزاهة عرض وصف العمليات والضوابط الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ 
وفعالية تشغيل تلك الضوابط. تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بالضوابط الداخلية للتقارير المالية، فيما يتعلق بجميع العمليات الهامة، ما يلي:  

الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛	 

تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف الهامة؛ و	 

فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وفعالية تشغيلها بناًء على المخاطر المقدرة. 	 

تعتبر العملية هامة إذا كان الخطأ الواقع بقصد أو بغير قصد في المعامالت أو المبالغ المدرجة في البيانات المالية يتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على 
قرارات مستخدمي البيانات المالية. لغرض أعمال هذا االرتباط، العمليات التي تم تحديدها كعمليات هامة هي اإليرادات، ومصاريف التشغيل، والخزانة، 

والمخزون، والعقارات واآلالت والمعدات، والموارد البشرية، والرواتب، ودفتر األستاذ العام، والتقارير المالية، والضوابط على مستوى الكيان، والضوابط 
العامة لتقنية المعلومات، وضوابط اإلفصاح. 

خالل قيامنا بأعمال االرتباط، حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة الداخلية:  

بيئة الرقابة . 1
النزاهة والقيم األخالقية  	 
االلتزام بالكفاءة 	 
مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق 	 
فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل 	 
الهيكل التنظيمي 	 
تحديد الصالحيات والمسؤوليات  	 
سياسات وإجراءات الموارد البشرية 	 

تقييم المخاطر . 2
األهداف على مستوى الشركة	 
األهداف على مستوى العمليات	 
تحديد وتحليل المخاطر 	 
إدارة التغيير	 

أنشطة المراقبة. 3
السياسات واإلجراءات	 
األمن )التطبيقات والشبكات(	 
إدارة تغيير التطبيق	 
استمرارية األعمال / النسخ االحتياطي	 
االستعانة بمصادر خارجية	 

المعلومات واالتصاالت  . 4
جودة المعلومات	 
فعالية االتصال  	 

المراقبة. ٥
المراقبة المستمرة	 
التقييمات المنفصلة	 
اإلبالغ عن أوجه القصور	 

تستند اإلجراءات المختارة إلى حكمنا الشخصي، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في مدى مالءمة التصميم والتنفيذ وفعالية التشغيل سواء 
نتيجة الحتيال أو خطأ. تضمنت إجراءاتنا أيًضا تقييم المخاطر التي قد تنتج إذا كان وصف مجلس اإلدارة للعمليات وضوابط الرقابة الداخلية غير معروض 

بصورة عادلة أو أن الضوابط لم يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بصورة فعالة لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة بشأن 
ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

يتضمن ارتباط التأكيد من هذا النوع أيضًا تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة أهداف الرقابة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة، ويشمل كذلك تنفيذ أي 
إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في مثل هذه الظروف. 

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا مالئما يمّكننا من إبداء نتيجتنا بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

تعريف الضوابط الداخلية على التقارير المالية
إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول حول مدى موثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية 

ألغراض خارجية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ألي مؤسسة تشمل السياسات واإلجراءات التي:  

تتعلق بحفظ السجالت التي تعكس بدقة ونزاهة، وبتفاصيل معقولة، المعامالت والتصرف في أعمال وموجودات المؤسسة؛ . 1

توفر تأكيد معقول بأن المعامالت يتم تسجيلها حسب الضرورة لضمان إعداد بيانات مالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموًما، وأن . 2
فواتير ونفقات المؤسسة ال تتم إال بترخيص من إدارة المؤسسة؛ و 

توفر تأكيد معقول حول المنع أو االكتشاف الفوري لحاالت االختالس أو االستخدام أو التصرف غير المصرح به لموجودات المؤسسة بما قد يؤثر . 3
بشكل جوهري على البيانات المالية ويتوقع بشكل معقول أن يؤثر على قرارات مستخدمي البيانات المالية.  

القيود الضمنية  
تخضع معلومات األداء غير المالي لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية، مع األخذ في االعتبار خصائص الموضوع واألساليب المستخدمة لتحديد هذه 

المعلومات. 

ونظًرا للقيود الضمنية للضوابط الداخلية على التقارير المالية، بما في ذلك احتمالية التواطؤ أو تجاوز الرقابة من قبل اإلدارة، قد تحدث أخطاء مادية 
نتيجة الحتيال أو خطأ دون اكتشافها. ولذلك فإن الضوابط الداخلية على التقارير المالية قد ال تمنع أو تكشف جميع األخطاء أو اإلغفاالت في معالجة 

المعامالت أو إعداد التقارير بشأنها، وبالتالي ال يمكن أن توفر تأكيًدا مطلًقا باستيفاء أهداف الرقابة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بشأن أي تقييم للضوابط الداخلية على التقارير المالية للفترات المستقبلية تكون معرضة لمخاطر أن تصبح تلك الضوابط 
غير مناسبة في حال تغيرت الظروف أو لم يتم االستمرار على نفس درجة االلتزام بالسياسات واإلجراءات. 
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عالوة على ذلك، فإن أنشطة الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها وتفعيلها خالل الفترة المشمولة بتقريرنا التأكيدي لن تعالج بأثر رجعي أي نقاط ضعف أو 
أوجه قصور في الضوابط الداخلية على التقارير المالية كانت موجودة قبل تاريخ تفعيل هذه الضوابط. 

تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه اإلجراءات وتفسيرهم 
لهدف كل إجراء وتقييمهم لكيفية تنفيذ إجراء االلتزام بشكل فعال، وفي بعض الحاالت قد ال يتضمن تقييم اإلجراءات االحتفاظ بمستندات تدقيق كافية. 

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تصميم إجراءات االلتزام قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة آلخرى ومن بلد آلخر، وبالتالي فهي ال تشكل 
مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.

استقالليتنا ومراقبة الجودة 
في سياق قيامنا بأعمال االرتباط، التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى وفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير 

األخالقيات الدولية للمحاسبين المهنيين )»IESBA«(، والتي تأسست على مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، 
والسلوك المهني، والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر. ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وقانون أخالقيات 

المحاسبين المهنيين. 

تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم )1(، وبالتالي فإن لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل السياسات واإلجراءات الموثقة الخاصة 
بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

المعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على التقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن تقرير مجلس اإلدارة بشأن ضوابط 

الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا، وتقريرنا حوله. 

إن نتيجتنا حول تقرير مجلس اإلدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية ال يتضمن المعلومات األخرى، ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد 
حولها. لقد تم تعييننا من قبل الشركة لتقديم تقرير تأكيد محدود منفصل حول تقرير مجلس اإلدارة بشأن االلتزام بالقانون الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر 

لألسواق المالية )»الهيئة«( بموجب القرار رقم )٥( لعام 2016، والذي تم تضمينه في المعلومات األخرى.  

فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى أعاله، 
وعند القيام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض جوهرًيا مع تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال االرتباط، أو أنها تبدو كأخطاء جوهرية. 

في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى التي تم تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا وذلك بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، فإننا 
نبدي نتيجة بوجود خطأ جوهري في هذه المعلومات األخرى، كما يتحتم علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما 

يتعلق بهذا الشأن. 

عند قراءتنا للتقرير السنوي بالكامل وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ جوهري حوله، فإن علينا حينها التواصل مع األشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذا 
األمر. 

النتائج  
بناًء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، في رأينا أن: 

تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة عادلة نظام الشركة المصمم كما في 31 ديسمبر 2021؛ و أ. 

الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في 31 ديسمبر 2021، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا ب. 
 .)COSO( إلطار عمل لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي

تقييم اإلدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية

تقديم عام
إن مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )»ناقالت«( )ش.م.ع.ق( وشركاتها التابعة )ويشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«(، مسؤول عن إنشاء 

ضوابط مالئمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية )ICOFR( والحفاظ عليها وفقًا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية. وقد تم تصميم إجراءاتنا الخاصة 
بالرقابة الداخلية على التقارير المالية لتوفر ضمانات معقولة بشأن كفاءة التقارير المالية وعملية إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة ألغراض تقديم 

التقارير لجهات خارجية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وتشمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات االفصاح المصممة لتفادي 
األخطاء.

مخاطر التقارير المالية
تتمثل المخاطر الرئيسية للتقارير المالية في أن تكون البيانات المالية الموحدة غير معروضة بشكل عادل نظرًا لوجود أخطاء غير متعمدة أو متعمدة أو عدم 

نشرها في الوقت المحدد لها. ينشأ غياب العرض العادل للقوائم المالية أو اإليضاحات المتممة لها عندما يحتوي حساب أو أكثر على أخطاء )أو حاالت 
حذف( جوهرية. وتعتبر األخطاء الواردة في البيانات المالية جوهرية إذا كان من المحتمل أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على عملية اتخاذ القرارات االقتصادية 

من جانب مستخدمي البيانات المالية الموحدة.

وللحد من مخاطر التقارير المالية، قامت المجموعة بإنشاء منظومة رقابة داخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيدات معقولة، ولكنها غير مطلقة، 
بشأن خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية.  كما قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية على التقارير المالية لدى المجموعة وتقييم مدى فعاليتها 

بناًء على اإلطار المتكامل الخاص بالرقابة الداخلية )2013( الصادر عن لجنة المنظمات الراعية إلتحاد تريدواي )COSO(. وتوصي اللجنة بإنشاء أهداف محددة 
لتسهيل عملية تصميم أنظمة الرقابة وتقييم كفاءتها. نتيجًة لذلك، تبنت اإلدارة األهداف التالية بشأن البيانات المالية عند إنشاء الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية:

الوجود / الحدوث – توجد أصول وخصوم وقد حدثت معامالت.	 

االكتمال – تم تسجيل جميع المعامالت وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.	 

التقييم / القياس – تم تسجيل األصول والخصوم والمعامالت في التقارير المالية بالمبالغ المالئمة.	 

الحقوق وااللتزامات والملكية – تم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مالئم كأصول وخصوم.	 

العرض واالفصاح – تصنيف التقارير المالية واالفصاح عنها وعرضها بصورة مالئمة.	 

مع ذلك ، فإن أي نظام للرقابة الداخلية ، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية ، بصرف النظر عن مدى حسن إدارته وتشغيله، يمكن أن يوفر 
فقط ضماًنا معقواًل، ولكن ليس مطلًقا ، لتحقيق أهداف نظام الرقابة. على هذا النحو، قد ال تمنع ضوابط الكشف واإلجراءات أو األنظمة الخاصة بالرقابة 
الداخلية على التقارير المالية جميع األخطاء واالحتيال. عالوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام التحكم حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب النظر 

في منافع الضوابط مقارنة بتكاليفها.

تنسيق نظام الرقابة الداخلية
الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم استخدام الضوابط المصممة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وحدات األعمال ووظائف البنيات التحتية مع مراجعة 
موثوقية الدفاتر والسجالت التي تستند إليها البيانات المالية الموحدة. نتيجًة لذلك، فإن عملية الرقابة الداخلية على التقارير المالية تجمع موظفين من 

وحدات متعددة داخل المجموعة.

ضوابط تقليل مخاطر أخطاء التقارير المالية
يشتمل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية على عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى تقليص مخاطر األخطاء في البيانات 

المالية الموحدة. وتكون هذه الضوابط مدمجة في عمليات التشغيل والتي تشتمل على:

العمليات المتواصلة والدائمة في طبيعتها كعملية اإلشراف على السياسات واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين المهام،	 

العمليات التي تتم على أساس دوري كتلك التي يتم إجراؤها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية،	 

العمليات الوقائية أو االستكشافية بطبيعتها،	 

العمليات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة بحد ذاتها. تشتمل الضوابط ذات التأثير غير المباشر على البيانات المالية 	 
الموحدة على شركات المجموعة وضوابط عامة خاصة بتكنولوجيا المعلومات كصالحيات الوصول إلى األنظمة وضوابط االستخدام، بينما قد تكون 

الضوابط ذات التأثير المباشر، على سبيل المثال ال الحصر، التسوية التي تدعم بشكل مباشر أحد بنود قائمة المركز المالي، و

ضوابط تحتوي على مكونات آلية و/أو يدوية. الضوابط اآللية هي وظائف التحكم المضمنة في عمليات النظام مثل ضوابط الفصل بين المهام 	 
وعمليات الفحص البيني للتحقق من مدى اكتمال ودقة المدخالت. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من األفراد 

كإعطاء الموافقة على المعامالت.
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قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية
قامت المجموعة بإجراء تقييم رسمي لتحديد مدى دقة تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى فعاليته التشغيلية 

للسنة المالية 2021 مع األخذ بعين االعتبار:

مخاطر وجود أخطاء في بنود البيانات المالية الموحدة، مع مراعاة عوامل أخرى مثل مدى أهمية وقابلية بند البيان المالي المعني في إحداث خطأ، و	 

قابلية الضوابط المحددة للفشل، مع مراعاة عوامل أخرى مثل درجة التحول من النظام اليدوي إلى اآللي والتعقيد ومخاطر تخطي اإلدارة وكفاءة 	 
الموظفين و درجة التقدير المطلوبة.

تحدد هذه العوامل، في مجملها، طبيعة وتوقيت وحجم األدلة التي تحتاجها اإلدارة لتقييم ما إذا كان تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية فعااًل أم ال. ويتم استخراج الدليل نفسه من اإلجراءات المتضمنة في المسؤوليات اليومية للموظفين أو من اإلجراءات التي يتم تطبيقها خصيصًا 

ألغراض تقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية. وتشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضًا عنصرًا هامًا من عناصر التقييم نظرًا ألن مثل هذه 
األدلة إما أن تنبه اإلدارة لوجود مشاكل رقابية إضافية أو تؤّكد المالحظات.

يتضمن التقييم مراجعة التصميم والتطبيق والفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة في مختلف العمليات مثل اإليرادات والتكاليف التشغيلية والخزينة 
والمخزون والممتلكات والمعدات والموارد البشرية والرواتب ودفتر األستاذ العام والتقارير المالية. كما يتضمن التقييم أيضا عملية مراجعة تصميم وتطبيق 

أنظمة الرقابة على مستوى شركات المجموعة والرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى الرقابة على اإلفصاح.

وكنتيجة لعملية التقييم لتصميم وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفعاليتها التشغيلية فإن اإلدارة لم تالحظ وجود أي مواطن ضعف 
جوهرية، وبناًء عليه، فقد إستنتجت اإلدارة أنه تم تصميم وتطبيق وتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية بشكل فعال كما في 31 ديسمبر 2021.

تقرير مراقب الحسابات المستقل

إلى السادة مساهمي شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )»ناقالت«( )ش.م.ع.ق(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي 
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )»ناقالت«( )ش.م.ع.ق( )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعا بـ 

»المجموعة«( والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2021، وبيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات 
في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصًا 

للسياسات المحاسبية الهامة. 

في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 وأداءها 
 .)IFRSs( المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs(. ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة مسؤولية 

مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة. ووفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية الدولية )بما 
في ذلك معايير االستقاللية الدولية( )IEBSA Code( فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا 

بتدقيق البيانات المالية الموحدة وفقًا للمتطلبات المهنية في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لمتطلبات قانون أخالقيات 
المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية الدولية. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء 

رأينا. 

أمر آخر 
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من قبل مكتب تدقيق حسابات آخر، والذي أبدى رأًيا غير متحفظ حول 

تلك البيانات المالية في تقريره الصادر بتاريخ 7 فبراير 2021. 

أمور التدقيق الهامة 
إن أمور التدقيق الهامة، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور 
خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور. وفيما يلي بيان لكيفية تناول كل 

أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا هذا، بما في ذلك فيما 
يتعلق بأمور التدقيق الهامة. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى االستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في 

البيانات المالية الموحدة. وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساسًا لرأينا حول 
تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة. 
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خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة 

التقييم العادل وفعالية التحوط عن التدفقات النقدية 

دخلت المجموعة في عدد من اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة للتحوط 
عن تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة. تسببت معامالت التحوط هذه 
في نشوء مطلوبات مالية مشتقة بمبلغ 1,986,1٥0 ألف ريال قطري 

)2020: 2,762,90٥ ألف ريال قطري(. يمثل هذا المبلغ 8.4% من إجمالي 
مطلوبات المجموعة، وبالتالي جزء جوهري من بيان المركز المالي 

الموحد. كان صافي الحركة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية للسنة 
بمبلغ 776,7٥6 ألف ريال قطري، ومسجل في الدخل الشامل اآلخر.

يجب تقييم أدوات التحوط بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير. إن 
تقييم أدوات التحوط لتكوين إستنتاج بأن التحوط ال يزال فعااًل ينطوي 
على درجة كبيرة من التعقيد والتقدير، ولذلك نعتبر ذلك أمرًا من أمور 

التدقيق الهامة.  

تم توضيح المعلومات المتعلقة باحتياطي التحوط في اإليضاح 12 
للبيانات المالية الموحدة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور 
أخرى، ما يلي: 

تقييم ما إذا كانت أدوات التحوط مصنفة بشكل صحيح كتحوطات 	 
للتدفقات النقدية استنادًا إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات 

الصلة، 

فحص وثائق وعقود إدارة التحوط على أساس العينة،  	 

االستعانة بمتخصصي التقييم لدينا للمساعدة في مراجعة 	 
التقييمات التي أجرتها المجموعة وتقييم مدى مالئمة منهجية 

فعالية التحوط على أساس العينة،  

إعادة تأكيد تقييم األطراف المقابلة من خالل مصدر مستقل على 	 
أساس العينة، و

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة، بما 	 
في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام الهامة والحساسيات. 

خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة 

القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

كانت القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة كما في 31 
ديسمبر 2021 بمبلغ 22,266,476 ألف ريال قطري )2020: 23,161,192 ألف 
ريال قطري( واحتسب االستهالك ذي الصلة للسنة بمبلغ 901,413 ألف 

ريال قطري )2020: 90٥,922 ألف ريال قطري( على التوالي. تمثل هذه 
المبالغ ما يعادل 68.9%  و 66.٥% من إجمالي موجودات وصافي أرباح 

المجموعة على التوالي، وبالتالي فهي تشكل جزءًا جوهريًا من بيان 
المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد.

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للسفن، بما في ذلك تقدير القيمة المتبقية 
لغرض احتساب االستهالك، سنوًيا من قبل اإلدارة إلى جانب تبيان 

وجود أي مؤشرات على انخفاض القيمة استنادًا إلى الحقائق والظروف 
المتاحة. 

يتطلب إجراء ذلك من اإلدارة أن تستخدم قدر كبير من األحكام 
والتقديرات، ولذلك نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الهامة. 

تم توضيح المعلومات المتعلقة بالممتلكات والمعدات في اإليضاح رقم 
4 للبيانات المالية الموحدة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور 
أخرى، ما يلي:

فهم صياغة وتنفيذ الضوابط الرئيسية المطبقة بشأن عمليات 	 
تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية،

تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة وتقديراتها فيما 	 
يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية بناًء على 

معلوماتنا وخبرتنا في هذا القطاع، و

اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية والخارجية المحتملة 	 
النخفاض القيمة فيما يتعلق بالسفن، مثل التقادم وانخفاض 

القيمة السوقية والخسائر التشغيلية وغيرها، استنادا إلى معرفتنا 
وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن.

خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة 

االستثمارات في المشاريع المشتركة 

لدى الشركة استثمارات في عدد من المشاريع المشتركة التي تنتشر 
عملياتها في دولة قطر وخارجها. 

القيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع المشتركة وحصة الشركة 
من النتائج في المشاريع المشتركة تمثل 1٥.1% و36.4% من إجمالي 

موجودات المجموعة وصافي الربح على التوالي، وبالتالي فهي تشكل 
جزءًا جوهريًا من بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور 
أخرى، ما يلي: 

تقييم توافق المعلومات المالية المدققة المقدمة من المشاريع 
المشتركة مع السياسات المحاسبية للمجموعة،

الحصول على الجدول المحاسبي للمشاريع المشتركة للمجموعة 
للتأكد مما إذا كانت حصص المجموعة في األرباح والدخل الشامل 

اآلخر وصافي الموجودات تمت المحاسبة عنها وفقا لحصص مشاركة 
المجموعة في المشاريع المشتركة، و 

تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق باالستثمارات في 
المشاريع المشتركة استنادًا إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2021 
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابـات حـولها. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. 

يتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة متاحًا لنا بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا. إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات 
األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى، واألخذ في االعتبار خالل ذلك ما إذا كانت هذه 
المعلومات ال تتماشي بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء جوهرية. في 

حال توصلنا إلى وجود خطأ جوهري بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، فإن علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. 

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة 
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات 

الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، 
عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء 

عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك 

إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs( سوف تقوم دائما بضبط األخطاء الجوهرية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر األخطاء 

جوهرية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs(، فإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع مراحل 
التدقيق. كما قمنا أيضا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق استجابة 	 
لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال 

أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط 	 
والرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة.	 

إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، وكذلك تحديد ما إذا كان 	 
هناك أحداث أو ظروف جوهرية تلقى بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك جوهري، 

فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. 
وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير، إال أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم 

استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر المعامالت 	 
واألحداث الهامة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا 	 
مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق. 

قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه 
القصور الجوهرية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. 

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانا يفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات المهنة بشأن االستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور األخرى قد يعتقد 
أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقديم اإلجراءات المتخدة لتجنب المخاطر واإلجراءات الوقائية المطبقة، عند الضرورة. 

ومن خالل األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، نحدد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية، وبناًء على ذلك 
فهي أمور التدقيق الهامة. ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع االفصاح العلني عن هذا األمر 

أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة 
العامة من اإلفصاح.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد للمخزون وفقًا لألصول المرعية، وأن البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام قانون 

الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 201٥ )المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021( والنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات 
التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على 

وجه قد يكون له تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي. 

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم ًايرهوج اًءزج ٢٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضيإلا لكشت

  دحوملا يلاملا زكرملا نايب
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا(                                                                                                                             ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك

  

 حاضيإ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢١  
 ربمسيد ٣١

٢٠٢٠ 
      تادوجوملا
      
      :ةلوادتملا ريغ تادوجوملا
 ٢٣٬١٦١٬١٩٢  ٢٢٬٢٦٦٬٤٧٦  ٤   تادعمو تاكلتمم
 ٤٬١٩٣٬٦٨٥  ٤٬٩٠٠٬٣٤٥  ٥ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف تارامثتسا
 ١٬٢٧٠٬٥٧١  ٦٦٨٬٥١٩  ٦  ةكرتشم عيراشم تاكرشل ضورق
 ١٢٠٬٣٨٦  ١٦٢٬٧٠٢  ٧ ةيلام تارامثتسا
 ٢٨٬٧٤٥٬٨٣٤  ٢٧٬٩٩٨٬٠٤٢    ةلوادتملا ريغ تادوجوملا عومجم
      
      :ةلوادتملا تادوجوملا
 ٣٦٬٦٣٩  ٢٨٬٧٣١   نوزخملا
 ٧٨٨٬٩٥٢  ٧٧٥٬٠٨٦  ٨ ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذ
 ٨٥٬٨٨٥  ٦٩٬٤٥٦  )ب(١٧ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش نم بولطملا
 ٢٬٩٩٥٬٤٦٣  ٣٬٤٣٩٬٣١٠  ٩  كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٣٬٩٠٦٬٩٣٩  ٤٬٣١٢٬٥٨٣   ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

 ٣٢٬٦٥٢٬٧٧٣  ٣٢٬٣١٠٬٦٢٥    تادوجوملا عومجم
 
 
 

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم ًايرهوج اًءزج ٢٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضيإلا لكشت

 
  دحوملا لخدلا نايب
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل

 

 حاضيإ 

 يف ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١  

   يف ةيهتنملا ةنسلل
 ربمسيد ٣١

٢٠٢٠ 
      :تاداريإلا
 ٣٬٥١٧٬٥٦٧  ٣٬٥٤١٬٠٣٢   لماكلاب ةكولمملا نفسلا نم ليغشتلا تاداريإ
 ٣٩٠٬١٤٢  ٤٩٣٬٥٦٠  ٥ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش جئاتن نم ةصح
 ٤٦٬٣٠٧  ٤٩٬٠٨٦   تالاكولا تامدخو ةيرحبلا تامدخلا تاداريإ
 ٢٦٬٧٩١  ٣٥٬٢٠١  )أ(١٧  ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورق نم دئاوف تاداريإ
 ٣٥٬٧٧٧  ٢٣٬٠٨٤   ىرخأ تاداريإو حابرأ تاعيزوتو دئاوف تاداريإ
 ٤٬٠١٦٬٥٨٤  ٤٬١٤١٬٩٦٣   تاداريإلا عومجم
      
      :فيراصملا
 (٧٣٣٬٥٦١)  (٧٤٦٬٣٠٣)  ٢٥  ةيليغشت فيراصم
 (٩٣٬٤٤٨)  (٩٧٬٣١٨)  ٢٦  ةيرادإو ةيمومع فيراصم
 (٨٩١٬٤٩١)  (٨٩٥٬٣٥١)  ٤ تادعمو تاكلتمم كالهإ
 (١٬١٣٧٬٢٢٨)  (١٬٠٤٨٬٧٦٧)   ليومتلا فيراصم
 (٢٬٨٥٥٬٧٢٨)  (٢٬٧٨٧٬٧٣٩)   فيراصملا عومجم
      
 ١٬١٦٠٬٨٥٦  ١٬٣٥٤٬٢٢٤   ةنسلا حبر
      
      :ىلع عزوم
 ١٬١٦٠٬٢١٣  ١٬٣٥٣٬٤٦٩    ةكرشلا يكلام
 ٦٤٣  ٧٥٥   ةرطيسم ريغ مهسأ
 ١٬١٦٠٬٨٥٦  ١٬٣٥٤٬٢٢٤    عومجملا

 ١٩ )مهسلل يرطقلا لايرلاب( مهسلا ىلع لدعملاو يساسألا دئاعلا
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 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم ًايرهوج اًءزج ٢٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضيإلا لكشت

 
  )عبات( دحوملا يلاملا زكرملا نايب
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك

 
 ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١  ٢٠٢١ ربمسيد ٣١  حاضيإ 
      تابولطملاو ةيكلملا قوقح
      :ةيكلملا قوقح
 ٥٬٥٣٨٬٧٨٠  ٥٬٥٤٠٬٢٦٤  ١٠  لاملا سأر
 ١٬٠٧٧٬٤١١  ١٬٢١٢٬٧٥٨  ١١ ينوناق يطايتحا
 ٨٬٩٧٣  ٥١٬٢٨٩   ةلداعلا ةميقلا يطايتحا
 ٦٠٩٬٤٢٩  ٦٦٤٬٨٣٢  ١٠/١ ةحرتقم ةيدقن حابرأ تاعيزوت
 ٢٬٧٩٤٬٠٠٢  ٣٬٣١٣٬٤٥٥   ةرودم حابرأ
 ١٠٬٠٢٨٬٥٩٥  ١٠٬٧٨٢٬٥٩٨   ةرطيسملا ريغ مهسألاو طوحتلا يطايتحا لبق ةيكلملا قوقح
 (٢٬٩٣١٬٠٩٧)  (٢٬٠١٨٬٧٥٢)  ١٢ طّوحت يطايتحا
 ٧٬٠٩٧٬٤٩٨  ٨٬٧٦٣٬٨٤٦   ةرطيسملا ريغ مهسألا لبقو طّوحتلا يطايتحا دعب ةيكلملا قوقح
 ٦٬٨٨٩  ٧٬٦٤٤   ةرطيسملا ريغ مهسألا
      
      تابولطملا
      :ةلوادتملا ريغ تابولطملا
 ١٩٬٨٣٤٬٧٢٦  ١٨٬١٤٢٬٦٩٧  ١٣  ضورق
 ٢٬٦٠٥٬٥٨٣  ١٬٤٠٧٬٦٤٠  ١٤ ةدئافلا راعسأ تالدابمل ةلداعلا ةميقلا
 ٥٧٬٥٨١  ٤٦٬٥٢٦   ريجأتلا بولطم
 ٣٣٬٦٧٨  ٣٥٬٠٢٠   نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم صصخم
 ٢٤٤٬٥١٨  ٢١١٬٩٦٣  ١٥/١ ىرخأ تابولطم
 ٢٢٬٧٧٦٬٠٨٦  ١٩٬٨٤٣٬٨٤٦   ةلوادتملا ريغ تابولطملا عومجم
      
      :ةلوادتملا تابولطملا
 ١٬١٦٤٬٧٦٤  ١٬٧٠٧٬١٣٩  ١٣ ضورق
 ١٥٧٬٣٢٢  ٥٧٨٬٥١٠  ١٤ ةدئافلا راعسأ تالدابمل ةلداعلا ةميقلا
 ٨٬٠٨٨  ٥٬٧٨٧   ريجأتلا بولطم
 ١٬٤٣٩٬٥٥٧  ١٬٤٠٢٬٩٢٤  ١٥ ةقحتسم فيراصمو ةنئاد ممذ
 ٢٬٥٦٩  ٩٢٩  )ب(١٧ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش ىلإ قحتسم
 ٢٬٧٧٢٬٣٠٠  ٣٬٦٩٥٬٢٨٩   ةلوادتملا تابولطملا عومجم

 ٣٢٬٦٥٢٬٧٧٣  ٣٢٬٣١٠٬٦٢٥   تابولطملاو ةيكلملا قوقح عومجم

 :لبق نم سلجملا نع ةباين اهيلع عيقوتلا متو ٢٠٢٢ رياربف ٦ خيراتب ةرادإلا سلجم لبق نم ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه ىلع ةقفاوملا تمت

 
 
 
 

 يطيلسلا هلاضف هللا دبع  يطيلسلا فيس دمحأ   ةداسلا حلاص نب دمحم .د
 يذيفنتلا سيئرلا   ةرادإلا سلجم سيئر بئان   ةرادإلا سلجم سيئر
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  دحوملا لخدلا نايب
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل

 

 حاضيإ 

 يف ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١  

   يف ةيهتنملا ةنسلل
 ربمسيد ٣١

٢٠٢٠ 
      :تاداريإلا
 ٣٬٥١٧٬٥٦٧  ٣٬٥٤١٬٠٣٢   لماكلاب ةكولمملا نفسلا نم ليغشتلا تاداريإ
 ٣٩٠٬١٤٢  ٤٩٣٬٥٦٠  ٥ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش جئاتن نم ةصح
 ٤٦٬٣٠٧  ٤٩٬٠٨٦   تالاكولا تامدخو ةيرحبلا تامدخلا تاداريإ
 ٢٦٬٧٩١  ٣٥٬٢٠١  )أ(١٧  ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورق نم دئاوف تاداريإ
 ٣٥٬٧٧٧  ٢٣٬٠٨٤   ىرخأ تاداريإو حابرأ تاعيزوتو دئاوف تاداريإ
 ٤٬٠١٦٬٥٨٤  ٤٬١٤١٬٩٦٣   تاداريإلا عومجم
      
      :فيراصملا
 (٧٣٣٬٥٦١)  (٧٤٦٬٣٠٣)  ٢٥  ةيليغشت فيراصم
 (٩٣٬٤٤٨)  (٩٧٬٣١٨)  ٢٦  ةيرادإو ةيمومع فيراصم
 (٨٩١٬٤٩١)  (٨٩٥٬٣٥١)  ٤ تادعمو تاكلتمم كالهإ
 (١٬١٣٧٬٢٢٨)  (١٬٠٤٨٬٧٦٧)   ليومتلا فيراصم
 (٢٬٨٥٥٬٧٢٨)  (٢٬٧٨٧٬٧٣٩)   فيراصملا عومجم
      
 ١٬١٦٠٬٨٥٦  ١٬٣٥٤٬٢٢٤   ةنسلا حبر
      
      :ىلع عزوم
 ١٬١٦٠٬٢١٣  ١٬٣٥٣٬٤٦٩    ةكرشلا يكلام
 ٦٤٣  ٧٥٥   ةرطيسم ريغ مهسأ
 ١٬١٦٠٬٨٥٦  ١٬٣٥٤٬٢٢٤    عومجملا

 ١٩ )مهسلل يرطقلا لايرلاب( مهسلا ىلع لدعملاو يساسألا دئاعلا
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 ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم ًايرهوج اًءزج ٢٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضيإلا لكشت

  دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل

 

 
 
  حاضيإ 

 يف ةيهتنملا ةنسلل
  ٢٠٢١ ربمسيد ٣١

 يف ةيهتنملا ةنسلل
 ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١

      :ةيليغشتلا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا
 ١٬١٦٠٬٨٥٦  ١٬٣٥٤٬٢٢٤   ةنسلا حبر
      :تاليدعت

 ٨٩١٬٤٩١  ٨٩٥٬٣٥١  ٤ تادعمو تاكلتمم كالهإ
 ١٬١٣٧٬٢٢٨  ١٬٠٤٨٬٧٦٧   ليومت فيراصم
 ١٧٬٥٩١  ٧٬٩٥١   ١٦ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو راجيإلا فينصت
 (٣٩٠٬١٤٢)  (٤٩٣٬٥٦٠)  ٥ ةكرتشم عيراشم تاكرش جئاتن نم ةصح
 (٢٦٬٧٩١)  (٣٥٬٢٠١)   )أ(١٧ ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورق نم دئاوف تاداريإ
 (٣٥٬٧٧٧)  (٢٣٬٠٨٤)   ىرخأ تادارياو حابرأ تاعيزوتو دئاوف
 (٥٬٧٠٦)  (٥٣٧)   راجيإلا بولطمب فارتعالا ءاغلإ نم حبرلا
 -  ٩٬٧١٠    ةكرحلا ءيطب نوزخم صصخم
 ٢٬١٤٧  ٣٬٧٨٥    ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا / ةمودعملا نويدلا صصخم
 ٥٬٨٦٨  ٤٬٧٠٥   نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم صصخم

   ٢٬٧٥٦٬٧٦٥  ٢٬٧٧٢٬١١١ 
      :لماعلا لاملا سأر يف تاريغتلا

 (٤٬٦٨١)  (١٬٨٠٢)   نوزخملا
 ٢٠٥٬٦٧٢  ١١٬٩٨٣   ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذ
 (١١٤٬٧٤٦)  (١٤٬٩٦٤)   ةقحتسم فيراصمو ةنئاد ممذ
 ١١٦٬٧٧٤  (٣٢٬٥٥٥)   ىرخأ تابولطم
 ٨٬٣٨٨  ١٣٬٤٩٩   ةكرتشملا عيراشملا تاكرش نم بولطملا
 (٥٬٩٣١)  (١٬٦٤٠)   ةكرتشملا عيراشملا تاكرش ىلإ قحتسملا
 ٢٬٩٦٢٬٢٤١  ٢٬٧٤٦٬٦٣٢   ليغشتلا نم جتانلا دقنلا
 (١٬١٢٩٬٤٢٥)  (١٬٠٣٥٬٤٢٨)   ةعوفدم ليومت فيراصم
 (١٬٩١٢)  (٣٬٣٦٣)   ةعوفدم نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم
 ١٬٨٣٠٬٩٠٤  ١٬٧٠٧٬٨٤١   ةيليغشتلا ةطشنألا نم جتانلا دقنلا يفاص

 
     

      :ةيرامثتسالا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا
 (١٬٠٥٥٬١٢٣)  ٥٩٢٬٤٦٢   يفاصلاب – ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورق
 (٢٧٬٣١١)  (١٩٩٬٨٧٤)  ٥  كرتشم عورشم يف يفاضإ رامثتسا
 ٧٢٠٬٣٩٥  ١٤٩٬٧٨٢  ٥ ةكرتشم عيراشم تاكرش نم ةلصحم حابرأ تاعيزوت
 (١١٦٬٧١٨)  (١٤٬٢٣٧)  ٤  تادعمو تاكلتمم ىلع ذاوحتسالا
 ٥٦٬٣٩٥  ٥٩٬٣١٣   ةضوبقم رامثتسا تاداريإ
 (٢٥٬٣٨٤)  (٦٦٦٬٢٣٤)   ًاموي ٩٠ دعب قحتست لجأل عئادو
 -  (٤٬٨١٩)    ديقملا دقنلا يف تاريغتلا
 (٤٤٧٬٧٤٦)  (٨٣٬٦٠٧)   ةيرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص

 
     

      :ةيليومتلا ةطشنألا نم ةيدقنلا تاقفدتلا
 ٢  ١٬٤٨٤   لاملا سأر مهسأ رادصإ نم تالصحتم
 (٥٣٧٬٣٠٤)  (٦٣٦٬٩٠١)   نيمهاسملل ةعوفدم حابرأ تاعيزوت
 (٢٥٬١٩٦)  (١٦٬٥٧٧)   لصفنم يكنب باسحل ةلوحم ةعوفدم ريغ حابرأ تاعيزوت
 (١٥٬٣٠٩)  (٧٬١٦٧)   ريجأتلا بولطم نم عوفدملا
 (٥٬٦٩٩)  (١٨)   ديدج ليومت نع ةدبكتم فيلاكت
 ٩١٠٬٣٨٣  -   ضورق تالصحتم
 (١٬١٦٢٬١٣٥)  (١٬١٦٤٬٧٦٤)   ضورق دادسل تاعوفدملا
 (٨٣٥٬٢٥٨)  (١٬٨٢٣٬٩٤٣)   ةيليومتلا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص

 ٥٤٧٬٩٠٠  (١٩٩٬٧٠٩)   هلداعي امو دقنلا يف ةدايزلا / )صقنلا( يفاص
 ١٬٠٥٢٬٧٧٥  ١٬٦٠٠٬٦٧٥   ةنسلا ةيادب يف هلداعي امو دقنلا
 ١٬٦٠٠٬٦٧٥  ١٬٤٠٠٬٩٦٦  ٩/١ ةنسلا ةياهن يف هلداعي امو دقنلا

 

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 اهطاشنو ةكرشلا سيسأت ١
 وينوي ٩ خيراتب رطق ةلود يف ةماع ةمهاسم ةكرشك )"ةكرشلا" وأ "تالقان"( )ق.ع.م.ش( )تالقان( ةدودحملا زاغلا لقنل رطق ةكرش سيسأت مت

 ليربإ ٧ خيراتب رطق ةصروب يف ةكرشلا مهسأ لوادت أدب .ةراجتلاو داصتقالا ةرازو نع رداصلا )٢٨٥٦٦( مقر يراجتلا لجسلا تحت تلّجسو ٢٠٠٤
٢٠٠٥. 

 يف رامثتسالا وأ تاطيحملل ةرباع تالقان ىلع رشابملا ذاوحتسالا لالخ نم امإ زاغلا لقن لاجم يف لمعلا وه ةكرشلل يساسألا فدهلا نإ
 .ىرخأ فارطأ عم ةكرتشم عيراشم تاكرش
 لوازت .)"ةعومجملا "ـب ةعمتجم اهيلإ راشي( ةكرتشملا عيراشملا تاكرشو ةعباتلا اهتاكرش قيرط نع وأ ةرشابم امإ اهتايلمع ةكرشلا سرامت
 .رطق ةلود يف ةيداصتقالا ةئيبلا دودح يف اهتايلمع ةعومجملا
 تاكرش عم دوقع نم يسيئر لكشب ةجتان ةيراجتلا اهتاطاشن نأ الإ ،رطق ةلود جراخ لمعت ةكرتشملا عيراشملا تاكرش مظعم نأ نم مغرلاب
 .ةيداصتقالا رطاخملا سفنل ضرعتتو ةيداصتقالا ةئيبلا سفن نمض تامدخ مدقت ةعومجملا نأب لوقلا نكمي هنإف يلاتلابو رطق لخاد ةيلحم

 ةلدعملاو ةديدجلا ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا قيبطت ٢
  ةكرشلا لبق نم ةقبطملا ةلدعملاو ةديدجلا تاريسفتلاو ريياعملا   ٢/١

 ةنسلل ةكرشلل ةيونسلا ةيلاملا تانايبلا دادعإ يف ةعبتملا كلت عم ىشامتت ةيلاملا تانايبلا دادعإ يف ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا نإ
   :يلاتلا وحنلا ىلع ةنسلا لالخ لوعفملا ةيراسلا ةديدجلا تاريسفتلاو ريياعملا ضعب قيبطت ءانثتساب ،٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا

 

 تاريسفتلاو ريياعملا
 ريراقتلل ةيلودلا ريياعملاو ٣٩ يلودلا ةبساحملا رايعمو ٩ ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا تاليدعت - ٢ ةلحرملا - يرايعملا ةدئافلا رعس حالصإ -
 ١٦ و ٤ و ٧ ةيلاملا
 ١٦ ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا تاليدعت - ٢٠٢١ وينوي ٣٠ دعب امل ١٩-ديفوك ةحئاجب ةقلعتملا راجيإلا تاءافعا -
  .ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ىلع يرهوج ريثأت هل سيل ةلدعملاو ةديدجلا تاريسفتلاو ريياعملا قيبطت نإ

 

  دعب لوعفملا ةيراس حبصت ملو ةردصملا تاريسفتلاو تاليدعتلاو ريياعملا  ٢/٢
 مزتعت .ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا رادصإ خيرات ىتح لوعفملا ةيراس حبصت مل نكلو اهرادصإ مت يتلا تاريسفتلاو ريياعملا نع هاندأ حاصفإلا مت
  .لوعفملا ةيراس حبصت امدنع ،ةيرورض تناك نإ ،ريياعملا هذه قيبطت ةكرشلا

 

 نايرسلا خيرات  تاريسفتلاو ريياعملا
 ٢٠٢٣ رياني ١ نيمأتلا دوقع ١٧ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا
 ٢٠٢٣ رياني ١ ةلوادتم ريغ وأ ةلوادتم اهنأ ىلع تابولطملا فينصت :١ يلودلا ةبساحملا رايعم تاليدعت
 ٢٠٢٢ رياني ١  ٣ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا تاليدعت - يميهافملا راطإلا ىلإ عوجرلا

 ٢٠٢٢ رياني ١ ١٦ مقر يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تاليدعت - دوصقملا مادختسالا لبق تالصحتملا :تادعملاو تالآلاو تاراقعلا
 ٢٠٢٢ رياني ١ ٣٧ مقر يلودلا ةبساحملا رايعم تاليدعت - دقعلا مامتإ فيلاكت :تامازتلالاب ةلمحملا دوقعلا
 ةيلودلا ريياعملا دمتعت ةعبات ةكرش - ةرم لوأل ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا قيبطت :١ ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا
 ٢٠٢٢ رياني ١  ةرم لوأل

 ٢٠٢٢ رياني ١  ةيلاملا تابولطملا قيقحت ءاغلإل "٪١٠" ـلا رابتخا يف موسرلا - ةيلاملا تاودألا ٩ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا
 ٢٠٢٢ رياني ١ ةلداعلا ةميقلا سايق يف بئارضلا - ةعارزلا ٤١ مقر يلودلا ةبساحملا رايعم
 ٢٠٢٣ رياني ١ ٨ يلودلا ةبساحملا رايعم تاليدعت - ةيبساحملا تاريدقتلا فيرعت
 ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملا ةسرامم نايبو ١ يلودلا ةبساحملا رايعم تاليدعت - ةيبساحملا تاسايسلا نع حاصفإلا
 ٢٠٢٣ رياني ١  ٢

 

 .ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ىلع يدام ريثأت هالعأ ةلدعملاو ةديدجلا ريياعملا قيبطتل نوكي نأ ةرادإلا عقوتت ال

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم ًايرهوج اًءزج ٢٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضيإلا لكشت

 
  دحوملا لماشلا لخدلا نايب
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل

 
 

 حاضيإ 

 ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١ يف

٢٠٢١  

 ةيهتنملا ةنسلل
 ربمسيد ٣١ يف

٢٠٢٠ 
      
 ١٬١٦٠٬٨٥٦  ١٬٣٥٤٬٢٢٤    ةنسلا حبر
      
       رخآلا لماشلا )ةراسخلا( / لخدلا
      :لخدلا نايب ىلإ اهفينصت ةداعإ متي نل يتلا دونبلا
      
 نم ةلداعلا ةميقلاب – ةيلام تارامثتسال ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا
 ٧ رخآلا لماشلا لخدلا لالخ

 
٧٬٣٤٩  ٤٢٬٣١٦ 

      
      :لخدلا نايب ىلإ اقحال اهفينصت ةداعإ متي دق يتلا دونبلا
      
 (٢٨٦٬٢١٢)  ٧٧٦٬٧٥٦   ةيدقنلا تاقفدتلا طّوحت تاقتشمل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا
 تاقفدتلا طّوحت تاقتشمل ةلداعلا ةميقلا تاريغت يف ةعومجملا ةصح
  ةكرتشملا عيراشملا يف ةيدقنلا

  
١٣٥٬٥٨٩  

 
(٥٢٬٠٣٣) 

 ٨٢٩٬٩٦٠  ٢٬٣٠٨٬٨٨٥   ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
      
      :ىلع عزوم ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
 ٨٢٩٬٣١٧  ٢٬٣٠٨٬١٣٠   ةكرشلا يكلام
 ٦٤٣  ٧٥٥   ةرطيسم ريغ مهسأ
 ٨٢٩٬٩٦٠  ٢٬٣٠٨٬٨٨٥    عومجملا
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣
 دادعإلا ساسأ ٣/١

 قيبطتلا نايب )أ(

 نوناقو ةيلودلا ةبساحملا ريياعم سلجم نع ةرداصلا ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو ةعومجملل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ مت
  .قبطني يذلا دحلا ىلإ ،٢٠١٥ ةنسل ١١ مقر يرطقلا ةيراجتلا تاكرشلا

 سايقلا ساسأ )ب(

 تاقفدتلل طّوحتلا تاقتشمو ةيلاملا تارامثتسالا ادع اميف ةيخيراتلا ةفلكتلا أدبمل ًاقفو ةقفرملا ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ مت
 .ةلداعلا ةميقلاب اهسايق مت يتلاو ةيدقنلا

 نيكراشملا نيب ةمظتنم ةلماعم يف مازتلالا لقنل هعفد متي يذلا وأ تادوجوملا دحأ عيب دنع همالتسا متي يذلا رعسلا يه ةلداعلا ةميقلا
 .مييقتلا يف ىرخأ ةينقت مادختسا قيرط نع وأ رشابم لكشب هسايق نكمي رعسلا كلذ ناك اذإ امع رظنلا ضغب ،سايقلا خيرات يف قوسلا يف

 ضرعلا ةلمعو ةيفيظولا ةلمعلا )ج(

 لايرلاب ةضورعملا ةيلاملا تامولعملا ةفاك بيرقت مت .ةكرشلل ةيفيظولا ةلمعلا يهو ،يرطقلا لايرلاب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا ضرع مت
 .كلذ فالخ ىلإ ةراشإلا متت مل ام ،يرطق لاـير فلأ برقأ ىلإ يرطقلا

 ماكحألاو تاريدقتلا مادختسا    )د(
 ىلع رثؤت تاضارتفاو تاريدقتو ماكحأ عضوب مايقلا ةرادإلا نم ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ بلطتي
 نع ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق  .ريرقتلا اهنع رداصلا تافورصملاو تاداريإلاو تابولطملاو تادوجوملا غلابمو ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت
 .تاريدقتلا هذه

 ةعجارم اهيف متت يتلا ةرتفلا لالخ ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع تاليدعتلاب فارتعالا متي .رمتسم لكشب تاضارتفالاو تاريدقتلا ةعجارم متت
  .ةعجارملا كلتب رثأتت ةيلبقتسم تارتف ةيأو تاريدقتلا

 ةبسنلاب ةماه تاريدقتلاو تاضارتفالا اهيف ربتعت يتلا تالاجملا وأ تاديقعتلا وأ ماكحألا نم ةيلاع ةجرد ىلع يوتحت يتلا تالاجملا نإ
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه نم ٢٣ مقر حاضيإ يف اهنع حاصفإلا مت ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل

  ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ دنع ةيلاتلا ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت مت

  ةيلاملا تانايبلا ديحوت ساسأ )أ(

 ىلع ةكرحلا يف اهتصحو )ةعباتلا اهتاكرش( اهيلع رطيست يتلا تاكرشلاو ةكرشلل ةيلاملا تانايبلا ىلع ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لمتشت
 .ليصافتلل ١٨و ٥ يمقر نيحاضيإلا عجار ."ةعومجملا" ـب ةعمتجم اهيلإ راشي يتلاو ةكرتشملا عيراشملا تاكرش ةيكلم قوقح

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( ةيلاملا تانايبلا ديحوت ساسأ )أ(

 ةعبات تاكرش يف تارامثتسا ]١[ 
 :نوكي امدنع ةرطيسلا ثدحتو ،اهيلع ةرطيس ةكرشلل نوكي يتلا يه ةعباتلا ةكرشلا
  اهيف رمثتسملا تاكرشلا يف مكحتلا ىلع ةردقلا ةكرشلل •
 .اهيف رمثتسملا تاكرشلا ىلع اهريثأتل ةجيتن ةعونتم تادئاع يف ًالوأ قحلا اهل وأ ةضرعم ةكرشلا نوكت نأ •
 .دئاوعلا ىلع ريثأتلل اهذوفن مادختسا ىلع ةردقلا ةكرشلل •
 رخآلا لماشلا لخدلا يلامجإ بسنيو .ةرطيسملا ريغ صصحلا ىلإو ةكرشلا يكلامل ىرخألا لماشلا لخدلا رصانعو ةراسخلا وأ حبرلا بسني
 .ةرطيسملا ريغ صصحلا يف زجع لثمت جئاتنلا هذه تناك ول ىتح ،ةرطيسملا ريغ صصحلا ىلإو ةكرشلا باحصأل ةعباتلا تاكرشلل
 لبق نم ةمدختسملا كلت عم ةيبساحملا اهتسايس قباطتتل ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا تانايبلا ىلع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ متي ،ةرورضلا دنع
 ةيدقنلا تاقفدتلاو فيراصملاو تاداريإلاو ةيكلملا قوقحو تابولطملاو تادوجوملا عيمج ءاغلإ متي .ةعومجملا يف ىرخألا تاكرشلا
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع ةعومجملا تاكرش نيب تالماعتلاب ةقلعتملا

   ةكرتشم عيراشم تاكرش يف تارامثتسا ]٢[
 عورشملل تادوجوملا يفاص يف قحلا مهلو فارطأ ةدع نيب ةكرتشم ةرطيسل عضخت ةيدقاعت تابيترت يه كرتشملا عورشملا ةكرش
 يف فارطألا عيمج نم عامجإلاب ةقفاوملا تارارقلا ذاختا ةيلمع اهيف بلطتي يتلاو ةيدقاعتلا ةكراشملا يه ةكرتشملا ةرطيسلا .كرتشملا
 .ةلصلا تاذ ةطشنألا نأش

 ًاقفو .ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه يف ةكرتشملا عيراشملا تاكرش تابولطمو تادوجومو جئاتن تجردأ
 متيو ةفلكتلاب دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف رامثتسالاب يئدبملا فارتعالا متي ،ةيكلملا قوقح أدبمل
 عورشملا تاكرش رئاسخ نم ةعومجملا ةصح زواجتت امدنع .تاكرشلا هذه رئاسخ وأ حابرأ نم ةعومجملا ةصحب فارتعالل كلذ دعب اهليدعت
 يف ةعومجملا رامثتسا يفاص نم ءزج لثمت لكشلا يف يتلاو لجألا ةليوط ةصح ةيأ ةنمضتملاو ،تاكرشلا هذه يف اهتصح كرتشملا
 وأ يدقاعت وأ ينوناق مازتلا كانه ناك اذإ الإ رئاسخلا نم ديزملاب اهتصحب فارتعالا نع فقوتت ةكرشلا نإف ،كرتشملا عورشملا تاكرش
 ناك اذإ ام ةفرعمل رامثتسالل ةيرتفدلا ةميقلا صحف متي ،ةرورضلا دنع .ةكرتشملا عورشملا ةكرش نع ةباين ةعومجملا ىلع بترتم دادس
 ةميقلا ةنراقم لالخ نم ةدحاو ةدحوك "تادوجوملا ةميق يندت" )٣٦( مقر يلودلا ةبساحملا رايعم عم ىشامتي امب ةميقلا يف يندت كانه
 .ةيرتفدلا ةميقلاب )عيبلا ةفلكت ًاصقان ةلداعلا ةميقلاو مادختسالا يف ةميقلا نيب ىلعألا يهو( دادرتسالل ةلباقلا

 تادعملاو تاكلتمملا )ب(
 ةفلكتلا نمضتت .تدجو نإ ،ةمكارتملا ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخو مكارتملا كالهإلا صقان ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا رهظت
 ةيأو ةرشابملا ةلامعلاو داوملا ةفلكت ًايتاذ ةنوكملا تادوجوملا ةفلكت نمضتت .دوجوملا ءانتقا ىلإ ةرشابم ةفصب بسنت يتلا تافورصملا
 .ةلمسرملا ضارتقالا فيلاكت كلذ نمضتيو اهنم دوشنملا ضرغلا يف لمع ةلاح يف تادوجوملا لعج ىلإ ةرشابم ةروصب بسنت فيلاكت
 .تادعملا كلت نم ءزجك ةلصلا تاذ تادعملا ليغشت يف امهم ءزج لكشت يتلاو ةارتشملا تايجمربلا ةلمسر متت
 بطش متيو ةلصفنم ةروصب اهنع ةبساحملا متت يتلا تادعملاو تاكلتمملا دونب دحأ لادبتسا ضرغب ةدبكتملا تافورصملا ةلمسر متت
 يذ دنبلل ةيلبقتسملا ةيداصتقالا عفانملا نم ديزت امدنع طقف ةقحاللا تافورصملا ةلمسر متت .لدبتسملا ءزجلا كلذل ةيرتفدلا ةميقلا
 دنب يأب فارتعإلا ءاغلإ متي .اهدبكت دنع دحوملا لخدلا نايب يف ىرخألا تافورصملا عيمجب فارتعالا متي .تادعملاو تاكلتمملا نم ةلصلا
 متي .هداعبتسا وأ همادختسا نم ةيلبقتسم ةيداصتقا عفانم رفوتب عقوت كانه نوكي ال امدنع وأ هداعبتسا دنع تادعملاو تاكلتمملا يف
 ةعجارم متت .اهيف فارتعالا ءاغلإ متي يتلا ةنسلا يف دحوملا لخدلا نايب يف دوجوملا نع فارتعالا ءاغلإ نم ةجتان ةراسخ وأ حبر يأ جاردإ
 ةميقلا نأ ىلع فورظلا يف تارييغتلا وأ ثادحألا ريشت امدنع ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ ديدحتل تادعملاو تاكلتمملل ةيرتفدلا ميقلا
 ةلباقلا هتميق نع دوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا ديزت امدنعو رشؤملا اذه لثم دوجو ةلاح يف .دادرتسالل ةلباق نوكت ال دق دوجوملل ةيرتفدلا
 .دادرتسالل ةلباقلا هتميق ىلإ دوجوملا ةميق ضيفخت متي ،دادرتسالل
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( تادعملاو تاكلتمملا )ب(

 
 ساسأ ىلع نفسلا نم ةيقبتملا ةميقلا باستحا متي .تاونس سمخ ةرتف ىلع اهؤافطإ متيو نفسلا ىلع فاجلا ضوحلا فيلاكت ةلمسر متت
 .نفسلا نزو ةميق
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةلصلا تاذ تادوجوملل ةردقملا ةيجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرطب كالهإلا باستحا متي

 ٪٢٬٥ نفس
 ٪٣٣٬٣٣ رتويبمك ةزهجأ
 ٪٢٠ عنصم تادعم
 ٪١٥ ةيبتكم تازيهجت
 ٪٢٠ تالاصتا ةزهجأ
 ٪١٥ تازيهجتو ثاثأ
 ٪٢٠ تارايس
 ٪٢٠ ىتح ىرخأ تادوجوم
 ٪٢٠ ةفاجلا ضاوحألا تامدخ فيلاكت
  
 ةمئالملا ريغو ةمئالملا راجيإلا تادوجوم

 اهل ةقفارم تاراجيإ عم نفسلا ىلع ذاوحتسالا دنع .قوسلا نم لقأو ىلعأ تاراجيإ ىلع ةمئالملا ريغو ةمئالملا راجيإلا ماكحأ لمتشت
 ،ةلداعلا ةميقلا ديدحت متي .تاراجيإلا هذهل ةلداع ةميق صيصخت متي قوسلاب راجيإلا تالدعم نم لقأ وأ ىلعأ راجيإلا لدعم نوكي امدنعو
 بستحت كلذ رفوت مدع ةلاح يف .ذاوحتسالا تقو يف راجيإ نودبو عم نفسلل ثلاث فرط نم مييقت مادختساب ،انكمم كلذ ناك ىتم
 راجيإلل ةرادإلا ريدقتو راجيإلا ةرتف ىدم ىلع همالتسا متيس يذلا يدقاعتلا غلبملا نيب قرفلل ةيلاحلا ةميقلا اهنأ ىلع ةلداعلا ةميقلا
 ةيقابلا ةرتفلا ىدم ىلع هؤافطإ متي لجسملا بولطملا وأ دوجوملا .ذاوحتسالا تقو يف ةيواسم ةنيفسل ةبسنلاب كاذنآ يلاحلا يقوسلا
 .راجيإلا نم

 ضارتقالا فيلاكت )ج(
 ةلمسر متت .لاومألا ضارتقاب قلعتي اميف ةعومجملا اهدبكتت يتلا ىرخألا فيلاكتلاو ليومت ىلع لوصحلا فيلاكت يه ضارتقالا فيلاكت
 نوكت يكل نمزلا نم ةليوط ةرتف قرغتست يتلاو ةلهؤم تادوجوم جاتنإ وأ ءانب وأ ءارش ىلإ ةرشابم ةروصب بسنت يتلا ضارتقالا فيلاكت
 تاداريإ ضفخت .مادختسالل زهاج دوجوملا حبصي نيح ىلإ تادوجوملا هذه ةفلكت ىلإ اهتفاضإ متت ثيح ،مادختسالا تاياغ لجأ نم ةزهاج
 ةلهؤملا ضارتقالا فيلاكت نم ،ةلهؤملا تادوجوملا ىلع اهفرص متيس يتلاو ،ضورقلا لاومأب ةتقؤملا تارامثتسالا نم ةققحملا دئاوفلا
 .دحوملا لخدلا نايب يف ىرخألا ضارتقالا فيلاكت عيمج يلامجإب فارتعالا متي .ةلمسرلل

 ةيلاملا تاودألا )د(
 يئدبملا سايقلاو فارتعالا
 امدنع ةيادبلا يف ىرخألا ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا عيمج تابثإ متي .أشنت امدنع ةنيدملا ةيراجتلا ممذلاب ايئدبم فارتعالا متي
 .ةادألل ةيدقاعتلا ماكحألا يف افرط ةعومجملا حبصت
 - ىلإ ةفاضإلاب ةلداعلا ةميقلاب ايئدبم يلام بولطم وأ ،ريبك يليومت نوكم نودب ةنيدم ةيراجت ممذ نكي مل ام ،يلام دوجوم سايق متي
 متي .اهيلع ذاوحتسالا ىلإ ةرشابم بسنت نأ نكمي يتلا تالماعملا فيلاكت - ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب جردم ريغ رصنعل
 .ةلماعملا رعسب ريبك يليومت نوكم نودب ةنيدم ةيراجت ممذ سايق
 ةقتشملا ريغ ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا
 ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذو ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورقو ةيلام تارامثتسا ةقتشملا ريغ ةيلاملا تادوجوملا نمضتت
 تاقحتسمو ةنئاد ممذ ىلع ةقتشملا ريغ ةيلاملا تابولطملا لمتشت .كونبلا ىدل ةدصرأو دقنو ةكرتشم عيراشم تاكرش نم بولطملاو
 .ةقالع تاذ فارطأل قحتسملاو ضورقو

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( ةيلاملا تاودألا )د(

  قحاللا سايقلاو فينصتلا
 ةيلام تادوجوم
 :ةيلاملا دوجوملا فينصت متي ،يئدبملا فارتعالا دنع
 :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصم ريغ تناكو ةيلاتلا طورشلا تفوتسا اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب •

o و ،ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا عمجل تادوجوملاب ظافتحالا ىلإ فدهي لامعأ جذومن يف اهب ظفتحم ناك 
o غلبملا ىلع ةدئافلاو يلصألا غلبملل تاعوفدم الإ تسيل يتلا ةيدقن تاقفدت ىلإ ةددحم خيراوت يف يدؤت يتلا ةيدقاعتلا طورشلا 

 .مئاقلا يلصألا
 :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةفنصم ريغ تناكو ةيلاتلا طورشلا تفوتسا اذإ - رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب •

o و ،ةيلاملا تادوجوملا عيبو ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا ليصحت ىلإ فدهي لامعأ جذومن يف اهب ظفتحم ناك 
o غلبملا ىلع ةدئافلاو يلصألا غلبملل طقف تاعوفدم يه يتلا ةيدقن تاقفدت ىلإ ةددحم خيراوت يف يدؤت ةيدقاعتلا اهطورش 

 .مئاقلا يلصألا
 ةلداعلا ةميقلا وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ساقت اهرابتعاب ةفنصملا ريغ ةيلاملا تادوجوملا عيمج – ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب •

 .هالعأ حضوم وه امك رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم
 ةأفطملا ةفلكتلاب اهسايق بجاولا تابلطتملا يفوتسي امإ يلام دوجومل هيف ةعجر ال فينصتب ةعومجملا موقت دق ،يئدبملا فارتعالا دنع
 فالخ ىلع أشني دق يذلا يبساحملا قباطتلا مدع نم للقي وأ ليزي كلذب مايقلا ناك اذإ ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ
 .كلذ
 يفو ،ةيلاملا تادوجوملا ةرادإل اهلامعأ جذومن ةعومجملا ريغت مل ام يلوألا فارتعالا ساسأ ىلع اقحال ةيلاملا تادوجوملا فينصت متي ال
 .لامعألا جذومن يف رييغتلا دعب ريرقتب ةلومشم ةرتف لوأ نم لوألا مويلا يف ةرثأتملا ةيلاملا تادوجوملا عيمج فينصت ةداعإ متي ةلاحلا هذه
 يأب ةعومجملا ظفتحت ال .ةأفطملا ةفلكتلاب كونبلا ىدل دقنلاو ىرخآ ةنيدم ةدصرأو ةيراجتلا ممذلا يئدبملا فارتعالا دنع ةعومجملا تفنص
 .ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردم ىرخأ ةيلام تادوجوم
 :لامعألا جذومن مييقت - ةيلاملا تادوجوملا
 ةقيرطلا لضفأ لكشب سكعي اذه نأل ةظفحم ىوتسم ىلع يلام دوجومب هيف ظفتحي يذلا لامعألا جذومن فده مييقتب ةعومجملا موقت
 :نمضتت رابتعالا يف ذخؤت يتلا تامولعملا .ةرادإلل تامولعملا ميدقتو لامعألا اهب رادت يتلا
 زكرت ةرادإلا ةيجيتارتسا تناك اذإ ام لمشت يهو .ةيلمعلا ةسرامملا يف تاسايسلا كلت قيبطتو ةظفحملل ةنلعملا فادهألاو تاسايسلا -

 ؛تادوجوم عيب لالخ نم ةيدقن تاقفدت قيقحت وأ ةيدقاعت ةيدقن تاقفدت ينج ىلع
 :ةعومجملا ةرادإل ريراقتلا ميدقتو ظفاحملا ءادأ مييقت ةيفيك    -
 ؛رطاخملا كلت ةرادإ ةيفيكو )لامعألا جذومن اذه نمض اهب ظفتحملا ةيلاملا تادوجوملاو( لامعألا جذومن ءادأ ىلع رثؤت يتلا رطاخملا -
 يف تاعيبملا طاشن لوح تاعقوتلاو تاعيبملا هذه بابسأو ،ةقباسلا تارتفلا يف ةيلاملا تادوجوملا تاعيبم تيقوتو مجحو ةريتو -

 .لبقتسملا
 عم قفتي امب كلذو ،ضرغلا اذهل تاعيبم ربتعت ال فارتعالا ءاغلإل ةلهؤم ريغ تالماعم يف ىرخا فارطأل ةيلاملا تادوجوملا لقن تايلمع نإ
 .تادوجوملاب رمتسملا ةعومجملا فارتعا
  هيلع ةدئافلاو نيدلا لصأ نع تاعوفدم الإ تسيل ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام مييقت - ةيلاملا تادوجوملا
 نع لباقم اهنأب "ةدئافلا" فيرعت متي .يئدبملا فارتعالا دنع يلاملا دوجوملل ةلداعلا ةميقلا هنأب "نيدلا لصأ" فيرعت متي ،مييقتلا اذه ضارغأل
 ضارقإلل ةيساسألا رطاخملا نم اهريغو نمزلا نم ةنيعم ةرتف لالخ مئاقلا يلصألا غلبملاب ةطبترملا ةينامتئالا رطاخملاو لاملل ةينمزلا ةميقلا
  .حبرلا شماه كلذكو ،)ةيرادإلا فيلاكتلاو ةلويسلا رطاخم لثم( فيلاكتلاو
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( ةيلاملا تاودألا )د(

 )عبات( هيلع ةدئافلاو نيدلا لصأ نع تاعوفدم الإ تسيل ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام مييقت - ةيلاملا تادوجوملا
 ةيدقاعتلا طورشلاب ةعومجملا ذخأت ،هيلع ةدئافلاو نيدلا لصأ نع تاعوفدم ىوس تسيل ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام مييقت دنع
 ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا غلبم وأ تيقوت ريغي نأ نكمي يدقاعت طرش ىلع يوتحي يلاملا دوجوملا ناك اذإ ام مييقت كلذ لمشيو .ةادألل
 :يلي ام رابتعالا يف ةعومجملا ذخأت ،مييقتلا اذه ءارجإ دنع .طرشلا اذهب ءافولا هنكمي ال ثيحب
 ؛ةيدقنلا تاقفدتلا تيقوت وأ غلبم رييغت اهنأش نم يتلا ةئراطلا ثادحألا -
 ؛ةريغتملا راعسألا صئاصخ كلذ يف امب ،ةيدقاعتلا ةدئافلا رعس لدعت دق يتلا طورشلا -
 و ؛ديدمتلا صئاصخ و امدقم تاعوفدملا -
 ىلع عوجرلا قح مدع صئاصخ لاثملا ليبس ىلع( ةددحم تادوجوم نم ةيدقنلا تاقفدتلاب ةعومجملا ةبلاطم نم دحت يتلا طورشلا -

 .)ضرتقملا

 ريبك دح ىلإ لثمي امدقم عوفدملا غلبملا ناك اذإ ةدئافلاو نيدلا لصأ رايعم نم طقف تاعوفدملا عم امدقم تاعوفدملا صئاصخ قفاوتت
 .دقعلل ركبملا ءاهنإلا نع لوقعم يفاضإ ضيوعت لمشت دق يتلاو ،قلعملا يلصألا غلبملا ىلع ةدئافلاو نيدلا لصأ نم ةددسملا ريغ غلابملا
 بلطتت وأ حمست يتلا ةزيملا نإف ،ةيدقاعتلا ةيمسالا هتميق ىلع ةوالع وأ مصخب هيلع لوصحلا مت يلام دوجومل ةبسنلاب ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 دق يتلاو( ةيدقاعتلا ةدئافلا )عوفدم ريغ نكلو( قحتسملا ىلإ ةفاضإلاب يدقاعتلا يمسإلا غلبملا ريبك لكشب لثمي غلبمب امدقم عفدلا
 تاعوفدملا ةزيمل ةلداعلا ةميقلا تناك اذإ رايعملا اذه قفو لاحلا وه امك اهتلماعم متت )ركبملا ءاهنإلا نع يفاضإ لوقعم ضيوعت اضيأ لمشت
 .يئدبملا فارتعالا دنع ةيمهأ تاذ ريغ امدقم
 :رئاسخلاو حابرألاو قحاللا سايقلا – ةيلاملا تادوجوملا

 ةفلكتلاب ةيلاملا تادوجوملا
 ةأفطملا

 ةفلكتلا ليلقت متي .ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال تادوجوملا هذه سايق متي
 تالمعلا فرص راعسأ رئاسخو حابرأو ،دئاوفلا تاداريإب فارتعالا متي .ةميقلا ضافخنا رئاسخب ةأفطملا
 يف فارتعالا ءاغلإ نع ةراسخ وأ حبر يأب فارتعالا متي .ةراسخلا وأ حبرلا يف ةميقلا ضافخناو ةيبنجألا
 .ةراسخلا وأ حبرلا

 ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 ةراسخلا

 كلذ يف امب ،رئاسخلاو حابرألا يفاصب فارتعالا متي .ةلداعلا ةميقلاب اقحال تادوجوملا هذه سايق متي
 .تادوجوملا نم عونلا اذه ةكرشلا كلتمت ال .ةراسخلا وأ حبرلا يف ،ةعزوملا حابرألا داريإ وأ ةدئافلا

 ةلداعلا ةميقلاب نيدلا تاودا
 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم

 مادختساب بستحي يذلا ةدئافلا داريإب فارتعالا متي .ةلداعلا ةميقلاب اقحال تادوجوملا هذه سايق متي
 متي .ةراسخلا وأ حبرلا يف ةميقلا ضافخناو ةيبنجأ تالمع ليوحت رئاسخو حابرأو ،ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط
 فينصت ةداعإ متت ،فارتعالا ءاغلإ دنع .رخآلا لماشلا لخدلا يف ىرخألا رئاسخلاو حابرألا يفاصب فارتعالا
 عونلا اذه ةكرشلا كلتمت ال .ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف ةمكارتملا ةراسخلاو حابرألا
 .تادوجوملا نم

 ةميقلاب  ةيلاملا تارامثتسالا
 لخدلا لالخ نم ةلداعلا
 رخآلا لماشلا

 وأ حبرلا يف داريإك حابرألا تاعيزوتب فارتعالا متي .ةلداعلا ةميقلاب اقحال تادوجوملا هذه سايق متي
 يفاصب فارتعالا متي .رامثتسالا ةفلكت نم ءزج دادرتسا حضاو لكشب حابرألا تاعيزوت لثمت مل ام ةراسخلا
 .ةراسخلا وأ حبرلا نم ادبأ اهداعبتسا متي الو رخآلا لماشلا لخدلا يف ىرخألا رئاسخلاو حابرألا

 رئاسخلاو حابرألاو قحاللا سايقلاو فينصتلا – ةيلاملا تابولطملا
 ةميقلاب ةيلاملا تابولطملا فينصت متي .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب اهسايقب ةيلاملا تابولطملا فينصت متي
 فارتعالا دنع كلذك نوكت نأل ةفنصم وأ ةقتشم تناك وأ ،ةرجاتملل اهب ظفتحم اهنأ ىلع اهفينصت مت اذإ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 .يئدبملا
 رعس رئاسخو بساكمو دئاوفلا فيراصمب فارتعالا متي .ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا تابولطملا سايق متي
 .ةراسخلا وأ حبرلا يف اضيأ فارتعالا ءاغلإ نم ةراسخ وأ حبر يأب فارتعالا متي .ةراسخلا وأ حبرلا يف فرصلا

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( ةيلاملا تاودألا )د(
 ةيلام تارامثتسا ]١[

 ىلع اهفينصت متي ملو رخألا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهنأ ىلع ةصصخم ةقتشم ريغ ةيلام تادوجوم يه ةيلاملا تارامثتسالا
 ةفلكتلاب ايئدبم اهب فارتعالا متيو ةيكلم قوقح مهسأ يه ةيلاملا تارامثتسالا .ةراسخلاو حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا اهنأ
 ةميقلاب اهسايق متي يئدبملا فارتعالا دعب .ةلماعملا ىلإ ةرشابم بسنت يتلا فيلاكتلا اهيلإ ًافاضم عوفدملا لباقملل ةلداعلا ةميقلا اهنوك
 .ةيكلملا قوقح نمض لصفنم دنبك اهضرع متيو دحوملا رخألا لماشلا لخدلا نايب يف ةققحملا ريغ رئاسخلاو حابرألاب فارتعالا متي .ةلداعلا
 زكرملا نايب خيرات يف قوسلاب ةنلعملا اهراعسأ ىلإ عوجرلاب ةطشنلا ةيلاملا قاوسألا يف ةلوادتملا تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا ديدحت متي
  .يلاملا

 ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذ ]٢[
 .ةميقلا ضافخنا رئاسخب هضيفخت اقحال متي يذلاو يلصألا ةروتافلا غلبم يأ ةلماعملا رعسب ةنيدملا ةيراجتلا ممذلاب ايئدبم فارتعالا متي
 سايق امئاد متي .ةأفطملا ةفلكتلاب ساقت يتلا ةيلاملا تادوجوملا نم ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا نع ةراسخلا تاصصخمب ةعومجملا فرتعت
 .اهدبكت دنع ةئيدرلا نويدلا بطش متي .اهرمع ىدم ىلع ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلل يواسم غلبمب رئاسخلا تاصصخم

 هلداعي امو دقنلا ]٣[ 
 .ًاموي ٩٠ نم لقأ لالخ قحتست ةيكنب عئادوو بلطلا تحتو ةيراج ةيكنب تاباسحو قودنصلا يف دقنلا نم دقنلا هبشو دقنلا نوكتي

 ةقحتسم فيراصمو ةنئاد ممذ ]٤[
 مدع وأ مالتسا نع رظنلا ضغب اهيلع لوصحلا مت يتلا تامدخلا وأ ةملتسملا عئاضبلا لباقم عفدلا ةقحتسملا تابولطملاب فارتعالا متي
 .اهل ةديؤملا ريتاوفلا مالتسا

 دئاوف اهنع بستحت تاليهستو ضورق ]٥[
 .ةلماعملاب ةطبترملا ةرشابملا فيلاكتلا ًاصقان ةضرتقملا غلابملل ةلداعلا ةميقلاب دئاوف لمحت يتلا تاليهستلاو ضورقلاب ًايئدبم فارتعالا متي
 فيراصمب فارتعالا متيو ،لاعفلا ةدئافلا لدعم ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب تاليهستلاو ضورقلا مييقت متي يئدبملا فارتعالا دعب
 .ةلوادتم تابولطمك ةأفطملا ةفلكتلاب ةدحاو ةنس لالخ ةقحتسملا طاسقألا رهظت .لاعفلا دئاعلا ساسأ ىلع دئاوفلا

 ةيلاملا تادوجوملاب فارتعالا ءاغلإ
 :دنع يلاملا دوجوملاب فارتعالا ءاغلإ متي
 وأ ؛تادوجوملا نم ةيدقن تاقفدت ىلع لوصحلا يف قحلا ءاهتنا •
 ةيدقنلا تاقفدتلا كلت عفدب مازتلا اهدبكت وأ تادوجوملا نم ةيدقنلا تاقفدتلا مالتسا يف اهقوقح نع لزانتلاب ةعومجملا مايق •

  و ؛ريرمتلا تابيترت بجومب ثلاث فرطل يرهوج ريخأت يأ نودبو لماكلاب ةملتسملا
 اهب ظافتحالا الو دوجوملا نم دئاوعلاو رطاخملا عيمج ليوحت مدع وأ ةيرهوج ةروصب دوجوملا نم دئاوعلاو رطاخملا عيمج ليوحت دنع •

 .دوجوملا ىلع ةرطيسلا نع لزانتلا مت نكلو ،ةيرهوج ةروصب
 دئاوعو رطاخم عيمجب ظافتحالا وأ ليوحتب ال مقت ملو دوجوم نم ةيدقنلا تاقفدتلا مالتسا يف اهقوقح ليوحتب ةعومجملا تماق •

 .دوجوملل رمتسملا ةعومجملا مادختسا ردقب دوجوملاب فارتعالا مت نكلو ،دوجوملا ىلع ةرطيسلا ليوحت الو ةيرهوج ةروصب دوجوملا
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا سسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( ةيلاملا تاودألا )د(

 ةيلاملا تابولطملاب فارتعالا ءاغلإ
 امدنع يلام بولطمب فارتعالا ةعومجملا يغلت امك .مازتلالا نايرس ءاهتنا وأ ءاغلإ وأ عفد ةلاح يف ةيلاملا تابولطملاب فارتعالا ءاغلإ متي
 ىلع ديدج بولطمب فارتعالا متي ةلاحلا هذه يفو ،ايرهوج افالتخا ةفلتخم لدعملا بولطملل ةيدقنلا تاقفدتلا نوكتو هطورش ليدعت متي
 امب( عوفدملا لباقملاو ةيرتفدلا ةميقلا نيب قرفلاب فارتعالا متي ،يلام بولطمب فارتعالا ءاغلإ دنع .ةلداعلا ةميقلاب ةلدعملا طورشلا ساسأ
 .دحوملا لخدلا نايب يف )ةضرتفم تابولطم وأ لوحم ةيدقن ريغ تادوجوم يأ كلذ يف
 ةصاقملا
 ةعومجملل رفوتي ،امدنع طقفو ،امدنع يلاملا زكرملا نايب يف غلبملا يفاص ضرع متيو ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا ةصاقم متت
 يف تابولطملا دادسو تادوجوملا ققحت تابثإ وأ يفاصلا ساسأ ىلع اهتيوست متي امإ مزتعت ثيحب غلابملا كلت ةصاقم يف ينوناقلا قحلا
 .تقولا سفن

 نوزخملا )ـه(
 سايق متي .لقأ امهيأ ،ققحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص وا ةفلكتلا قيرط نع هب فارتعإلا متيو ةيكالهتسإ داومو رايغ عطق نوزخملا نمضتي
  .ةردقملا لادبتسإلا ةفلكت قيرط نع ققحتلل ةلباقلا ةميقلا يفاص سايق متيو ،حجرملا طسوتملا ةقيرطب نوزخملا ةفلكت

 تاصصخملا )و(
 هذه ةيوست فيلاكت نوكت نأ ىلع ةقباس ثادحأ ةجيتن كلذو يلعف وأ ينوناق مازتلا ةعومجملا ىلع نوكي امدنع تاصصخملاب فارتعالا متي
 .قوثوم لكشب اهريدقت نكميو ةلمتحم تابولطملا

 دعاقتلا قودنص تامهاسمو نيفظوملل ةمدخلا ةياهن ةأفاكم )ز(
 تاقحتسملا ساسأ ىلع اهميدقتب فظوملا ماق يتلا تامدخلا لباقم اهعفد متيو ةيئاهن ةأفاكم نيفظوملل ةمدخلا ةياهن تآفاكم لثمت
 فيلاكتلا قحتست .ةمدخلا ةرتف نم بولطملا ىندألا دحلا لامكإب كلذ طبتريو ،ةمدخلا ةرتف ساسأ ىلعو فيظوتلا دقع يف اهيلع صوصنملا
 بيرقلا ىدملا ىلع ةمدخلا ةياهن تآفاكم تابولطم دادس ةعومجملا عقوتت ال امك ،فيظوتلا ةرتف ىدم ىلع تآفاكملا هذهل ةعقوتملا
 .لوادتم ريغ بولطم اهنأ ىلع اهفينصتب تماق دقف يلاتلابو
 نيفظوملل يموكحلا قودنصلا جمانرب يف كارتشالا ةكرشلا بستحت تاشاعملاو دعاقتلاب صاخلا ٢٠٠٢ ةنسل )٢٤( مقر نوناق بجومب
 دنع فورصمك بستحت يتلاو تاكارتشالا هذهب دودحم ةعومجملا مازتلا نإ .نييرطقلا نيفظوملا بتاور نم ةيوئم ةبسنك نييرطقلا
  .يرهش ساسأ ىلع تاشاعملاو دعاقتلا ةئيه ىلإ عفدتو ،اهقاقحتسا

 ىرخألا تاداريإلاو تاداريإلا )ح(
 عضو ىلع تقؤملا راجيإلا دقع لمتشي .تاراجيإلا - ١٦ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملا بجومب تقؤملا راجيإلا داريإ نع ةعومجملا بساحت
 راجيإلا بجومب .ددحم يموي راجيإ رعس عفد لباقم يف ةنيفسلا مادختساب اهلالخ رجأتسملا موقي ةينمز ةدمل رجأتسملا فرصت تحت ةنيفسلا
 ةعوفدملا زفاوحلا نم يفاصلاب( راجيإلا داريإ .ةنيفسلا كلام بناج نم اهعفد متي نيمأتلاو ةنايصلاو مقاطلا لثم ليغشتلا فيلاكت نإف تقؤملا
  .ةلصلا يذ راجيإلا دقع بسح راجيإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرطب هب فارتعالا متي )راجيإلا ةرتف جراخ ةرتف يأو نيرجؤملل
 .ةمدخلا ميدقت متي امدنع تالاكولاو ةيرحبلا تامدخلا تاداريإب فارتعالا متي
 .قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع نطابلا نم نفسلا ريجأت داريإب فارتعالا متي
 .مئاقلا يلصألا غلبملاو قبطملا ةدئافلا لدعم رابتعالا يف ذخألا عم ،قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع دئاوفلا تاداريإب فارتعالا متي
 .تاعفدلا كلت مالتسا يف نيمهاسملا قح ءوشن دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعيزوت تاداريإب فارتعالا متي

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 ةميقلا يف ضافخنالا )ط(

  ةيلاملا تادوجوملا ةميق ضافخنا
 ةقتشملا ريغ ةيلاملا تادوجوملا
 سايق امئاد متي .ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقملا ةيلاملا تادوجوملا نم ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا نع رئاسخلا تاصصخمب ةعومجملا فرتعت
 .ةايحلا ىدم ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلل ٍواسم ٍغلبمب دوقعلا تادوجومو ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا نع رئاسخلا تاصصخم

 ةينامتئالا رئاسخلا ريدقت دنع كلذكو يلوألا فارتعالا ذنم ريبك لكشب تدادزا دق يلاملا دوجوملل نامتئالا رطاخم تناك اذإ ام ديدحت دنع
 لمشيو ،يرورض ريغ دوهجم وأ ةفلكت نودب ةرفوتملاو ةلصلا تاذ ةمعادلاو ةلوقعملا تامولعملا رابتعالا يف ذخأت ةعومجملا نإف ،ةعقوتملا
 كلذ يف امب ،نامتئالا رطاخم مييقتو ةعومجملل ةيخيراتلا ةربخلا ىلإ اًدانتسا ،ءاوس دح ىلع يعونلاو يمكلا ليلحتلاو تامولعملا كلذ
 .ةيلبقتسملا ةرظنلاب ةصاخلا تامولعملا

 :امدنع رثعت ةلاح يف يلام دوجوم نأ ةعومجملا ربتعت

 تناك نإ( نامض ليصحت لثم تاءارجإل ةعومجملا ءوجل نود لماكلاب ةعومجملل ةينامتئالا هتامازتلا ليمعلا ددسي نأ حجرملا ريغ نم نوكي -
 وأ ؛)نامض يأب ظفتحت

 .اموي ٣٦٠ نم رثكأب هدادس دعوم نع اًرخأتم يلاملا دوجوملا نوكي -
 موهفملا فيرعتلل ًايواسم اهب صاخلا نامتئالا رطاخم فينصت نوكي امدنع ةضفخنم ةينامتئا رطاخم اهيدل ةيكنبلا ةدصرألا نأ ةعومجملا ربتعت
 .ةدمتعم ينامتئإ فينصت ةلاكو بسح ىلعأ وأ BBB فينصتلا اذه نأ ةعومجملا ربتعت ."رامثتسالا فينصت" ًايملاع

 رمعلا لالخ ةلمتحملا ةيضارتفالا ثادحألا عيمج نع جتنت يتلا ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا يه ةايحلا ىدم ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا
 .ةيلاملا ةادألل عقوتملا

 نكمملا نم يتلا ةيضارتفالا ثادحألا نع جتنت يتلا ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا نم ءزج يه ارهش ١٢ ةدمل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا
 .)ارهش ١٢ نم لقأ ةادألل عقوتملا رمعلا ناك اذإ رصقأ ةرتف وأ( ريرقتلا خيرات نم ارهش ١٢ لالخ اهثودح

 رطاخمل اهلالخ ةعومجملا ضرعتت ةيدقاعت ةدم ىصقأ يه ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ريدقت دنع رابتعالا يف ذخؤت يتلا ةدملل ىصقألا دحلا
 .نامتئالا
 ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا سايق
 يدقنلا زجعلا تالاح عيمجل ةيلاحلا ةميقلاب نامتئالا رئاسخ سايق متي .نامتئالا رئاسخل ةحجرملا تاريدقتلا يه ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا
 رئاسخلا مصخ متي .)اهمالتسا ةعومجملا عقوتت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو دقعلل اقفو نايكلل ةقحتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا نيب قرفلا يأ(
 .يلاملا دوجوملل يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةعقوتملا ةينامتئالا
 ةينامتئالا ةميقلا ةضفخنم ةيلاملا تادوجوملا
 دوجوم ربتعي .ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةيلاملا تادوجوملل ةينامتئالا ةميقلا تضفخنا اذإ ام مييقتب ريرقت لك خيرات يف ةعومجملا موقت
 .يلاملا دوجوملا نم ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع راض ريثأت هل رثكأ وأ ثدح عقي امدنع "ةينامتئالا ةميقلا ضفخنم" هنأ يلام
 :اهتظحالم نكمي يتلا ةيلاتلا تانايبلا يلام دوجومل ةينامتئالا ةميقلا ضافخنا ىلع ليلدلا نمضتي
 ،ةريبك ةيلام ةبوعصل رِدصُملا وأ ليمعلا ةهجاوم -
 ،ًاموي ٣٦٠ نم رثكأ دادسلا نع رخأتلا وأ دادسلا نع فلختلا لثم ،دقعب لالخإ -
 ،اهريغب ذخأتل ةعومجملا نكت مل طورش ىلع ءانب ةفلس وأ ضرقل ةعومجملا ةلكيه ةداعإ -
 وأ ،ىرخأ يلام ميظنت ةداعإ ةلاح وأ سالفإ ةلاح يف ليمعلا لوخد لمتحملا نم نوكي -
 ةيلام تابوعص ببسب ةطشنلا قوسلا يف ةيلام ةقرو جاردإ ءاغلإ -
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا ساسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( ةميقلا يف ضافخنالا )ط(

 يلاملا زكرملا نايب يف ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا صصخم ضرع
 .تادوجوملل ةيلامجإلا ةيرتفدلا ةميقلا نم ةأفطملا ةفلكتلاب ساقت يتلا ةيلاملا تادوجوملل رئاسخلا تاصصخم مصخ متي
 بطشلا
 ءزج وأ هلمكأب يلام دوجوم دادرتساب ةلوقعم تاعقوت ةعومجملا ىدل نوكي ال امدنع يلام دوجومل ةيلامجإلا ةيرتفدلا ةميقلا بطش متي
 .دادرتسالاب ةلوقعم تاعقوت دوجو لامتحا ساسأ ىلع بوطشملا غلبملاو بطشلا تيقوتب قلعتي اميف الصفنم امييقت ةعومجملا يرجت .هنم
 ذافنإلا ةطشنأل ةعضاخ تبطش يتلا ةيلاملا تادوجوملا لظت دق ،كلذ مغرب .بوطشملا غلبملا نم ًاريبك ًاءزج درتست نأ ةعومجملا عقوتت ال
 .ةقحتسملا غلابملا دادرتسال ةعومجملا اهعبتت يتلا تاءارجإلاب مازتلالا لجأ نم
  ةيلاملا ريغ تادوجوملا ةميق ضافخنا
 يعوضوم ليلد يأ كانه ناك اذإ ام ديدحتل ريرقت لك خيرات يف نوزخملا فالخب ةعومجملل ةيلاملا ريغ تادوجوملل ةيرتفدلا ميقلا ةعجارم متت
 يف ضافخنالا ةراسخب فارتعالا متي .دادرتسالل ةلباقلا تادوجوملا ةميق ريدقت متي ليلدلا اذه دوجو ةلاح يف .اهتميق يف ضافخنا ىلع
 .دادرتسالل ةلباقلا اهتميق نع تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا ديزت امدنع دحوملا ةراسخلا وأ حبرلا نايب يف ةميقلا
 ىلع تارشؤم ةيأ كانه تناك اذإ ام ةفرعمل كلذو ،ةقباس تارتف يف اهب فرتعملا ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ مييقت متي ريرقت لك خيرات يف
 لباقلا غلبملا ديدحتل ةمدختسملا تاريدقتلا يف ريغت كانه ناك اذإ ةميقلا يف ضافخنالا ةراسخ در متي .اهدوجو مدع وأ ةراسخلا ضافخنا
 مت يتلا ةيرتفدلا اهتميق تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا هيف زواجتت ال يذلا دحلا ىلإ طقف ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخ در متي .دادرتسالل
 .ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخب فارتعالا متي مل ول اميف ،ءافطإلا وأ كالهإلا نم يفاصلاب ،اقباس اهديدحت

 ةيبنجألا تالمعلا )ي(
 تادوجوملا ليوحت متي .ةلماعم لك ءارجإ خيرات يف ةدئاسلا فرصلا راعسأب يرطقلا لايرلاب ةيبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا ديق يرجي
 نم ةجتانلا ةلمعلا قورف جردتو ةنسلا ةياهن يف ةدئاسلا فرصلا راعسأب يرطقلا لايرلا ىلإ ةيبنجألا تالمعلاب ةلجسملا ةيلاملا تابولطملاو
 .دحوملا لخدلا نايب ىلإ ليوحتلا تايلمع
 .)طاشنلا ةلمع( هيف لمعت يذلا ةيسيئرلا داصتقالا ةلمعب ةكرتشملا عيراشملا تاكرشو ةعباتلا تاكرشلل ةيدرفلا ةيلاملا تانايبلا ضرع مت
 .مألا ةكرشلل ضرعلا ةلمعب تاكرشلا كلتل لخدلا تانايبو يلاملا زكرملا تانايب راهظإ مت ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه دادعإ ضرغلو

 طّوحتلا ةطشنأو ةقتشملا ةيلاملا تاودألا )ك(
  .ةدئافلا راعسأ يف ةيبلسلا تاريغتلل اهضرعت ةرادإل ةفلتخم ةقتشم ةيلام تاودأ يف ةعومجملا تلخد
 .ةلداعلا اهتميقب ًاقحال اهسايق داعيو تاقتشملا دوقع يف لوخدلا خيرات يف كلذو ،ةلداعلا اهتميقب ةقتشملا ةيلاملا تاودألا لجست ايئدبم
 دنبلا ةعيبط ىلعو ،طوحت ةادأك ةفنصم تاقتشملا تناك اذإ ام ىلع تاقتشملا فينصت نع ةجتانلا ةراسخلا وأ حبرلاب فارتعالا ةقيرط دمتعت
 تاقفدتلل طوحت( ةيدقنلا تاقفدتلا يف ريغتلل اهضرعتل طوحت ةادأك ةدئافلا راعسأ لدابت دوقع صيصختب ةعومجملا تماق .هل طوحتملا
 .)ةيدقنلا
 فلتخمب مايقلا ةيجيتارتساو رطاخملا ةرادإ فادهأو ،هل طوحتملا دنبلاو ةيلاملا تاودألا نيب ةقالعلا قيثوتب ةلماعملا ءدب ذنم ةعومجملا موقت
 ةمدختسملا تاقتشملا تناك اذإ كلذو ،رمتسم ساسأ ىلعو طوحتلا ءدب دنع ،اهمييقت قيثوتب اضيأ ةعومجملا موقت امك .طوحتلا تالماعم
 .هل طّوحتملا دنبلل ةيدقنلا تاقفدتلا يف تاريغتلا ليلقت ىلع ةريبك ةجردب ةلاعف طوحتلا تاكرح يف
 ةياهن يف ةيقوسلا ةميقلا ىلإ اهتميق ليدعت متي هنإف ،لاعف طّوحت تاودأك ةلهؤم ةيلاملا تاودألا تاقتشم اهيف نوكت ال يتلا فورظلا يف
 .دحوملا لخدلا نايب يف ةلداعلا ةميقلا يف قورفلا لجستو ةرتف لك
 

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا سسأ ٣
 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 ذيفنتلا ديق ةيلامسأر لامعأ )ل(

 ةيرورضلا ىرخألا فيلاكتلاو ةلمسرملا ةدئافلا فيلاكتو تادوجوم ءانب يف ةدبكتملا ةرشابملا ةفلكتلا ذيفنتلا ديق ةيلامسأرلا لامعألا نمضتت
 تاكلتمملا ىلإ ةفلكتلا ليوحت متي .ةرادإلا لبق نم ددحملا ضرغلا يف اهمادختسال نيتبولطملا ةلاحلاو عقوملا يف تادوجوملا لعجل
 .هنم عقوتملا مادختسالل ازهاج دوجوملا نوكي امدنع تادعملاو

 ةلجؤم تاداريإ )م( 
 "ىرخأ تابولطم" اهنأ ىلع تادعملاو تاكلتمملا دنب يف دوجوم ءانبو فاجلا ضوحلا فيلاكت نع ةعومجملا ضيوعتل ةملتسملا غلابملا ضرعت
 .دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف
 فارتعالا ةرتف لالخ مظتنم ساسأ ىلع دحوملا لخدلا نايب يف غلابملاب فارتعالا بلطتت يتلاو ةملتسملا لاومألل لخدلا جهن ةعومجملا عبتت
 .عقوتملا يجاتنإلا رمعلا ىلع كالهتسالاب

 تاراجيإلا  )ن(
 راجيإ ىلع يوتحي وأ اراجيإ لثمي هنأ ىلع دقعلا ربتعي .راجيإ ىلع يوتحي وأ اراجيإ لثمي دقعلا ناك اذإ ام مييقتب ةعومجملا موقت دقعلا ماربإ دنع
 ىلع ةرطيسلا يف قحلا لقني دقعلا ناك اذإ ام مييقتل .لباقمب ةينمز ةدمل نيعملا دوجوملا مادختسا ىلع ةرطيسلا يف قحلا لقني ناك اذإ
 :ناك اذإ ام مييقتب ةعومجملا موقت نيعم دوجوم مادختسا
 وأ ةيلعفلا ةيحانلا نم ازيمم نوكي نأ بجيو ةحيرص وأ ةينمض ةروصب كلذ ديدحت متي دق - ددحم دوجوم مادختسا ىلع يوطني دقعلا -

 .دوجوملا لادبتسإ يف قحلا دروملل ناك ام اذإ ددحم دوجوملا ربتعي ال .زيمتملا يلعفلا دوجوملا ةءافك لك لثمي
 و ؛مادختسالا ةرتف لاوط دوجوملا مادختسا نم ةيداصتقالا عفانملا عيمج ىلع لوصحلا يف قحلا ةعومجملا ىدل -
 رييغتب ةلصلا تاذ رارقلا ذاختا قوقح اهيدل نوكي امدنع قحلا اذه ةعومجملا ىدل .دوجوملا مادختسا هيجوت يف قحلا ةعومجملا ىدل -

 نوكي دوجوملا مادختسا نم ضرغلاو ةيفيك لوح رارقلل قبسملا ديدحتلا متي امدنع ةردان تالاح يف .دوجوملا مادختسا ضرغو ةيفيك
 :ناك ول دوجوملا مادختسا هيجوت يف قحلا ةعومجملا ىدل
 وأ ؛دوجوملا ليغشت يف قحلا ةعومجملا ىدل §
 .همادختسا نم ضرغلاو ةيفيك اقبسم ددحت يتلا ةروصلاب دوجوملا ميمصتب ةعومجملا تماق §

 رجأتسمك ةعومجملا
 ىلع راجيإلا تانوكم نم نوكم لكل دقعلا يف لباقملا صيصختب ةعومجملا موقت راجيإلا تانوكم دحأ ىلع يوتحي دقع ليدعت وأ ماربإ دنع
 قح دوجوم .راجيإلا ةيادب خيرات يف راجيإلا بولطمو دوجوملا مادختسا قحب ةعومجملا فرتعت .ةلصلا يذ يبسنلا يدرفلا رعسلا ساسأ
 افاضم دقعلا ماربإ خيرات لبق وأ يف تمت دق راجيإ ةعفد يأل ريدقتو دبكتملا يئدبملا غلبملا نمضتت يتلاو ةفلكتلاب ايئدبم ساقي مادختسالا
 ىلإ هيلع نئاكلا عقوملا وأ يساسألا دوجوملا ةداعإ وأ يساسألا دوجوملا ةلازإو كيكفت فيلاكت ريدقتو ةدبكتم ةيئدبم فيلاكت يأ اهيلإ
 .ةملتسم راجيإ زفاوح ةيأ اصقان قباسلا هعضو
 ةيكلم راجيإلا لقني مل ام ،راجيإلا ةرتف ةياهن ىتحو ءدبلا خيرات نم تباثلا طسقلا ةقيرط مادختساب دعب اميف تادوجوملا مادختسا قح كلهي
 كلت يف .ءارشلا رايخ سرامتس ةعومجملا نأ سكعت مادختسالا قح دوجوم ةفلكت تناك وأ راجيإلا ةدم ةياهنب ةعومجملل يساسألا دوجوملا
 ةمدختسملا ةقيرطلا سفنب هديدحت متي يذلاو يساسألا دوجوملل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع مادختسالا قح دوجوم كالهإ متيس ةلاحلا
 هليدعتو ،تدجو نإ ،ةميقلا يف ضافخنالا رئاسخب يرود وحن ىلع مادختسالا قح دوجوم ضيفخت متي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .تادعملاو تاكلتمملل
 .راجيإلا مازتلال ةددحملا سايقلا ةداعإ تايلمع ضعبب
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا سسأ ٣

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( تاراجيإلا  )ن(

 ينمضلا ةدئافلا لدعم مادختساب ةموصخم راجيإلا ءدب خيرات يف ةددسملا ريغ راجيإلا تاعوفدمل ةيلاحلا ةميقلاب راجيإلا مازتلا سايق متي ايئدبم
 لدعم ةعومجملا مدختست امومع .ةعومجملا ىدل يفاضإلا ضارقإلا لدعمب ،لدعملا كلذ ديدحت نكمملا ريغ نم ناك ول وأ ،راجيإلا دقع يف
 فلتخم نم ةدئافلا راعسأ ىلع لوصحلاب اهيدل يفاضإلا ضارقإلا لدعم ةعومجملا ددحت .مصخلا لدعم هنأ ىلع اهيدل يفاضإلا ضارقإلا
 .رجؤملا دوجوملا عونو دقعلا طورش سكعت ةنيعم تاليدعت ءارجإب موقتو ليومتلا رداصم

 :راجيإلا مازتلا سايق يف ةنمضملا راجيإلا تاعوفدم لمتشت

 ؛ةتباثلا ةيداملا تاعوفدملا ةنمضتم ،ةتباثلا تاعوفدملا -

 ؛راجيإلا ءدب خيرات يف امك لدعملا وأ رشؤملا مادختساب ايئدبم ساقت ،لدعم وأ رشؤم ىلع دمتعت يتلا ةريغتملا راجيإلا تاعوفدم -

 و ؛ةيقابلا ةميقلا ةنامض بجومب اهعفد عقوتملا غلابملا -

 ةرتف يف راجيإلا تاعوفدمو هتسراممب موقتس اهنأ نم لوقعم وحن ىلع ةدكأتم ةعومجملا نوكت ءارش رايخ بجومب ةسرامملا رعس -
 راجيإل ركبملا ءاهنإلا نع تامارغلاو ديدمتلا رايخ ةسراممب موقتس اهنأ نم لوقعم وحن ىلع ةدكأتم ةعومجملا تناك ول ةيرايتخا ديدجت
 .ركبملا ءاهنإلاب موقت نل اهنأ نم لوقعم وحن ىلع ةدكأتم ةعومجملا نكت مل ام

 راجيإلا تاعوفدم يف رييغت ثدحي امدنع هسايق داعي مث نم .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقيرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب راجيإلا مازتلا ساقي
 بجومب عفدلا قحتسم حبصيس يذلا غلبملل ةعومجملا ريدقت يف رييغت كانه ناك ول ،لدعملا وأ رشؤملا يف ريغتلا نم أشنت يتلا ةيلبقتسملا
 راجيإ ةعفد كانه ناك ول وأ ءاهنإلا وأ ديدمتلا وأ ءارشلا رايخ سرامتس تناك اذإ امل اهمييقت رييغتب ةعومجملا تماق ول ،ةيقابلا ةميقلا ةنامض
  .ةلدعم ةتباث ةيدام

 يف هليجست وأ تادوجوملا مادختسا قحل ةيرتفدلا ةميقلا ىلع كلذب ةلصلا يذ ليدعتلا ءارجإ متي ةقيرطلا هذهب راجيإ مازتلا سايق ةداعإ دنع
  .رفصلا ىلإ تادوجوملا مادختسا قحل ةيرتفدلا ةميقلا ضيفخت مت ول ةراسخلا وأ حبرلا

  .تادعملاو تاكلتمملا دنب يف تادوجوملا مادختسا قح ضرع متي

 ةميقلا ةضفخنملا تادوجوملا تاذ تاراجيإلاو لجألا ةريصق تاراجيإلا

 ةضفخنملا تادوجوملا تاذ تاراجيإلاو لجألا ةريصق تاراجيإلل راجيإلا تابولطمو عافتنالا قح تادوجومب فارتعالا مدع ةعومجملا تراتخا
  .راجيإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرطب فورصمك تادوجوملا هذهل ةبحاصملا راجيإلا تاعوفدمب ةعومجملا فرتعت .ةميقلا

 رجؤمك ةعومجملا

 ىلع راجيإلا تانوكم نم نوكم لكل دقعلا يف لباقملا صيصختب ةعومجملا موقت ،راجيإ نوكم ىلع يوتحي دقع ليدعت دنع وأ ءدبلا خيرات يف
 ءدب ذنم ايليغشت اراجيإ مأ ايليومت اراجيإ راجيإ لك ناك اذإ ام ديدحتب موقت اهنإف رجؤمك ةعومجملا لمعت امدنع .يدرفلا يبسنلا اهرعس ساسأ
 .راجيإلا

 .يساسألا دوجوملا ةيكلمب ةلصلا تاذ زفاوحلاو رطاخملا عيمج لقني راجيإلا ناك اذإ امل يلك مييقت ءارجإب ةعومجملا موقت راجيإ لك فينصتل
 ضعبل ارابتعا ةعومجملا عضت مييقتلا اذه نم ءزجك .ايليغشت اراجيإ ربتعي هنإف نكي مل ولو يليومت راجيإ ةباثمب راجيإلا ربتعي كلذك لاحلا ناك ول
 .دوجوملل يداصتقإلا رمعلاب ةنراقم ةيرهوج ربتعت راجيإلا ةرتف ناك اذإ ام لاثمك تارشؤملا

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلاو دادعإلا سسأ ٣

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا ٣/٢
 )عبات( تاراجيإلا  )ن(

 )عبات(  رجؤمك ةعومجملا

 لباقملا صيصختل "١٥" مقر ةيلاملا ريراقتلا دادعإل يلودلا رايعملا قبطت ةعومجملا نإف ، ريجأتلا ريغو ريجأتلا تانوكم نمضتي بيترتلا ناك اذإ
 .دقعلا يف

 دقع يف رامثتسالا يفاص ىلع "٩" مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو ةميقلا ضافخنإو فارتعإلا ءاغلإ تابلطتم ةعومجملا قبطت
 يف رامثتسالا يلامجإ باسح يف ةمدختسملاو ةردقملا ةنومضملا ريغ ةيقبتملا ميقلا ةعجارمب مظتنم لكشب ةعومجملا موقت .راجيإلا
 .راجيإلا دقع

 .راجيإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع داريإك ةيليغشت راجيإ دوقع بجومب ةملتسملا راجيإلا تاعوفدم ةعومجملا جردت

 ليغشتلا تاعاطق )س(
 ىرخألا تاعاطقلا امأ .ةمدقملا ةمدخلا ةعيبط ساسأ ىلع ةعومجملل يسيئرلا ليغشتلا عاطق يه لماكلاب ةكولمملا زاغلا لقن نفس
 دحاو عاطق ساسأ ىلع ةيلاملا تانايبلا دادعإ مت يلاتلابو .ريرقت اهنع ردصي الو ةيبسن ةيمهأ تاذ ريغ يهف ةيرحبلا تامدخلاو تالاكولاك
 .ريرقتلا هنع رداص

 مهسلا ىلع دئاعلا )ع(
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمسقب مهسلا ىلع يساسألا دئاعلا باستحا متي .ةيداعلا اهمهسأل لدعملاو يساسألا دئاعلا تانايب ةعومجملا ضرعت
 .ةرتفلا لالخ ةمئاقلا ةيداعلا مهسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع ةعومجملل نييداعلا نيمهاسملا ىلإ ةبوسنملا

 
 لوادتملا ريغ لباقم لوادتملا فينصت  )غ(

 
  .لوادتم ريغ / لوادتم فينصت ىلع ًءانب تابولطملاو تادوجوملا ةكرشلا ضرعت
  :امدنع ةلوادتم تادوجوملا نوكت

  ؛ةيداعلا ليغشتلا ةرود يف اهكالهتسا وأ اهعيب متي نأ دصقي وأ ققحتت نأ عقوتي •
  ؛ةرجاتملا ضرغل ًاساسأ اهب ظفتحم نوكت •
  وأ ؛ريرقتلا ةرتف دعب ًارهش رشع ينثا لالخ ققحتت نأ عقوتي •
 ةرتف دعب ًارهش رشع ينثا نع لقت ال ةدمل تابولطم ةيوستل اهمادختسا وأ اهلدابت رظحي مل ام همكح يف ام وأ ًادقن نوكت •

 .ريرقتلا
 
 .ةلوادتم ريغ فنصت ىرخألا تادوجوملا عيمج
 
 :امدنع ةلوادتم تابولطملا نوكت

  ؛ةيداعلا ليغشتلا ةرود يف اهتيوست متت نأ عقوتي •
  ؛ةرجاتملا ضرغل ًاساسأ اهب ظفتحم نوكت •
 وأ ؛ريرقتلا ةرتف دعب ًارهش رشع ينثا لالخ دادسلا ةقحتسم نوكت •
 .ريرقتلا ةرتف دعب ًارهش رشع ينثا نع لقت ال ةدمل تابولطملا ةيوست رخؤي طورشم ريغ قح دجوي ال •

 
  .ةلوادتم ريغك ىرخألا تابولطملا عيمج ةكرشلا فنصتو
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 تادعمو تاكلتمم ٤
 

 تازيهجتو ثاثأ تادعم نفسلا 
 قح تادوجوم
 عومجملا *ىرخأ مادختسا

       ةفلكتلا
 ٣١٬٩٩٨٬٦٩٤ ٣٦٧٬٧٤٣ ١٤٣٬٠٣٩ ٤١٬٢٦٣ ١٥٬١٣٤ ٣١٬٤٣١٬٥١٥ ٢٠٢٠ رياني ١ يف
 ١١٦٬٧١٨       ٥٣٬٩٣٤     - - - ٦٢٬٧٨٤ ٢٠٢٠ ةنس لالخ تافاضإ
 ديق ةيلامسأر لامعأ نم ليوحتلا
 ذيفنتلا

 
٧٤٬٤٨٦ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(٧٤٬٤٨٦) 

        
- 

 ماع لالخ تاليدعت / تاداعبتسا
٢٠٢٠ 

 
(٧٠٬٣١٢) 

     
    (٨٩) 

 
        (٢٢٨) 

 
(٧٤٬٤٨٢) 

 
(١٧٢٬٣٣٢) 

 
(٣١٧٬٤٤٣) 

 ٣١٬٧٩٧٬٩٦٩ ١٧٤٬٨٥٩    ٦٨٬٥٥٧ ٤١٬٠٣٥ ١٥٬٠٤٥  ٣١٬٤٩٨٬٤٧٣ ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف
 ١٤٬٢٣٧ ٢٬٩٤٨ -   ٢٦ - ١١٬٢٦٣ ٢٠٢١ ماع لالخ تافاضالا
 ديق ةيلامسأر لامعأ نم ليوحت
 ذيفنتلا

          
٤٠   - 

 
٤٥١ 

 
- 

 
)٤٩١(       

 
- 

 ةنس لالخ تاليدعت / تاداعبتسا
٢٠٢١ 

 
- 

 
)١٦٠( 

 
- 

 
)٧٬٩٣٧( 

 
)١٣٨٬٩٤٠( 

 
)١٤٧٬٠٣٧( 

 ٣١٬٦٦٥٬١٦٩ ٣٨٬٣٧٦ ٦٠٬٦٢٠ ٤١٬٥١٢ ١٤٬٨٨٥ ٣١٬٥٠٩٬٧٧٦ ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف
       
       :مكارتملا كالهإلا
 ٧٬٨٥٤٬٩٩٤ ١٧٣٬١٣٠ ٢٢٬٠٠٦ ٢٣٬٩٠٨ ١٣٬٤٥٧ ٧٬٦٢٢٬٤٩٣ ٢٠٢٠ رياني ١ يف
 ٩٠٥٬٩٢٢       ٨٬٧٨٤ ١٤٬٤٣١ ٦٬١٣٧ ١٬٢٩٨     ٨٧٥٬٢٧٢      ** ٢٠٢٠ ةنسل كالهإ
 ماع لالخ تاليدعت / تاداعبتسا

٢٠٢٠ 
 

(٦٩٬٠٤٣) 
      

   (٨٩) 
        

        (١٦٢) 
 

(٣٣٬٠٠٩) 
 

(٢١٬٨٣٦) 
 

(١٢٤٬١٣٩) 
 ٨٬٦٣٦٬٧٧٧ ١٦٠٬٠٧٨ ٣٬٤٢٨ ٢٩٬٨٨٣ ١٤٬٦٦٦ ٨٬٤٢٨٬٧٢٢ ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف
 ٩٠١٬٤١٣ ٤٬٠٢٠ ٦٬٠٦٢ ١١٬٦٢٩ ٢٦٤ ٨٧٩٬٤٣٨ **٢٠٢١ ةنسل كالهإ
 ةنس لالخ تاليدعت /تاداعبتسا

٢٠٢١ 
 
- 

 
(١٦٠) 

 
- 

 
(٣٩٧) 

 
(١٣٨٬٩٤٠) 

 
(١٣٩٬٤٩٧) 

 ٩٬٣٩٨٬٦٩٣ ٢٥٬١٥٨ ٩٬٠٩٣ ٤١٬٥١٢ ١٤٬٧٧٠ ٩٬٣٠٨٬١٦٠ ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف
       :ةيرتفدلا ةميقلا يفاص
 ٢٢٬٢٦٦٬٤٧٦ ١٣٬٢١٨ ٥١٬٥٢٧ - ١١٥ ٢٢٬٢٠١٬٦١٦ ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك
 ٢٣٬١٦١٬١٩٢ ١٤٬٧٨١     ٦٥٬١٢٩ ١١٬١٥٢       ٣٧٩         ٢٣٬٠٦٩٬٧٥١ ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ يف امك

 
  .)٢٠٢٠ يف يرطق لاير نويلم ٣٫٦( يرطق لاير نويلم  ٥٫٣ غلبمب ذيفنتلا ديق ةيلامسأر لامعأ غلبملا اذه لمشي *
 .)٢٠٢٠ يف يرطق لاير نويلم ١٤٫٤( ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا تحت يرطق لاير نويلم ٦ غلبمب كالهإلا فينصت مت  **

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف تارامثتسا ٥
 يرطق لاير 
  
 ٤٬٣٧٨٬٢٢٢ ٢٠٢٠ رياني ١ - ديصرلا
 ٢٧٬٣١٢ كرتشم عورشم يف يفاضا رامثتسا
 ٣٩٠٬١٤٢  ةنسلا جئاتن نم ةصح
 ١٥٠٬٤٩٦ بطشلا لباقم تاليدعت
 ١٥٬٤٩٦ ةكرتشملا عيراشملل ضرق لباقم ةراسخلا ليدعت
 ٦٬١٥٤ ةكرتشملا عيراشملا نم رئاسخلل يفاضإلا مازتلالا لباقم ليدعتلا
 (٥٣٬٧٤٢)  * ةنسلل طّوحتلا يطايتحا نم ةصح
 (٧٢٠٬٣٩٥) ةملتسم حابرأ تاعيزوت
 ٤٬١٩٣٬٦٨٥ ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١ – ديصرلا
 ١٩٩٬٨٧٤ كرتشم عورشم يف يفاضا رامثتسا
 ٤٩٣٬٥٦٠  ةنسلا جئاتن نم ةصح
 ١٣٬١٨٤ ةكرتشملا عيراشملل ضرق لباقم ةراسخلا ليدعت
 ١٧٬٨٢٩ ةكرتشملا عيراشملا نم رئاسخلل يفاضإلا مازتلالا لباقم ليدعتلا
 ١٣١٬٩٩٥  * ةنسلل طّوحتلا يطايتحا نم ةصح
 (١٤٩٬٧٨٢) ةملتسم حابرأ تاعيزوت
 ٤٬٩٠٠٬٣٤٥  ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ - ديصرلا

 
 يف يرطق لاير نويلم ١٬٧ غلبمب حبر( يرطق لاـير نويلم ٣٫٦ ةميق يلامجإب ةكرتشملا عيراشملل طوحتلا يطايتحا حبر نم ةصحلا دنبلا اذه نم دعبتسي *

  .ةكرتشملا عيراشملا كلتل حونمملا ضرقلا لباقم هتيوست تمت يذلاو )٢٠٢٠ ةنس
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف تارامثتسا ٥

 :يلي امك ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف ةعومجملا تارامثتسا ليصافت لثمتت
 يساسألا طاشنلا كلمتلا ةبسن سيسأتلا ناكم ةكرتشملا عيراشملا تاكرش ءامسأ

٪٤٠ نامياكلا رزج  ةدودحملا تالقان نارام ةكرش  تالقانلا ريجأت 

J لاشراملا رزج  ةدودحملا )١( مقر تالقان ٥ 
٤٠٪  

 تالقانلا ريجأت
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٢( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٣( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٤( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٥( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٦( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٧( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
J ٤٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٨( مقر تالقان ٥٪  تالقانلا ريجأت 
٪٣٠ لاشراملا رزج  ةدودحملا )٤( لقنلل الويسنينيب ةكرش  تالقانلا ريجأت 
٪٣٠ لاشراملا رزج  تالقان ياكيت ةكرش  تالقانلا ريجأت 
    :فانورب ةكرش
٪٤٥ ايناملأ اردناسكلأ  تالقانلا ريجأت 
٪٤٥ ايناملأ اتيرب  تالقانلا ريجأت 
٪٤٥ ايناملأ اليربج  تالقانلا ريجأت 
٪٤٥ ايناملأ ايلوج  تالقانلا ريجأت 
٪٦٠ لاشراملا رزج )*( )III( تالقان ياكيت ةكرش  تالقانلا ريجأت 
٪٥٥ لاشراملا رزج )*( .م.م.ذ تيرلسكأ تالقان  تالقانلا ريجأت 
٪٦٠ نامياكلا رزج )*( ةدودحملا جنيبيش لابولج ةكرش  تالقانلا ريجأت 
٪٢٠ اطلام ةدودحملا ٣ مقر لاسُملا يعيبطلا زاغلا لقنل ةيدنهلا ةكرشلا  تالقانلا ريجأت 
٪٧٠ رطق (*) )م.م.ذ( ريلويمزجيوزتيفس تالقان  تالقانلا ريجأت 
٪٥٠ رطق )م.م.ذ( لاسُملا يلورتبلا زاغلا لقنل جيلخلا ةكرش  تالقانلا ريجأت 
٪٨٠ رطق  )*( )ق.خ.م.ش( ةدودحملا ةيرحبلا لامعألل لبيك تالقان  ةنايصو ليغشت 

 حالصإ ضوح
 نفسلا

٪٧٠ رطق )**( )*( ق.خ.م.ش ةدودحملا رطق زدرايبيش نماد تالقان  ءاشنإو ميمصت 
 ءانب ضوح ليغشتو
 نفسلا

٪٦٠ رطق )*( لكايهلا عينصتل رطق ةكرش  عينصتلا ةطشنأ 

 جاتحت .اهيلع ةلماك ةرطيس سرامت ال اهنأ الإ ،تاكرشلا هذه يف ةيكلملا قوقح مهسأ فصن نم رثكأ كلتمت ةعومجملا نأ نم مغرلاب *
 تاعورشملا هذهب ةقلعتملا تابولطملاو تادوجوملل دقاعتلا قح ةعومجملا كلتمت ال .فارطألا عيمج نم ةلماك تاقفاوم ىلإ تارارقلا
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه يف ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب تارامثتسالا هذه ليجست متي هنإف ،كلذل ًاعبتو ةكرتشملا

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلل ةبسنلاب ةماه ريغ كرتشملا عورشملا تايلمع .كرتشملا عورشملا ةيفصت ددصب ةعومجملا **
 

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف تارامثتسا ٥

  ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ةيلاملا تامولعملا صخلم ٥/١

 عيراشملل ةصتخملا ةيلاملا تانايبلا يف ةنيبملا غلابملا لثمت ةعومجملاب ةقالعلا تاذ ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ةيلاملا تامولعملا صخلم
 نكي مل ةلاح يف ةيكلملا قوقح باستحا ضارغأل ةعومجملا لبق نم اهليدعت متي( ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو ةدعملاو ةكرتشملا
 .)ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ راطإ

 
 نحشلا عيراشم
 ةكرتشملا

 ةطشنأل ةكرتشملا عيراشملا ةكرتشملا ةيرحبلا عيراشملا
 عومجملا  نفسلا ءانب ضوح

     :٢٠٢١ ربمسيد ٣١
 ٣٬٤١١٬٢٤٧ ٢٠٩٬١٩٥ ٦٧٬٧٨٨ ٣٬١٣٤٬٢٦٤ ةلوادتم تادوجوم
 ٢٥٬٧٠٤٬٩٨١ ٢٥٨٬٨٤٠ ٢٢٧٬٧٢٧ ٢٥٬٢١٨٬٤١٤ ةلوادتم ريغ تادوجوم
 (١٬٩٣٢٬٣٢٩) (٣٦١٬٦٥٤) (٥٬٠٤٣) (١٬٥٦٥٬٦٣٢) ةلوادتم تابولطم
 (١٧٬١٧٥٬٤٩٥) (٦٦٣٬٤١٧)  (٤٠٧) (١٦٬٥١١٬٦٧١) ةلوادتم ريغ تابولطم
 ١٠٬٠٠٨٬٤٠٤ (٥٥٧٬٠٣٦) ٢٩٠٬٠٦٥ ١٠٬٢٧٥٬٣٧٥ تادوجوملا يفاص

     
 ٤٬٩٠٠٬٣٤٥ - ٢٠٣٬٠٤٦ ٤٬٦٩٧٬٢٩٩ تادوجوملا يفاص يف ةعومجملا ةصح
     
 ١٬٢٢٧٬٢٧٧ ٣٥٬٥٥٦ ٣٣٬٤٠٥ ١٬١٥٨٬٣١٦ )ةراسخلا( حبرلا يفاص
 ٣١٤٬٣٤٧ - - ٣١٤٬٣٤٧ )ةراسخلا( / رخآلا لماشلا لخدلا
 ٤٩٣٬٥٦٠ (٣٦٬٢٠٨) ٢٣٬٣٨٤ ٥٠٦٬٣٨٤ )ةراسخلا( / حبرلا يفاص يف ةعومجملا ةصح
 / رخآلا لماشلا لخدلا يف ةعومجملا ةصح
 ١٣٥٬٥٨٩ - - ١٣٥٬٥٨٩ )ةراسخلا(
     :ىرخأ تاحاصفإ
 ٤٬٠١٢٬٩٧٨ ٣٩٢٬٦٦٤ ٩٨٬١١٣ ٣٬٥٢٢٬٢٠١ تاداريإلا
 ٢٬٣٢٤٬٥٤٣ ٧٤٬٥٣١ ٣٩٬٥٩٠ ٢٬٢١٠٬٤٢٢ همكح يف امو دقنلا

  

 
 ةطشنأل ةكرتشملا عيراشملا ةكرتشملا ةيرحبلا عيراشملا ةكرتشملا نحشلا عيراشم

 عومجملا  نفسلا ءانب ضوح

     :٢٠٢٠ ربمسيد ٣١
 ٢٬٤٢٩٬١١٦ ٢١٩٬٩٩٣ ٥٠٬٣٦٢ ٢٬١٥٨٬٧٦١ ةلوادتم تادوجوم
 ٢٦٬٠٨١٬٦٩٥ ٢٦٧٬٢٥٠ ٢٤٤٬٣٠٠ ٢٥٬٥٧٠٬١٤٥ ةلوادتم ريغ تادوجوم
 (٢٬٢٨٠٬٦٨١) (٤٤١٬١٣٩) (٧٬٦٣٨) (١٬٨٣١٬٩٠٤) ةلوادتم تابولطم
 (١٧٬٨٠١٬٣٢٧) (٦٣٦٬٩٦٨) (٣٤٨) (١٧٬١٦٤٬٠١١) ةلوادتم ريغ تابولطم
 ٨٬٤٢٨٬٨٠٣ (٥٩٠٬٨٦٤) ٢٨٦٬٦٧٦ ٨٬٧٣٢٬٩٩١ تادوجوملا يفاص

     
 ٤٬١٩٣٬٦٨٥ - ٢٠٠٬٦٦٢ ٣٬٩٩٣٬٠٢٣ تادوجوملا يفاص يف ةعومجملا ةصح
     

 ٩٦٦٬٧٠٠ (١٠٢٬٩١٨) ٣٥٬٩٣٦ ١٬٠٣٣٬٦٨٢ )ةراسخلا( حبرلا يفاص
 (١٠٣٬٩٨٥) - - (١٠٣٬٩٨٥) )ةراسخلا( / رخآلا لماشلا لخدلا

 ٣٩٠٬١٤٢ (٢٥٬٤٧٦) ٢٥٬٦٦٦ ٣٨٩٬٩٥٢ )ةراسخلا( / حبرلا يفاص يف ةعومجملا ةصح
 (٥٢٬٠٣٣) - - (٥٢٬٠٣٣) )ةراسخلا( / رخآلا لماشلا لخدلا يف ةعومجملا ةصح
     :ىرخأ تاحاصفإ
 ٣٬٧٧٩٬١١٣ ٢٨٥٬٦٥٦ ٩٨٬٩٨٠ ٣٬٣٩٤٬٤٧٧ تاداريإلا
 ١٬٥٠٣٬٠٣٢ ٢٥٬٧٢٠ ٢٠٬٣٦٤ ١٬٤٥٦٬٩٤٨ همكح يف امو دقنلا
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 ةكرتشم عيراشم تاكرشل ضورق ٦

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ٦١٬١٠٩  ٦٨٬٥٤١  ةدودحملا )٣( مقر لاسُملا يعيبطلا زاغلا لقنل ةيدنهلا ةكرشلا
 ١٬٢٠٩٬٤٦٢  ٥٩٩٬٩٧٨ ةدودحملا جنيبيش لابولج ةكرش
 ١٬٢٧٠٬٥٧١  ٦٦٨٬٥١٩ عومجملا
 عيراشملا تاكرش ىدل ةلويسلا رفوت ىلإ اهدادس عضخيو ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل دئاوف اهنع بستحت يتلا ضورقلا هذه حنم مت
  .)٢٠٢٠ ةنس يف ٪١٫٩٢ ةبسن( ٪٢٬١٩  ةبسنب ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك ةدئافلا لدعمل حجرملا طسوتملا ناك .ةكرتشملا

 ةيلام تارامثتسا ٧

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ١١٣٬٠٣٧  ١٢٠٬٣٨٦ رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةميقلاب – ةيلام تارامثتسا
 ٧٬٣٤٩  ٤٢٬٣١٦  ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا
 ١٢٠٬٣٨٦  ١٦٢٬٧٠٢  ربمسيد ٣١ يف ديصرلا

 .رطق ةصروب يف ةجردم مهسأ ةيلاملا تارامثتسالا لثمت

 ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذ ٨

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ٨٤٬١٣٢  ٩٦٬٧٤٦ ةنيدم ةيراجت ممذ
 (٢٬٠٥٠)  (٢٬٢٧٩)  اهليصحت يف كوكشم ةنيدم ممذ صصخم :حرطي
 ٨٢٬٠٨٢  ٩٤٬٤٦٧ 
 (٤٬٢٣٩)  (٧٬٧٢٣) ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا :حرطي
 ٤٬١٢١  ١٣٬١٨٦  ةقحتسم تاداريإ
 ٧٠٦٬٩٨٨  ٦٧٥٬١٥٦ * ىرخأ ةنيدم ممذ
 ٧٨٨٬٩٥٢  ٧٧٥٬٠٨٦ عومجملا

 يتلاو ةردصم ريغ ريتاوف يف يسيئر لكشب )١٥ حاضيإ عجار( اهب ةقلعتملا ءالمعلا نم ةملتسملا تامدقملاو ىرخألا ةنيدملا ممذلا لثمتت *
  .ةدصرألا كلتب اهرادصإ روف اهتلباقم متيس

  .ًابيرقت ًاموي ٦٠ وه نامتئالا ةرتف طسوتم .اهليصحت لمتحملا ريغ نم يتلا ةنيدملا ممذلا ةميق لماكب صصخم نيوكتب ةعومجملا تماق

 :٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك اهليصحت يف كوكشملا ةنيدملا ممذلا صصخم ىلع ةكرحلاو ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا رامعأ يلي اميف

 :ةميقلا ةيندتم ريغو ةقحتسملا ريغ ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا رامعأ )١(

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
 ٢٢٬٧٧٦  ٤٠٬٤٢٣ اموي ٦٠ نم لقأ

 
  

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذ ٨

 :ةميقلا ةيندتم ريغو ةقحتسملا ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا رامعأ )٢( 

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ١٬٨٤٢  ٣٬٩٠٢ اموي ٩٠-٦١
 ٣٢٬٦٤٤  ١٬٩٦٦ اموي ١٢٠-٩١
 ٢٤٬٨٢٠  ٤٨٬١٧٦ اموي ١٢٠ نم رثكأ
 ٥٩٬٣٠٦  ٥٤٬٠٤٤ يلامجإلا

 :ةميقلا ةيندتملا ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا رامعأ )٣(
    
 ٢٬٠٥٠  ٢٬٢٧٩ اموي ١٢٠ نع ديزي ام

 :اهليصحت يف كوكشملا ةنيدملا ممذلا صصخم ىلع ةكرحلا )٤(
    
 ١٬٤٨٤  ٢٬٠٥٠ ةنسلا ةيادب يف ديصرلا
 ٧٨٢  ٣٠٠ ةنسلا لالخ تافاضالا
 (٢١٦)  (٧١) ةنسلا لالخ تبطُش
 ٢٬٠٥٠  ٢٬٢٧٩ ةنسلا ةياهن يف ديصرلا

 
 كونبلا ىدل ةدصرأو دقن ٩ 

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ٥٠١  ٥٠٧   قودنصلا يف دقن
 ٩٢٩٬٠٦٨  ٨٤٧٬٩٢٠ ةيراجو بلطلا تحت تاباسح – كونبلا ىدل دقن
 ١٬٩١٠٬٠٨٣  ٢٬٤٦٢٬٥٦٩ * لجأل عئادو - كونبلا ىدل دقن
 ٢٠٬٣٢٣  ٢٠٬٢٩٨ )أ( ىرخأ ةيكنب ةدصرأ
 ١٣٥٬٤٨٨  ١٠٨٬٠١٦ )ب( ىرخأ ةيكنب ةدصرأ
 ٢٬٩٩٥٬٤٦٣  ٣٬٤٣٩٬٣١٠ عومجملا

 .)٢٠٢٠ يف ٪٢٫٥٣ ىلإ ٪٠٫٢٦( ٪٢٫٥ ىلإ ٪٠٫٠١ نيب ام لجأل عئادولا ىلع حبرلاو ةلاعفلا ةدئافلا ةبسن حوارتت *
 هلداعي امو دقنلا ٩/١

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ٢٬٩٩٥٬٤٦٣  ٣٬٤٣٩٬٣١٠ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
    :حرطي

 (٢٠٬٣٢٣)  (٢٠٬٢٩٨) )أ( ىرخأ ةيكنب ةدصرأ
 (١٣٥٬٤٨٨)  (١٠٨٬٠١٦) )ب( ىرخأ ةيكنب ةدصرأ
 (١٬٠٠٧٬٢٦٨)  (١٬٦٧٣٬٥٠٢) ًاموي ٩٠ دعب قحتست لجأل عئادو
 (٢٣١٬٧٠٩)  (٢٣٦٬٥٢٨) ديقملا دقنلا

 ١٬٦٠٠٬٦٧٥  ١٬٤٠٠٬٩٦٦ 

 نم ىعدتسملا يناثلا طسقلا ليصحتب ةقلعتملاو ةديازملاب اهعيب مت يتلا مهمهسأ نع نيمهاسملل عفدلا ةقحتسملا ةيدقنلا غلابملا   )أ( 
 .لاملا سأر

 .اهب بلاطملا ريغ حابرألا تاعيزوت نع نيمهاسملل ةقحتسملا ةيدقنلا غلابملا )ب(
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 لاملا سأر ١٠

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
 مهسألا ددع  مهسألا ددع 
    
 ٥٫٥٤٠٫٢٦٣٫٦٠٠  ٥٬٥٤٠٬٢٦٣٬٦٠٠ هب بتتكملاو ردصملا لاملا سأر
    
 غلبملا  غلبملا 
 لاير ١ ةيمسا ةميقب ةعوفدملاو اهب بتتكملاو ةردصملا لاملا سأر مهسأ
 مهسلل يرطق

 
٥٬٥٤٠٬٢٦٤ 

 
٥٫٥٣٨٫٧٨٠ 

 يف ٪٥٠ ةبسنب عوفدم ًاردصم ًامهس  ٢٬٩٦٨٬١٤٠( ٪٥٠ ةبسنب ةعوفدم ًامهس رفص ةردصملا مهسألا يلامجإ ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك
 .)٢٠٢٠ ةنس

 ةحرتقم ةيدقن حابرأ تاعيزوت ٠١/١
 عضخت يهو )٢٠٢٠ ةنس يف يرطق لاير نويلم ٦٠٩( ةيلاحلا ةنسلل يرطق لاير نويلم ٦٦٥ ةميقب ةيدقن حابرأ عيزوت ةرادإلا سلجم حرتقا
 سرام ٠٢ خيراتب دقع يذلا ةيونسلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف نومهاسملا دمتعا .ةيونسلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف نيمهاسملا ةقفاومل

  .٢٠٢٠ ةنسل ةيدقنلا حابرألا تاعيزوت ٢٠٢١
 ينوناق يطايتحا     ١١

 نم ٪٥٠ يطايتحالا اذه غلبي نأ ىلإ ينوناقلا يطايتحالل ةنس لك حبر يفاص نم ٪١٠ هتبسن ام ليوحت ىلع ةكرشلل يساسألا ماظنلا صني
 .يساسألا ماظنلا اهددح يتلا تالاحلا يف الإ عيزوتلل لباق ريغ يطايتحالا اذهو عوفدملا لاملا سأر ةميق

 طّوحتلا يطايتحا ١٢
 تاقفدتلل طوحت ةادأك اهفينصت مت يتلا تاقتشملل ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا نم لاعفلا ءزجلا يف ةعومجملا ةصح طّوحتلا يطايتحا لثمي
 .ةكرتشم عيراشم تاكرشل طّوحتلا يطايتحا نم ةعومجملا ةصحو ةعباتلا اهتاكرش لبق نم ةلجسملا ةيدقنلا
 نأ عقوتي .ةدئافلا راعسأ تالدابمل ةلداعلا ةميقلا ىلإ مييقتلا ةداعإ نم يبساحم ديق لثمي ةبلاس ةميقب رهظي يذلا طوحتلا يطايتحا نإ
 رثؤي نأ عقوتي ال .ةدئافلا راعسأ تالدابمل يساسألا غلبملا ضافخناو ضورقلا دادس عم كلذو تقولا رورم عم طوحتلا يطايتحا ضفخني
 ةدئافلا راعسأ تالدابم نم تأشن يطايتحالل ةبلاسلا ةميقلا نإ .ةرودملا حابرألا وأ دحوملا لخدلا نايب ىلع طوحتلا اذه صخي يذلا يطايتحالا
 لجألا ةليوط نفس ريجأت تايقافتا يف اضيأ ةعومجملا لخدت .نفس ءانب لجأ نم اهيلع لوصحلا مت ةريغتم دئاوف لمحت ضورق ىلإ دوعت يتلا
 لبقتسملا يف ًاتابث رثكأ ةيدقن تاقفدت ةيجيتارتسالا هذه نع جتني نأ عقوتي .نفسلا نم ةجتانلا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا تيبثتل كلذو
 .ةدئافلا راعسأ يف تاريغتلا وأ نحشلل ةينآلا راعسألا يف تاريغتلل بحاصملا دكأتلا مدع ليلقتو

  

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 ضورق ١٣
 :يلي امم ضورقلا هذه نوكتت

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
 ١٬٧٥٢٬٤٨٦  ١٬٦٦١٬٤٤٨ )أ حاضيإ( ضرق
 ١٠٬٩٥٥٬٧٠٠  ١٠٬٤٧٣٬٢٣١ )ب حاضيإ( ةيسيئر ةيكنب تاليهست
 ١٬٢٥٠٬٨٧٧  ١٬١٩٥٬٦٧٢ )ج حاضيإ( ةيوناث ةيكنب تاليهست
 ٣٬٠٩٥٬٢٩٩  ٢٬٩٣٢٬٨٥٩ )د حاضيإ( )أ( ةئف ةيسيئر تادنس
 ٧٨٦٬٨٩٨  ٧٤٦٬١٥٠ )ـه حاضيإ( )أ( ةئف ةيوناث تادنس
 ١٤٢٬٤٩٥  -  )و حاضيإ( KSURE روش يك تاليهست
 ٩١٠٬٣٨٣  ٩١٠٬٣٨٣ )ز حاضيإ( ضرق
 ١٬٦٦٤٬١٢٧  ١٬٤٧٣٬٧٥٩ )ح حاضيإ( لامعأ عيمجت لالخ نم اهيلع ذوحتسم ضورق
 ٥٤٦٬٢٣٠  ٥٤٦٬٢٣٠ )ط حاضيإ( ضرق
 (١٨٬٢١٤)  (١٦٬٨١٣)    تادنس رادصإ فيلاكت :صقان
 (٤٬٥٨٨)  (٣٬٢٩٦) )أ( حاضيإلا بجومب ليومت فيلاكت :صقان
 (١١٬٦٧٠)  (٩٬٣٣٦) ليومتلا ةداعإ فيلاكت :صقان
 (٣٬٣٣٤)  (٢٬٢٥٣) )ز( حاضيإلا بجومب ليومت فيلاكت :صقان
 (٧٬٤٠٩)  (٣٬٦٧١) )ح( حاضيإلا بجومب ليومت فيلاكت :صقان
 (٣٬٨٧٨)  (٣٬٣٤٠) )ط( حاضيإلا بجومب ليومت فيلاكت :صقان
 (٥٥٬٩١٢)  (٥١٬١٨٧) لامعألا عيمجت نم ةلداعلا ةميقلا حبر :صقان
 ٢٠٬٩٩٩٬٤٩٠  ١٩٬٨٤٩٬٨٣٦ يلامجإلا
 :يلاتلاك ةفنصم يهو

 ١٬١٦٤٬٧٦٤  ١٬٧٠٧٬١٣٩  ةنس لالخ قحتست ضورق
 ١٩٬٨٣٤٬٧٢٦  ١٨٬١٤٢٬٦٩٧ ةنس دعب قحتست ضورق

 
)أ حاضيإ(  
 .٢٠٢٤ وينوي يف يهتنتو ٢٠٢٠ وينوي يف تاعفدلا دادس أدب .ليومت تاليهست نم يكيرمأ رالود نويلم ٥٠٠ ةميقب تابوحسم ضرقلا اذه لثمي
 )ب حاضيإ(
 لباقم يكيرمأ رالود نويلم ٦٨٨٫٢ غلبمو ةيسيئرلا ةيكنبلا تاليهستلا نم ىلوألا ةحيرشلا لباقم يكيرمأ رالود نويلم ١٬٥٩٢٫٤ غلبم كلذ لثمي
 ىلوألا ةيسيئرلا ةيكنبلا تاليهستلا نم ىلوألا ةعفدلا دادس أدب .ةعبارلا ةحيرشلا لباقم يكيرمأ رالود نويلم ٥٩٥٫٣ غلبمو ةيناثلا ةحيرشلا
 .٢٠٢٥ ربمسيد يف يهتنتسو ٢٠١١ وينوي يف ةيناثلا ةيسيئرلا ةيكنبلا تاليهستلا دادس أدب امك .٢٠٢٥ ربمسيد يف يهتنتسو ٢٠١٠ ربمسيد يف
 .٢٠٢٥ ربمسيد يف يهتنتسو ٢٠١٣ ربمسيد يف ةعبارلا ةيسيئرلا ةيكنبلا تاليهستلا دادس أدب امك
 )ج حاضيإ( 
 يكيرمأ رالود نويلم ٩٢ غلبمو ىلوألا ةحيرشلل ةيوناثلا ةيكنبلا تاليهستلا ةيقافتا نم يكيرمأ رالود نويلم ١٢٥ غلبم ضرقلا اذه لثمي
 ىلوألا ةلحرملل ةيوناثلا ةيكنبلا تاليهستلا نم ىلوألا ةعفدلا دادس أدب .ةعبارلا ةحيرشلل يكيرمأ رالود نويلم ١١١٫٢ غلبمو ةيناثلا ةحيرشلل
 ٢٠١١ وينوي يف ةيناثلا ةلحرملل ةيوناثلا ةيكنبلا تاليهستلا نم ىلوألا ةعفدلا تأدب امك ،٢٠٢٥ ربمسيد يف يهتنتسو ٢٠١٠ ربمسيد يف
 ربمسيد يف يهتنتسو ٢٠١٣ ربمسيد يف ةعبارلا ةيوناثلا ةيكنبلا تاليهستلا نم ىلوألا ةعفدلا دادس أدب امك .٢٠٢٥ ربمسيد يف يهتنتسو

٢٠٢٥. 
 )د حاضيإ(
 يهتنيو ٢٠٢١ وينوي يف ىلوألا ةعفدلا دادس أدب دقو ،ليومتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا نمض ةردصملا ةيسيئرلا تادنسلا ضرقلا اذه لثمي
 .٢٠٣٣ ربمسيد يف دادسلا
 )ـه حاضيإ(
 ٢٠١٠ ربمسيد يف ىلوألا ةعفدلا دادس أدب دقو ،ليومتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا نمض ةردصملا ةيوناثلا تادنسلا ضرقلا اذه لثمي
 .٢٠٣٣ ربمسيد يف يهتنتسو
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ضورق ١٣

 )و حاضيإ(
 .ةنسلا لالخ لماكلاب ضرقلا اذه دادس نم ءاهتنالا مت
 )ز حاضيإ(
 .٢٠٢٤ ويام يف ةيئاهن ةدحاو ةعفدك قحتست .ينامتئإ ليهست نم بوحسم يكيرمأ رالود نويلم ٢٥٠ غلبم ضرقلا اذه لثمي
 )ح حاضيإ(
 سردت .٢٠٢٣ رياربف يف يهتنيسو ٢٠٠٥ ويلوي نم دادسلا أدب .لامعأ عيمجتل ةجيتنك اهيلع ذاوحتسالا مت ةديدج ةعبات ةكرشب ضورقلا قلعتت
  .٢٠٢١ دعب عفدلا ةقحتسم حبصتس اهنأ ثيح ةيئاهنلا ةيسيئرلا تاعفدلا ليومت ةداعإ ةعومجملا
 )ط حاضيإ( 
 ربمسيد يف يهتنيسو ٢٠٢٣ ربمسيد يف ضرقلا دادس أدبيسو ،ينامتئإ ليهست ةيقافتإ نم يكيرمأ رالود نويلم ١٥٠ غلبم ضرقلا اذه لثمي

٢٠٢٧.   
 )ي حاضيإ(
 :ليومتلا ةطشنأ نم ةئشانلا تابولطملا يف تاريغتلا هاندأ لودجلا نيبي

 يف تاريغتلا ٢٠٢١ رياني ١ يف امك ليصافتلا
 ةيدقنلا تاقفدتلا

 ةفلكت - ةيدقنلا ريغ تاريغتلا
 ةلماعملا

 ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك

 ١٩٬٨٤٩٬٨٣٦ ١٥٬١٢٨ (١٬١٦٤٬٧٨٢) ٢٠٬٩٩٩٬٤٩٠ ضورق
 
 يف هالعأ حضوم وه امك تادنسلاو ضورقلاو )طوحتلا ءانثتساب( لجألا ةليوطو ةريصق تاليهستلا ىلع حجرملا ةدئافلا لدعم طسوتم ناك 

 .)٢٠٢٠ يف ٪٢٫٨١٤٩٨(  ٪٢٫٢٦٥٣٤وه ٢٠٢١ ربمسيد ٣١
 .تالقانلا ءارش ليومتل تادنسلاو ةيكنبلا تاليهستلا مادختسا مت دقل
 طورشم ريغ لكشب تنمض يتلاو ةعباتلا تاكرشلا لك نم ةمدقم تانامضو تالقانلا نهرب تاليهستلا هذه لباقم ةعومجملا مازتلا نامض مت
 .اهقاقحتسا دعوم يف ةقحتسملا نويدلا دّدست نأ ضقنلل لباق ريغو

 ةمدختسملا ةيلوألا غلابملا قيرط نع اهؤارش مت يتلاو اهب حومسملا تارامثتسالا ةفاكو تاباسحب ةنومضم تادنسلاو ةيكنبلا تاليهستلا
 وأ ةكرشلا اهتعقو يتلا نيمأتلا دوقعب ًاضيأ ةنومضم اهنأ امك ،ةعباتلا تاكرشلا نم ةكرش لك يف مهسأب ةنومضم يهف ًاضيأو ،ضورقلا نم
 نيب ضورقلا وأ ،دوقعلا نم يأ يف اهتصحو ةكرشلا قحب ًاضيأ ةنومضم يهو ،نيمأتلا دوقع نم ةلصحملا غلابملابو ةعباتلا تاكرشلا نم يأ
 .هيف ًافرط ةعباتلا تاكرشلا نم يأ نوكي رخآ دقع يأو ،ةكرشلل ىرخآلا تادوجوملا ىلع ةريغتملا فيلاكتلاو ،اهتاكرش
 .ةيوناثلا تادنسلاو نيدلا تاعفد دادس حلاصل مث نمو ،ةيسيئرلا تادنسلاو نيدلا تاعفد دادس حلاصل تانامضلا هذه يف ةيولوألا نوكتو

  ةدئافلا راعسأ تالدابمل ةلداعلا ةميقلا ١٤
 ةيساسألا غلابملا عومجم غلب ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ خيراتبو .ةيلاملا تاسسؤملا نم ددع عم ةدئافلا راعسأ لدابتل دوقع ىلع ةعومجملا تعّقو
 ١٬٩٨٦ ةميقب ابلاس ةلداعلا اهتميق يفاص ناكو )٢٠٢٠ يف يرطق لاير نويلم ١٠٬٦٣٥( يرطق لاير نويلم ١٠٬١٨٨ ةدئافلا راعسأ لدابت دوقعل
 .)٢٠٢٠ يف يرطق لاير نويلم ٢٬٧٦٣ ةبلاس ةلداع ةميق( يرطق لاير نويلم

  

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 ةقحتسم فيراصمو ةنئاد ممذ ١٥

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
 ١٥٦٬١٦٥  ١٤٦٬٢٥٢  ةنئاد ممذ
 ٦٠٤٬٠٣٠  ٥٨١٬٧٨٦ )٨ حاضيإ( ءالمعلا نم ًامدقم ةملتسم تاعفد
 ٢٠٬٣٢٣  ٢٠٬٢٩٨ )١( نيمهاسملل عفدلا ةقحتسم غلابم
 ٢٠٨٬٠٧٩  ٢٠٦٬١٨٦ ىرخأ تاقحتسم
 ٣٨٬٩٥٥  ٤١٬٢٠٧ )١٥/١ حاضيإ( لوادتملا ءزجلا – ىرخأ تابولطم
 ٢٩٬٠٠٥  ٣٣٬٨٣٧ )١٦ حاضيإ( ةيضايرلاو ةيعامتجالا ةطشنألا معد قودنص يف ةمهاسم
 ١٣٥٬٤٨٨  ١٠٨٬٠١٦ ةقحتسم حابرأ تاعيزوت
 ٢٤٧٬٥١٢  ٢٦٥٬٣٤٢ )٢( ةلجؤم تابولطم
 ١٬٤٣٩٬٥٥٧  ١٬٤٠٢٬٩٢٤ عومجملا

 ليصحتب ةقلعتملاو اهيلع ةديازملا تمت يتلا مهسألل اهب بلاطملا ريغ تالصحتملا نيمهاسملل عفدلا ةقحتسملا ةيدقنلا غلابملا لثمت )١(
 .لاملا سأر رادصإل باتتكالا نم يناثلا طسقلا

 .ةكرتشملا عيراشملا سفنل ةيلبقتسملا حابرألا عم اهليدعت متيسو ،ةكرتشملا عيراشملا تاكرش رئاسخ يف ةدايزلا غلبملا اذه لثمي )٢(
 :ىرخأ تابولطم ١٥/١

 نم تالصحتملاو ةروباصلا ءام ةجلاعم عورشم فيلاكتو ةدئازلا ةفاجلا ضاوحألا فيلاكتب ةقلعتملا ةلجؤملا تاداريإلا غلبملا اذه نمضتي
 لصحتملا نإ .ةفاجلا ضاوحألا تامدخ فيلاكتل يجاتنإلا رمعلا لالخ اهءافطإ متيس ةفاجلا ضاوحألا فيلاكت يف ةدايزلا نإ ."MEGI" عورشم
 ءزجلا ديصر .عورشملاب ةقلعتملا تادوجوملل يجاتنإلا رمعلا لالخ اهءافطإ متيس ةروباصلا ءام ةجلاعم عورشم فيلاكتو )MEGI( عورشم نم
 .)٢٠٢٠ يف يرطق لاير فلأ ٢٤٤٬٥١٨( يرطق لاير فلأ ٢١١٬٩٦٣ غلبمب لوادتملا ريغ

 ةيضايرلاو ةيعامتجالا ةطشنألا معد قودنص يف ةمهاسملا ١٦
 عفد ةجردملا ماعلا باتتكالل اهمهسأ تحرط يتلا ةيرطقلا ةماعلا ةمهاسملا تاكرش عيمج نم ٢٠٠٨ ةنسل ١٣ مقر يرطقلا نوناقلا بلطي
 ةرداصلا نوناقلل ةيفاضإلا تاحاضيإلاو نوناقلا اذه ىلإ ادانتساو .ةيضايرلاو ةيعامتجالا ةطشنألا معد قودنص ىلإ حبرلا يفاص نم ٪٢٬٥ ةبسن
 ةيهتنملا ةنسلل ةعومجملل دحوملا حبرلا يفاص نم ٪٢٬٥ ةبسن لثمت يرطق لاير فلأ ٣٣٬٨٣٧ غلبم عاطتقاب ةعومجملا تماق ،٢٠١٠ ةنس يف
 .ةدحوملا ةيكلملا قوقح يف تاريغتلا نايب يف عطقتسملا صصخملا ضرع مت .)٢٠٢٠ ةنس يف يرطق لاير فلأ   ٢٩٬٠٠٥( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف

 
 ةقالعلا تاذ فارطألا تاحاصفا ١٧

 

 ةيهتنملا ةنسلل
 ربمسيد ٣١ يف

٢٠٢١ 

  ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١ يف

٢٠٢٠ 
    :يلي امك ةنسلا لالخ ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا تناك )أ(

 (١٬٠٥٥٬١٢٣)  ٥٩٢٬٤٦٢ يفاصلاب - ةكرتشم عيراشم تاكرشل ةيفاضإ / ةددسم ضورق
 ٢٦٬٧٩١  ٣٥٬٢٠١ ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورق نم دئاوف تاداريإ

    :يلي ام ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألا لثمت )ب(
 ٨٥٬٨٨٥  ٦٩٬٤٥٦ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش نم بولطملا
 ٢٬٥٦٩  ٩٢٩ ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل قحتسملا

    :ايلعلا ةرادإلا تآفاكم )ج(
 ٩٬٩٩٣  ١٠٬٢١٩ نييسيئرلا ءاردملا تآفاكمو بتاور
 ٥٬٩٠٠  ٥٬٩٠٠ ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةقحتسم تآفاكم
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 ةعباتلا تاكرشلا ١٨
 :يلي اميف ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك ةعباتلا تاكرشلا ليصافت لثمتت

 ةعباتلا ةكرشلا مسا
 سيسأتلا ناكم
 )ليجستلا وأ(

 كلمتلا ةبسن
 يساسألا طاشنلا تيوصتلا قحو

    
 تالاكولا تامدخ ٪٩٥ رطق )ق.خ.م.ش( ةدودحملا ةيحالملا تالاكولل تالقان ةكرش
 ةضباق ةكرش ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ تالقان ةكرش
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ لولاح تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ لالص مأ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ةرمس وبأ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٦٩٤ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٦٩٥ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٦٩٦ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٦٩٧ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٩٠٨ يآ شتإ شتإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٩٠٩ يآ شتإ شتإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٩١٠ يآ شتإ شتإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ةيريوغلا تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ةيليمجل تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ةيرماسلا تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٦٤ مقر هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٦٥ مقر هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٦٦ مقر هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٧٢٦ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٧٥١ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٧٥٢ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٧٥٣ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ١٧٥٤ يآ شتإ سإ تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٨٣ هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٨٤ هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٨٥ هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج كنإ ٢٢٨٦ هيإ مإ سإ يد تالقان ةكرش -
ةيرحبلا تالقان ةكرش  ةضباق ةكرش  ٪١٠٠ لاشرام رزج 
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج ١ شتإ يج نإ لإ زيسرفوأ ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج ٢ شتإ يج نإ لإ زيسرفوأ ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج ١ سإ يج نإ لإ زيسرفوأ ةكرش -
 تالقانلا ريجأت  ٪١٠٠ لاشرام رزج ٢ سإ يج نإ لإ زيسرفوأ ةكرش -
*ةضباق ةكرش )١٦٤٣ -٦( )تالقان(زاغلا لقنل رطق ةكرش  ةضباق ةكرش  ٪١٠٠ لاشرام رزج 
  رامثتسالل )٢٢٤٥-٨()تالقان( زاغلا لقنل رطق ةكرش
* ةدودحملا  ةضباق ةكرش  ٪١٠٠ لاشرام رزج 
* ةدودحملا ةيرحبلا تامدخلل تالقان ةكرش  ةضباق ةكرش ٪١٠٠ لاشرام رزج 
ةدودحملا )رطق( نحشلل تالقان ةكرش  يرحبلا لقنلا ةرادإ ٪١٠٠ رطق 
كنإ )يآ مإ( نحشلل تالقان ةكرش  نحش ةكرش ٪١٠٠ لاشرام رزج  

ةدودحملا صربق تالقان ةكرش -     نحش ةكرش ٪١٠٠ صربق  

 .ةيمسإ ةميق نودب ةعباتلا تاكرشلا هذه لام سأر رادصإ مت *

  

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 مهسلا ىلع دئاعلا ١٩

 .ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةيداعلا مهسألا ددعل حجرملا لدّعملا ىلع ةنسلا حبر ةمسقب مهسلا ىلع دئاعلا باستحا متي

 يف ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 

    يف ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢٠ 
    
  ١٬٣٥٣٬٤٦٩ ةكرشلا يكلام ىلإ بوسنملا ةنسلا حبر

١٬١٦٠٬٢١٣ 
 ٥٬٥٣٨٬٧٧٩٬٥٣٠  ٥٬٥٤٠٬٢٦٣٬٦٠٠  ةنسلا لالخ ةمئاقلا مهسألا ددعل حجرملا طسوتملا
 ٠٫٢١  ٠٫٢٤  )مهسلل يرطق لاـير( مهسلا ىلع لدعملاو يساسألا دئاعلا

 دئاعلا عم ىواستي مهسلا ىلع لدعملا دئاعلا نإف يلاتلابو ةنسلا لالخ تاقوألا نم تقو يأ يف ةمئاق ةلمتحم ةلدعم مهسأ كانه تسيل
 .مهسلا ىلع يساسألا

 ةيلاملا رطاخملا ةرادإ ٢٠

 :ةيلاملا تاودألل اهمادختسا نم ةيلاتلا رطاخملل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم )١(
 ةلويسلا رطاخم )٢(
 نامتئالا رطاخم )٣(

 رطاخملا ةرادإو سايقل ةعومجملا تاجلاعمو تاسايسو فادهأو هالعأ ةروكذملا رطاخملل ةعومجملا ضرعت نع تامولعم حاضيإلا اذه ضرعي
  .لاملا سأرل ةعومجملا ةرادإو

 سيسأت مت .يلخادلا قيقدتلا ةطشنأو ةعومجملاب رطاخملا ةرادإ لمع راطإ ىلع فارشإلاو عضو نع ةيلكلا ةيلوؤسملا ةرادإلا سلجم ىلع عقت
 ىلع ةرشابم رطاخملا ةنجل ةطشنأ ريراقت ضرعت .ةعومجملل رطاخملا ةرادإ تاسايس ةباقرو ريوطت هجوأ نع ةلوؤسم نوكتل رطاخملل ةنجل
  .يرود لكشب ةرادإلا سلجمو يذيفنتلا سيئرلا

 قوسلا رطاخم )١(

 رثؤت يتلا ةيبنجألا تالمعلا فرص تالدعمو مهسألا راعسأو ةدئافلا تالدعم لثم قوسلاب راعسألا يف تاريغتلا رطاخم يه قوسلا رطاخم
 .ةيلام تاودأ نم هب ظفتحت ام ةميق وأ ةعومجملا داريإ ىلع

 ةدئافلا تالدعم رطاخم )أ(
 موقت .ةريغتمو ةتباث ةدئاف تالدعم لمحت يتلاو ةعومجملا اهضرتقت يتلا غلابملل ةجيتنك كلذو ةدئافلا تالدعم رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 ىلع ةدئافلا تالدعم لدابت تاودأ مادختسا ةسايس ةعومجملا عبتتو ،ةدئافلا راعسأ لدابت دوقع قيرط نع رطاخملا هذه ةرادإب ةعومجملا
 .يرود لكشب )ةملتسملا( ريغتملا رعسلاب ةدئافلا ةفلكتو )ةعوفدملا( تباثلا رعسلاب ةدئافلا ةفلكت نيب قورفلا ةيوست متتو .اهضورق نم ضعب

 راعسأ تابلقتل ضرعتلا رطاخم دض طوحتلل ةيلاملا تاودألا تاقتشم مادختسا قيرط نع رطاخملا هذه ريثأت ليلقت ىلإ ةعومجملا ىعست
 رطاخمل ةبوتكم ئدابم رفوت يتلاو ةيلاملا تاودألا تاقتشم مادختسا ةرادإلا سلجم لبق نم ةدمتعملاو ةعومجملا تاسايس مكحت .ةدئافلا
 تاقتشم نمضتت يتلاو- ةيلاملا تاودألاب لماعتت الو ةعومجملا لخدت ال .ةيلاملا تاقتشملا مادختسالو نامتئالا رطاخملو ةدئافلا راعسأ
  .ةبراضملا ضارغأل- ةيلاملا تاودألا

 ليلقتلل كلذو تاسايسلا قيبطت ةعباتمو رطاخملا ةبقارمل ةعومجملا ةرادإ ىلإ ةيرود ريراقت ميدقت ىلع موقت ةيفيظولا ةنازخلا مسق ماهم نإ
 .رطاخملا نم

 ةدئافلا تالدعم ةيساسح ليلحت ]١[
 لودجلا حضويو .ضورقلاو ةكرتشملا عيراشملا تاكرشل ضورقلاو كونبلا ىدل ةدصرألا ىلع ةدئافلا تالدعم رطاخم ىلإ ةعومجملا ضرعتت
 لمحت يتلا ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا ىلع ًءانب كلذو ،ةعومجملا حبر ىلع ةعقوتملا ةلوقعملا تاريغتلل ةعومجملا حبر ةيساسح يلاتلا
 .٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك ةريغتم ةدئاف راعسأ
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  ٢٠
 )عبات( قوسلا رطاخم     )١(
 )عبات( ةدئافلا تالدعم رطاخم )أ(
 ةدئافلا تالدعم لدابت دوقع ]٢[

 ةيساسأ غلابم ىلع ةبوسحملاو ةريغتملاو ةتباثلا ةدئافلا تالدعم نيب قرفلا ةضياقم ىلع ةيلام تاسسؤم عم ةعومجملا تقفتا
 ةدئافلا تالدعم ريغت رطاخم ليلقت نم ةعومجملا دوقعلا هذه لثم نكمت .ةدئافلا تالدعم لدابت دوقع تحت كلذو ،اهيلع قفتم
 ىلع ةدئافلا تالدعم تالدابمل ةلداعلا ةميقلا بستحت .ةريغتم دئاوف اهنع بستحت يتلا نويدلل ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع اهريثأتو
 .لدابتلا دوقعل ىرخألا فارطألا لبق نم ةعقوتملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا

 :ريرقتلا خيرات يف امك ةمئاقلا ةدئافلا راعسأ لدابت دوقعل ةيقبتملا تارتفلاو ةيساسألا غلابملا يلاتلا لودجلا حضوي

 ةيدقنلا تاقفدتلا طوحت

 

 ةدئافلا راعسأ طسوتم
 ةلداعلا ةميقلا مئاقلا يساسألا غلبملا هيلع قفتملا ةتباثلا

   تالدابمل ةمئاقلا دوقعلا
 ةدئاف لباقم ةريغتم ةدئاف
 ةتباث

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

% %   
 لاير نويلم

 يرطق
 لاير نويلم

 يرطق
 لاير نويلم

 يرطق
 لاير نويلم

 يرطق
       
 - - - - - - ةدحاو ةنس نم لقأ
 - - - - - - نيتنس ىلإ ةنس نم
 - - - - - -  تاونس سمخ ىلإ نيتنس نم
 (٢٬٧٦٣) )١٬٩٨٦( ١٠٬٦٣٥ ١٠٬١٨٨ ٥٬٢٥٥ ٥٬٢٥٥ تاونس سمخ نم رثكأ

 عيراشملاب ةقلعتملاو ةدئافلا راعسأ تالدابمل ةبلاسلا ةلداعلا ةميقلا نم اهتصح باستحاب ةعومجملا تماق ،هالعأ ركذ ام ىلإ ةفاضإلاب
 ةنس يف يرطق لاير نويلم ١٦٩ غلبمب ةبلاس ةلداع ةميق( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك يرطق لاير نويلم ٣٤ غلبت يتلاو ةكرتشملا

٢٠٢٠(. 

 )LIBOR( روبيل رعس وه ةدئافلا راعسأ لدابت دوقع ىلع ةريغتملا ةدئافلا رعس نإ .رهشأ ةتس لك ةدئافلا راعسأ لدابت قورف ةيوست متت
 .يفاصلاب ةريغتملا ةدئافلا رعسو ةتباثلا ةدئافلا رعس نيب قورفلا ةيوستب ةعومجملا موقت فوسو

 ضرّعت ىدم ليلقت ضرغب ةيدقنلا تاقفدتلل طوحتك ةتباثلا ةدئافلا راعسأ ىلإ ةريغتملا ةدئافلا راعسأب لدابتلا دوقع مظعم ميمصت مت
 ىلع ةدئافلا دادسو ةدئافلا راعسأ لدابت نإ .ضورقلا ىلع ةدئافلا راعسأ فالتخا نع ةجتانلا ةيدقنلا تاقفدتلا رطاخمل ةعومجملا
 .نمازتم لكشب متت ضرقلا

 مهسلا رعس رطاخم )ب(
 لماوعو ةيلاحلا ةيقوسلا ةميقلا مييقتب ةعومجملا موقت .ةيلاملا اهتارامثتساب قلعتي اميف مهسلا رعس رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 .قوسلا رطاخم ةرادإ ضرغب ةلصلا تاذ ىرخألا لماوعلاو ةجردملا مهسألل مهسلا رعس يف ةيدايتعالا تاريغتلا ةنمضتم ىرخأ

 صقنلا وأ ةدايزلاب نوكت نأ عقوتي ريرقتلا خيرات يف ةيلاملا تارامثتسالل ةعومجملا ةظفحمل ةيقوسلا ةميقلا يف صقن وأ ةدايز ٪١٠ نإ
 .ةعومجملا ةيكلم قوقحو تادوجوم يف )٢٠٢٠ ةنس يف يرطق لاير نويلم ١٢٬٠٤( يرطق لاير نويلم١٦٬٢٧ غلبمب

 تالمعلا رطاخم )ج(
 ةماهلا تالماعتلا .ةيبنجألا تالمعلا فرص تالدعم يف تاريغتلا ببسب ةيلاملا تاودألا ةميق بلقت رطاخم يه تالمعلا رطاخم
 تالمعلا رطاخمل ةعومجملا ضرعت نأ ةرادإلا ىرت اذل ،ةعومجملل ةيسيئرلا ةلمعلاب طوبرم وهو يكيرمألا رالودلاب متت ةيبنجأ تالمعب
  .هدودح ىندأ يف
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  ٢٠
 ةلويسلا رطاخم )٢(

 نم عبتملا جهنلا نإ .اهقاقحتسا دنع ةيلاملا اهتابولطمب ءافولا ىلع ةعومجملا ةردقم مدع يف ةلثمتملا رطاخملا يه ةلويسلا رطاخم
 دنع اهتامازتلاب ءافولل ةيفاك ةلويس ماودلا ىلع اهيدل رفوتي هنأ ىلع نكامألا ردقب ديكأتلا وه ةلويسلا رطاخم ةرادإ يف ةعومجملا لبق
 .ةعومجملا ةعمسب ةرطاخملا وأ ةلوبقم ريغ رئاسخ دبكت نودب ،ةبعصلا وأ ةيداعلا فورظلا يف ءاوس ،اهقاقحتسا

 ةلويسلا رطاخم ىلع ةرطيسلل بسانم لمع راطإ عضوب ماق يذلاو ،ةرادإلا سلجم قتاع ىلع ةلويسلا رطاخم ةبقارم ةيلوؤسم عقت
 ةرادإ تابلطتم بسحبو ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةيدقنلا ةلويسلا نم اهتاجايتحإل ةبسنلاب ةعومجملا ةرادإ ىدل
 تاليهستو ةيفرصم تاليهستو ةبسانم تايطايتحاب ظافتحالا قيرط نع ةلويسلا رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .ةيدقـنلا ةلوـيسلا
 تادوجوملا قاقحتسا ديعاومل لوادج لمعو ةعقوتملاو ةيلعفلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةرمتسملا ةبقارملاب كلذو ةيلبقتسم ضورق
 .ةيلاملا تابولطملاو

 تايقافتا رثأ داعبتسابو ليومتلا فيلاكت تاعوفدم ةنمضتم ةقتشملا ريغ ةيلاملا تابولطملل ةيدقاعتلا تاقاقحتسالا يلي اميف
 :تدجو نإ ،ةصاقملا

 ةقتشم ريغلا ةيلاملا تابولطملا

 تاونس ٥ نم رثكأ تاونس ٥-١ ةنس نم لقأ ةيرتفدلا ةميقلا ٢٠٢١ ربمسيد ٣١
     
 ١١٬٠٩٠٬٤٣٧ ٧٬٠٥٢٬٢٦٠ ١٬٧٠٧٬١٣٩ ١٩٬٨٤٩٬٨٣٦ ضورق
 ٢٣٬٢٣٢ ٢٣٬٢٩٤ ٥٬٧٨٧ ٥٢٬٣١٣ ريجأتلا بولطم
 - - ١٬١٩٦٬٧٣٨ ١٬١٩٦٬٧٣٨  ةنئاد ممذ
 تاكرش ىلإ ةقحتسم غلابم
 - - ٩٢٩ ٩٢٩ ةكرتشم عيراشم
 ١١٬١١٣٬٦٦٩ ٧٬٠٧٥٬٥٥٤ ٢٬٩١٠٬٥٩٣ ٢١٬٠٩٩٬٨١٦ 
     

 تاونس ٥ نم رثكأ تاونس ٥-١ ةنس نم لقأ ةيرتفدلا ةميقلا ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١
     
 ٣٬١١٢٬٣٤١ ١٦٬٧٢٢٬٣٨٥ ١٬١٦٤٬٧٦٤ ٢٠٬٩٩٩٬٤٩٠ ضورق
 ٣٠٬٧٤٣ ٢٦٬٨٣٨ ٨٬٠٨٨ ٦٥٬٦٦٩ ريجأتلا بولطم
 - - ١٬٢٣١٬٤٧٨ ١٬٢٣١٬٤٧٨  ةنئاد ممذ
 تاكرش ىلإ ةقحتسم غلابم
 - - ٢٬٥٦٩ ٢٬٥٦٩ ةكرتشم عيراشم
 ٣٬١٤٣٬٠٨٤ ١٦٬٧٤٩٬٢٢٣ ٢٬٤٠٦٬٨٩٩ ٢٢٬٢٩٩٬٢٠٦ 

 نامتئالا رطاخم    )٣(
 ةادأ يف ةعومجملل لباقم فرط وأ ليمع ةردقم مدعل ةجيتن ةعومجملا ىلع عقت يتلا ةيلاملا ةراسخلا رطاخم يه نامتئالا رطاخم
 تاكرش نم ةنيدملا ممذلاو ضورقلاو ءالمعلا نم ةنيدملا ممذلا نم ةيساسأ ةفصب أشنت يهو ةيدقاعتلا هتامازتلاب ءافولا ىلع ةيلام
 .كونبلا ىدل ةدصرألاو ةكرتشملا عيراشملا

 نامتئالا رطاخمل ضرعتلا
 ةميقلاب ٢٠٢٠و ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك ةعومجملل دحوملا يلاملا زكرملا نايب يف نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا دحلا لثمتي
 :يلي امم لكل ةيرتفدلا

 ةيرتفدلا ةميقلا  حاضيإ 
 ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١  ٢٠٢١ ربمسيد ٣١   
      
 ١٬٢٧٠٬٥٧١  ٦٦٨٬٥١٩  ٦ ةكرتشم عيراشم تاكرشل ضورق
 ١٢٠٬٣٨٦  ١٦٢٬٧٠٢  ٧ ةيلام تارامثتسا
 ٨٥٬٨٨٥  ٦٩٬٤٥٦  )ب(١٧ ةكرتشملا عيراشملا تاكرش نم بولطملا
 ٧٨٨٬٩٥٢  ٧٧٥٬٠٨٦  ٨ ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةيراجت ممذ
 ٢٬٩٩٤٬٩٦٢  ٣٬٤٣٨٬٨٠٣  ٩ كونبلا ىدل ةدصرأ
 ٥٬٢٦٠٬٧٥٦  ٥٬١١٤٬٥٦٦   عومجملا

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  ٢٠

 )عبات( نامتئالا رطاخم    )٣(
 كونبلا ىدل ةدصرألا

 .ةلقتسم ةيلود ينامتئا فينصت تالاكو نم BBB) نع لقت ال( ةديج ةينامتئا تافينصت ىلع ةلصاح كونب ىدل ةدصرألاب ظافتحالا متي

 ضرعت رادقم سكعت يهو ارهش ١٢ ةدمل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ساسأ ىلع كونبلا ىدل ةدصرألا نع ةميقلا ضافخنا سايق مت
 ةينامتئالا اهتافينصتل ارظن ةضفخنم ةينامتئا رطاخم اهل كونبلا ىدل اهتدصرأ نأ ةعومجملا ربتعت .لجألا ريصق قاقحتسالا تاذ ةدصرألا
 .ةلباقم فارطأ نم ةيجراخلا

 ةكرتشملا عيراشملا تاكرش نم قحتسملاو ضورقلا
 يف هنع حصفملا غلبملل ايواسم ريرقتلا خيرات يف ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسملاو ضورقلا نع نامتئالا رطاخمل ضرعت ىصقأ ناك
 فارطألا هذه نأل ارظن ،ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسملا نم ةدودحم نامتئا رطاخم كانه نأ ةرادإلا ىرت .دحوملا يلاملا زكرملا نايب
 .ديج يلام عضوب عتمتت يتلا ،مألا ةكرشلا ةرطيس تحت عقت ةلباقملا

 ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا

 .ةمئاقلا ةنيدملا ممذلا دصرو دارفألا ءالمعلل نامتئالل دودح عضوب ءالمعلاب قلعتي اميف نامتئالا رطاخم نم دحلل ةعومجملا ىعست
 .ةعومجملا ةرادإ بناج نم كلذ دامتعا متيو نامتئالاب لماعتلا نوبلطي نيذلا ءالمعلا عيمج ىلع نامتئالل تامييقت ءارجإ متي

 .ءالمع نم ةنيدملا ةيراجتلا ممذلا نم ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا سايقل صصخم ةفوفصم ةعومجملا مدختست

 ةمئاق ةقيرطلا هذهو ،٩ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملل اقفو ةفرعم ةطسبم ةيجهنم ةقيرط مادختساب رئاسخلا تالدعم بستحت
 .بطشلا ىتح رخأتلا نم ةبقاعتم لحارم لالخ ةنيدملا ممذلا رارمتسا ةيلامتحا ساسأ ىلع

 ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا
 ةميقلا باستحا متي .ةطشنلا مهسألا لوادت ةصروب يف ةنلعملا قوسلا راعسأ نم ةيلاملا تارامثتسالل ةلداعلا ةميقلا باستحا متي
 فارطألا نيب لدابتلا ةيقافتا يف ةجردملاو ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلاب ةدئافلا راعسأ لدابتل ةلداعلا
 .ةيرتفدلا اهتميق براقت ىرخألا ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا نإ .اهنيب اميف ةدقاعتملا

 ةلداعلا ةميقلا بيترت تايوتسم
 .ةلداعلا ةميقلاب ةيلاتلا ةيلاملا تاودألا فينصتب ةعومجملا تماق ،ربمسيد ٣١ يف امك

 :ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا ديدحتل هاندأ ةحضوملا سايقلا تايوتسم قيبطتب ةعومجملا تماق

 .ةلثامم تابولطمو تادوجومل طشنلا قوسلا يف )ةلدعم ريغ( ةجردملا راعسألا :لوألا ىوتسملا •

 ةرشابم ةروصب امإ ةحضاولاو ةلجسملا ةلداعلا ةميقلا ىلع ظوحلم ريثأت تالخدملل نوكي يتلاو ىرخأ تاينقت :يناثلا ىوتسملا •
  .ةرشابم ريغ وأ

 ىلإ دنتست ال يتلاو ةلجسملا ةلداعلا ةميقلا ىلع ظوحلملا ريثأتلا تاذ تالخدملا مدختست يتلا تاينقتلا :ثلاثلا ىوتسملا •
  .اهتظحالم نكمي يتلا قوسلا تانايب
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  ٢٠

 )عبات( ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا   
 يلامجإلا ثلاثلا ىوتسملا يناثلا ىوتسملا لوألا ىوتسملا 

     ٢٠٢١ ربمسيد ٣١
     :ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تادوجوم
 ١٦٢٬٧٠٢ - - ١٦٢٬٧٠٢ ةيلام تارامثتسا

     :ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تابولطم
 ١٬٩٨٦٬١٥٠ - ١٬٩٨٦٬١٥٠ - طوحتلل ةمدختسم ةدئاف لدعم تالدابم دوقع
     ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١
     :ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تادوجوم
 ١٢٠٬٣٨٦ - - ١٢٠٬٣٨٦ ةيلام تارامثتسا
     :ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تابولطم
 ٢٬٧٦٢٬٩٠٥ - ٢٬٧٦٢٬٩٠٥ - طوحتلل ةمدختسم ةدئاف لدعم تالدابم دوقع

 لاملا سأر ةرادإ ٢١
 نم نيمهاسملل رامثتسالا ىلع دئاع لضفأ نامضو ةيرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع اهلامعأ ةلصاوم نم دكأتلل اهلامسأر ةعومجملا ريدت
 سأر لمشت يتلاو ةيكلملا قوقحو ضورقلا نم نوكتي ةعومجملا لام سأر لكيه نإ .رمثتسملا لاملا سأرل لثمألا مادختسالا لالخ
 .ةرودملا حابرألاو طوحتلا يطايتحاو ةرطيسم ريغ مهسأو ةلداعلا ةميقلا يطايتحاو ينوناقلا يطايتحالاو ردصملا لاملا

  ةيكلملا قوقح ىلإ نيدلا لدعم
 :ةنسلا ةياهن يف ةيكلملا قوقح ىلإ نيدلا لدعم يلي اميف .يرود لكشب لاملا سأر لكيه ةعجارمب ةعومجملا ةرادإ موقت
 ٢٠٢٠ ربمسيد ٣١  ٢٠٢١ ربمسيد ٣١  حاضيإ 
 ٢٠٬٩٩٩٬٤٩٠  ١٩٬٨٤٩٬٨٣٦  ١٣ )ضورقلا( نيدلا يلامجإ
 (١٬٦٠٠٬٦٧٥)  (١٬٤٠٠٬٩٦٦)  ٩/١ هلداعي امو دقنلا

 ١٩٬٣٩٨٬٨١٥  ١٨٬٤٤٨٬٨٧٠   نيدلا يفاص

 ١٠٬٠٢٨٬٥٩٥  ١٠٬٧٨٢٬٥٩٨   ةرطيسم ريغ مهسأو طوحتلا يطايتحا لبق ةيكلملا قوقح
 ٦٬٨٨٩  ٧٬٦٤٤   ةرطيسم ريغ مهسأ :فاضي
 ١٠٬٠٣٥٬٤٨٤  ١٠٬٧٩٠٬٢٤٢   )١( ةلدعملا ةيكلملا قوقح
                           ٪١٩٣                            ٪١٧١   ةلدعملا ةيكلملا قوقح ىلإ نيدلا يفاص لدعم

 .ةعومجملل بلاسلا ةيدقنلا تاقفدتلل طّوحتلا يطايتحا ادع اميف ةيكلملا قوقح عيمج نم ةلّدعملا ةيكلملا قوقح نوكتت )١(

 ةئراط تامازتلاو تادهعت ٢٢
 ةدئاف تالدعم لدابت تاطابترا )أ(

 اهنع بستحت يتلا ضورقلا نع عفدلا ةقحتسملا دئاوفلاب قلعتي اميف ةدئافلا تالدعم لدابت دوقع نم ددع يف ةعومجملا تلخد
 .ةريغتم ةدئاف تالدعم

 تاطابتراو دامتعا تاباطخو تانامض )ب(
 ةلدابتم تانامض ]١[

  .ةدئافلا راعسأ تالدابمو ضورقلا لباقم كونبلا نم ةعومجم حلاصل ةلدابتم تانامض رادصإب ةعومجملا تماق
  .)٢٠٢٠ يرطق لاير نويلم ٧٬٩( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف امك يرطق لاير نويلم ٧٬٩ ةيكنبلا تانامضلا ةميق تغلب ]٢[
 امك يرطق لاير نويلم ٣٢٫٩ غلبم ةكرتشملا عيراشملا تاكرش يف ةصحلا لمشت يتلاو تانامضلاو تادامتعالا تاباطخ تغلب ]٣[

 .)٢٠٢٠ يف يرطق لاير نويلم ٢٩٬٤( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف
 يتلاو يرطق لاير نويلم ٣٣٩٫٢ تغلب ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةكرتشملا عيراشملا نم ةصحلا ةنمضتم ةيلامسأرلا تاطابترالا ]٤[

 .)٢٠٢٠ ةنس يف يرطق لاير نويلم ٥١٧٬٩( لاسملا يعيبطلا زاغلا نفس ءارشب يساسأ لكشب قلعتت

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةئراط تامازتلاو تادهعت ٢٢
 نفسلاب ةصاخلا راجيإلا دوقع )ج(

 ميلستلا خيرات نم ًابيرقت ةنس ٢٥ اهتدم ةيلوأ ةرتفل تالقان ريجأت يتكرش عم اهتالقانل ينمز ريجأت تايقافتا ةدع يف ةعومجملا تلخد
 .ديدجتلل تايقافتالا هذه ةيلباق عم ةلقان لكل

  ةماهلا ةيبساحملا ماكحألاو تاريدقتلا ٢٣
 اميف ٣ مقر حاضيإلا يف ةنيبملا ةيبساحملا ئدابملا قيبطتب ةقلعتملا تاريدقتلا نم ةعومجم مادختسا ةعومجملا ةرادإ نم بلطي
 لماوع ىلع تاريدقتلا هذه دمتعت .ىرخأ رداصم قيرط نع اهمييقت نكمي ال يتلاو تابولطملاو تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلاب قلعتي
 .ةرمتسم ةروصب ةيساسألا تاضارتفالاو تامييقتلا هذه ةعجارم متي .تاريدقتلا هذه نع ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دقو .ةقالع تاذ

 غلابملا ىلع يرهوج رثأ اهل ناك يتلاو ةعومجملل ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت دنع ةرادإلا لبق نم ةيلاتلا ةماهلا ماكحألا عضو مت
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه يف اهب فرتعملا

 تادعملاو تاكلتمملل ةميقلا ضافخنإو ةيقابلا ميقلاو ةيجاتنإلا رامعألا ]١[
 تاكلتمملل ةردقملا ةيقبتملا ميقلاو ةيجاتنإلا رامعألا ةعجارمب ةعومجملا ةرادإ موقت )ب( ٣/٢ مقر حاضيإلا يف روكذم وه امك
 رشؤم كانه ناك ىتم تادعملاو تاكلتمملل ةميقلا ضافخنا رابتخاب ةرادإلا موقت امك ،يونس ريرقت ةرتف لك ةياهن يف تادعملاو
 .اهتميق ضافخنال

 ةنيفسلا نزو ةنمضتم ،ىرخأ لماوعو ةيخيراتلا ةربخلا ىلإ ادانتسا ةعومجملا نفسل ةيقابلا ميقلاو ةيجاتنإلا رامعألا ريدقتب ةرادإلا موقت
 .فورظلا لظ يف ةلوقعم اهنأب دقتعي ةيلبقتسم ثادحأ تاعقوتو

 :ةنيدملا ممذلا ةميق ضافخنا ]٢[
 تاضارتفا ىلع موقت يتلاو ،ةيلبقتسم تامولعم ٩ مقر ةيلاملا ريراقتلل يلودلا رايعملاب صاخلا ديدجلا ةميقلا ضافخنا جذومن بلطتي
 لامتحا عضو ةرادإلا نم بلطتي امك .ضعبلا اهضعب ىلع لماوعلا هذه ريثأت ةيفيكو ةفلتخملا ةيداصتقالا لماوعلل ةيلبقتسملا تاريغتلل
 ردق عضو مزلتسيو ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا سايق يف ايسيئر الخدم رثعتلا لامتحا لكشي .ةنيدملا ممذلا نم ةفلتخم تائفل رثعتلا
 فورظلل تاعقوتو تاضارتفاو ةيخيرات تانايب هباسح نمضتيو ،ةنيعم ةينمز ةرتف ىدم ىلع رثعتلا لامتحال ريدقت وهف .ماكحألا نم ريبك
 .ةيلبقتسملا
 يذلاو اهتميق ضافخنا ىلع ارشؤم ةرادإلا ىدل ناك يتلا ةنيدملا ممذلا ىلع ةميقلا ضافخنا ةعجارم ءارجإ مت ،ةقباسلا ةنسلا يف
 فرطلل يلاملا عضولا ليلحتو لباقم فرطل ةقباسلا رثعتلا تالاح ىلإ عوجرلاب كلذ ديدحت متو .ماكحألا نم ريبك ردق ىلع ىوطنا
 .لباقملا

 ةيدقنلا تاقفدتلا تاطوحتل طوحتلا ةيلاعفو ةلداعلا ةميقلا ]٣[ 
 عجارت .ةلداعلا ميقلا ةقد مييقتل القتسم اصحف ةرادإلا يرجت .كونب نم ديكأت ىلع ءانب تاطوحتلل ةلداعلا ةميقلا جاتنتسا لوصحلا متي
 طوحتلا نأ ىلإ لصوتلا مت .مظتنم ساسأ ىلع ةلصلا تاذ ضورقلاو ةدئافلا راعسأ ةلدابم دوقع نيب ةيطوحتلا ةقالعلا اضيأ ةرادإلا
 يطايتحا نمض ةيكلملا قوقح يف )يرطق لاير نويلم ١٬٩٨٦ بلاس( قتشملل ةلداعلا ةميقلا ليجست متي ،كلذل ةجيتنو .ادج لاعف
  .طوحتلا

 راجيإلا فينصت ]٤[
 ديدجت قيرط نع ثدحي ام فالخب ،هئدب دعب راجيإلا ليصافت ىلع تارييغتلا .راجيإلا دقع ءدب دنع ةرادإلا بناج نم راجيإلا فينصت متي
 رابتعا عضو متيو ،راجيإلا ءدب خيرات يف لوعفملا ةيراس ةلدعملا دونبلا تحبصأ ول راجيإلل فلتخم فينصت هنع جتني دق يذلاو ،راجيإلا
 .ةيقبتملا ةرتفلا ىدم ىلع ةلدعملا ةيقافتالا ءدب دنع اهل
 :ةيلاتلا ةيسيئرلا تارشؤملا ساسأ ىلع اهتاراجيإ تابيترت فينصتل تاريدقت عضوب تماق ةرادإلا نإ
 ؛راجيإلا دقع ةدم ةياهن يف دوجوملا ةيكلم لاقتنا •
 ؛ءارشلا خيرات يف ةلداعلا ةميقلا نم فاك دح ىلإ لقأ نوكي نأ عقوتي رعسب رجأتسملا دوجوملا ءارش  رايخ •
 ؛دوجوملل يداصتقالا رمعلا نم يسيئرلا ءزجلا يطغت راجيإلا دقع ةدم •
 ةلداعلا ةميقلاو راجيإلا دقع يف ينمضلا دئاعلا لدعم ساسأ ىلع بستحت يتلا راجيإلا تاعفد نم ىندألا دحلل ةيلاحلا ةميقلا •

 و ؛رجؤملا دوجوملل
 ؛رخآلا رجأتسملا اهمدختسي يتلا ةيسيئرلا ليدعتلا طورشو رجأتسملل هئاشنإ نم ضرغلاو هصصخت كلذ يف امب دوجوملا ةعيبط •
 .ةحاتملا تامولعملا ساسأ ىلع دقعلا بجومب ةتباث ةدم ربتعت راجيإلا دقع ةدم •

 .ةدرخلا ةميقو يجاتنإلا رمعلاو ،)IRR( يلخادلا دئاعلا لدعم باستحا ةيلمع نمضتت ةرادإلا لبق نم ةمدختسملا تاريدقتلا نإ
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  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
 )يرطق لاير فلألاب غلابملا( ٢٠٢١ ربمسيد ٣١ يف ةيهتنملا ةنسلل
 

 

 )عبات( ةماهلا ةيبساحملا ماكحألاو تاريدقتلا ٢٣
  انوروك ةحئاج ]٤[

 رثأتي مل .ةيملاع ةحئاجك )١٩-COVID( انوروك سوريف ضرمل رمتسملا يشفتلا نع ٢٠٢١ سرام يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تنلعأ
 ،دعب دكؤم ريغ ضرملا يشفت نع مجني دق يذلا يئاهنلا رثألا نإف ،كلذ عمو ،ريبك دح ىلإ ةعومجملا تامدخ ىلع يسيئرلا بلطلا
 لماوع يأب - يلاحلا تقولا يف - ةيارد ىلع تسيل ةرادإلا نأ امك ،بثك نع ةحئاجلا ىلع ةبترتملا راثآلا ةبقارم ةعومجملا ةرادإ لصاوتو
 .لبقتسملا يف ةعومجملا تايلمع ىلع ءابولا ريثأت رييغت يف ببستت نأ عقوتملا نم
 

 يليغشتلا ريجأتلا تاداريإ ٢٤

 راجيإ دوقعك نفسلا هذه راجئتسا تاداريإ باستحا متي .لاسملا يعيبطلا زاغلا لقنل لماكلاب ةكولمم نفسل راجيإ دوقع ةعومجملا ىدل
 :يلي امك يه ءاغلإلل ةلباق ريغ ةيليغشتلا راجيإلا دوقعل ىندألا دحلا بجومب ليصحتلا ةقحتسم تاراجيإلا .ةيليغشت

 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 
 ربمسيد ٣١ 

٢٠٢٠ 
    
 ٣٬٥١٢٬٥٣٣    ٣٬٥٣٦٬١٨٤   ةنس نع ديزي ال
 ١٤٬٠٥٩٬٧٥٦  ١٤٬١٥٤٬٤٢٥ تاونس ٥ نم لقأو ةنس نم رثكأ
 ٢٩٬٥٥٣٬٣٨٤   ٢٦٬٢١٦٬٠٨١   تاونس ٥ نم رثكأ
 ٤٧٬١٢٥٬٦٧٣  ٤٣٬٩٠٦٬٦٩٠ عومجملا

 ةيليغشت فيراصم ٢٥

 .نفسلا ليغشتو ةنايص فيلاكت ىلع يسيئر لكشب ةيليغشتلا ةفلكتلا لمتشت

 ةيرادإلاو ةيمومعلا فيراصم ٢٦

 

 يف ةيهتنملا ةنسلل
 ربمسيد ٣١

٢٠٢١ 

 يف ةيهتنملا ةنسلل 
 ربمسيد ٣١

٢٠٢٠ 
    
 ٦٣٬١٧٠  ٦٥٬٥١٩ نيفظوملا فيلاكت
 ٢٬٧٧٤  ١٠٬٩٠٢ قفارملاو راجيإلا تافورصم
 ١٤٬٤٣١  ٦٬٠٦٢ كالهإلا
 ٦٬٣٣٠  ٨٬٣١٦ )ىرخأو ةينوناق تاراشتساو قيقدتلا( ةينهم تامدخ تافورصم
 ٦٬٧٤٣  ٦٬٥١٩ ةماعلا ةيعمجلا تافورصمو ةرادإلا سلجم باعتأ
 ٩٣٬٤٤٨  ٩٧٬٣١٨ عومجملا

 ةقحاللا ثادحألا ٧٢

 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا مهف ىلع ريثأت اهل نوكي دق ةيلاملا ريراقتلا خيراتل ةقحال ةيرهوج ثادحأ دجوت ال

 ةنراقملا غلابملا ٨٢

 هذه فينصتلا ةداعإ نإ .ةيلاحلا ةنسلا نع تانايبلا ضرع عم ىشامتتل كلذو ،ةرورضلا دنع ةقباسلا ةرتفلل ةنراقملا ماقرألا فينصت ديعأ
  .ًاقباس هنع حصفُملا تادوجوملا يفاص وأ حابرألا يفاص ىلع رثؤت ال
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